90 let PGD VUČJA GOMILA (1924 – 2014)
Vas Vučja Gomila je nastala po zadnjem turškem vpadu v naše kraje. Pred njenim
nastankom so bila v bližini, na JV delu, tri naselja: Križanci, Hugonci in Obnančevsko.
Na predelu, kjer se nahaja vas Vučja Gomila danes pa so bili vinogradi.
Te tri vasi so bile pogoste tarče napadov turških vojščakov. Zadnji tak napad naj bi bil
okrog leta 1515. Ljudje, naveličani stalnega ropanja in požiganja, so se turkom uprli.
Po silnih bojih se je zmaga prevesila na stran domačinov. Turke so domačini, po
zmagi, zakopali v skupinske domove – imenovane gomile. Vasi: Križanci, Hugonci in
Obnančevsko so pogorele do tal.
Nastalo je novo naselje, ki je dobilo ime po grobovih turških pobitih bojevnikov, za
katere so rekli, da so kot volkovi, krvoločni in napadalni. Njihove skupinske grobove
so zato poimenovali volčje gomile. Novemu naselju, ki je nastalo iz preživelih
prebivalcev prej omenjenih treh vasi, so dali ime VOLČJA GOMILA. Jezik se je
tekom let spreminjal tako da se je v besedi Volčja, po mnogih letih, ali če smo
natančnejši po drugi svetovni vojni, O spremenil v U, L pa je odpadel.
Iz prejšnje Volčje Gomile je tako nastal kraj VUČJA GOMILA, kakor se imenuje še
danes.

Vemo, da časi pred 90 leti niso bili taki, kot so sedaj. Denarja ni bilo, tako tudi ne le
tega za gasilstvo. Iz zapiskov in pogovorov s starejšimi in tudi že umrlimi člani
društva je bilo razbrati, da so bili tudi takrat gasilci veliki prijatelji vsem ljudem ob
nesrečah in požarih, katerih pa v takratnih časih ni bili malo.
S čutom pomagati bližnjemu v nesreči so se gasilci organizirali prostovoljno delovati
v vasi in bližnji okolici.
Trend razvoja od ustanovitve društva pa do danes je narekoval društvu, da se je
začelo opremljati s sodobnejšo opremo, s katero je učinkovitejše pri intervencijah.

KRONIKA
Naše gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1924 na pobudo takratnega učitelja
Škalič Deziderja. Ob ustanovitvi je naše društvo štelo 18 članov. Za prvi upravni
odbor tega društva so bili izvoljeni:
predsednik Škalič Dezider,
poveljnik Cigut Štefan,
podpoveljnik Gomboc Matija,
tajnik Antalič Vincent,
blagajnik Kutoš Ivan,
orodjar Cigut Janez.
Takoj po ustanovitvi je društvo prevzelo gasilsko orodje in ročno gasilsko brizgalno v
svojo oskrbo. Prva povelja so še bila v madžarščini, kar pa se je pozneje odpravilo.
Leta 1926 so si s pomočjo vaščanov zgradili mali gasilski dom.
Leta 1934 si je društvo nabavilo novo gasilsko uniformo in opasače.
Leta 1939 je bila brizgalna generalno obnovljena.
Leta 1943 in 1944 je bilo več članov društva mobilizirano v madžarsko vojsko. Od teh
se domov nista vrnila Cigut Oliver in Perš Ernest. Tretji, Ferencek Evgen, je postal
vojna žrtev v Franciji.
Leta 1945 je društvo vodilo zaščito naših domov pod tujo vojsko, ki se je pomikala
skozi našo vas.
Leta 1955 so nabavili novo motorno brizgalno Savico z vsemi sesalnimi in tlačnimi
cevmi. Prav tako je v tem letu društvo dobilo sireno, ki je zamenjala zanimivo
gasilsko nalogo trubača.
Leta 1956 je bila zadana naloga zgraditi nov gasilski dom.
V letu 1958 je bil zgrajen nov gasilski dom.
Leta 1961 je društvo nabavilo voz za motorno brizgalno.
Leta 1973 je društvo nabavilo novo motorno brizgalno znamke Ziegler.
Leta 1977 si je društvo nabavilo gasilski prapor.
Leta 1981 je gasilski dom dobil telefonski priključek.
Leta 1984 je bil začetek razširitve prireditvene dvorane in adaptacija gasilskega
doma.
Leta 1987 je bil opravljen zunanji omet vaško-gasilskega doma in istočasno je bilo
nabavljeno gasilsko orodno vozilo.
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Leta 1994 opravijo izpit za gasilca naslednji pionirji: Kuronja Ludvik, Počič Dejan,
Perš Darko, Rituper Tomaž, Kuronja Štefan, Kocet Tadej, Kocet Denis, Kakaš Dejan,
Počič Sašo in Hauzer Franc. Nekateri smo aktivni člani še danes.
Leta 2002 je društvo nabavilo obnovljeno orodno vozilo znamke Mercedes.
Leto 2003 je umrl gasilec Počič Dejan.
Leta 2006 smo nabavili rabljeno cisterno MERCEDES 1213 z kapaciteto 4000 litrov
vode.
Leta 2007 je za predsednika bil izvoljen Dejan Kakaš. Za poveljnika Sukič Srečko in
za tajnika Darko Perš.
Leta 2010 sta umrla dva člana veterana, in sicer Štefan Ferencek in Štefan Malačič.
Istega leta smo nabavili vozilo Opel Vivaro za prevoz moštva.
Leta 2011 je bilo za nas zelo naporno, vendar tudi uspešno leto. Najprej smo
organizirali sektorske vaje, potem občinsko gasilsko tekmovanje, kupili prikolico za
prevoz motorne brizgalne in na koncu še izvedli slovesnost ob prevzemu nakupa
GVM-1 in prikolice.
Leta 2013 smo ob stotem rojstnem dnevu na njegovi domačiji obiskali našega
najstarejšega gasilca Sabotin Kolomana.
Tud letos smo gasilci v Vučji Gomili bili že zelo aktivni. V začetku leta smo se
udeležili in uspešno zaključili izobraževanje nadaljevalnega tečaja za gasilca,
nazadnje pa preuredili prostore poleg vaške zbiralnice mleka v gasilske prostore. Žal
pa nas je po dolgotrajni bolezni zapustil tudi nekdanji predsednik društva Kuronja
Viljem.

Želim si, da bi naši gasilci tudi naprej s svojim delom nadaljevali svoje
poslanstvo, ga prenašali na mlajše rodove in tako ohranili vrednote
prostovoljnega gasilstva.

Z gasilskim pozdravom – NA POMOČ!

Zapisal tajnik društva:
DARKO PERŠ
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