Spoštovane krajanke in krajani vasi Grahovo, Bločice in Bloška Polica !
Minilo je že nekaj mesecev od letošnjega občnega zbora PGD Grahovo, ki
se je odvijal tudi v znamenju volitev novega vodstva. Dovolite mi, da vas
kot novi predsednik PGD Grahovo vse prav lepo pozdravim in vam zaželim
prijetno branje naše 1. izdaje Novic PGD Grahovo.
Pred vami je kratek pregled dogodkov, ki so se odvijali v letošnjem letu.
Prav gotovo se boste spomnili kdaj in kje ste sodelovali, bili zraven ali nas
samo opazovali. Z roko v roki sodelujemo z Gasilsko zvezo Cerknica in z
vami, spoštovani krajani in člani društva. V slogi in razumevanju je moč in
skupno uresničevanje zastavljenih ciljev je tako bistveno lažje. V preteklih
letih smo ogromno prostovoljnega dela, energije in finančnih sredstev
vložili v novi gasilni dom, v izobraževanje mladih in lansko leto v nakup
novega gasilskega avtomobila. Še posebno smo lahko ponosni tudi na
dosežke naših tekmovalnih ekip, ki dosegajo lepe rezultate na raznih
tekmovanjih in tako potrjujejo naše skupno prizadevno delo. Tudi novo
vodstvo društva je pomlajeno. V njem so predvsem tisti, ki so se zadnja
leta pridno izobraževali in usposabljali vseh gasilskih znanj in veščin.
Za letošnje leto planiramo še veliko dogodkov, s katerimi bomo zapolnili
drugo številko našega biltena, ki bo izšla konec leta.
Prav kmalu planiramo delovno akcijo v okolici gasilskega doma in
organizacijo turnirja v nogometu.

V kratkem imamo v načrtu obnoviti tudi staro brizgalno, ki že komaj čaka
na nas v zadružnem domu. Jesenski čas je čas priprav ekip na občinska
tekmovanja. Oktober je mesec požarne varnosti. Sodelovali bomo z
osnovno šolo, priredili Dan odprtih vrat in vse osnovnošolce povabili v
dom. K sodelovanju bomo povabili tudi policijo, Rdeči križ in gasilce
sosednjih društev.
Močno si želimo in upamo, da nam bo uspel nakup srčnega defibrilatorja,
ki nam rešuje življenja, opreme prve pomoči in nosil za prenos
poškodovanca. Ob raznih delovnih nezgodah v gozdu ali na cesti smo
gasilci ugotovili, da pravzaprav nimamo ustrezne opreme za nudenje prve
pomoči. Vsi pa vemo, da društvom časi niso naklonjeni. Naše društvo je
finančno precej izčrpano. Na vas krajane in člane društva se obračamo s
prošnjo za donacijo 10 € na gospodinjstvo. Zbiranje donacij bomo izvedli v
juniju in decembru letošnjega leta. V ta namen prilagamo položnico za
donacijo.
Naj vas še povabim na ogled naše spletne strani http://www.pgdgrahovo.si/, lahko nam tudi pišete na elektronski naslov
pgd.grahovo@gmail.com. Veseli bomo vaših pobud, pohval, prav tako pa
je dobrodošla tudi vsaka kritika.
Hvala vsem za nesebično pomoč, za katero ne vemo kdaj in kje jo bomo
potrebovali. Gasilci PGD Grahovo smo vedno pripravljeni.
NA POMOČ!

Predsednik PGD Grahovo
Bogdan Kočevar, l.r.

TRADICIONALNO KRESOVANJE
V Grahovem je postala
že tradicija, da mladi
fantje, člani
PGD
Grahovo,
priredijo
kresovanje
na večer
pred prvim majem. Tudi
letos je bilo tako. Pred
gasilskim domom so se
zbrali vaščani, člani
društva in prebivalci
okoliških
vasi.
Kresovanja se je udeležilo tudi veliko število mladih, kar dokazuje, da gre
tradicija tega običaja tudi k naslednjim rodovom. Za hrano in pijačo je bilo
poskrbljeno, tako se je kresovanje nadaljevalo še dolgo v noč.

SV. FLORJAN - ZAVETNIK GASILCEV
Kot je že v navadi na sv. Florjana – letos 4.5. 2013 –gasilci treh far–
Žerovnice ,
Grahovega in
Gornjega
Jezera skupaj
odidemo k
maši, ki ji
pravimo
maša za
gasilce.
Vsako leto je
maša v drugi
fari in tako
smo bili letos
v Žerovnici v
cerkvi sv.Pavla.

Bilo nas je polna cerkev in kar je bilo še posebej prijetno – maševal je naš
dolgoletni župnik Metod, ki je sedaj v fari Dolina za mejo. Po končanem
obredu nas je pozdravil predsednik gasilskega društva iz Žerovnice, nato
pa smo se zadržali na že tradicionalnem druženju v gasilnem domu.

USPOSABLJANJE, IZOBRAŽEVANJE IN
TEKMOVANJE ČLANSTVA
Med najbolj izpostavljene naloge vodstva našega društva sodi
usposabljanje operativne enote ter izobraževanje širšega dela članstva.
Zimske in
spomladanske
mesece smo
izkoristili, da so
se štirje člani
udeležili tečaja
IDA, saj v širši
Notranjski
regiji opravimo
tako
imenovano
teoretično
izobraževanje.
To prispeva
tudi k medsebojnemu spoznavanju in izmenjavi izkušenj, ki so predvsem
za mlajše gasilce zelo pomembne.
Posebna skrb se namenja tudi najmlajšim, ki skozi igro in določene vaje
spoznavajo poslanstvo gasilcev.
Prav vsi pa se zelo radi udeležujemo raznih tekmovanj in vsaj v regiji
dosegamo dobre rezultate, kar nam daje veselje in zaupanje, da zmoremo
več.

NAŠI PIONIRJI
V letu 2013 smo se s pionirji prvič zbrali v soboto, 16. marca. Pridružilo se
nam je 6 novih članov: Maša Nanut, Maša Pelan, Tina Hace, Maja Intihar,
Jošt Ule in Miha Leskovec . V tem letu imamo skupaj 14 starih in novih
pionirk in pionirjev. Vsi se vestno udeležujejo vaj in tekmovanj.
Letos smo se skoraj vsi udeležili občinskega tekmovanja v orientaciji in
sicer z dvema ekipama pionirjev in dvema ekipama pionirk. Proga je bila
dolga 2 km, na njej so bile4 kontrolne točke (zbijanje tarče, poznavanje
topografskih znakov, vezanje vozlov, prenos vode). S pionirji tečejo tudi
njihovi mentorji. Težave s tekom imamo bolj mentorji kot pa otroci.
Izmed šestih ekip so pionirke dosegle 2. in 3. mesto, pionirji pa izmed
dvanajstih ekip 10. in 11. mesto.
Prvo- in drugouvrščene ekipe
se udeležijo
regijskega
tekmovanja.
Tako so se Maja,
Mateja in Maša
15. junija
udeležile
regijskega
tekmovanja v
orientaciji , ki je
potekalo na
Uncu.
Izmed 12 ekip v kategoriji pionirk Notranjske gasilske regije so bile
ponovno druge, tako da se bodo 14. septembra udeležile državnega
tekmovanja v orientaciji v GZ Sveti Jurij ob Ščavnici.
Tradicionalno smo se na prvo soboto v juniju že enajstič udeležili 12.
Tekmovalnega srečanja pionirk in pionirjev za prehodni pokal »Rudolfa
Maistra«. Ta nam je za las ušel, saj smo dosegli drugo mesto. Tekmovali

smo v naslednjih disciplinah : vaja z vedrovko, štafeta s prenosom vode in
vaja razvrščanja.
Do sredine avgusta bomo imeli počitnice, potem pa začnemo s pripravami
na državno tekmovanje v orientaciji in na tekmovanje GZ Cerknica v
počastitev spomina na dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije,
tovariša Matevža Haceta. To bo predtekmovanje za uvrstitev na državno
memorialno gasilsko tekmovanje, ki bo spomladi leta 2014, če seveda
pridemo do tam.
Mentor: Mojca Intihar

TEKMOVANJE - MLADINSKA DESETINA•18. 5. 2013
Mladinska
desetina PGD
Grahovo se je
dne 18.5.
2013
udeležila
občinskega
tekmovanja v
gasilski
orientaciji.
Tekmovanje
je potekalo v
Cerknici.
Prijavljenih je bilo kar 51 različnih ekip iz Gasilskih zvez Cerknica in Loška
dolina. Ekipe so bile sestavljene iz treh članov. Naloge mladincev so bile v
kar najhitrejšem času opraviti s 3000 m dolgo progo s šestimi kontrolnimi
točkami: zbijanje tarče, poznavanje topografskih znakov, vezanje vozlov,
hitro zvijanje cevi, štafetno spajanje cevi na trojak, prenos vode.
Mladinci PGD Grahovo so bili na tekmovanje prijavljeni s tremi ekipami, in
sicer:





Grahovo 1 (Samo Intihar, Žiga Leskovec, Brin Soko)
Grahovo 2 (Gašper Mele, Peter Janeš, Matej Kovač)
Grahovo 3( Borut Intihar, Jan Leskovec, Miha Šušnjar)

Najbolje med njimi se je odrezala ekipa Grahovo 2, ki je v mladinski
kategoriji zasedla 9. mesto. Naši najmlajši mladinci Grahovo 1 so bili na
svojem debitantskem nastopu v mladinski kategoriji 11., ekipa Grahovo 3
pa se je po nekoliko ponesrečenem nastopu znašla na 16. mestu.
Trenutno se naši mladinci pripravljajo na tekmovanje za pokal Martina
Krpana, ki bo konec junija 2013.
Mentor: Nejc Gornik

GASILCI PGD GRAHOVO NA BLOČICAH
PRIKAZALI INTERVENCIJO
Ob 19.00 je izbruhnil požar na stanovanjski hiši v naselju….. Aktivirani so
bili gasilci ter pogasili okoli 40 kvadratnih metrov gorečega stiropora.
Vzrok požara in višina gmotne škode nista znana.
Tako se vsakodnevno začnejo sporočila za javnost Uprave Republike
Slovenije za
zaščito in
reševanje,
razlikujejo se
le kraji, višina
škode in
število
gasilcev, ki so
posredovali.
Moramo se
zavedati, da
se kljub
previdnosti
in
samozaščitnem ravnanju enostavno pripeti nesreča in je potrebna gasilska

intervencija. Da je nastala škoda čim manjša in da se reši še neprecenljivo
človeško življenje, pa je zelo pomembno, da imamo v bližini izurjene in
opremljene gasilce.
Da imamo v naši bližini izurjeno ekipo, ki bo ob potrebi nesebično
priskočila na pomoč, so vaščanom Bločic v soboto, 8.6.2013, pokazali člani
operativne skupine PGD Grahovo pod vodstvom poveljnika Darka Nanuta.
Operativci so prihiteli s sireno in dvema specialnima voziloma, v katerih je
nujna potrebna oprema za gašenje požara in reševanje. Kot v pravi akciji
so prikazali vajo gašenje požara in prikazali lestev. Po zaključenem prikazu
vaje so bili na ogled obe specialni vozili PGD Grahovo in oprema, ki so si jo
prisotni vaščani Bločic z zanimanjem ogledali ter poklepetali med seboj.

NI GA VEČ
V mesecu juniju
2013 je staro - novi
lastnik podrl
stavbo, v kateri
smo vsa povojna
leta imeli svoj
gasilski dom.
Mnogo generacij
gasilcev se je
izmenjalo in
zadrževalo tam ter številne družine so tudi stanovale.

Izdal PGD Grahovo, odgovarja predsednik društva Bogdan Kočevar
Grahovo, junij 2013

