Spoštovane gasilke in gasilci ter ostale krajanke in krajani
Grahovega, Bločic ter Bloške Police !
Velika vrednota gasilcev in gasilstva je tudi dolgoletna tradicija. Desetletja
se je gasilstvo na Slovenskem prenašalo iz roda v rod. 19. septembra 1869
so v Metliki ustanovili prvo gasilsko društvo. Takrat se je imenovalo
Požarna bramba .Čez štiri leta bomo torej na Slovenskem praznovali
okroglih 150 let delovanja. Prav ta dan imamo gasilci za začetek gasilstva
na Slovenskem. Tudi pri nas ima gasilstvo
dolgoletno tradicijo.
Lesena ročna brizgalna iz leta 1836, ena od
najstarejših ohranjenih brizgaln na Slovenskem.
Brizgalno je graščak gradu Snežnik baje daroval vasi
Grahovo pri Cerknici na Notranjskem.

V našem sektorju delujejo štiri gasilska
društva. Žerovnica je kot najstarejše društvo v sektorju in je pred šestimi
leti praznovala okroglih 100 let. V Grahovem smo lani praznovali 90 let.
Društvi v Martinjaku in na Gorenjem Jezeru nista daleč za nami. Pomembno
pa je, da smo še vedno aktivni, da se krepimo in ustvarjamo pogoje, ki bodo
omogočali uspešno delo tudi našim mladim in naslednjim rodovom. Ti
gredo za nami in verjamem, da bodo naše delo uspešno nadaljevali tudi v
bodoče
Letošnje leto je jubilejno leto za našo gasilsko zvezo. Ustanovljena je bila,
kot večina ostalih gasilskih zvez na Slovenskem, leta 1955. Takrat je
povezovala prostovoljna gasilska društva z območja takratne Občine

Cerknica. Kasneje, z nastankom novih občin, je Loška dolina ustanovila
svojo gasilsko zvezo, ki je pod svoje okrilje povezala društva s tega območja.
Danes Gasilska zveza Cerknica povezuje 17 prostovoljnih gasilskih društev z
območja dveh občin, Občine Bloke in Občine Cerknica. Skupno vodimo
gasilsko razvojno, kadrovsko in izobraževalno politiko. Največji poudarek
dajemo
izobraževanju in usposabljanju
operativnih gasilcev ter
opremljenosti le-teh. Skupaj z društvi se trudimo po najboljših močeh in
rezultati niso izostali. Osebna zaščitna oprema in sodobna gasilska vozila so
vidnejši pokazatelj, da smo uspešni in da delamo prav. Seveda pa gre velika
zahvala za vse naše uspehe tako krajanom kot podjetnikom ter seveda
obema občinama - Bloke in Cerknica. Brez vse te podpore bi naši cilji ostali
neuresničljive želje.
Spoštovani, letos Gasilska zveza Cerknica obeležuje 60 let svojega
delovanja. Ob tej priložnosti bo 11. junija v Kulturnem domu v Cerknici
slavnostna akademija. Tu bodo zaslužni člani prejeli zahvale in spominski
znak za svoje požrtvovalno delo v preteklem obdobju.
V soboto, 20. junija, pa bo pri nas v Grahovem slavnostni postroj gasilskega
ešalona z mimohodom praporov. Ob slavnostnih nagovorih bomo razvili in
blagoslovili nov gasilski prapor Gasilske zveze Cerknica. Zaključek prireditve
bo seveda kot običajno vesel, s pomočjo Tanje Žagar in skupine Avantura.
Vnaprej se zahvaljujem vsem našim gasilcem in še posebej predsedniku
Bogdanu Kočevarju za pomoč in organizacijo te prireditve. Upam, da se
srečamo na naši skupni prireditvi in nam tudi s tem pokažete svojo podporo.
Hvala in na pomoč!

Predsednik GZ Cerknica
Rajko Intihar

Spoštovane krajanke in krajani naselij Grahovo, Bločice in Bloška Polica!
Vse prav lepo pozdravljam in sporočam, da delo našega gasilskega društva
poteka nemoteno. Nekako smo si oddahnili od lanskoletnih nevšečnosti, ki
sta jih povzročila žled in poplave, in ki so precej obremenile našo operativno
enoto, kot tudi vse tiste, ki so prostovoljno sodelovali in pomagali pri
premagovanju težav in stisk nas vseh ter naših sosedov. Res je tudi, da je

bila izkušnja boleča, smo pa sedaj bolje pripravljeni na morebitne nove
izzive narave. Bogatejši smo tudi za izkušnjo, da znamo ob takih prilikah
stopiti skupaj in gasilci so tako tudi potrdili dobro ime. Brali smo lahko, da
uživajo največje zaupanje med krajani in državljani.
Po letošnjem občnem zboru, kjer smo pregledali rezultate dela v preteklem
letu, smo lahko zadovoljni. Naloge, ki si jih zastavljamo vsako leto, smo
izpolnili in smo z nekaterimi rezultati zelo zadovoljni, na primer z delom
mladih gasilcev, kar gre zasluga predvsem njihovim mentorjem. Zadovoljni
smo tudi s poslovanjem, ki je skromno, pa vendar zadovoljivo v teh težkih
časih, ki niso naklonjeni društvenemu delu. Z gotovostjo lahko rečemo, da
je naše gasilsko društvo izjemno pomembno za naš kraj in daje pečat delu
krajanov, združevanju in občasnemu druženju. Ob tem seveda ne gre
spregledati, da je v kritičnih trenutkih naša operativna enota vedno prva na
kraju dogodka.
Da smo že sredi pomladi, smo se zavedli, ko je bil uspešno organiziran tek
na Slivnico, ki se je dobro prijel in je bila letos rekordna udeležba. TK Sovica
in naše društvo iz leta v leto organizirata to prireditev in veseli nas, da smo
postali prepoznavni med tekači in tekačicami tudi širše.
In tukaj je že junij, ki je tradicionalno na koledarju prireditev mesec gasilskih
veselic. Tudi mi nismo izjema in dobimo se 20. junija, ko bo z nami zopet že
kar naša Tanja Žagar. Pričakujemo vas, kot je v navadi, v velikem številu, da
se malo pozabavamo in poveselimo ob dobri glasbi.
Pomemben dogodek bomo zaznamovali tudi junija, ko bo okrogla obletnica
Gasilske zveze Cerknica. Ustanovljena je bila davnega leta 1955 in danes
združuje 17 prostovoljnih gasilskih društev, med katerimi je tudi naše.
V spomladanskem času so bili, kot že rečeno, najbolj aktivni mladi gasilci, ki
so se udeležili nekaterih tekmovanj. Bliža se tekmovanje za pokal Matevža
Haceta in želimo si, da bodo med tekmovalci tudi članice in veteranke.
Tekmovanja na Blokah se dokaj uspešno udeležujejo naši člani.
Ob številnih aktivnostih se člani društva tudi sistematično izobražujejo in
tako so letos nižjo častniško šolo naredili štirje gasilci ter s tem doprinesli
k solidni usposobljenosti prostovoljnih gasilcev. Kot vsako leto bomo

zaznamovali mesec požarne varnosti in sodelovali z osnovno šolo,
sosednjimi gasilskimi društvi, RK in GZ Cerknica.
Naj vas povabim še na ogled naše spletne strani http:/www.pgdgrahovo.si/. Imamo tudi elektronski naslov pgd.grahovo@gmail.com.
Vsem hvala za sodelovanje in pomoč ter naklonjenost .
Predsednik PGD Grahovo
Bogdan Kočevar

PIONIRJI IN MLADINCI; avtorja Nejc Gornik in Mojca Intihar

Naša mladina v prvi polovici leta
V letu 2015 so se nam pridružili štirje novi člani - pionirji: Manca Leskovec,
Naja Leskovec, Nika Pelan in Manca Žnidaršič. V tem letu imamo skupaj le
deset starih in novih pionirk in pionirjev, ker je kar pet pionirjev prestopilo
k mladincem. To pomeni, da imamo lepo število aktivnih mladincev (skoraj
dvajset). Med njimi sta tudi že dva pripravnika. Vsi se udeležujejo vaj in
tekmovanj, enkrat eni, drugič drugi, saj je vsak za nekaj. Vsi skupaj smo bili
do konca maja že zelo aktivni.

Kviz gasilske mladine
V soboto, 7. marca 2015, smo se udeležili Občinskega kviza gasilske
mladine, ki je potekal v OŠ »Jožeta Krajca« na Rakeku. PGD Grahovo je
zastopalo 5 ekip, in sicer:
Matic Mele, Tim Kovač, Jan Hašić in mentorica Mojca Intihar (pionirji)
Jurij Ule, Jošt Ule, Miha Leskovec in mentor Nik Kočevar (pionirji)
Gašper Mele, Jan Leskovec, Samo Intihar in mentor Nejc Gornik (mladinci)
Maša Nanut, Maja Mulec, Mateja Mulec in mentor Erik Kočevar (mladinci)
Borut Intihar, Matej Kovač, Brin Soko in mentor Lan Soko (pripravniki)

Pomerili smo se v različnih težavnostnih stopnjah oz. kategorijah: v znanju
iz gasilske tematike: drži ali ne drži, prva pomoč, požarna preventiva,
gasilska znanja od 5 do 0, štafetno vezanje vozlov in poznavanje gasilskega
orodja. Najboljši so bili Matic Mele, Tim Kovač in Jan Hašić, ki so zasedli 2.
mesto. Uvrstili so se na regijski kviz, ki je potekal v soboto, 14. marca 2015,
v prostorih OŠ heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu. Zasedli so 6.
mesto. Na kvizu je naših 15 pionirjev, mladincev in pripravnikov, osvojilo
dodatna strokovna in fizična znanja. Družili in spoznavali smo se tako med
seboj kot z drugo mladino iz naše zveze oz. regije.

Pionirji in mladinci v Križni jami
V soboto, 28. marca, so si naši pionirji in
mladinci skupaj z nekaterimi starši v
sklopu dnevov odprtih vrat ogledali
lepote Križne jame.
Tako znana in tako blizu, pa vendar nas
kar nekaj še ni videlo njenih lepot. Zaradi
močnih padavin pred nekaj dnevi naš
ogled žal ni segal daleč v njeno notranjost, zato nam veslanje po prvem
jezeru ostane za drugič.

V imenu PGD Grahovo se zahvaljujemo Društvu ljubiteljev Križne jame in
vodiču Igorju, ki nas je popeljal na zanimiv ogled.

Maistrov pohod
V soboto, 11. aprila, smo se odpravili na 10. jubilejni Maistrov pohod. Pohod
in tudi tek se imenujeta po slovenskem generalu Rudolfu Maistru, ki je na
Uncu preživel zadnje dni svojega življenja in tam umrl. Tega pohoda smo se
udeležili že četrtič. Pohod je dolg, vendar lahek in zanimiv. Lansko leto smo
ga zaradi vremena izpustili. Žal naša mladina ne hodi preveč rada, tako da
se nas je letos pohoda udeležilo le devet.

Kresovanje
Zadnjo soboto v aprilu smo z desetimi
mladinci postavili kres. Bili so zelo zagnani
gozdarji. S traktorjem in prikolico nam je
priskočila na pomoč Suzana, Janez Strle pa
je pomagal s prevozom na Slivnico in
rezanjem z motorno žago. Glede na vse
začetne logistične težave je kres lepo
uspel. Zahvaljujemo se Suzani in Janezu za
pomoč, saj brez njiju ne bi šlo. Na
predvečer prvega maja pa je kres zagorel.
Ob njem se je zbralo veliko naše mladine. Tako se je tradicija obdržala.

Tekmovanje v gasilski orientaciji
Pionirji, mladinci in pripravniki PGD Grahovo so se 23. maja 2015, verjetno
na najbolj deževno soboto letos, udeležili Občinskega tekmovanja v gasilski
orientaciji. Tekmovanje je potekalo v organizaciji PGD Begunje. Vsa pohvala
organizatorju, da je uspel izpeljati tekmovanje, saj je vseskozi deževalo. PGD
Grahovo so zastopale 4 ekipe, in sicer:
Pionirji: Matic Mele, Tim Kovač, Jurij Ule in mentorica Mojca Intihar ter

Jan Hašić, Jošt Ule, Miha Leskovec in mentor Nejc Gornik. Naši najmlajši
pionirji so se spopadli z 2 km dolgo progo, na kateri so morali opraviti 4
aktivne kontrolne točke. Zasedli so 4. in 8. mesto izmed 16 ekip.
Mladinci: Miha Šušnjar, Brin Soko, Samo Intihar in mentor Nik Kočevar
V kategoriji mladincev je nastopalo 13 ekip. Spopadli so se s 3 km dolgo
progo, na kateri so morali opraviti 6 aktivnih kontrolnih točk. Svojo uvrstitev
so zaključili na 8. mestu.
Pripravniki: Borut Intihar, Matej Kovač, Peter Janeš in mentor Jan Prhne.
V kategoriji pripravnikov je nastopalo 6 ekip. Spopadli so se s kar 5 km dolgo
progo, na kateri so morali opraviti 6 aktivnih kontrolnih točk. Svojo
uvrstitev so zaključili na 6. mestu. Časovno so bili naši pripravniki med
najhitrejšimi, žal pa so jih boljše uvrstitve stale kazenske točke pri dveh
vajah.

Dejavnosti v prihodnje
Tudi letos bo Tekmovalno srečanje pionirk in pionirjev za prehodni pokal
Rudolfa Maistra na Uncu potekalo na delovno soboto, 6. 6. 2015, in našim
pionirjem spet ne bo treba v šolo. Vaje že potekajo. Vabimo še nove pionirje
in pionirke, da se
nam pridružijo,
saj so kar štirje
pionirji, ki bodo
drugo leto že
mladinci. Starost
pionirjev je od 6 do 11 let. Javite se Mojci ali Nejcu ali pa kar pridite pred
gasilni dom na vaje.
Mladinci se bodo začeli pripravljati za 5. tekmovanje za pokal Martina
Krpana, ki bo v Novi vasi prav na dan praznovanja 60. letnice Gasilske zveze
Cerknica tu pri nas v Grahovem. Letos je leto tekmovanj, zato nas čaka še
občinsko tekmovanje konec septembra in če bomo uspešni, potem še
regijsko.

ČLANICE; avtor Suzana Godeša

Članice B
Letošnje leto je ponovno leto tekmovanj. V PGD Grahovo si zelo želimo
ponovno sestaviti ekipo članic B, saj je zaradi različnih vzrokov prišlo do
pomanjkanja le-teh. Potrebujemo nove, močne, energije polne, zveste
članice. Starost te skupine je od 30 - 55 let. Udeleževale se bomo gasilskih
tekmovanj, se družile na vajah in ob tem uživale. Dobrodošla vsaka, ki si vsaj
malo želi spoznati delo gasilke. Potrebujemo vas čimprej. Vse zainteresirane
pokličite Suzano Godeša na tel.: 031 436 546.

VETERANI; avtor Ksenija Preželj

Florjanova maša na Bločicah
Tradicionalno Florjanovo mašo, že 7. po vrsti, smo gasilci treh društev
pripravili na Bločicah, v podružnični cerkvici sv. Primoža in Felicijana.
Domačini so pripravili prijazen sprejem in naš župnik g. Sandi je daroval
mašo za vse gasilce. V prijetni cerkvici, ki je bila polna mladine in odraslih,
je prepeval župnijski pevski zbor – med pevci so tudi naše veteranke. Po
maši je bilo veselo druženje, ki ga ni pokvarilo niti slabo vreme.

VESELICA 20.6.2015
Letos praznuje GZ Cerknica 60-letnico delovanja. Ob tej častitljivi obletnici
pripravljajo slovesno praznovanje v Grahovem. Organizacijo veselice je
GZ Cerknica zaupala nam, gasilcem iz PGD Grahovo. Na vas, krajani in
krajanke, se obračamo s prošnjo, da nam pomagate pri izvedbi srečelova
z doniranjem dobitkov in tako prispevate k uresničitvi naših ciljev. Dobitke
lahko prinesete v gasilni dom Grahovo
v soboto, 13. 06. 2015, med 20. in 21. uro zvečer in v nedeljo, 14. 06. 2015,
med 10. in 11. uro.
Hvala in NA POMOČ !
Izdal PGD Grahovo, odgovarja predsednik društva Bogdan Kočevar, junij 2015

