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Leto je hitro minilo in vsa poročila o delu društva so bila uspešno predstavljena tako na 8. zboru
mladih, kot 90.občnem zboru društva. Glede na to, da letos praznujemo 90-let, nas čaka veliko
dela, ki pa ga bomo sigurno uspešno opravili s skupnimi močmi. V lanskem letu je bilo narejeno
veliko - štirje izvozi na intervencije, prevozi sanitarne vode krajanom, priprave in tekmovanje na
občinskem gasilskem tekmovanju (nastopili kar s 7 tekmovalnimi enotami - pionirji, mladinci,
članicami B, člani A, člani B, starejšimi članicami ter starejšimi člani). Zelo uspešni smo bili na
ligaških tekmovanjih , kjer smo skupno osvojili prvo mesto. 17. avgusta smo bili tudi sami
gostitelji tradicionalnega tekmovanja za pokal PGD Golavabuka, ki je bilo 19. po vrsti. V
lanskem letu smo se tudi usposabljali in smo tako bogatejši za dva gasilca pripravnika, dva
nova nižja gasilska častnika, 1 gasilec je opravil specialnost za nosilca dihalnega aparata, 1 je
uspešno opravil sprejemni izpit za višjega gasilca, 4 so opravili praktično usposabljanje v
Pekrah za IDA, bili smo prisotni na praktičnih vajah v Mislinji in drugod, udeležili smo se
usposabljanja za muljno črpalko na Muti in predavanj o reševanju pogrešanih oseb.

Nabavili smo tudi nekaj zaščitne opreme in sicer: 1 težko zaščitno obleko s pripadajočo
opremo, 4 enodelne delovne kombinezone za voznike, 1 svečano obleko, 19 novih delovnih
oblek, luči za intervencijo
ter Simulator megle za boljše izvajanje usposabljanj.

V mesecu oktobru smo bili še posebej aktivni na področju preventive, saj smo priredili kar dve
nenapovedani društveni vaji. Ena vaja je potekala na kmetijo Prebil- Kavdik Miran, druga pa je
bila uprizorjena na Knapovi žagi z uporabo AED. Sodelovali smo na sektorski vaji, ki jo je
priredilo PGD Turiška vas na kmetiji Jurič. Aktivni pa smo bili tudi na regijski vaji, ki je potekala
na prostore Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Zelo aktiven mesec oktober smo zaključili z
organizacijo pregleda gasilnih aparatov za naše krajane, ki pa je bil tudi odlično obiskan. Poleg
navedenega pa smo se lotili tudi obnove prostorov in opreme v gasilskem domu. V dvorani
gasilskega doma smo izdelali nov šank, letos dokončali novo kuhinjo, nabavili nove stole,
obnovili mize, imamo nov ogrevalni sistem za celoten gasilski dom, ....

Letošnje leto želimo dokončati z obnovo dvorane, istočasno pa si želimo novega gasilskega
vozila za prevoz moštva. Meseca junija, natančneje 2. junija bomo praznovali 90 - letnico
društva. Za to praznovanje pripravljamo kar obsežen program. O vseh aktivnostih bomo
obveščali člane in krajane preko medijev, facebooka in spletne strani društva.
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