
Na vasi se iivi solidarnost 
Dandanes je vedno vee situacij, ko se Ijudje ob teiavah drvgih obmejo vstran. Obstajajo celo posnetki prometnih nesrec, roo 
pov ali hujiih zlocinov na ulicah, ob katerih se mlmoldoel nltl ne ustavljo, kaj sele priskocijo na pomoc. Na sreco pa seveda ni 
z vsemi tako, recimo slovenski gasilci so eni Izmed tlstlh, ki so Ie vedno pripravljeni prostovoljno pomagati cloveku v stiski. 

V obClni Tmovska vas Be lahko 
tako zanesejo na Proslovoljno gasll
sko druilvo (PGD) Bli. To je kraj, kI 
se je lahko daljnega leta 1876 glede 
na svojo majhnosl kol prvl prl nas po
hvalll s svojlm dru§tvom. 

PGD Bis je med najslarejsimi lovr
stnimi drusIYi v Sioveniji. "V nasi okolici 
imajo starejsa Ie v Lenartu in pri Sveti 
Trojici. Sma pa prvi po tem, da je bil v 
letu ustanavitve nas kraj najmanjSi 5 

svojim drustvom. Takrat je namrec Bis 
stel Ie 53 gaspodinjstev," je pojasnil 
predsednik druStva Edvard Petrie. 

Ustanavil ga je dr. Joze Mursec, du
hovnik in na splosno zelo razgledan 
elovek. Vse svoje zivljenje je denamo 

in maralna podpiral druitvo, ki je Ze ob 
ustanovitvi kupilo prevazno roena bri
zgalno, za svoje delovanje pa so upora
bljali tudi konjske vprege. 

Od takrat se je seveda marsikaj spre
menilo, drustvo in tehnologija sta se 
razvijala in danes se lahko med drugim 
pOhvalija z modemimi in noviml gasil
skimi valili. 

Panosni so tudi na to. da so, kot je 
dejal PetrU:, enD veejih druStev v trno
vski abCini: .Imamo okoli 300 6lanov. 
starih od sedem do 66 let. V nasih vr
stah je tudi 26 zensk.' 

Na leto opravijo pribliino 20 interven
cij . Letos so do sedaj zabeleiili Ie en~, 
povezano z iledom, podrtimi drevesi In 

oCi§eevanjem cest. 
Intervencije namree seveda ne vse

bujejo samo powov. "Zelo so razlicne, 
vkljueujejo poplave, iled, toeo, neurja, 
tudi potras ... Cas, ko so gasilci samo 
gasili powe, je preteklast,' je razloiil 
sogovornik in dodal, da beleiijo najvee 
§tiri powe lelno. 

Ket najhujSe intervencije se Petrie 
spominja tisle poleti 2008. ko je nase 
kraje prizadela huda toea. 

Takrat je na njihovem terenu pomaga-
10 kar 50 drustev. 

V BGD Bis se slcer ukvarjajo tudi z 
veselejsimi stvarmi. Udelezujejo se reci
mo tekmovanj, med najbalj nepozabne 
uspehe iz preteklosti uvrseajo naziv re
publiski prvaki, ki so ga dosegli njihovi 
mladinci se v Jugoslaviji, pred leti pa so 
se uvrstili tudi na driavno tekmovanje v 
Kepru. 

Pray tako se ukvarjajo z organizacijo 
prireditev v obeini, vsake. leta pripravijo 
tradicionalno veselico v akviru obcin
skega praznika. 

Za svoje delavanje pa seveda potre
bujejo finance. "Te so vedna problem, 

ampak se da. Na sreeo dobro sodeluja
mo z obcino. Nas proracun znasa akali 
8.500 evrov, ob novem letu pobiramo 
prostovoljne prispevke za koledarje, 
nai je tudi dobialk od organizacije va
seliee,' je dejal predsednik. 

Denar namenjajo za oprema, registra
cijo vozil, gorivo, vzdrievanje gasilskega 
doma in druge stroske. Med veeje teis
ve prostavoljnih gasilcev pa Petrie uvr
sea nerazumevanje delodajaleev do ga
silceve odsotnosti z dela. Stroski se mu 
namree ne povrneja, v takSnem primeru 
si mora po navadi vzeti tudi dopust. 

Drugaee se zdijo Petrieu sicer gasilci 
pri Ijudeh cenjeni. Kar je seveda pray, 
saj se med drugim padajajo v nevar
nost. da pomagajo socloveku. V Bisu na 
sreeo ob tem veejih poskodb ne belezi
jO, zgodil se je Ie kak zvin ali zlom. 

Da bi jim manjkalo Ijudi, ki so pri
pravljeni pomagati, pa se ne dogaja. 
S pridobivanjem navih clanov namree 
nimajo teisv. "Te se pojavljajo v veejih 
mestih. Na vasi pa se iivi solidamast,' 
je zakljucil Petrie. 
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