V LETU 2021

Spoštovani krajanke in krajani!

V oktobru smo tradicionalno gostili otroke iz

Poslavljamo se od še enega nenavadnega leta.
Tako kot vsak izmed nas v vsakodnevnem
življenju, smo se morali tudi gasilci prilagoditi

vrtca Polhov Gradec. Več kot 50 otrok iz
šestih skupin je skozi igro spoznalo delo
gasilca.

novim razmeram in nadaljevati svoje delo. Še

Upravni odbor društva se je zbral na sedmih

sreča, da je to ena izmed lastnosti, ki nas

sejah. Na njih smo se dogovorili za redne

gasilce krasi in se ne ustavimo niti ob najvišji

aktivnosti in sprejeli tudi težke odločitve.

zapreki na naši poti k zagotavljanju požarne

Ena izmed njih je bila tudi odpoved veselice,

in vsesplošne varnosti sokrajanov.

ki smo jo načrtovali za konec avgusta. Na treh

Začetek leta sicer ni bil tako obetaven, saj
smo morali odpovedati občni zbor društva in
mladine. Poročila za leto 2020 in plane za leto
2021

smo

tako

sprejemali

kar

preko

videokonferenc in s tem zadostili zakonodaji
o društvih.

odločeni, da nadoknadimo zamujeno. Še
posebej smo se osredotočili na delo z mladino.
Obiskali smo šolarje 1. in 2. razreda OŠ
Polhov Gradec, jim na kratko predstavili naše
delo in jih povabili na spoznavni dan ob koncu
šolskega leta. Pridobili smo kar nekaj novih
v

njega. Dobro skrb za objekt je priznala tudi
komisija GZ Dolomiti, ki nam je ob pregledu
društva

namenila

visoko

oceno.

Večjih

investicij v dom letos ni bilo.
Udeležili smo se proslave ob obletnici PGD

Po umiritvi epidemije spomladi pa smo bili

članov

delovnih akcijah smo uredili dom in vrt okoli

pionirskih

pripravili gasilsko šrango. Posebna čast pa nas
je doletela pri Florjanovi maši gasilske regije
Ljubljana I v ljubljanski stolnici. Trije naši
gasilci so k obredu prinesli kip sv. Florijana, ki
krasi veliko dvorano našega gasilskega doma.
Na operativnem področju je leto zopet minilo

podmladek društva smo ob začetku in na

relativno mirno, brez večjih intervencij.

koncu počitnic priredili tabora, na katerih so

Posredovali smo ob dveh požarih v naravi, ob

se

z

prometni nesreči, ob padcu z lestve in pri

gasilnikom, se spuščali po vrvi in se tako ali

treh sumih na srčni zastoj. Prav slednje

drugače zabavali.

intervencije so v zadnjih letih postale

v

različnih

Za

njegovo izvoljenko smo ob njuni poroki

celoten

pomerili

vrstah.

Butajnova - Planina. Za našega člana in

igrah,

gasili

Intenzivne priprave treh ekip so konec
meseca septembra na tekmovanju v Zalogu

stalnica našega interventnega operativnega
dela.

prinesle lepe rezultate: 1. mesto pionirk, 2.

Poleg rednega dela smo v poletnih mesecih

mesto pionirjev in 4. mesto mladincev. Po

opravili kar nekaj prevozov pitne vode v

tekmovanju smo vse tekmovalce sprejeli pred

vodohrana Črni Vrh in Srednji Vrh, pa tudi do

domom, kjer smo jim pripravili piknik z vsem

več kmetij, ki niso priključene na javno

kar sodi zraven.

vodovodno omrežje. Varovali smo otroke ob
prvem šolskem dnevu in skrbeli za red na več
prireditvah v kraju.

Poveljstvo se je sestalo na štirih sejah

2 intervencijski obleki, 6 zaščitnih gasilskih

poveljstva, za operativne člane pa smo

čelad, 10 parov zaščitnih gasilskih čevljev, 11

pripravili

kompletov

pet

društvenih

vaj.

V

delovnih

oblek,

10

izobraževalnem centru na Igu sta dva člana

petnajstmetrskih cevi, D turbo ročnik in še

opravila modul A za tečaj gašenja notranjih

kar nekaj manjših kosov opreme.

požarov, osem članov pa je opravilo praktične
vaje za izolirni dihalni aparat.

Člani društva se preko celega leta, ne glede na
situacijo, trudimo, da je naša pripravljenost

Še posebej pa smo ponosni na osem mladih

na visokem nivoju in da so naša vozila ter

članov, ki je spomladi uspešno zaključilo več

oprema v optimalnem stanju. Ne pozabimo pa,

kot 130-urni tečaj za operativnega gasilca.

da smo skupaj močnejši in lahko premagamo

Upajmo, da se jim kmalu pridruži še sedem

še tako velike težave, ki nam jih nameni

mladincev, ki bodo predvidoma do konca leta

življenje.

zaključili tečaj za gasilca pripravnika. Vsi ti
mladi gasilci nas lahko navdajajo z upanjem,
da bo za požarno varnost ter pomoč ob
naravnih in drugih nesrečah poskrbljeno tudi

Naj vam v upanju na enotnost in iskanje
skupnih ciljev za reševanje težav zaželimo
zdravja, sreče in veselja v novem letu 2022!

v prihodnje.
Naše društvo je v maju obiskal inšpektor za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Zahvaljujoč rednemu vlaganju v tehnično in
osebno zaščitno opremo nadzor ni pokazal
večjih pomanjkljivosti. Tudi v letošnjem letu
je bilo za ta namen porabljenih za več kot
8.000 € sredstev. Od večjih kosov opreme
smo kupili

Vaši gasilci PGD Polhov Gradec

