
ZGODBE IZ MUZEJA

Projekt  MUZEJ.1925,  ki  ga izvaja PGD Šinkov Turn dobre pol  leta,  prinaša že nekaj
otipljivih rezultatov. Investicijski del je kar opazno spremenil podobo prostorov v gasilskem
domu, največ v sejni sobi, kuhinji in muzeju, na stopnicah ter v pisarni. Bralci lokalnega
mesečnika Kopitarjev glas projekt spremljajo preko zgodb, različnih dogodivščin društva ali
posameznikov, s katerimi sodelujejo gasilci. Tokrat preberite tri različne primere.

Prve vodene in organizirane vaje v društvu

        Iz knjige zapisnikov, 11. oktober 1925, to je dva meseca po ustanovitvi društva.

Trening z gasilkami 

Takole se prvih treningov spominja Franci Ramovž, prvi mentor ekipe:„Samo zmeda ali kaj
drugega bo iz tega, sem si mislil, ko me je po prvi praktični vaji naših gasilk z motorno
brizgalno  oblil  močan  curek  vode.  Marta  ni  obdržala  ročnika,  tudi  hitro  in  učinkovito
ukrepanje strojnika ni  moglo preprečiti,  da curek vode ne bi  temeljito  poškropil  drugih
članic desetine. In posledice? Na naslednjo mokro vajo so prišle v kopalkah, ker takrat še
niso imele delovnih oblek.“     Naša obramba, marec 1983

Stadion za gasilsko tekmovanje
Gasilsko društvo Šinkov Turn je med prvimi organiziralo pokalna tekmovanja. Ker so mi
poslali vabilo, sem se odločil, da jih obiščem. Ko sem prihajal proti Šinkovemu Turnu, sem
ustavil avto in mimoidočega pešca povprašal za stadion, kjer bi morali imeti tekmovanje
gasilci. A po izrazu na obrazu mi je bilo takoj jasno, da človek, čeprav je bil domačin, ne ve
za tak stadion v bližini, napotil pa me je naprej proti gasilskemu domu, kjer bodo že vedeli,
kje je tekmovanje. Čez kak kilometer vožnje pa so mi gasilski avtomobili dali vedeti, da
tekmovanje poteka nekje v bližini. In res – vaja se je izvajala na bližnjem travniku, štafeta
pa je bila speljana po bližnji poti. Po prvih trenutkih presenečenja mi je bilo hitro jasno, da
je vse lepo urejeno, in zadovoljni tekmovalci so bili jasen dokaz, da se z dobro organizacijo
in  marljivim delom kljub  slabšim razmeram lahko izpelje  zelo  uspešna  prireditev.  In  v
Šinkovem Turnu jim nikoli  ni  zmanjkalo ambicioznosti  in marljivosti,  ki  jih vedno znova

vodita k uspehom.                      Matjaž Klarič, častni poveljnik GZS
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