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Biš. Gasilci postavili dve novoletni jelki 

Pod smrečico čaka novo darilo 
Blikl gasilci .o .. letos tretJič zapcmsfJo lotili postavljanja nOYOletnlh smrečic (pravzaprav bOlj 
smrek); najprej so Jo postavili ln seveda .okraslll z lučkami pred domom svojega gasilskega društva, 
nato pa še v edinem občinskem krožIiču sredi Trnovske vasi • 

• Smreko vedno daruje 
eden od na!ih občanov, tudi 
člani PGD Biš so vmes, nato 
pa se dogovorimo za skupno 
postavitev in okrasitev. Letos 
se nas je zbralo 15 gasilcev· 
in obe smreki. tako 'svojo' 
pred gasilskim domom, ki 
je visoka dobrih šest metrov, 
kot 'občinsko' v krožišču, ki 
·je nekoliko nižja, smo po, 
stavili in okrasili v soboto; 

.je povedal predsednik PGD 
Biš Sandi Lah. Idejo za po
stavitev okrašene novoletne 
jelke pred domom PGD Biš 
je Sandi podal takoj, ko je p0-
stal predsednik društva, in 
gasilci so bili takoj za. Sicer 
pa so že pred gasilci občin
sko smre~ico postavljali kar 
občinski svetniki. Okrašeni 

. smreki razveseljujeta občane 
Trnovske vasi vse do sredine 
januarja, nato pa ju gasilci 

. pospravijo. 
PGD Biš, ki je letos uradno· 

prevzelo novo vozilo, cister
no GVC 16/ 25 v vrednosti 
230.000 evrov, je letos uspelo 
še z eno naložbo: ,Poleti smo 
prenovili fasado na našem 
domu, ki je bila že v precej sla
bem stanju. V novem letu pa 

Člani PGD Bli so postavili novoletni jelkl v lUOiIiČU ObčIne fino. 
VIka vas ln pred gasilskim domom v Bliu. Darilo pod smročlco pa 
bo res veliko: naslednje leto bodo blikl gasilci namreč bOgateJil 
za novo vozilo za prevoz moštva. 

se bomo lahko veselili še ene 
pridobitve; v teh dneh bomo 
namreč podpisali pogodbo 
za nakup .novega kombija 
Peugeot za prevoz moštva I 
+ 8, ki bo stalo okoli 38.000 
evrov. Večino potrebnega 
denarja smo zbrali kar gasilci 
sami z različnimi prireditva
mi, ki smo jih orgapizirali, 
kar precej so primaknili tudi 
na!i občani s prostovoljnimi 
prispevki, nekaj pa bo doda
la tudi občina Tako bomo 
naslednje leto popolnoma 
prenovili svoj vozni park, ki 
je bil tega res nujno potre
ben. Stara cisterna je štela 
namreč že 18 let, dosedanji 
kombi pa inia skoraj polnih 
15 let delovne dobe. Gasilci 
smo obeh novib pridobitev, 
letošnje in pričakovane v na
slednjem letu, izjemno vese
li, predvsem zato, ker bomo 
s sodobno opremo in vozili 
lahko veliko učinkOvitejši v 

nujnih intervencijah, s tem 
pa bo zagotovljena tudi viš
ja stopnja požarne varnosti 
vseh na!ih občanov: je še 
povedal predsednik PGD Biš 
Sandi Lah. 


