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So trenutki in dnevi
polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo
in si tiho zaželimo
naj ne mine!

V dnevih, ko se poslavljamo od starega
in s pričakovanjem zremo v novo,
se tudi mi pridružujemo dobrim željam.
Želimo Vam vesele praznične dni,
v novem letu, pa obilo zdravja, sreče,
zadovoljstva in miru.
Prostovoljno gasilsko društvo
DVOR

Spoštovane gasilke, gasilci, krajani, prijatelji!

Zbrani gasilci na paradi ob 70-letnici delovanja
društva [foto: Maja Oblak]

Naši dedje so se leta 1945 odločili organizirano upreti ognjenim zubljem, ki so
tedaj pogosto pustošili po vaseh. Začeli so skromno, z nekaj orodja in opreme,
brez lastnih prostorov, toda z željo in vizijo pomagati pomoči potrebnim. Prav to
enostavno humano vodilo je bilo tisto, ki nas že 70 let vodi po poti prostovoljnega
gasilstva. Osnova prostovoljnega gasilstva je bil vedno človek, pripravljen priskočiti
na pomoč ne glede na svoje težave in obveznosti. S ponosom in hvaležnostjo
se spominjamo predhodnih generacij gasilcev, ki so vložili veliko truda, volje in
požrtvovalnosti, da se je zgradil tak ugled v družbi, kot ga uživamo danes.
Kot ste verjetno razbrali iz uvoda, je leto, ki se počasi izteka, minilo v znamenju
praznovanja 70-obletnice obstoja našega društva.

Gradbena dela ob izdelavi opornega zidu [foto:
Klemen Zibelnik]

Pohod na Lovrenc [foto: Klemen Zibelnik]

Pred praznovanjem pa nas je čakalo še veliko del, ki smo si jih zadali, pa naj vam
jih naštejem. Začeli smo z izdelavo opornega zidu in novega stopnišča ob domu,
s katerim smo pridobili nov prostor za našo opremo ter nekaj prepotrebnega
parkirnega prostora. Prenovili smo greznico in komunalne vode. Okoli doma smo
obnovili odtoke ter dotrajano hidroizolacijo, stara garažna vrata smo zamenjali
z novimi dvižnimi. V sredini maja pa smo začeli z našim največjim projektom,
obnovo fasade, ki smo ga zaključili konec junija. V notranjosti doma smo do
konca obnovili garaže (beljenje in izdelava novih garderobnih omar). Dvorana pa
je dobila nove sanitarije ter lep in uporaben predprostor. Večino del smo opravili
sami s prostovoljnim delom naših članov. Za obnovo doma smo opravili preko
6.500 delovnih ur.
Ves trud pa je bil poplačan v mesecu juliju, ko smo organizirali slavnostno sejo,
na kateri smo podelili priznanja vsem zaslužnim za delovanje društva v zadnjih
desetih letih. Za zaključek praznovanja pa smo pripravili gasilsko parado, na kateri
smo obnovljen dom slavnostno predali v uporabo, v čast 70-letnice delovanja PGD
Dvor smo razvili tudi nov društveni prapor. Po končanem uradnem delu pa smo se
skupaj poveselili na veselici z ansamblom Zaka' pa ne in Špelo Grošelj.
Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k delovanju društva, iskrena zahvala!
Ob koncu pa bi vam zaželel vesele božične praznike in naj vam novo leto 2016
prinese veliko sreče, zdravja in veselja!

Družabne igre po pohodu na Lovrenc [foto: Klemen
Zibelnik]

predsednik PGD Dvor
Rok Setnikar

Poročilo o operativnem delo v PGD Dvor za leto 2015
Naj vam na kratko predstavim delovanje dvorskih gasilcev na operativnem
področju v letu 2015. Leto je bilo bistveno mirnejše kot predhodno, saj
nam jo mati narava ni zagodla niti v enem primeru. Že v prvih dneh januarja smo imeli prvo intervencijo - požar zabojnikov za smeti na Hrastenicah,
kar nam je nakazovalo, da se nam spet obeta pestro leto, ampak se naše
domneve na srečo niso potrdile.

Redna mesečna vaja pri Jevcovem kozolcu v Dvoru
[foto: Klemen Zibelnik]

V juliju smo hiteli na pomoč našim kolegom iz Dobrove na požar žage v
Gabrju, kjer se je izkazala težavnost posredovanja ob visoki poletni vročini.
Človek se hitro izčrpa, saj je izpostavljen temperaturi ognja, visoki temperaturi ozračja, ob enem pa oblečen v zaščitno obleko, ki ga ščiti pred
visokimi temperaturami ognja.
Istega meseca smo v Dvoru na podstrešju stanovanjske hiše odstranjevali
sršenje gnezdo. Nekaj dni kasneje se je izkazalo, kako učinkovito je lahko
gašenje začetnega požara, kjer se gre zahvaliti prisebnim domačinom iz
Zaloga, saj je ravno njihova reakcija botrovala preprečitvi požara večjega
obsega. Naši gasilci so bili med potjo, ko so hiteli na pomoč kolegom iz
Zaloga, obveščeni, da je požar pogašen in so se lahko vrnili domov. Požar
je nastal na elektro omarici zaradi pregretja vodnikov in se hitro razširil na
del ostrešja.

Požar žage v Gabrjah [foto: Klemen Zibelnik]

V avgustu smo posredovali ob prometni nesreči na Belici, kjer sta trčila
osebno vozilo in motorist. Naša naloga je bila prometno in požarno zavarovanje kraja dogodka, pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečenega motorista, osvetlitev kraja dogodka in na koncu smo še pospravili cestišče.
Redarsko službo smo opravljali ob prireditvi TD Vetrnik v Babni gori in se
jim ob tej priliki zahvaljujem, da nam odstopijo svoj prostor pod kozolcem
za priprave naših članov na gasilska tekmovanja. Prav tako smo poskrbeli
za varnost naših najmlajših ob pričetku šolskega leta v Polhovem Gradcu.

Velika sektorska vaja na strnjene gospodarske objekte v Dolenji
vasi (pr’ Štefc, pr’Tminc, pr’ Matic) [foto: Klemen Zibelnik]

Celo leto smo nadgrajevali svoja znanja s pripravljanjem različnih vaj, katera zajemajo znanja od gašenja notranjih požarov, vrvne tehnike, uporaba
gasilske tehnike in obnavljali znanje iz nudenja prve pomoči. V mesecu
aprilu smo organizirali večjo vajo v strnjenem delu Dolenje vasi, katere scenarij je bil, da je požar zajel več objektov, v katerih so ostale ujete osebe.
Kljub velikemu številu gasilcev so imeli vsi veliko dela, saj je bilo prizorišče
dogajanja res veliko. V mesecu maju je Gasilska zveza Dolomiti organizirala
veliko reševalno vajo na Osnovni šoli Dobrova skupaj z Reševalno postajo
Ljubljana. Namen vaje je bil preizkus sodelovanja med gasilci in reševalci v
primeru večjega števila poškodovanih oseb.
V letošnjem letu je pet naših članov opravilo tečaj za gasilca, ravno takšno
število je opravilo tečaj za varno delo z motorno žago, po en član za informatika in nosilca izolirnega dihalnega aparata.
V mesecu marcu smo organizirali predavanja na temo nudenje prve pomoči novorojenčkom pod mentorstvom Danijela Andolška iz Reševalne postaje Ljubljane. Odziv je bil zelo dober.

Vaja ob pregledu društva pr’ Rantarji
[foto: Klemen Zibelnik]

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, kateri nam lahko v sami začetni fazi razvoja požara
in pri pravilni uporabi preprečijo najhujše.

Letos smo se s petimi ekipami udeležili občinskega gasilskega tekmovanja,
na katerem smo dosegli odlične rezultate, najbolj smo ponosni na naše
pionirke, katere so se preko regijskega tekmovanja uvrstile na državno
tekmovanje.
Za poveljstvo PGD Dvor
Gregor Peklaj, poveljnik

Člani A na občinskem tekmovanju v gasilsko-športnih
disciplinah na Dobrovi [foto: Klemen Zibelnik]

MLADINA NE POZNA POČITKA
Naša mladina, ki jo sestavljajo fantje in dekleta stari od 6 do 18 let, ne
pozna počitka. Ravno nasprotno na vajah in srečanjih se redno srečujejo
preko celotnega leta, tudi v zimskem času in med poletnimi počitnicami.
Številne ponovitve vaj seveda obrodijo sadove tudi na tekmovalnem
področju. V letu 2015 sta se tako kar dve tričlanski ekipi pionirk uvrstili na
državno tekmovanje v orientacijskem teku. V septembru sta se odpravili
na Dole pri Litiji, kjer sta tekmovali v konkurenci 33 ekip. Kaja, Taja in Maja
so s progo v dolžini 1,5 km opravile izvrstno, saj so postavile najhitrejši
čas proge. Za uvrstitev na stopničke se je zalomilo pri vozlih, kjer so imele
nekoliko slabši rezultat od konkurence. Na koncu so dekleta osvojila še
vedno izjemno šesto mesto. Ema, Nika in Maja, ki so sestavljale drugo
ekipo, so se pogumno podala na progo. Vse vaje so opravile z odliko, a so
žal nekoliko zašle in tako izgubile dragoceni čas. Na koncu so končale na
desetem mestu.

Gašenje požara v sklopu Noči z gasilci [foto: Klemen Zibelnik]

Na izbirnem tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah, kjer v ekipi
nastopa devet članov, smo na občinskem tekmovanju na Dobrovi
nastopili s tremi ekipami – pionirke, pionirji in mladinci. Pionirke so v
vaji z vedrovko, štafetnem teku in vaji razvrščanja nastopile izvrstno in
ugnale tudi vse fantovske ekipe. Kot edina ekipa društva so se uvrstile na
regijsko tekmovanje, ki je potekalo konec septembra v Polju pri Vodicah.
Naša dekleta so še enkrat več pokazala odlično pripravljenost, saj so drugič
zapored postale regijske prvakinje ter si zagotovile nastop na državnem
tekmovanju v letu 2016. Med dekleti so bile daleč najhitrejše, med fanti pa
jih je pri štafeti uspela prehiteti zgolj ena ekipa.
Na področju kviza smo se z dvema ekipama (pionirji, mladinci) uspeli
uvrstiti na regijsko tekmovanje, nekaj znanja in sreče pa je zmanjkalo, da
bi se tudi v tej obliki tekmovanja uspeli prebiti na državno tekmovanje.
Z ekipo mladincev smo se septembra udeležili tekmovanja za Pokal
Drenovega Griča – Lesnega Brda, kjer smo osvojili nehvaležno četrto mesto.
V juniju smo se z ekipo pionirk odpravili na orientacijski tek v Krašnjo pri
Lukovici, kjer smo nastopili kot gostje. Nastop smo izkoristili kot trening
pred državnim tekmovanjem.
Naša mladina je bila na podlagi uspešnega dela z mladino in odličnih
rezultatih v zadnjem obdobju izbrana za predstavljanje vse slovenske
gasilske mladine na podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za
gospodarske in podjetniške dosežke. Tako so bili naši mladi 4. marca 2015,
v središču pozornosti eminentnih slovenskih gospodarstvenikov in medijev
v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Pionirke se na tekmovanje pripravljajo tudi ob nekoliko
manj idealnih pogojih [foto: Klemen Zibelnik]

Mladinci na občinskem tekmovanju v gasilsko-športnih
disciplinah na Dobrovi [foto: Klemen Zibelnik]

Uspešen nastop pionirjev na regijskem tekmovanju v
kvizu [foto: Klemen Zibelnik]

Sproščeno vzdušje na vajah pionirk pred pomembnimi
tekmovanji [foto: Klemen Zibelnik]

Kdo bo koga bolj pošprical na Noči z gasilci
[foto: Klemen Zibelnik]

Konec avgusta smo znova pripravili dogodek »Noč z gasilci«, kjer smo se letos družili kar tri dni. 22 mladih gasilcev je
namreč dvakrat prenočilo v gasilskem domu. Ob druženju, zabavnih igrah in spoznavanju gasilskega dela smo tako
preživeli tri lepe dneve. Pripravili smo jim pravi mini adrenalinski park, gašenje vnetljivih tekočin, vodne igre, skriti
zaklad, oviratlon z blatno kopeljo in ostala majhna presenečenja.
V zimskih mesecih pa smo pripravili serijo štirih tekmovanj, ki smo jo poimenovali Zimska liga. Mladina se je pomerila
v ročnem nogometu, spominu, pikadu in balinčkih.
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

Maskota društva – Krtko – v družbi najmlajših [foto: Klemen Zibelnik]
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