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Slavnostni govornik minister za obrambo 
Ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva Biš je zavlta v tančico pozabe. Kronika društva se je skozi 
dolga leta Izgubila all leži pozabljena na katerem podstrešju. Najstarejši zapis o delu društva prinaša časo
pis Slovenski gospodar, 22. marca 1906. Vir, ki opredeljuje čas, osebe ln ustanovitev društva, je Knjiga za. 
pisnikov, kjer je v opisu dogajanj za leto 1959 zapisan govor tedanjega predsednika ob otvoritvi gasilskega 
doma. Iz zapisa je mogoča ugotoviti, da je v tistem času kronika še obstajala. 

Ustanavljanje gasilskih 
društev, oziroma takratnih 
požarnih bramb, je potekalo 
na dva načina . Nekatera dru
štva so bila ustanovljena po 
večjih požarih, ko so ljudje 
začutili potrebo po varovanju 
pred požari, ali pa so bili po
budniki posamezniki, ki so v 
teh društvih videli možnost 
za družabno življenje nekega 
kraja združeno skoristnim 
poslanstvom. V Gradcu je v 
tistem času živel najznameni
tejši Bišanec, mož, Iti je delo
val na najrazličnejših podro
čjih , je bil slovničar, zbiralec 
ljudskih pesmi, narodni budi
telj, profesor in duhovnik dr. 
Jožef Muršec -Živkov. Vscživ
ljenje je tudi moralno in de
narno podpiral in vzpodbujal 
razvoj domačega kraja. Poma
gal je šoli, ced· .. -vi in ustanovil 
knjižnico v Trnovski vasi. 
Leta 1876 je v pismu, ki sicer 
ni ohranjeno, br'dtrancu Mar
tinu Mucšcu, ki je živel na Živ
kovi domačiji , pisal, naj zbere 
nekaj mož in naj ustanovijo 
požarno brambo Biš. Željo je 
podkrepil tudi denarno, saj je 
za začetek primaknil 50 gol
dinarjev. Ustanovni zapisnik 
ali drugi dokumenti iz tega 
časa niso ohranjeni, vendar 
lahko upravičeno, glede na 
poznejše zapise in doku men-
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Pobudnik ustanovitve društva 
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tirane obletnice društva, leto 
1876 štejemo kot rojstno letO 
Gasilskega društva Biš. Je šti
rinajsto najstarejše društvo v 
Sloveniji, nastalo pa je v do 
tedaj oajmanjšem kraju , saj je 
Biš takrat štel 53 gospodinj
stev. 

Tako biški gasilci letos 
praznujejo l3O-letnico delo
vanja, Iti jo bodo slovesno 
proslavili jutri, v soboto, 17. 
junija. Prireditev se bo pri
čela z gasilsko vojaško vajo, 
ki bo potekala na novi šolski 
stavbi v Trnovski vasi s pred· 
postavko, da je v šolsIti Slav
bi prišlo do eksplozije plina. 
V vaji bo prikazano gašenje 
požara in reševanje ponesre-

čenca iz šole s helikopterjem 
ter gašenje gozdnega požara. 
V vaji bodo zraven domačih 

gasilcev sodelovali še gasilCi 
iz sosednjih gasilsItih društev 
in 15. helikopterski bataljon 
Slovenske vojske. Slovenska 
vojska pa bo predstavila tudi 
vojaka 21. stOletja in novo 
orožje. PO vaji bodo program 
popestrili padalci ae rokluba 
Ptuj in balonarji Balonarske
ga kluba Ptuj. Na osrednji slo
vesnosti bo slavnostni govor
nik minister za obrambo Karl 
Erjavec. za kulturni program 
bodo na prireditvi poskrbeli 
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učenci OŠ Trnovska vas in 
KD Mu';ec - Živkov. Nastopi
le pa bodo tudi gasilsko-ljud
ske pevke PG D Osek, godba 
MOL iz Lenarta in mažoretke. 
PO končanem uradnem delu 
bo pogostitev vseh prisotnih 
z golažem, ki ga pripravlja 
Slovenska vojska. Praznova
nje gasilske obletnice bodo 
zaključili z družabnim sre
čanjem, na katerem bodo 
za dobro vzdušje poskrbeli 
ansambel Show Band elita, 
Saša Lendero, Clea in Miran 
Rudan. 
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