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Vsem svojim članicam, članom, krajanom in vsem prijateljem

VESEL BOŽIČ IN SREČNO
NOVO LETO 2015
Ko luči se praznične prižgejo,
ko okoli nas polno bo veselja,
bo leto staro v nepovrat odšlo,
naj vas v Novo leto spremlja tale želja:
Vse hudo naj z letom novim zdaj odide,
vse kar je bilo dobro, naj z vami ostane,
vse kar lepo je, naj v življenju našem vzide,
naj radosti sreča nežna vas objame.
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Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,
novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj.
(S. Makarovič)
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Prostovoljno gasilsko društvo
DVOR

Spoštovane gasilke, gasilci, krajani.
Leto 2014 se poslavlja, zato smo tako, kot je v naši navadi že nekaj let, za vas pripravili
bilten, v katerem lahko preberete kakšno leto je za nami.

Sečnja lesa za novo ostrešje gasilskega doma
[foto: Franci Oblak]

Leto, ki se izteka, nam ni prizanašalo z naravnimi nesrečami. Posledice so še vedno
vidne v gozdovih, travnikih, cestah in na ostali infrastrukturi. Ob vseh teh tegobah, ki
so nas pestile, se je vnovič pokazalo kako pomembno je v svojem okolju imeti dobro
usposobljene, motivirane in organizirane gasilce, ki so vedno pripravljeni nesebično
pomagati vsem krajanom, ki so v veliki meri odvisni od pomoči gasilcev.

Razres lesa pri Martinu Zibelnik na Belici
[foto: Klemen Zibelnik]

Poleg vseh intervencij pa smo veliko časa namenili obnovi gasilskega doma. V
začetku leta smo posekali les, ki ste nam ga darovali krajani za novo ostrešje. Za
vašo dobrosrčnost se vam še enkrat najlepše zahvaljujem. Ves posekan les smo
razrezali in ustrezno uskladiščili pri Martinu Zibelnik na Belici. Nad dvorano smo
izdelali nosilno ploščo, ki je bila osnova za njeno temeljito obnovo. V dvorani smo
izdelali viseči strop z novo razsvetljavo, jo prepleskali, s čimer je dobila povsem nov
videz. Spomladi pa smo se lotili našega največjega letošnjega projekta - zamenjave
dotrajane strehe. Dela na strehi smo izvedli s številnimi prostovoljnimi urami članov
društva, strokovno pa je projekt vodil Janko Rožnik.

Prenova ostrešja gasilskega doma
[foto: Klemen Zibelnik]

Ob vsem naštetem pa smo se udeležili raznih tekmovanj na nivoju občine, regije
in države ter bili nadvse uspešni. Udeležili smo se vseh parad, Florjanovih maš ter
slavnostnih sej, na katere smo bili vabljeni. V mesecu juliju smo pripravili veselico z
ansamblom Navihanke, na kateri smo prvič postregli s picami iz krušne peči, ki so
bile poleg “cvetličarne” pravi hit. Da pa nas niso družile samo intervencije in delo,
smo skupaj odšli tudi na smučanje in paintball, organizirali pa smo tudi kolesarski
izlet ter pohod na Lovrenc. Na skupno življenjsko pot smo v letu 2014 pospremili
naša člana Primoža in Jasno.
Če vas je branje biltena navdušilo, da bi se nam pridružili, ste vabljeni v Dvor. Veseli
smo vseh novih članov.
Vsem krajanom pa bi se rad še enkrat zahvalil za vse darove in pomoč, ki ste nam jo
namenili, zahvala pa gre tudi gospodinjam, ki so nas razvajale s sladkimi priboljški
ob delovnih akcijah.
Za konec pa vam želim vesel Božič in čim manj stresno leto 2015.

Družabne igre po pohodu na Lovrenc
[foto: Klemen Zibelnik]
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POROČILO O OPERATIVNEM DELU V PGD DVOR ZA LETO 2014
Leto, ki se počasi poslavlja, je bilo za dvorske gasilce zelo delovno. Narava nam je
že v začetku leta pokazala svojo kruto moč. Februarja je v led okovala celotno našo
dolino, pod težo ledu so se lomila drevesa, podirali so se električni daljnovodi. Zgornji del polhograjske doline je bil kar nekaj dni odrezan od sveta. Polomljeno drevje
je onemogočilo prometne povezave, prekinjen dovod električnega toka je kmalu
ugasnil tudi telekomunikacijska omrežja in marsikje tudi oskrbo z vodo. Tako smo
se gasilci v prvih urah ledene ujme trudili vzpostaviti cestne povezave, vendar nam
zaradi nepopuščanja narave to nikakor ni uspevalo.
Ob februarskem žledomu smo imeli
veliko dela [foto: Klemen Zibelnik]

Delavci elektro podjetja so nam dali vedeti, da prej, ko bomo osvobodili žice polomljenega drevja, prej bomo dobili elektriko. Tako smo glavnino sil usmerili v čiščenje
električnih vodov in po nekaj dneh nečloveške bitke z naravo, je v naših domovih
spet zasvetila luč. Veselje med nami je bilo nepopisno in nam je dalo novih moči za
nadaljnjo sanacijo, katera še zdaleč ni bila končana.
Kot, da bi nam narava hotela pokazati vso svojo moč, nam je v avgustu uprizorila še
vodno ujmo in zalila prometnice in marsikje tudi hiše. Dva dneva smo tako priskočili
na pomoč našim kolegom v Polhovem Gradcu pri sanaciji dveh industrijskih obratov.

Za pomoč pri popravilo električnih vodov
smo uporabili tudi improvizirana orodja
[foto: Klemen Zibelnik]

V letu 2014 so nas večkrat prizadele poplave
[foto: Franci Zibelnik]

Septembra je spet grozila reka Gradaščica, a na srečo več kot do zalitja prometnic ni
prišlo. Ko smo mislili, da smo letos že doživeli vse hudo, je v oktobru zopet udarilo
silovito deževje in v nekaj urah so se potočki spremenili v pobesnele hudournike.
Voda je s seboj nosila drevesa, katera so jezila mostove in preusmerjala vodotoke.
Prišlo je do zasutja hiše na Logu in Hrastenicah, poplavljenih je bilo več objektov v
Dolenji vasi, Dvoru, Belici, Logu in Hrastenicah. Tisto noč smo evakuirali ljudi iz hiš,
katerim je grozilo, da jih bo zasula gmota vejevja in peska nabrana v strugi hudournika. Reševali smo tudi neodgovorne voznike, ki so kljub zapori obtičali z vozilom na
poplavljenem cestišču. V tej naši vnemi, da pomagamo drugim, se je zgodil neljubi
dogodek. Z našim vozilom GVC 16/25 smo tudi sami ostali ujeti v vodi. Pri takojšnjem odpravljanju napake smo ugotovili, da je prišlo do resne okvare motorja in da
bomo za nekaj časa ostali brez prvega vozila. Ob prvi sončni svetlobi smo pričeli z
odstranjevanje posledice besnenja narave, ki je trajalo kar dva dneva. V tem primeru
se zahvaljujem gasilcem PGD Slape-Polje, ki so nam do popravila našega vozila nesebično odstopili svoje “upokojeno” vozilo.
V aprilu smo gasili manjši gozdni požar na Belici in oktobra odšli na pomoč pri gašenju požara v kleti stanovanjske hiše v Polhovem Gradcu.

Urjenje v nudenju prve pomoči
[foto: Klemen Zibelnik]

Spet se je poplačal trud pri pridobivanju znanja nudenju prve pomoči, saj smo ga
uporabili pri dveh prometnih nesrečah v Dolenji vasi in Dvoru ter septembra v Tlakah, ko je peška doživela epileptični napad.
Redarsko službo smo opravljali ob prireditvi TD Vetrnik v Babni Gori. Ob tej priliki
se jim zahvaljujem, da nam odstopijo svoj prostor pod kozolcem za priprave naših
članov na razna gasilska tekmovanja. Prav tako smo poskrbeli za varnost naših najmlajših ob pričetku šolskega leta v Polhovem Gradcu.
Celo leto smo nadgrajevali svoja znanja s pripravljanjem različnih vaj, katera zajemajo znanja gašenja notranjih požarov, vrvne tehnike, uporaba gasilske tehnike ter
obnavljali znanje nudenja prve pomoči.

Predaja navodil na vaji na Hrastenicah
[foto: Klemen Zibelnik]

Trije naši člani so sodelovali v občinski ekipi prve pomoči ter se na regijskem tekmovanju, ki je v letošnjem letu potekalo v Polhovem Gradcu, s tretjim mestom odlično

odrezali. Dva naša člana sta opravila tečaj za varno delo z motorno žago, dva pa
sta se udeležila tečaja specialnosti gašenja notranjih požarov modul A.
Vsak četrtek se zberemo v gasilskem domu, kjer skrbimo za našo tehniko in obnavljamo razna znanja. Zadnjo nedeljo v oktobru smo organizirali pregled gasilnih
aparatov, ki nam lahko v sami začetni fazi razvoja požara pri njegovi pravilni uporabi
preprečijo najhujše.
Tudi letos smo se s šestimi ekipami udeležili občinskega gasilskega tekmovanja in
dosegli odlične rezultate. Še posebej moram pohvaliti ekipe pionirk, pionirjev in
mladincev, ki so na državnem tekmovanju dosegli odlične rezultate in smo jim ob
vrnitvi pripravili pravi gasilski sprejem. Na marsikaterem otroškem licu je bilo opaziti
solzico navdušenja oziroma presenečenja nad takim sprejemom.

Vaja ob pregledu društva pr’ Zogarju
[foto: Maja Zibelnik]

Ob koncu se bi zahvalil vsem našim fantom, dekletom in možem, kateri doma
puščajo svoje najdražje in v želji pomagati sočloveku v nesreči dostikrat tvegajo
svoja življenja.
Za poveljstvo PGD Dvor
Gregor Peklaj, poveljnik

Priprava članov A na tekmovanje v
gasilsko-športnih disciplinah v Podpeči
[foto: Klemen Zibelnik]

MLADINA NADALJUJE V SANJSKEM STILU
Že lani smo poročali o zgodovinskem uspehu naše mladine, ko so se kar tri ekipe uvrstile na državno tekmovanje v
gasilsko-športnih disciplinah, letos pa se je vse skupaj le še stopnjevalo. Priprave treh ekip na to tekmovanje seveda
ni bil enostavni zalogaj. Klemen Zibelnik in Teja Kopač, ki vodita našo mladino, sta s pripravo pričela že v sredini
marca in v treh mesecih z vajami dvakrat tedensko, ekipe vrhunsko pripravila. Dan D je nastopil 17. maja, ko se je
tekmovanje odvijalo v Ormožu.
Prve so nastopile pionirke. Devetčlanska ekipa je vse tri naloge - vajo z vedrovko, štafetni prenos vode, razvrščanje –
opravila izjemno hitro in z odliko. O želji po odličnem uspehu na državnem tekmovanju govorijo besede ene izmed
pionirk, ki je zjutraj staršem povsem resno dejala, da gredo v Ormož po medaljo. In so jo tudi osvojile. Zasedle so
tretje mesto ter našemu društvu iz državnih tekmovanj prvič prinesle medaljo. Neprecenljivo in nepozabno. V senci
tega uspeha je tako ostalo šesto mesto mladincev. Ekipa petih fantov in štirih deklet je že na vajah dokazala, da
cilja na visoko mesto, saj so bili iz treninga v trening boljši. Pionirji pa so zaradi kazenskih točk pristali na 41. mestu.
Pohvaliti velja tudi navijače, ki so si ogledali tekmovanje. Imeli smo eno izmed najštevilčnejših skupin navijačev in
seveda zelo glasno.
Člani društva so za vse ekipe ob prihodu domov, na Belici pripravili slavnostni sprejem, kjer so imele seveda glavno
vlogo pionirke. Ob izstopu iz avtobusa, ponosnem razkazovanju velikega pokala in medalj ter bučnem aplavzu vseh
zbranih, je bilo tako na marsikaterem obrazu moč zaslediti solzico sreče. Dvorske junakinje je tako na domačem
terenu čakala še preizkušnja, v njim poznani vaji z vedrovko. A tokrat niso ciljale plastičnih tarč, temveč so morale
pogasiti pravi ogenj. Kot se za eno najboljših ekip v državi spodobi, so zadano nalogo opravile hitro in učinkovito. A
njim najbolj zabaven del dneva pa je prišel tik za tem, ko so popolnoma zmočile obe mentorja, Tejo in Klemena, kar
je bila tudi ena izmed stav za osvojeno medaljo.
Seveda pa smo bili aktivni tudi na preostalih področjih. Redno smo se srečevali na srečanjih »Mladi gasilec PGD
Dvor«, ki se odvijajo preko celotnega leta. Udeleževali smo se tudi vseh ostalih tekmovanj, ki so namenjeni gasilski
mladini. Dobre rezultate smo tako dosegli na tekmovanjih v kvizu in orientacijskem teku. Preko občinskega nivoja
smo se s številnimi ekipami uvrstili na regijska tekmovanja. Ekipi pionirjev pa je uspel preboj tudi na državno tekmovanje v orientaciji. Miha, Jan in Rok so namreč po večmesečnih pripravah v Svetem Juriju ob Ščavnici prišli do
nehvaležnega četrtega mesta in tako za vsega 0,7 točke zaostali za stopničkami. Ekipa mladincev se je pripravljala na
izbirno tekmovanja za nastop na gasilski olimpiadi, a je bila septembra v Šentjurju s 16. mestom preskromna za nadaljnje priprave. S pionirskimi ekipami smo se udeležili tudi meddruštvenih tekmovanj v Podlipi in Drenovem Griču.

Mladinci na praktičnem delu na regijskem kvizu mladine
v Kašlju v Ljubljani [foto: Klemen Zibelnik]

Vaje pionirjev in pionirk pred tekmovanji
[foto: Klemen Zibelnik]

Mladinci na izbirnem tekmovanju za nastop na gasilski
olimpiadi v Šentjurju [foto: Klemen Zibelnik]

Konec avgusta pa smo premierno pripravili dvodnevni dogodek »Noč z gasilci«. 20 mladih gasilcev je namreč prenočilo v gasilskem domu. Ob druženju, zabavnih igrah in spoznavanju gasilskega dela smo tako preživeli dva lepa dneva.
Pripravili smo jim pravi mini adrenalinski park, gašenje vnetljivih tekočin, vodne igre in ostala majhna presenečanja.
Če so tudi vaši otroci zainteresirani za pridružitev (od 6 leta naprej), izpolnite pristopno izjavo na naši spletni strani in
nam jo posredujte ali pa pridite na redna srečanja. Razpored je objavljen na osnovni spletni strani PGD Dvor. Vabljene
tako dekleta kot fantje.

Klemen Zibelnik
mentor mladine

Tretje mesto pionirk na državnem tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah v Ormožu [foto: Marko Zibelnik]
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