
27.09.2020. 
У Краљеву обележен Дан добровољних ватрогасаца Србије  
 

Дан добровољних ватрогасаца Србије и Дан Добровољног ватрогасног 
друштва Краљево – 27. септембар, краљевачко Друштво обележило је Свечаном 
седницом у Ватрогасном дому и полагањем венаца крај спомен-плоче, на згради 
некадашњег Ватрогасног дома, на којој, поред имена оних који су погинули 
јуначком смрћу из Краљева и околине у Другом светском рату, стоји и: „Са овог 
места, 27. септембра 1941. године, по задатку Партије, чланови блех музике 
Добровољног ватрогасног друштва из Краљева пошли су у пробили се из 
окупираног града и ушли у састав краљевачког НОР одреда 'Јово Курсула'...“.  

За успешну сарадњу, а поводом обележавања свог дана, Добровољно 
ватрогасно друштво Краљево је доделило плакете Граду Краљеву односно 
Градској управи града Краљева, Добровољном ватрогасном савезу Србије, 
Ватрогасном савезу града Ниша, Јавном предузећу „Србијашуме“, граду 
Марибору. 

Ове године, због епидемиолошке ситуације услед вируса корона, изостала 
је традиционална посета представника ватрогасаца града Марибора, који дуго и 
веома успешно сарађују са краљевачким колегама и помажу краљевачком 
ватрогаству и у људству и у опреми. Ипак, чланови Гасилске звезе Марибора су 
послали телеграм и венац са поруком „У спомен на жртве нацизма“, потврдивши 
вишедеценијско нераскидиво пријатељство наших народа. Венац су положили и 
представници и ветерани Добровољног ватрогасног друштва Краљево, а у име 
града Краљева, пошту су одали заменик градоначелника Вукман Ракочевић и 
помоћник градоначелника Никола Радевић. 

„Иако је прошло 79 година од херојског чина добровољне ватрогасне чете у 
Kраљеву, када су 1941. године изашли са окупиране територије града Kраљева и 
придружили се партизанском одреду „Јово Курсула“ на Гочу, град Kраљево и 
грађани Kраљева не заборављају тај херојски чин. Данас смо положили венце и 
одали пошту херојима који су ушли у историју ватрогаства Србије, у историју града 
Краљева“, рекао је заменик градоначелника, напоменувши да већ крећу припреме 
за следећу годину, када се обележава јубилеј - 80 година овог херојског чина. 

Хроничар нашег града, и уредник часописа „Краљевачки ватрогасац“,  
Милан Матијевић, подсетио је на један од највећих подухвата краљевачких 
ватрогасаца и Ватрогасног оркестра у току немачке окупације нашег града, који се 
одиграо 27. септембра:  

„Са овог места, испред старог Ватрогасног дома, краљевачки ватрогасци су 
се постројили у ешалону ватрогасне музике и уз звуке маршева кренули према 
споменику у центру града, затим према кафани „Задужбина“ и одатле према 
гвозденом мосту. Прошли су поред немачког бункера, јер је Kраљево тада било 
окупирано и у блокади, и отишли на Гоч и прикључили се партизанској јединици 
„Јово Курсула“. Управо то њихово херојство и јунаштво, да у музичком ешалону 
прођу поред немачких бункера блокираног Kраљева, остало је записано у 
историји.“  

Некада Дан добровољних ватрогасаца бивше државе Југославије, данас је 
Дан ватрогасаца државе Србије и Добровољног ватрогасног друштва Kраљево. 



Како истиче Матијевић, Добровољно ватрогасно друштво Краљево баштини овај 
значајан историјски датум у сасвим другачијим условима.  

„Наше ватрогаство се развило и достигло ниво ватрогасаца спасилаца 
веома опремљене јединице, и на ту њихов активност наслања се и краљевачко 
ватрогаство, које се бави ширењем противпожарне културе међу ватрогасним 
подмлатком, међу грађанима. То чинимо директним контактима, показним 
вежбама, али и издавањем часописа „Краљевачки ватрогасац“, који већ 14 година 
излази“, каже Матијевић. 

Добровољно ватрогасно друштво Краљево, као Добровољно пожарно 
друштво Краљево, 1. јануара 1933. године, основали су грађани својим новчаним 
прилозима. У оквиру Друштва основана је Добровољна пожарна чета са 12 
пожарника. Први председник је био срески лекар, а чланови Управног и Надзорног 
одбора познати краљевачки индустријалци и трговци.  

 
  
  

 


