Ugasnil je plamen v očeh, zastal je trden korak in
ustavilo se je plemenito srce našemu prijatelju in
gasilskemu tovarišu, članu PGD Velenje in
predsedniku GZ Šaleške doline

Jožetu Drobežu.

Težko je dojeti, da ga ni in ga ne bo nikoli več med nami. Še težje je to sprejeti.
Bil si res človek z veliko začetnico. Bil si gasilec s srcem in dušo. In tak boš za
vedno ostal v našem spominu in naših srcih. Pa ne samo v srcih vseh nas
gasilcev Šaleške doline ampak tudi v srcu gasilcev širom po Sloveniji, s katerimi
si v svoji bogati gasilski karieri stkal mnogo tovariških in prijateljskih vezi.
Gasilstvo v Šaleški dolini brez tebe nikoli več ne bo to kar je bilo in to kar je. Bil
si avtoriteta in bil si ugled. Zaradi vsega tvojega gasilskega znanja, izkušenj,
predvsem pa zaradi tvoje človečnosti, sočutnosti, skromnosti, premišljenosti in
razsodnosti. Zaradi vseh premnogih dobrih lastnosti, ki si jih nosil v sebi in jih
delil z nami. Težko bo brez tebe. Puščaš nam ogromno praznino, ki jo bodo
sčasoma zapolnili le lepi spomini nate in na ves tvoj neizmeren duh tovarištva,
prijateljstva, požrtvovalnosti in dobrote.
Naša velika gasilska družina gasilcev Šaleške doline je s tvojim odhodom
izgubila očeta. Ja, bil si oče gasilstva v Šaleški dolini. Bil si tisti, ki si nas
povezal, ki si nas združil, tisti, ki je vedno za vsakega našel pravo besedo in
dober nasvet. Znal si sprejeti naše pomanjkljivosti, pohvaliti prednosti,
pomagati vsakemu. In zato smo te vsi skupaj tako spoštovali in te imeli tako
radi.
Življenje je kot odprta knjiga sreče, radosti, žalosti, kot neskončna iskrica
svetlobe tam daleč nekje na obzorju. Ko ugasne, se zazremo in smo ponosni,
čeprav smo izgubili plemenitega človeka. Ne moremo pa izgubiti plemenitih
dejanj in misli, ki nas bodo vodile naprej skozi življenje.

Žalna seja bo v ponedeljek, 16.12.2019 ob 18.00 uri
v dvorani gasilskega doma Velenje.
Od njega se bomo poslovili in ga pospremili na zadnjo pot
v torek, 17.12.2019 ob 15.45 uri
na pokopališču v Podkraju.

