PGD STARA VAS – LOKA
Obrazložitev:
Prostovoljno gasilsko društvo Stara vas - Loka je bilo ustanovljeno leta 1937,
pod imenom Prostovoljna gasilska četa Stara vas – Loka. Do tega leta so bili
gasilci člani Prostovoljne gasilske čete Orehovica, ki je združevala člane iz
okoliških vasi, zato je med njimi občasno prihajalo do manjših ali večjih
trenj. Tako so se leta 1937 gasilci iz vasi Loka in Gorenja Stara vas odločili,
da izstopijo iz čete Orehovica in ustanovijo novo gasilsko društvo. Nastala je
Prostovoljna gasilska četa Stara vas - Loka, ki je štela 27 članov. V Gorenji
Stari vasi so postavili manjši lesen gasilski dom, v katerem so imeli
shranjeno opremo.
Leta 1939 so nabavili rabljeno ročno gasilsko brizgalno z opremo za gašenje,
letnik 1900, ki jo še danes hranijo. Med drugo svetovno vojno je bil gasilski
dom požgan. Vaščanom je uspelo rešiti gasilsko brizgalno in nekaj opreme.
Kmalu po končani vojni so se člani zopet zbrali in obnovili društvo, ki se je
preimenovalo v Gasilsko društvo Stara vas – Loka. Postavili so nov zidan
gasilski dom in delo društva je zopet zaživelo. Leta 1971 so s pomočjo
prebivalcev sosednjih vasi in Gasilske zveze Novo mesto, nabavili novo
motorno gasilsko brizgalno znamke Ziegler 400 in nove cevi. Leta 1976 so
nabavili novo gasilsko vozilo IMV 1600, katero je leta 1978 zgorelo v
prometni nesreči. Takrat je zgorelo tudi veliko gasilske opreme, ki je bila v
vozilu. Naslednje leto so nabavili drugo rabljeno vozilo iste znamke.
Postopoma so člani nabavljali ostalo gasilsko opremo. Leta 1986 so zaradi
prostorske stiske pričeli z gradnjo novega gasilskega doma in ga leta 1987
dokončali ter ga predali svojemu namenu ob praznovanju 50-letnice društva.
Leta 1997 so nabavili novo gasilsko vozilo Renault Trafic GV-1 4x4 z vso
gasilsko opremo ter ga predali v uporabo ob praznovanju 60-letnice društva.
Leta 1999 so nabavili rabljeno gasilsko brizgalno ZIEGLER 8/8 ter leta 2001
razvili nov gasilski prapor. Ob praznovanju 70-letnice društva so nabavili
visokotlačno črpalko, ki je vgrajena skupaj z rezervoarjem cca 400 l na
avtomobilsko prikolico in tako služi svojemu namenu.
Gasilci PGD Stara vas - Loka, kljub vsem naštetim aktivnostim skozi vsa leta
delovanja niso pozabili na osnovno dejavnost, to je pomagati ljudem v stiski,
naj si bo to v požaru ali kakšni drugi nesreči. Društvo se udeležuje vseh
tekmovanj, ki so organizirana na nivoju Gasilske zveze Šentjernej, saj se
zavedajo, da je to ena izmed oblik izobraževanja in da brez izobraženih
gasilcev ni kvalitetne pomoči ljudem v nesreči. Zadnja leta društvo daje velik
poudarek na delo z mladimi in s članicami, kar je vidno iz doseženih
rezultatov na tekmovanjih, ki so bila organizirana na nivoju GZ Šentjernej.
Ekipa pionirk je na regijskem tekmovanju v orientacijskem teku osvojila 1.
mesto in si s tem zagotovila nastop na državnem tekmovanju, ki je potekalo
na Golteh. Veliko zaslug gre vodstvu društva in mentorjem, ki učijo in
spodbujajo mlade h gasilstvu.
OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTJERNEJ PODELJUJE PROSTOVOLJNEMU
GASILSKEMU DRUŠTVO STARA VAS - LOKA SPOMINSKO PLAKETO
OBČINE ŠENTJERNEJ ZA 80 LET DELOVANJA NA PODROČJU ZAŠČITE
IN REŠEVANJA.

