Trojane, 12. oktobra 2014

Prostovoljno gasilsko društvo
TROJANE

POSEBNI OBVESTILI
ZA SOBOTI,
18. in 25. oktobra 2014
za vse člane našega društva od pionirjev do veteranov

DRUŠTVENA VAJA
18. oktobra 2014

STROKOVNA EKSKURZIJA
25. oktobra 2014

obakrat za vse in ob vsakem vremenu.

GASILSKO REŠEVALNA VAJA OB MESECU POŽARNE VARNOSTI

Za uresničevanje programa preverjanja naše operativne usposobljenosti
Poveljstvo našega društva organizira

društveno gasilsko reševalno vajo,
ki bo potekala v neposredni bližini gasilskega doma na Trojanah

v soboto, 18. oktobra 2014, ob 16. uri.

Udeležba na vaji je za operativne gasilce obvezna, ostali člani (tudi
gasilski pionirji in mladinci) pa ste vabljeni na ogled.

Luka Doberšek, GČ
poveljnik PGD Trojane

Po končani vaji boste lahko opravili prijavo in plačali prijavnino za
strokovno ekskurzijo, ki bo v soboto, 25.10.2014 (glej naslednjo stran).

STROKOVNA EKSKURZIJA ZA VSE NAŠE GASILKE IN GASILCE

Skladno s programom dela za leto 2014 je Upravni odbor našega društva
sklenil organizirati

strokovno ekskurzijo
v smeri Štajerske z ogledom znamenitosti Maribora (na Lentu, Glavnem,
Slomškovem in Grajskem trgu ter se peljali po reki Dravi) in njegove
okolice (HE Fala, enega od gasilskih društev), za zaključek pa se bomo
zapeljali v Slovenske Gorice in se ustavili na kmečkem turizmu v vasi
Zavrh v bližini Lenarta. Na ekskurzijo se odpeljemo

v soboto, 25. oktobra 2014, z odhodom ob 7. uri.

Avtobus nas bo čakal na parkirišču Gostinskega podjetja na Trojanah
(svoje avtomobile parkirajte pri gasilskem domu). Na celodnevno
ekskurzijo ste vabljeni vsi, od najmlajših (do 15 let starosti v spremstvu s
starši) do naših veteranov s tem, da s seboj lahko povabite tudi koga od
svojih najbližjih, četudi niso člani našega društva. Ob prijavi je potrebno
prispevati po 10,00 EUR tako za člane kot nečlane.
Prijave zbiramo do sobote, 18. oktobra, ko boste prijavnino lahko plačali
takoj po končani društveni gasilski vaji v gasilskem domu (glej prejšnjo
stran).

Prijavnine (po 10,00 EUR) zbirata predsednik in poveljnik društva, želimo
pa, da svojo najavo o udeležbi na ekskurziji oddate že preje po E-pošti na
naslov: info@gasilci-trojane.si ali po telefonu: 031 549 673 (predsednik)
ali 031 384 717 (poveljnik).

Lado Goričan, VGČ ORG I.
predsednik PGD Trojane

