SKUPNO POROČILO PREDSEDNIKA IN POVELJNIKA PGD
POLENŠAK ZA LETO 2011
Leto smo pričeli z redno letno konferenco, ter se udeleževali tudi občnih zborov
sosednjih društev.
S sodelovanjem z lokalno skupnostjo in društvi iz našega področja smo se udeležili
vseslovenske čistilne akcije, uredili smo gredico zraven stopnišča. Naše društvo je gostilo
občni zbor naše gasilske zveze. Postavili smo majsko drevo, katero je letos darovala družina
HOJNIK iz polenšaka in prižgali kres. Z slastnim gasilskim golažom pa pogostili naše
občane. Počastili smo našega zavetnika SV FLORJANA in z gasilci ostalih društev skupaj v
paradi odkorakali v farno cerkev nato pa zaključili v naši dvorani. Tekmovalni desetini sta
pričeli z vajami za sodelovanje v ligi - hidrantna vaja, saj smo že junija gostili to tekmovanje
na katerem je sodelovalo 17 ekip. Naša ženska ekipa je zmagala moška pa bila druga. Po
tekmovanju pa smo organizirali še gasilsko veselico, katera je bila lepo obiskana. Tukaj se
iskreni zahvaljujem vsem sponzorjem in darovalcem nagrad za srečolov - HVALA. Julija so
se naše članice društva udeležile srečanja članic podravske regije, katero je letos potekalo pri
SV. TOMAŽU. Pomagali smo pri izvedbi PRAZNIKA ŽETVE turističnega društva
Polenšak.
Kot že tradicionalno smo pri tov. VAJDA BRANKU postavili gasilski klopotec in
seveda hvala mu za gostoljubje. Z moško in pionirsko ekipo smo se udeležili tekmovanja 22.
ustanoviteljev v DORNAVI, kjer lahko pohvalim obe ekipi. Skupaj z športnim društvom
smo uredili prostor pod balkonom, ga zaprli in sedaj obema društvoma služi kot shramba za
opremo, sodelovali smo v društvenih igrah na POLENŠAKU in dosegli zmago.
Prostore, kot so garaža, sejna soba pisarna in druge smo po finančnih zmožnostih in
potrebi uredili. Skupaj s sosedi Plohlovimi smo uredili in zasadili mejnico kot smo se
dogovorili pred rušenjem starega objekta. Nudili smo pomoč pri

varovanju POLI

MARATONA. Za naše članice in člane smo organizirali ogled operativne vaje ter se
pomerili v gasilskih igrah za naj gasilko-gasilca, pionirja in veterana ter nadaljevali ob
prijetnem druženju, tukaj iskrena hvala, tov. Kekcu in Štebihu za darovano kapljico. Našim
starejšim članom - veteranom smo omogočli ogled vaje v Žamencih, kjer so imeli tudi
srečanje veteranov naše zveze. Organizirali smo turnir v kartanju. Postavili in okrasili
božično drevo, ob koncu leta, kot po navadi, pa smo s koledarji obiskali krajane našega
požarnega okoliša.

Na področju operative smo v lanskem letu imeli kar naporno leto, zaradi
sušnega obdobja v zimskem času smo preko regijskega centra bili aktivirani 4-krat. Tako
smo 14. marca bili aktivirani v dopoldanskem in večernem času, prav tako 15. in 26. marca.
V vseh primerih je bil razlog požar v naravi oziroma na prostem. V mesecu juniju nas je
udar strele presenetil v istem dnevu 2-krat v časovnem razmaku 40 minut. Tako je najprej
zagorelo na gospodarskem poslopju KEKEC v BRATISLAVCIH, za tem še pri
HOJNIKOVIH na POLENŠAKU. Tukaj bi brez pomoči ostalih društev bili nemočni HVALA VAM!
11. in 13. julija smo bili poklicani, da v gozdu ob cesti POLENŠAK-LASIGOVCI
gori kup vejevja in listja. Ob vseh teh posredovanjih v naravi oziroma na prostem nam je
zadeva postala sumljiva, da je na delu požigalec, zato smo bili pozorni na vsako sumljivo
osebo v gozdu in ob njem.
30. julija smo ob močnem nalivu posredovali na perutninski farmi VOGRINEC v naselju
HLAPONCI z črpanjem vode.
11. avgusta smo nudili pomoč sosednjemu društvu ŽAMENCI ob požaru na
gospodarskem poslopju v STREJACIH.
19. avgusta smo bili znova poklicani na pomoč v ŽAMENCE, kjer je zagorel gospodarski
objekt. Tokrat je bilo jasno, da je na delu požigalec, zato smo skupaj z ostalimi društvi naše
zveze izvajali nočno požarno stražo po vsej občini.
V septembru sta tekmovalni desetini zaključili s tekmovanjem v ligi, kjer sta skozi
vso tekmovanje dosegali vidne rezultate.
V mesecu oktobru ni manjkalo aktivnosti in vaj. Tako je poveljsto društva
organiziralo vajo na sosednjem večstanovanjskem objektu, imeli smo tudi nenapovedano
operativno vajo na gospodarsko poslopje MLINARIČ - POLENCI, udeležba na operativni
vaji v ŽAMENCIH in vaja GASILSKE ZVEZE JURŠINCI. Opravili smo pregled
hidrantnega omrežja in organizirali pregled gasilnikov za naše krajane.
20. novembra smo v nedeljskem popoldnevu bili poklicani na pomoč k družini
GRACER na POLENŠAKU, kjer smo ob zelo hitri in strokovni intervenciji požar na
stanovanjskem objektu hitro lokalizirali. V začetku tega leta smo bili poklicani na
stanovanjski objekt POLENŠAK 46, kjer so zagorele saje v dimniku.
Skozi vso leto smo izvajali javljanje na center za obveščanje in preizkus sirene,
dopolnjevali in vzdrževali orodišče, po potrebi nabavljali osebno zaščitno opremo gasilca ter
opremo za naloge operative. Vsi člani operative so opravili zdravniške preglede, seveda pa
na izobraževanje tudi nismo pozabili. Naših 7 članov opravlja tečaj za gasilca, dve članici

opravljata tečaj za VODJO ENOTE, dva člana pa bosta v kratkem pričela s tečajem za
VODJO ENOT.
SPOŠTOVANI, na koncu poročila se zahvaljujemo lokalni skupnosti, županu, gasilski zvezi
in vsem društvom iz našega področja in vsem vam, kateri skrbite, da se naše društvo
razvija, živi in piše zgodovino gasilstva na POLENŠAKU. Zahvala vsem gasilskim
društvom, katera ste nam priskočila na pomoč ob intervencijah.
Misel:
»SOVRAŠTVA NE GOJIMO - POZNAMO LE POMOČ,
POMAGAT PRIHITIMO,NAJ BO DAN AL TEMNA NOČ!«
Z gasilski pozdravom - NA POMOČ!
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