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KAKO SE JE ZAČELO
Mozirje je bilo nekoč tako kot tedanji kraji nasploh postavljeno izključno iz
lesenih hiš in drugih lesenih stavb. Tako je bilo seveda požarno zelo ogroženo.
Časi izpred dvesto let seveda niso poznali tehničnih pripomočkov za gašenje, v
glavnem so se proti ognju borili z vedri in mokrimi plahtami. Zato ni naključje,
da je bil trg Mozirje nekajkrat plen ognjenih zubljev.
Prva staroavstrijska zakonska določila obstajajo iz začetka 19. stoletja. Najprej
so poskrbeli, da so bile razne delavnice, ki so delale z ognjem, zunaj naselja.
Nato so postopno zidali hiše, toda strehe so bile še vedno pokrite z lesno kritino,
tudi dimniki so bili še dokaj preprosti in zato nevarni. Sčasoma so uradno zahtevali določene požarnovarnostne
ukrepe pri gradnjah. To lahko
ugotavljamo
s skrbnim ogledom sedanjega trga, kije eden tistih srednjeveških krajev trgovanja, na katere smo Slovenci lahko ponosni. Ko je izšla protipožarna
uredba
leta 1824, je mozirski sodnik, kije tedaj vodil trški magistrat, izdal leta 1825
odlok, s katerim je zadolžil gospodinjstva v Mozirju, da vplačajo določeno vsoto
za nakup dveh gasilnih brizgaln. Hkrati je v skladu z zakonom določil skupino
trških »požarnikov«, ki jih je vodil požarni komisar. Tako smemo govoriti o
začetkih organizirane gasilske dejavnosti v Mozirju. Seveda je vse to bilo še
daleč od društvene gasilske dejavnosti. Lahko pa že govorimo o vse večjem
zavedanju pomena požarne
varnosti.
Gasilska društva so se začela oblikovati predvsem v mestih in večjih trgih.
Tedanje nemštvu naklonjene oblasti so seveda podpirale društva, ki so jih
sestavljali Nemci, zato je bilo predvsem na Štajerskem gasilstvo v rokah nemškega dela prebivalstva. Slovenci niso stali ob strani, toda njihova gmotna moč
včasih ni zadoščala za nakup potrebne gasilske opreme.
Da so mozirski prostovoljni gasilci prvotno
kola (1882), torej ni naključje. Predpisano
je k temu prisililo. Šele ko je zakon dovolil
kjer je društvo delovalo, so se oblikovali
Mozirje.

delovali kot odsek tukajšnjega Sonemško poveljevanje v društvih jih
poveljevanje v jeziku
prebivalstva,
kot Prostovoljna požarna
hramba

Zgodovinsko leto za ustanovitev samostojnega društva je bilo leto 1887. Tedaj
so stopili na čelo novega gasilskega društva ugledni Mozirjani, trdni Slovenci.
Prvi načelnik je bil Anton Mlinar, za njim pa je dolga leta uspešno vodil gasilsko društvo Martin Šuster. Skozi leta seje zvrstilo veliko vodstvenih
članov
gasilskega društva, ki se jih lahko s ponosom spominjamo.
Ob
120-letnici
Prostovoljnega gasilskega društva Mozirje je na čelu gasilcev predsednik Jože
Zlatinšek.
Številni mladi in zagnani mozirski gasilci nam vlivajo prepričanje, da bo ta društvena dejavnost v Mozirju živela in delala za dobrobit krajanov še dolga leta!
Aleksander

Videčnik
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120-LETNICA PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA MOZTRJE
Spoštovane gasilke in gasilci, gospe in gospodje, visoki gostje,
članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva
Mozirje!
Vsem lep pozdrav in vam, mozirskim gasilkam in gasilcem, še
posebne čestitke ob visoki imenitni 120-letnici vašega društva.
120 let razvoja društva je izjemen čas. Je čas, v katerem so se
zamenjali kar trije alt štirje rodovi. Ta čas je še daljši, če ga
merimo z zgodovinskimi dogodki, ki so se v vsem tem obdobju
zgodili na tem območju ali širše.
Zanimivo je že samo dejstvo, daje društvo nastalo davnega
leta 1887 v okviru tedanjega Južnega Sokola oziroma Telovadnega in požarnega društva Mozirje. V minulih desetletjih pa
so se spreminjale države. Spreminjale so se oblasti. Spreminjali
so se gospodarski in drugi sistemi. Spreminjali so se tudi pogoji in razmere, v katerih s o delovali gasilci. Pomembno pa je
eno: da je gasilska organizacija znala kljub rasti in padcem,
kljub uspehom in težavam ves ta čas preživeti, se ohraniti in zagotoviti
svojo
postopno krepitev. Danes vaše društvo v Mozirju predstavlja
najpomembnejšo organizirano silo za pomoč ljudem ob različnih vrstah nesreč. Preko 250
članic in članov, preko 50 pionirjev in mladincev je potrditev te rasti, uspehov
in doseženih rezultatov društva pa tudi njegove vitalnosti. 'Tudi vaš razvoj
trojk po posameznih naseljih zasluži posebno pozornost. Povedano
drugače:
za prihodnost gasilcev se v Mozirju ni bati!
Na podobnih prireditvah ob različnih praznovanjih širom po Sloveniji radi z
velikimi besedami poskušamo
opozoriti na pomen gasilske organizacije.
Pri
vašem društvu velike besede niso potrebne. Delo društva, vaša opremljenost in
usposobljenost operativnih članov dokazujejo, da je društvo učinkovito,
dobro
organizirano in uspešno pri uresničevanju humanitarnega in gasilskega poslanstva. Spomnite se samo ujme leta 1990, kije zajela celotno Savinjsko,
drugih
velikih nesreč, nenazadnje tudi vaše pomoči ob težavah na sedežnici lani na
Golteh. Vse to dovolj zgovorno priča, kolikšen je vaš prispevek k varnosti ljudi
in njihovega premoženja na tem območju.
Spoštovane gasilke in gasilci, v zadnjih dveh letih smo poskušali še utrditi
vlogo in mesto gasilstva v celotni organiziranosti
varstva pred
naravnimi
in drugimi nesrečami. Spremenili in dopolnili smo celotno zakonodajo
in
sedaj pripravljamo
izvršilne predpise. Del naših skupnih interesov,
čeprav
premajhen, smo uveljavljali pri reformi davčnega sistema pa tudi pri dopolnjevanju sistema financiranja lokalnih skupnosti. Podobne interese
poskušamo uveljavljati sedaj pri snovanju novih pokrajin. Naš temeljni cilj pri tem
I ohraniti celovitost gasilske organizacije ter načel, kot sta prostovoljnost
in
nepridobitnost,
obenem pa zagotoviti kar najboljše pogoje za delo gasilcev
m drugih
reševalcev.
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