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Številka 3
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
tisoč in tisoč zvezd je nad nami,
naj gre po svetu – rama ob ramisvetloba z nami.
(Tone Pavček)

Veliko sreče in lepih sanj, naj vam prinese božični dan.
Novo leto 2012 naj zaživi, modrosti polno in brez skrbi,
v katerem naj vam bo dano trdno zdravje, moč in vedrina,
da bo življenje lepše, bolj prijazno.

Prostovoljno gasilsko društvo
DVOR

Spoštovane gasilke, gasilci, krajani, prijatelji, leto 2011 se poslavlja. Leto v katerem se je zgodilo veliko
stvari, prijetnih kot tudi takšnih, ki bi jih najraje takoj pozabili. Da pa bi bilo takšnih neprijetnih stvari
čim manj je nujno, da se zavedamo, da smo vsi eno. Potrebno je, da znamo poslušati sebe in drugega,
da znamo skupaj sodelovati, združiti moči in želje. Praznični dnevi so priložnost, da se ustavimo, se
vprašamo kaj pravzaprav delamo, kaj hočemo. Nismo mogoče pozabili na svoje bližnje, prijatelje,
znance. Ali nam res vse kar delamo, prinaša srečo, boljše življenje. Verjetno bomo spoznali, da svet v
katerega drvimo ni tako lepši in boljši. Zato prisluhnimo ljudem okoli sebe, se pogovorimo in si skupaj
postavimo cilje, ki bodo res pripeljali, da bo življenje lepše.
Tega se prav dobro zavedamo tudi v prostovoljnem gasilskem društvo Dvor in smo veseli prav vsakega,
ki je pripravljen na tak ali drugačen način soustvarjati razvoj društva. Priložnosti je veliko. Poleg
rednega urejanja opreme vsak četrtek zvečer, rednih mesečnih vaj vsako drugo nedeljo v mesecu, vsak
drugi petek delo z mladino je bilo še veliko vrst usposabljanja. Prav delo z mladino pa je tisto na kar
smo lahko zelo ponosni. To tudi zagotavlja, da se v bodoče za delo in razvoj društva ni potrebno bati.
Leto je minilo brez velikih nesreč, kar je zelo pohvalno in k temu je verjetno pripomoglo tudi delo na
preventivi.
Udeležili smo se vseh tekmovanj v naši zvezi, regiji, ter tudi državnih in prejeli kar nekaj medalj. Julija
smo pripravili gasilsko veselico z ansamblom Fantje z vasi. Ves čas pa smo dobro sodelovali tudi z
gasilsko zvezo Dolomiti in s sosednjimi društvi. Vse to in še marsikaj delamo v prostovoljnem gasilskem
društvu Dvor za Vas, naše krajane.
Če Vas bo branje tega biltena spodbudilo in bi želeli sodelovati pri vsem tem, vabimo Vas in vaše otroke
v Dvor. Postanite člani prostovoljnega gasilskega društva Dvor. Veseli vas bomo.
Vsem Vam, ki ste kakor koli pripomogli k delovanju društva, iskrena zahvala!
Ob koncu vam in vašim najdražjim želim
vesel božič in srečno novo leto 2012.

Predsednik PGD Dvor
Franc Setnikar

POROČILO O OPERATIVNEM DELU
Poročilo o operativnem delu v PGD Dvor med 1. decembrom 2010 in
30. novembrom 2011
V začetku decembra smo si skupaj z gasilci iz Polhovega Gradca
ogledali s stališča požarne varnosti obnovljene prostore OŠ Polhov
Gradec. Redna mesečna vaja je bila tako kot že nekaj let do sedaj
tekmovanje operativnih gasilcev v gasilskem kvizu. Dva člana sta se v
Gasilski šoli na Igu udeležila mednarodnega tečaja za
predbolnišnično oskrbo poškodovancev »BTLS«.
Redna mesečna vaja je bila na temo nudenja nujne medicinske in
prve pomoči. Ob prometni nesreči na Belici je 9 gasilcev poskrbelo za
razsvetljavo, obvoz mimo kraja prometne nesreče in na koncu za
delno sanacijo cestišča z absorbentom za razlite tekočine.
V začetku meseca smo pred odhodom na meddruštveno vajo v
Polhov Gradec obnovili znanje na temo reševanja ob prometnih
nesrečah. Na poškodovanca v vozilu smo nameščali KED – steznik za
imobilizacijo hrbtenice sedečega poškodovanca in izvajali hiter iznos
poškodovanca. Redna mesečna vaja je bila organizirana v Babni Gori
s predpostavko, da je pri delu v gozdu prišlo do poškodbe pri delu. Na
vaji smo poleg oskrbe poškodovanca zaradi strmega terena morali
uporabiti tudi osnove vrvne tehnike. V Babni Gori smo pri delu na
cesti pomagali očistiti cesto. Bolj adrenalinska pa je bila naslednja
akcija, ko je skupaj 6 gasilcev v Dolenji vasi gasilo dimniški požar.
Tudi v mesecu marcu smo pričeli aktivnosti z dimniškim požarom in
sicer na Logu. Požar so pogasili štirje gasilci.
Redno društveno vajo v marcu smo izvedli skupaj z gasilci iz PGD
Polhov Gradec. Skupaj smo gasili notranji požar na stanovanjski hiši
v Dolenji vasi in reševali poškodovanega traktorista.
Redno mesečno vajo smo izvedli v Babni Gori. Na njej smo izvedli notranji napad z izolirnimi dihalnimi aparati
ter reševanje poškodovanca na nosilih s pomočjo vrvne tehnike. En tečajnik je v Šentjoštu z zaključno prikazno
vajo zaključil tečaj za vodjo skupine. Sredi aprila smo spet gasili dimniški požar v Babni Gori.
Z upanjem, da nam bo pri svojem delu stal ob strani, smo se v
začetku maja udeležili Florjanove maše v Črnem Vrhu in Polhovem
Gradcu. Na povabilo PGD Dobrova smo se udeležili in sodelovali na
vaji sektorja Dobrova. Redno mesečno vajo na drugo nedeljo v
mesecu smo izvedli v gozdu s predpostavko delovne nesreče. Ob
koncu meseca smo izvozili na požar elektro omarice v Dolenji vasi.
Na poziv se je odzvalo 14 gasilcev.
Mesečno vajo smo namesto v svojem požarnem okolišu izvedli v
Gasilski šoli Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu.
Izvedli smo nekaj vaj iz t.i. vročega treninga. Na vaji je sodelovalo
10 gasilcev. Na podlagi medsebojnega sodelovanja med PGD Dvor
in TD Vetrnik smo na tekmovanju harmonikašev izvajali redarsko
službo.
Ob prvih dneh novega šolskega leta smo izvedli redarstvo na cesti v
okolici osnovne šole v Polhovem Gradcu. Odzvali smo se povabilu
PGD Hruševo za vajo na njihovem območju. Ob koncu meseca smo
se udeležili dveh vaj in sicer sektorske vaje na Brišah in
meddruštvene vaje v Zaklancu.

V oktobru smo redno mesečno vajo združili s pregledom društva.
Pregled društva je ocena delovanja društva skozi celo leto in ocena
vaje pred komisijo Gasilske zveze Dolomiti. V drugi polovici meseca
smo imeli kar tri intervencije. Prvi dve sta bili zaradi podrtih dreves na
cesti zaradi snegoloma, tretja pa so bile za nas in za jesenski čas
običajne poplave. V sklopu oktobra, meseca požarne varnosti, smo za
vse občane organizirali pregled ročnih gasilnih aparatov.
November 2011 za gasilce društva ne bo ostal v lepem spominu. 10.
novembra smo namreč v večernih urah izvozili na prometno nesrečo v
Dvoru, kjer je voznik kombi vozila trčil v peško. Peška je kljub hitremu
nudenju nujne medicinske in prve pomoči umrla na kraju dogodka. Ob
tej priliki prosimo vse, ki v večernih urah hodijo po prometnih cestah,
da oblečejo svetla oblačila in se po možnosti opremijo tudi s
svetlobnimi odbojnimi telesi. Vozniki vas bodo na ta način veliko
hitreje opazili. Mesečna vaja je bila namenjena obnovi znanja pri delu
z motorno žago.
Poveljstvo PGD Dvor

Dimniški požari!
Dimniški požari nastanejo, ko se v dimniku vžgejo katranske obloge.
Katranske obloge se večinoma v dimnikih začnejo nabirati proti vrhu
dimnika, kjer zaradi ohlajanja dimnih plinov, začne dimnik
kondenzirati (neizolirane podstrehe, visoke zgradbe, …). Vlaga
povzroči, da se začnejo neizgoreli delci iz kurišča lepiti na notranjost
dimnika. Obloge so nato z vsakim kurjenjem debelejše in debelejše.
Katranske obloge nato »čakajo« v dimniku na ugoden trenutek za vžig.
Povod za vžig je lahko površno očiščen dimnik. Do čiščenja so bile
katranske obloge gladke in predstavljajo za vžig relativno majhno
speciﬁčno površino. Po površnem čiščenju pa se z dimniško krtačo katran le narebriči in s tem poveča speciﬁčna
površina katrana. To je podobno kot če hočemo vžgati 1 kg lesa v obliki kocke ali pa 1kg trščic. V prvem primeru
je speciﬁčna površina veliko manjša kot v drugem, zato je potrebno za vžig trščic oz. hrapavega lesa veliko
manjša energija.
Za kurišča na trda goriva je najboljši shiedel dimnik, saj zelo dobro akumulira toploto in zaradi nihanj v
temperaturi dimnika ni tako nevaren za prekomerno kondenziranje dimnika. Shiedel dimnik je registriran za
trikraten vžig katranskih oblog (beri dimniški požar).
V primeru nastanka dimniškega požara je najbolje kurišče in dimnik čimbolj zatesniti, da s tem preprečimo
dostop svežega kisika. Dimniški požar lahko umirimo z ročnim gasilnim aparatom na prah. V tem primeru je
potrebno pričeti z gašenjem pod mestom vžiga katranskih oblog v dimniku. Voda za gašenje dimniškega požara
ni primerna oz. je lahko zelo nevarna. Visoke temperature v dimniku povzročijo, da se voda v trenutku upari.
Ker ima vodna para za več kot 1700 krat večji volumen od vode pride do porasta tlaka v dimniku. Vsled tega
lahko dimnik zaradi povečanega tlaka enostavno eksplodira. Dimnikarji priporočajo v primeru dimniškega
požara uporabo žveplenih paličic.
Pri dimniških požarih je potrebno biti še posebej pazljiv na okolico dimnika in okolico hiše. Iz neposredne
bližine dimnika naj se umaknejo vsi gorljivi materiali, v okolici hiše pa se naj spremlja kam zanaša iskre in žareče
kose katranskih oblog. Zgodili so se že primeri, ko je na kmečkem posestvu zagorelo gospodarsko poslopje in je
bil za to kriv samovžig sena. V resnici pa je požar povzročil dimniški požar, ki ga ni nihče opazil.
Naj za zaključek omenimo še enkrat, da sta redno čiščenje dimnika in pravilno nastavljena kurilna naprava
največja garancija, da do dimniškega požara sploh ne bo prišlo.
Poveljstvo PGD Dvor

MLADINA PGD DVOR
Mladina ima v PGD Dvor pomembno vlogo. Dejavnosti se v okviru rednih srečanj "Mladi gasilec PGD Dvor"
odvijajo preko celega leta. Na srečanjih se dobivamo vsak drugi petek – urnik srečanj je objavljen na naši spletni
strani. Mladi spoznavajo osnove gasilstva, se naučijo preprostih vaj, oblečejo pravo gasilsko obleko, ustvarjajo
likovna in druga umetniška dela, … Na koncu pa je običajno nekaj minut namenjenih tudi igranju namiznega
nogometa. V spomladanskem in jesenskem času se udeležujemo tekmovanj, kjer smo bili v letu 2011 nadvse
uspešni. Na občinskem nivoju smo osvojili kar deset medalj, na regijskih tekmovanjih pa tri. Na državno
tekmovanje so se uvrstile tri ekipe, kar je velik uspeh. Dve ekipi (starejši pionirji, mladinke) sta naše društvo
zastopali na državnem tekmovanju v orientaciji, ki je v septembru potekalo na smučišču Cerkno, ekipa
mladincev pa je v novembru tekmovala na državnem tekmovanju v kvizu v Vodicah.
Mentor mladine, Klemen Zibelnik
NOVI ČLANI
Če so tudi vaši otroci, tako dekleta kot fantje, zainteresirani za pridružitev, izpolnite pristopno izjavo na naši
spletni strani in nam jo posredujte ali pa pridite na srečanje vsak drugi petek. Starost otrok naj bo vsaj 6 let.

Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo:
• predsednik: Setnikar Franc: 041/732-668
• poveljnik: Zibelnik Marko: 041/348-504
• mentor mladine: Zibelnik Klemen: 031/798-164
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