PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

P O L H O V

G R A D E C

Polhov Gradec 12c, 1355 Polhov Gradec
Spoštovani krajanke in krajani!

Ob pregledu notranjosti doma, okolice, vozil

Pred nami so praznični časi. Tako kot leto, ki
se počasi izteka, ne bodo potekali po
ustaljenih navadah. Kljub vsemu ostajata

in

opreme,

ki

ga

vsako

leto

opravijo

predstavniki GZ Dolomiti, smo tudi letos
prejeli visoko oceno.

stalnica naš koledar in bilten. Z njima vas vsak

Epidemija nam je letos preprečila izvedbo

konec leta obvestimo o našem delu in se vam

veselice, odpovedana so bila vsa tekmovanja,

zahvalimo za vašo podporo.

odpadel pa je tudi tradicionalen izlet članov.

Leto smo pričeli z občnima zboroma mladine
in članov, na katerih smo povzeli delovanje v
preteklem letu in si postavili plane za leto
2020. Spomladi nam je v našem društvu
uspelo

pripraviti še

srečanje

veteranov

Brez veselice nam je izpadel velik del
dohodkov, še bolj pa se bojimo posledic
odpadlih tekmovanj in vaj mladine, ki so
valilnica operativnih članov. Brez operativnih
članov, pa gasilstva kot ga poznamo, ni.

gasilske zveze Dolomiti, po tem pa so se

Tudi z operativnega vidika leto 2020 ni bilo

razmere nepričakovano spremenile.

med »prijaznejšimi«. Posredovali smo na 13

Zaradi

prvega

vala

epidemije

so

bila

prekinjena gasilska izobraževanja na nivoju
Gasilske zveze Slovenije, društvene vaje,
delovne akcije in druženja. Vse intervencije
in nujna vzdrževanja opreme smo opravili po
strogih merilih za preprečevanje širjenja
okužbe. S podobnimi ukrepi smo se v manjšem
številu udeležili Florjanove maše na Brišah.
Poleti nam je s pomočjo podjetij Dolenec
Zdenko s.p. in AS-FALTERČEK d.o.o., ter s
pomočjo Občine Dobrova - Polhov Gradec
uspelo

celovito

urediti

parkirišče

pred

gasilskim domom. Na novo je bila izvedena
drenaža, asfaltna prevleka in izris parkirišč,
sredinske črte ter intervencijskih površin. Z
odstranitvijo zelenega otoka in prestavitvijo
javne luči smo pridobili 3 nova parkirišča in
predvsem

lažji izvoz

gasilskih vozil

na

intervencije.
Jeseni smo uspeli celovito urediti zelene
površine, urediti dom, zamenjati zunanja
svetila na domu z novimi LED in zmontirati
inoks korito za čiščenje izolirnih dihalnih
aparatov. V cevarni smo namestili nosilce za
sesalne cevi.

intervencijah. Suha pomlad je botrovala
dvema požaroma v naravi, tretji požar v gozdu
je zagorel poleti v Stranski vasi. Iz globeli
pod Grmado smo reševali poškodovanega
planinca, dvakrat smo posredovali ob srčnem
zastoju z avtomatskim defibratorjem in še
dvakrat ob sumu na zdravstvene težave
lastnika, kjer smo s tehničnim posegom
vstopili v objekt. Gasili smo požar traktorja
na Prapročah, delavnico na Pristavi in kozolec
v Šentjoštu. Odstranili smo na pol podrto
drevo z otroškega igrišča pri Pograjskem
domu, ki ga je podrl sunek vetra poletne
nevihte.
Še pomembnejša kot prejšnja leta je bila
letos preventiva, saj si med časom epidemije
nismo želeli dodatnega izpostavljanja zaradi
intervencij.

Spomladi

smo

zaradi

suše

opozarjali na prepoved kurjenja v naravnem
okolju, v oktobru smo z letaki in plakati
pozivali k preventivnemu obnašanju v prostem
času in za vas krajane pripravili pregled
gasilnikov.
V najboljši možni meri smo skrbeli za svojo
lastno usposobljenost in opremljenost. Uspelo
nam

je

pripraviti

meddruštveno vajo.

7

društvenih

in

1

Z lastnimi sredstvi in s sredstvi GZ Dolomiti

V letošnjem letu smo primorani spremeniti

smo poleg druge opreme pridobili 4 nove

tudi tradicijo raznašanja gasilskih koledarjev

intervencijske obleke in 6 zaščitnih čelad. S

in

pomočjo civilne zaščite naše občine smo vsa

Odločili smo se, da naš običajni način

tri naša vozila opremili z medicinskim kisikom,

prilagodimo tako, da vas obvestimo, da nam

ki se uporablja pri pomoči ponesrečenim in

lahko pomagate uresničevati naše cilje na več

obolelim osebam ali pri poškodbi gasilca na

načinov, mi pa vam dostavimo koledar, ki

intervenciji.

predstavlja naše delo in zahvalo za skupno

Člani društva se preko vsakega leta, ne glede
na

situacijo,

trudimo,

da

je

naša

osebnih

sodelovanje

novoletnih

v kraju,

voščil

kar

krajanom.

v vaš poštni

nabiralnik.

pripravljenost na visokem nivoju in da so naša
vozila ter oprema v optimalnem stanju. Na nas
se lahko zanesete tudi v prihodnje. Vedite pa,
da lahko za zdravje in varnost sebe in bližnjih
največ naredite s svojim premišljenim in
preventivnim ravnanjem.

So dnevi in trenutki polni sreče in
miline, ko radostni oči zapremo in si tiho
zaželimo, da ne mine. Taki dnevi v
novem letu naj preženejo trpljenje!
Naj smeh, ljubezen srce prevzame,
lepše bo življenje!

Zdravja, sreče in veselja v letu 2021 vam želimo vaši gasilci PGD Polhov Gradec. NA POMOČ!

