Spoštovani gasilke in gasilci PGD Grahovo, vaščanke in vaščani vasi
Grahovo, Bločice in Bloška Polica !
Pred vami je prva in edina letošnja številka Novic. Odločili smo se, da vam
letos na koncu leta predstavimo dogodke, ki so popestrili ali zaznamovali
iztekajoče se leto. Vabim vas, da se ob besedi in sliki spomnite letošnjih
dogodkov v našem društvu.
Ob iztekajočem letu in pričakovanju novega je čas, ko si drug drugemu
zaželimo dobro leto, veliko zadovoljstva, uspehov in miru. V letu, ki prihaja,
nas čaka veliko novih izzivov. Iz pozitivnega mišljenja se rodijo pozitivna
dejanja, zato vam v letu 2017 želim veliko pozitivnih misli, izzivi pa naj bodo
nove priložnosti za uspeh. Želim vam vesele božične praznike, v novem letu
pa veliko zdravja in osebnega zadovoljstva.
Predsednik PGD Grahovo, Bogdan Kočevar

NOVO VOZILO V MODERNI PODOBI, Mojca Intihar
V oktobru 2015 se je sestala Komisija za nakup novega vozila Opel Vivario,
GVM-1. Vozilo je prispelo iz Anglije že v začetku januarja.
Gospodar Andrej Pelan in poveljnik
Darko Nanut sta ga spremenila iz čisto
običajnega vozila rdeče barve v gasilsko
vozilo GVM-1. Namestila sta luči
(spredaj, zgoraj in zadaj), sireno, postajo,
kamero za vzvratno vožnjo, sprednji
zaščitni lok … Za njun velik prispevek pri

nadgradnji vozila ter vso organizacijo se jima najlepše zahvaljujemo. Na Igu
pri Ljubljani so ga opremili tudi z nalepkami in pregledale so ga še ustrezne
komisije. Tako je iz navadnega vozila postalo specialno gasilsko vozilo GVM1. Slavnostni prevzem vozila z veselico bo 24. 6. 2017. Stilno enako
polepljeno smo opremili še naše večje vozilo GVC 16/25 in ga s tem
naredili tudi bolj vidnega.

SVETI FLORJAN – zavetnik gasilcev; Mojca Intihar
Že sedmo leto smo se zbrali gasilci treh društev in počastili god sv. Florjana
v cerkvi sv. Štefana na Lipsenju. Tradicionalno druženje sektorja se je
nadaljevalo v gasilskem domu v Žerovnici. Drugo leto se srečamo, a na
Gorenjem Jezeru.

MLADINA V LETU 2016; Mojca Intihar in Nejc Gornik
KVIZ GASILSKE MLADINE je letos potekal v OŠ Cerknica. Prvič smo se peljali
tudi z novim vozilom GVM-1. PGD Grahovo so zastopale štiri ekipe:
- Manca Leskovec, Nika Pelan, Neža Košir in mentor Mojca I. (pionirji),
- Maša Pelan, Manca Žnidaršič, Naja Leskovec in mentor Darko N. (pionirji),
- Gašper Mele, Jan Leskovec, Matic Mele in mentor Nik Kočevar (mladinci),
- Maša Nanut, Maja Mulec, Mateja Mulec in mentor Lan Soko (mladinci).
Najboljše med pionirji so
bile naše mlade pionirke
Maša P., Manca Ž. in
Naja L. z mentorjem
Darkom. Zasedle so 1.
mesto izmed 18 ekip.
Manca L., Nika P., Neža
K. in mentorica Mojca
so zasedle prav tako
odlično 5. mesto. Ta
rezultat je bil nad
pričakovanim, saj so pionirke prvič tekmovale na kvizu, raven znanja pa je
zahtevna ter obsežna. Ekipi mladincev sta osvojili 12. in 13. mesto.
Uvrstitev ni bila visoka, so pa vseeno osvojili nekaj dodatnih strokovnih in

fizičnih znanj, se družili in spoznavali tako med seboj kot z drugo mladino iz
naše zveze.
REGIJSKI KVIZ MLADINE je potekal v Borovnici.
Pionirke Maša Pelan, Manca Žnidaršič in Naja
Leskovec z mentorico so 19. 3. 2016 odšle na
daljšo pot z novim vozilom, in sicer v OŠ dr.
Ivana Korošca v Borovnico, kjer so se udeležile
regijskega kviza mladine. Zasedle so 6. mesto.
Včasih je potrebno še malo sreče. Na poti nazaj
so si ogledale Tehniški muzej Slovenije v Bistri.
Preživele so lep dan.
KRESOVANJE Zadnjo soboto v aprilu so naši mladinci in pripravniki postavili
zanimiv kres. Štirim mladim gasilcem smo omogočili, da so lani jeseni
opravili izpit za varno
delo z motorno žago,
dva pa že imata izpit
za traktor, kar pride
pri postavljanju kresa
še kako
prav. S
traktorjem in prikolico
jim je priskočil na
pomoč France. Kres
naj bi sicer postavljali
člani, vendar jih je bilo
malce premalo. Tako
so naši mladi rešili situacijo in s tem ponovno ohranili tradicijo.
OBČINSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI 21. 5. 2016 je bilo v Grahovem
zelo živahno. Potekalo je Občinsko tekmovanje v gasilski orientaciji.
Udeležilo se ga je 61 ekip iz Gasilske zveze Cerknica in Loška dolina. Izmed
61 ekip je bilo kar 8 naših, kar potrjuje, da je naše društvo v GZ Cerknica eno
izmed najaktivnejših pri delu z gasilsko mladino. Pionirke Maša, Manca in
Naja z mentorjem Borutom ter mladinci Samo, Miha, Brin z mentorjem
Nikom so zasedli 3. mesto, pripravniki Matej, Gašper, Jan z mentorjem

Janom pa so zasedli 2. mesto in se uvrstili na regijsko tekmovanje. Ostale
ekipe so pristale v zlati sredini. Prednosti domačega terena ni bilo veliko.

REGIJSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI 18. 6. 2016 je v Grahovem
potekala regijska orientacija in spet je mrgolelo otrok po vasi. Sodelovalo
je 38 ekip. Grahovci smo nastopili z eno ekipo. Naši pripravniki Matej,
Gašper in Jan z mentorjem Janom so zasedli četrto mesto. Pri organizaciji
občinskega in regijskega tekmovanja v orientaciji je sodelovalo veliko število
članov PGD Grahovo, zato se jim za pomoč pri izvedbi zahtevnega
tekmovanja lepo zahvaljujemo.
9 PIONIRK NA TEKMOVANJU ZA POKAL RUDOLFA MAISTRA
Letos v Grahovem prevladujejo pionirke. Prvič imamo tolikšno število
mladih gasilk, da smo lahko sestavili celo enoto. Za boljšo bodočnost članic
v Grahovem se nam torej ni bati. V soboto, 4. 6., so se odpravile na 15.
tekmovalno srečanje pionirk in pionirjev za prehodni pokal Rudolfa Maistra
na Unec. Pomerile so se v vaji z vedrovko, v štafeti s prenosom vode in v
razvrščanju. Vse vaje so opravile brezhibno in pristale na 4. mestu. Tretje
mesto so zgrešile za sekundo, drugo pa za dve sekundi. Fantje so le trije in

so bili letos zlate rezerve. Na tekmovanju jih je spremljal le Jakob, ki je bil
prvič na takem tekmovanju.
Na poti s tekmovanja so
se udeležile delavnice
»Kako si sam ujamem
ribo«, ki jo je pripravila
Ribiška družina Cerknica v
sklopu praznovanja 60letnice. Bile so navdušene
nad ribolovom. Žal ni bilo
dovolj
ribiških
palic,
vendar poskusile so vse.
Čeprav brez medalje, so
preživele prijeten dan in se utrujene vrnile nazaj. Gasilstvo in ribištvo torej
nista le moški stvari.
TEKMOVANJE MLADINCEV ZA POKAL MARTINA KRPANA
V soboto, 25. 6. 2016, je že tradicionalno v organizaciji PGD Nova vas
potekalo 6. tekmovanje mladincev za pokal Martina Krpana. Pomlajena
ekipa mladincev se je pomerila v mokri vaji s hidrantom in zasedla 5.
mesto.
LETOVANJE MLADINE NA ROGLI; 23. 7. - 27. 7. 2016
Letovanja se je udeležilo 25 pionirjev in mladincev ter 4 mentorji. Vse dni
nas je spremljalo lepo vreme, temperatura okrog 20 stopinj, pač nadmorski

višini primerno. Težav - domotožja, pretiranega razgrajanja, poškodb,
bolezni, … nismo imeli, ne s 7 let starimi šestimi pionirkami niti z velikimi
mladinci oz. dvema pripravnikoma.
Mladina je bila po letovanju utrujena, vendar nad samim letovanjem
navdušena. To je zelo dober način povezovanja naše številčne mladine. Več
na spletni strani http://www.pgd-grahovo.si

GASILSKI IZLET NA GOLI OTOK, 27. 8. 2016
48 članov PGD Grahovo, ki smo pomagali soustvarjati naše veselice, smo si v
spremstvu domačina in dobrega poznavalca razmer na Golem otoku
ogledali ostanke nekdanjega taborišča in prisluhnili njegovim zanimivim
zgodbam. Po dvournem ogledu otoka in hladnem pivu nas je na ladji čakalo
morsko kosilo. Na poti nazaj smo si ogledali še otok Grgur, kjer so ostanki
nekdanjega zloglasnega zapora za ženske in oficirje. Malo smo še zaplavali
in odpluli nazaj do mesta Krk. Za zaključek našega potepanja smo se ustavili
še na dobri večerji v gostilni Potok v Dolenjah pri Jelšanah in se prijetno
utrujeni okrog polnoči vrnili domov.

OKTOBER – mesec požarne varnosti, dejavnosti društva
Tematika letošnjega meseca varstva pred požari je bila namenjena splošni
požarni varnosti v gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida.
Geslo letošnjega oktobra je »Delujmo preventivno«. Gasilska društva so bila
v tem mesecu zelo
aktivna in tako je
potekalo kar nekaj
aktivnosti tudi v našem
društvu.
Operativni
člani sektorja so se v
petek, 7.10., udeležili
vaje na Bločicah. Kljub
pravočasnemu pozivu,
torej najavi vaje, se je
le-te udeležilo le 10
naših operativnih članov od 23. Glede na to, da je vaja potekala zvečer, je
težko verjeti, da kdo ni imel ure časa. Očitno se le mlajši zavedajo svojih

obveznosti in pomena izobraževanja. Slaba udeležba je bila tudi s strani
ostalih društev sektorja.
Mladinci in pripravniki so se dobili v petek, 21.10., ob 18. uri, poslušali so
predavanje za zlato značko in si ogledali kratki film GZ Slovenije Ogljikov
monoksid - tihi ubijalec. Udeležba mladincev je bila skoraj stoodstotna. V
bližnji prihodnosti se bodo udeležili tudi prave vaje skupaj z operativnimi
gasilci.
Pionirji so poslušali predavanje o osnovnem gasilskem znanju. Večina je to
znanje le osvežila, saj so bili že na kvizu, podobno predavanje je bilo tudi
na Rogli. Tudi pionirji so si ogledali film Ogljikov monoksid - tihi ubijalec. Po
predavanju so še preizkusili našo motorno črpalko ter spoznali orodje od
sesalnega koša, sesalnih cevi, tlačnnih cevi, njihove dimenzije do ročnika.
Udeležba je bila stoodstotna - 8 deklet in 3 fantje. Vsi so bili zelo pridni in
so osvojili ter utrdili ogromno znanja.
22.10. ob 18. uri pa smo imeli predstavitev poklicnega gasilca iz Postojne g.
Andreja Tratnika in g. Gregorja Vidriha iz postojnske urgence. V prvi osebi
sta vsak s svojega zornega kota predstavila največji prometni nesreči v
Sloveniji “Snežna zavesa” na avtocesti pri Postojni decembra 2014 in letos
30. januarja pri Senožečah ter še nekaj drugih večjih nesreč. Predstavitev je
bila tudi slikovno in s posnetki zelo nazorna. Poudarila sta pomen
sodelovanja gasilcev
z reševalci. Zelo
zanimive
predstavitve so se
udeležili skoraj vsi
mladinci in zelo
malo
operativnih
članov ter drugih
krajanov
celega
sektorja. Žalostno,
da si v mesecu
požarne varnosti ni
moglo več članov in drugih krajanov vzeti ure časa za tako zanimivo in
poučno predavanje. Pa naj še kdo reče, da se nič ne dogaja.

ČLANICE v letu 2016; Mojca Intihar
Nekaj članic B nas je bolj dejavnih v društvu. Dve najbolj aktivni sva končno
dobili paradno uniformo, kar je bila vedno domena moških v našem
društvu. Uniformi sva že preizkusili in šli v njih na slavnostni prevzem vozila
v Begunje. 7 članic se nas je zbralo tik pred prvomajskimi prazniki,
preizkusilo naš novi kombi in se z njim ter našim voznikom Andrejem

Pelanom odpeljalo na popoldansko potepanje po slovenski obali.
Srečanje članic Notranjske regije je bilo leto v Loški dolini v Podcerkvi. V
družbi našega predsednika in poveljnika se ga je udeležilo 10 članic in
veterank. Pozdravili so nas gostitelj in predsednik GZ Loška dolina tovariš
Iztok Mihelčič, župan gospod Janez Komidar, tovarišica Pavla Ponikvar,
predstavnica članic Notranjske regije na GZS, in član UO na GZS tovariš
Vinko Keršmanc. Predstavili so nam zavod ARS VIVA. Žal se nam gospod
Benjamin Žnidaršič, ustanovitelj zavoda, ni uspel pridružiti. Prisluhnili smo
predavanju našega člana in predsednika IGD Kovinoplastika Lož Martina
Mišiča in policista Vojka Mlakarja o zavarovanju kraja nesreče in vožnji z
intervencijskimi vozili. Sledila je zanimiva predstavitev tovarišice Marinke
Cempre Turk o njenem sodelovanju v komisiji za članice mednarodne
organizacije CTIF. Za boljše in živahnejše vzdušje smo prisluhnili še skeču

»Mladi gasilec na zagovoru«. Ogledali smo si razstavo in prostore zavoda,
sledila je pogostitev in klepet.

STAREJŠE GASILKE IN GASILCI v letu 2016; Ksenija Preželj

Letos je GZ pripravila več prireditev za veterane in veteranke, ki jih je v
našem društvu skoraj 50. Poleg predavanja na Blokah so organizirali še
tradicionalni piknik na Gorenjem Jezeru ter izlet po Dolenjski.
Tekmovalna ekipa starejših gasilk, ki letos praznuje 15 let neprekinjenega
tekmovanja, ni imela tekmovanj, ker je bilo državno prvenstvo. Kot vsako
leto sta bili tekmovanji na Lazah in v Ivanjem selu, žal tokrat brez naše
udeležbe zaradi višje sile.
Več je bilo sej komisije za veterane na občinskem in regijskem nivoju, kjer
je bil dan velik poudarek njihovi vlogi pri vsakdanjem delu društva in
poudarjen odnos do njih sedaj, ko niso več bolj vpeti v delo društva.

NAŠA ROČNA BIRZGALNA IZ LETA 1928 NA ZASLUŽENEM
MESTU; Mojca Intihar
Minilo je zavidljivih 88 let uporabe in hrambe naše stare brizgalne, ki je
končno dobila svoj prostor. 24. februarja 1924 so v Grahovem ustanovili
gasilsko društvo. Najprej so gasilci razpolagali le z brizgalno iz leta 1836, ki
jo je po nekaterih govoricah grahovski fari poklonil graščak gradu Snežnik,

po drugih pa grof iz Bistre v zahvalo za požrtvovalnost in prizadevno pomoč.
Že nekje od sedemdesetih let jo imamo shranjeno v Gasilskem muzeju v
Metliki kot najstarejšo ohranjeno brizgalno na Slovenskem. Leta 1928 so s
prispevki vaščanov nabavili še eno - novo ročno brizgalno, ki je imela že
sesalne in tlačne cevi. Pridobili so tudi prostor na koncu vasi (sedanja
Rotova hiša v dolnjem koncu, včasih Turkova), ki so ga uporabljali za gasilski
dom vse do leta 1954, ko je občina dala grahovskim gasilcem v uporabo
drugo stavbo, staro pa prodala. Nova stavba je bila sredi vasi in zato bolj
priročna za posredovanja pri intervencijah. Brizgalna je imela tu svoj
prostor vse do leta 2007, ko je bila otvoritev novega doma na sedanji
lokaciji. Medtem je čas in z njim napredek terjal tudi vse več sodobnejše
opreme. Tako so gasilci leta 1963 nabavili prvo motorno brizgalno, kasneje
leta 1974 motorno črpalko Rosenbauer ter s tem proslavili 50-letnico
društva. Ogromen napredek je bil leta 1979, ko so nabavili orodno vozilo
TAM T 5.
Z nabavo » tamiča« je stara brizgalna postala le še kulturna dediščina vasi.
Leta 2004 so gasilci
kupili
rabljeno
podvozje znamke
Mazda
in
ga
nadgradili v GV GP1, ki nam služi še
danes. Vozilo je bilo
dano v uporabo leta
2004 ob 80-letnici
društva. Po letu
2007 so z odprtjem
novega velikega gasilskega doma in napredkom v razvoju opreme nastale
potrebe po še sodobnejši opremi in vozilih in tako smo leta 2013 prevzeli v
uporabo vozilo znamke Renault z nadgradnjo v GVC 16/25. Vse od leta 1979
do leta 2014 se naša ročna brizgalna ni uporabljala. Medtem je bila nekaj
časa shranjena tudi v zadružnem domu. Uporabljamo jo enkrat letno od
julija 2014, ko smo se prvič udeležili tekmovanja s starimi brizgalnami v Novi
vasi. Letos smo nabavili še Opel Vivario GVM-1.

Ker je spet zmanjkalo prostora v našem velikem gasilskem domu, smo se
letos
spomladi
na
upravnem odboru odločili,
da dogradimo kozolec in da
naša stara brizgalna, ki je še
vedno uporabna, dobi svoje
zasluženo mesto. Akcija se
je začela v avgustu in 15.
oktobra smo prižgali lučke,
ki bodo ponoči osvetljevale
našo kulturno dediščino.
Zgodovinsko geslo gasilskih
društev je včasih bilo "Bogu na čast, bližnjemu na pomoč!". Plemenito geslo
" Drugemu na pomoč ! " je bilo vedno pred vsemi drugimi idejami in stališči
ob požarih in drugih nesrečah. Vsa ta sodobna oprema pa terja od nas
gasilcev, da se vse bolj posvečamo izobraževanju na vseh področjih, da
bomo lahko še naprej ohranjali skoraj 150 let staro tradicijo. Na to pa nas
naj opominja tudi zgodovina.

NOVOLETNI KOLEDAR
Letos vas bomo z novoletnim koledarjem obiskali 24. 12. 2016 v
dopoldanskem času. Zbrana sredstva bomo namenili nabavi opreme ter
vzgoji in izobraževanju naše mladine. Zahvaljujemo se vam za vašo
podporo.

Vse krajanke in krajane vabimo na
prižig lučk 17. 12. 20016 pred
gasilski dom!
V prihajajočem letu želimo vsem
vesele božične praznike ter srečno
in uspešno, predvsem pa varno
novo leto 2017!
PGD GRAHOVO

Izdal PGD Grahovo, odgovarja predsednik društva Bogdan Kočevar, december 2016

