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BiŠ 1 125 LET GASILSKEGA DRUŠTVA 

odobai biiii gasiir; 
Večina gasilskih društev je bila ustano\'ljclI~' po .... elikih po
i.arlh" kruju , zgodovina "CD Uiš paje nekoliko drugačna. 
Ushlllo\lljcno je bilo lili I)obudo dr. JOŽcr~1 !\turšca, ki se je 
Icla 1807 rodil l' Bišu; hll je duhovnik, pedagog, politjk, 
pisec in pesnik. 7..clo je hil nal·cz:.n na dom~,či kraj, saj je 
tin:lllčno pUlllag:11 pri preureditvi župnišča, pri obokanju 
in poslikavi ccrkl'c, d:lro"al je Z:l povišanje zvonika in nove 
Z\'OIlOl'C, šoli je kupil njivo in veliko prispeval h grddnji 
nove šolc. Ush1l10\'iI je župnijsko knjižnico in j o založil s 
s lm'enskimi ln hnašklmi knjigmnl. Leta 1876 pa je v roj
strli vasi ust:ulC)l'iI gasilsko društvo, katerega člani so v nc
deljo, 24. junija, proslavili 125 lel uspešnega delov;mja. 

Biški gasilci se s ponosom 
spuminjajo rojaka in ustanovi
td ja dr. MurŠCiI, kar jim lIaje 
lIodatno vzpodhullo za uspešno 
delo. Predscdn ik PGD Biš Mi
ran Arnuga pa s ponosom povc, 
da se lahko pohvali jo, da so v 

gasil ske vrste vključene vse ge
neracije - od najmlajših pionir
jev do preizkušenih veteranov 
- in dodaja: MPovezovanje mcd 
generacijami je v društvu naj
pomembnejši čl en in je tudi 
garancija za uspešno delo in 

Proktit ni prikaz nove pridobitve PGD Biš 

obstoj društva ." 

Nedeljske slovesnosti so se 
zraven predstavnikov sosednjih 
gasilskih društev in gasi lskih 
zvez ter sponzorjev prireditve 
udeležili še župan obč ine Tr
novska vas Karl Vureer, posla
nce in župan občine Destrnik 
Franc Pukši č, predstavnik Ga
silske zveze Slovcnije Rudi Zad
nik, poveljnik podravskc regije 
Štefan Vidovič, požarni inšpek
tor Karl Vršič, predsednik ga
silske zveze Trnovska vas -
Vitomarci Alojz Cigula in po
veljnik zveze Alojz Fekonja, pa 
tudi predstavniki gasilskih dru
štev Petrijanec in Vidovcc iz so
sednje Hrvaške . . 

Slavnostn i govornik župan 
Karl Vurcer je poudaril pomen 
gasi lstva in dodal, da so biški 
gasilci lahko ponosni na svojo 
zgodovino, šc posebej pa na po
budnika za ustanovitev društva 
dr. Jožefa MufŠca. Občin a Tr
novska vas je bi la tudi glavni 
pokrovitelj prireditve, saj je fi 
nančno pomagala pri nabavi 
nove visokot lač ne črpalke Ko
torna. Novo pridobitev je bla
goslovil domači župnik Jožef 
Rajnar. 

V društvo so ob lej slovesno
sti s pomočjo sponzorjev izdali 
knjižico o zgodovini društva s 
poudarkom na delu v zadnjih 
20 letih . Preds tavi li pa so tudi 
internetno stran društva; tre-

nulno so na naslovu ~ 
kmetijstvo comipgdbis.hl1U. ka
sneje pa jo bodo prestavil i na 
do mena občine Trnovska vas, ki 
tudi prip ravlja predstavitev ob
či ne na internet u. Pobudnik za 
obe pridobitvi je bil podpredse
dnik društva Manfred Jakop. 

Da biški gas ilci spremljajo 
razvoj novih tehnologij, so do
kazali tudi s prenosom slike na 
svetovni splct. Tako so rojaki 
in ljubitel ji gasi lstva po svetu 
lahKO v živo spremljali potek 
praznovanja časti tljivega jubile
ja biških gasilcev. 

Zmago ŠalamulI 
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Župan občine Trnovsko vos Karl Vurce r predajo ključe nove vi
sokotločno črpalke poveljniku PGD Biš Ed iju Petriču 


