NAGOVOR PREDSEDNIKA
GASILSKE ZVEZE
NOVO MESTO OB 60. OBLETNICI
GASILSKE ZVEZE NOVO MESTO
Spoštovane gasilke in gasilci, gasilska mladina,
cenjeni bralci tega zbornika!
Letos mineva 60 let, odkar je tajništvo za notranje
zadeve pri Okrajnem ljudskem odboru Novo mesto
leta 1955 izdalo odločbo, v kateri so napisali:
“Dovoljuje se ustanovitev in delovanje Občinske
gasilske zveze Novo mesto, s sedežem v Novem
mestu, po določenih pravilih.”
Zgodovina prostovoljnega gasilstva je v Sloveniji
izjemno bogata. Že 150-letno obdobje delovanja
prostovoljnega gasilstva govori o tem, da je gasilstvo
preživelo zelo velike, tako družbene kot sistemske
spremembe. Vendar je v vsakem posamezniku ves
čas živela ta izjemno velika pripadnost, tako
sočloveku kot okolju. Vse nas preveva humanost,
tovarištvo in neizmerna volja, da priskočimo na
pomoč ljudem v stiski, bodisi zaradi reševanja
življenja ali premoženja in ne nazadnje tudi
ohranjanja naravne in kulturne dediščine. Vse to je
izjemno pomembno, zato da lahko govorimo danes o
tem, da ima Slovenija zelo veliko čast, da v njej
deluje tolikšno število prostovoljnih gasilcev. To je
izjemna dobrina, ki je težko primerljiva z drugimi
državami. Sam si želim, da bi še naprej poskušali tako
vztrajno in dostojanstveno opozarjati na status
gasilca in ne nazadnje tudi na dejstvo, da ne glede na
to, da se srečujemo tako z gospodarsko kot finančno
krizo, ki je kriza celotnega sveta, ohranimo to
izjemno pripravljenost tudi v teh časih, ko se
srečujemo z zniževanji sredstev za tehnično
opremljenost gasilskih enot in tudi vsakega gasilca
operativca posebej. Dobra opremljenost pomeni, da
lahko hitro in učinkovito opravljamo svoje delo,
predvsem pa, da zavarujemo tudi svoje življenje.
Upam in želim, da bomo v Sloveniji vendarle
zagotovili
dovolj
visoko
stopnjo
tehnične
opremljenosti in predvsem tudi vzdrževanja, ki je
ključno za to, da včasih nadomestimo tisti del, ki ga
ni mogoče zagotoviti s tehniko. Solidarnost,
sočutnost, pripadnost in znanje so dejavniki, ki
včasih premagajo še tako hude ovire, s katerimi se
srečujemo.
V preteklih 60 letih so bili v delovanju Gasilske zveze
Novo mesto tako veseli kot tudi manj veseli trenutki.
In ker se slednji hitreje pozabijo, ostajajo dobri
občutki vseh, ki smo sodelovali v tej zgodbi.

Še vedno je tako za vse, ki delujemo po posameznih
društvih naše gasilske zveze in nam največ pomeni
spoznanje, da delamo nekaj koristnega, nekaj več kot
le dodatne obveznosti in odgovornosti, ki si jih s tem
nakopljemo na glavo. Kljub dejstvu, da delamo
brezplačno in imamo z delom v društvu celo stroške,
moramo za nabavo nove gasilske opreme še vedno
zbirati prispevke med krajani, kot bi kupovali za
lastne potrebe in ne za dobrobit celotne družbe.
Naj bo torej današnji dan, ko vsi skupaj praznujemo
60. obletnico delovanja naše gasilske zveze Novo
mesto, s tem pa tudi obletnico našega plemenitega
poslanstva, dan, ko vam izkazujem svojo hvaležnost
in zasluženo spoštovanje.
Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ«!
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