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Trnovska vas. Biški gasilci slavijo 

Ob· 13S-letnici obisk Jelušičeve , 

To soboto bo y TmOYSkI vasi nadvse slovesno. Prostovoljno gasilsko dNitvo Bli bo namreč ob ~ICI svojega obstoja 
uradno PI'8YZ8IO novo gasilsko vozilo avc 18/25, kot lIIIIYnostna.osfIa prireditve pa bo zbnIne pozdravila obrambna .mln" 
strica lJubiC!! Jeluilč. . 

.Res je, da PGD Biš že 135 
let aktivno dela in živi s kra
jem ter domačini. Predlog 
za ustanovitev društva je dal 
Jožef MufŠeC leta 1876, ki 
je sam tudi prispeval veči

no sredstev za nakup prve 
brizgalne naslednje leto. 
Zanimivo je tudi to, da naše 
gasilsko društvo ni nastalo za
radi kakšnega večjega požara 
kot večina drugih, ampak na 
podlagi preventive in zavesti 
takratnib ljudi," je povedal 
predsednik PGD Biš Sandi 
Lah. 

-Seveda se gasilci najbolj 
veseUjo prevzema novega vo
zila, na katerega so čakali kar 
14 let! .Gre za sodobno vozi
lo z 2500-Utrsko cisterno, ki 
nam zelo veliko pomeni. pa 
ne le nam, gasilcem, ampak je 
novo vozilo pomembno tudi 
za naše občane, saj bomo z 
njim zagotavljali višjo sto
pnjo požarne varnosti za vse. 
Potreba po novem vozilu, ki 
ne bo izpolnjevalo samo p0-

treb po prevozu vode, ampak 
bo tudi ustrezno tehnično 

opremljeno za reševanje, se 

je jasno pokazala po hudem 
neurju leta 2008. Po več se
stankih z občinsko upravo in 
županom smo uspeli izdelati 
finančni načrt nabave, seve
da pa takšnega vozila ne bi 
mogli kupiti, če ne bi izdatno 
pomagaU tudi naši občani in 
društvo samo.' Vrednost no
vega avtomobila GVC 16/25 
z nadgradnjo in opremo je 
namreč 230.000 evrov; od 
tega je občina pl~čaJa 60 
odstotkov, preostahek pa so 
zbraU občani in člani PGD, ki 
svoj delež zagotavljajo s pro
dajo 16 let starega vozila GVC 
24/40, v gasilski garaži pa še 
ostaja 14 let star avto GYM za 
prevoz moštva s kapaciteto 1 
+ 8. Biški gasilci se zavedajo, 
kot pravi Lah, da takšna na
ložba zi majhno občino ni 
tako enostavna, zato v priho
dnje ne načrtujejo nobenib 
novih nakupov in tudi ne ka
kšnih posodobitev gasilskega 
doma. 

Sicer so pa v PGD Biš, ki šte
-je skupno 310 članov (od tega 
je 29 pionirjev, 21 mladincev, 
44 veteranov, 216 članov in 

članic), zelo aktivni in ob 
svojem poslanstvu zelo vpeti 
v delo in ostale aktivnosti v 
občini: .V društvu dajemo vsa 
leta poudarek osnovnemu in 
dopolnilnemu izobraževanju, . 
tako da imamo šest članov s 
činom yišji gasilski častnik, 

sedem članov ima čin gasilski 
častnik, šestnajst je nižjih ga- . 
silskih častnikov, devet je viš
jih gasilcev in 48 izprašanih 
gasilcev: večina članov ope' 
rativpe enote ima opravljeno 
eno aU več dopolnilnih speci
alnih izobraževanj, kar nam 
omogoča strokovno delo tudi 
pri teŽjih intervencijih. Vsa
ko leto organiziramo gasilsko 
tekmovanje za pokal občine. 
-Sicer pa gasilci ohranjamo 
tudi stare običaje, kot je petje 
za florijanovo, več kot 20 let 
že postavljamo presmec-ve
Ukan, tradicija pa je tudi p0-

stavljanje mlaja in kr<Šovanje. 
Ponosni smo tudi na knjige o 
zgodovini našega društva, vi
deo zapise o delu društva ter 
dve razglednici, ki 'smo jih 
izdaU ob posebnib jubilejih. 
Ob tem smo zadnjih nekaj let 

v soboto bodo bIškI,..act uradno prevzeti novo vozilo GVC 16/25 
(na posnetku), lIovesnostl ob prevzemu vozila ln hkratnl13!He
tnld deioYanja PGD Bli, kjer bodo med druC1m na 0CIad tudi ~ 
je, pa .. bo.udeležJla obrambna ministrica ljubica Jehlilč. 

še organizatorji zabavnega 
dela občinskega praznika,' je 
še povedal predsednik Lah. 

Vrhunec letošnjega pra
znovaDja pa bo, kot rečeno, 
to soboto popoldne, ko bodQ 
ob predaji novega vozila bi
ški gasilci izvedU še posebno 
tehnično taktično vajo prika
za reševanja ponesrečencev 
v prometni nesreči, po n.
govoru ministrice pa si bodo 

obiskovalci lihko ogledali še 
zanimivo in veliko razstavo 
gasilske in vojaške opreme, 
med katero bo možno videti 
tudi slovite p.trije. 

ln seveda se bo gasilski pra
znik v športnem parku v Tr
novski vasi zaključil tako, kot 
se za gasilce spodobi: z veUko 
zabavo ob zvokih ansambla 
Modrijani. 
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