
PROSTOVOLINO GASTI SKO DRUSTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOME}IDA

ZADEVA: POROEILO O DELU .T-ANTC V PGD KOMEND AZALETO 2011

2e zatetekleta 2Ol I je bil za dlanice zelo aktiven! ilanice A so se pripravljale za pokalno
tekmovanje v spajanju sesalnega voda, saj se je prvo tekmovanje za(,elo Le 22.1. v Star5ah,
kjer so dosegle 6. mesto. Po nadaljevanju tekmovanj v Keblju, Zalogu. pri Cerkljah, Novi
cerkvi inZaiaqu, so dokazale, da se je njihov trening obrestoval in zasedle skupno 4. mesto!
Odlodile so se, da nadaljujejo z vajamitudi za pokalno tekmovanje GZS. Po zatetni smoli v
Kamenicah 9- mesto so v Hajdo5ah, Streklj evcu, Zredah, Ljubljani in Skofii vasi dokazale,
da z rednimi treningi zmorejo ved in dosegle so skupno detrto mesto! Vmes je bilo 5e
obdinsko tekmovanje, kjer so dlanice A dokazale, da v obdini nimajo prave konkurence in
zlahka osvojile l mesto! Kot vsako leto smo tudi dlanice B in veteranke na obdinskem
tekmovanju osvojile l. mestol Pred regijskim tekmovanjem so se dlanice A udeleZile 5e
mednarodnega tekmovanja na dnevih za5dite in re5evanja v Kopru in seveda zmagale! Na
regijskem tekmovanju, ki je potekalo v Mekinjah pa smo slavile tako dlanice A kot tudi
dlanice B, saj sta obe ekipi zmagali v svoji kategoriji in se tako uvrstili na drZavno
tekmovanje, ki bo 26.5. v Velenju! Veteranke so na regijskem tekmovanju v Meng5u osvojile
7 mesto. Se enkrat destitam vsem dlanicam in jim Zelim na drLavnem tekmovanju veliko
uspeha!
elanice pa ne hodimo samo na tekmovanja, ampak aktivno sodelujemo tudi pri ostalih
nalogah v druStvu! UdeleZevale smo se parad, pogrebov, sodelovale smo pri varovanjih,
pobirale dlanarino, razna5ale koledarje, veliko dasa posvetile tudi na5i mladini in seveda
pomagale pri prizidku oziroma novih garaLah.
Tudi na izobraLevanje nismo pozabile: pet dlanic je opravilo zatetnttetaj za gasilca, dve
dlanici pa sta uspedno opravili telaj za dihalne naprave! eestitke dlanicama, saj sta prvi
dlanici v naii gasilski zvezil

Da smo dlanice uspeine v druStvu gre velika zahvala na5emu vodstvu in tudi vsem ostalim
dlanom, ki nas podpirajo in priskodijo na pomod, ko jo potrebujemo, zato Hvala vsem.
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