Avgust 2006

V NADALJEVANJIH
Danes pa samo na kratko, kaj vse bomo izvedeli. Na prvem mestu je gotovo znamenita
pivska posoda situla. Povabil vas bom na GEOSS, kjer boste globoko v sebi doživeli
občutek slovenstva, potem v farno cerkev z znamenitim božjim grobom in drugimi
umetninami. Za rekreacijo se bomo odpravili malo na našo centralno primorsko (fosilno
morsko obalo), srečali se bomo s palčkom, ki neprestano kiha v sušilnici lanu. Vaške
klepetulje nam bodo povedale vse najpomembnejše trače. Spregovoril vam bo v svoji
najimenitnejši slovenščini sam škof Matevž Ravnikar; domačin s Klenika - prvi slovenski
filozof Matija Hvale bo pojasnil, kako si moramo razlagati ta svet, da nam bo vse jasno; kar
za slovensko literaturo pomeni France Prešeren - to za slovensko glasbo pomeni Anton
Lajovic; Reki in pregovori na Slovenskem so delo Etbina Bojca. Prireditve na GEOSSu so
pa posebno poglavje: Kolesarski vzpon, Kulturna šola leta, Dan kulture mladih v srcu
Slovenije, dan - posvečen slovenskim simbolom, .... Vas zanima, kaj je to »Prediv dan« in
zakaj smo na Vačah tako zagnani gasilci? Vas zanima, kako so živeli na Vačah pred 2500
leti? Kdo je vse kopal po gomilah tod okoli in kaj vse so še našli? Šmarčan France Stare je
doktoriral z obravnavo izkopanin, ki so jih našli na Vačah! Vas zanimajo zgodbe iz različnih
obdobij naše zgodovine? Bi posedeli ob kamniti mizi s Titkovim Silvom? Morda nam bo
povedal zanimivo zgodbo o svojem dedu starinokopu, ki je našel bojevnika z Vač. Ni

konca. Vam rečem - ni konca…… Nekaterih skrivnosti pa vam za zdaj še ne bom izdal!
Naslednjič vas že čaka prvo - PRESENEČENJE.
September 2006
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LETOS KAR DVA STOLETNIKA Z VAČ
Prvi je praznoval svoj rojstni dan že maja. To je bil naš moški pevski zbor, ki se je ob tej
priložnosti preimenoval v Moški pevski zbor GEOSS. Upravičeno, saj ne mine nobena
pomembna prireditev na GEOSSu brez njega! Ob svoji stoletnici so zapeli skupaj z ženami
in z mladinskim pevskim zborom iz naše šole in to ob prisotnosti zelo eminentnih
obiskovalcev (Štefka in Milan Kučan, Mirko Kaplja, Jože Dernovšek,…..) O, kako lepo so
zapeli in kako ljubko je napovedovala Streharjeva Jana! Ko je bilo konec koncerta, pa kar
nismo hoteli oditi domov, ker je bila družba zelo prijetna in spontana. Hrana, ki so jo
pripravile žene in dekleta, pa izvrstna. In spet smo prepevali, papali in pupkali.
Čestitam - saj ne vem komu- ali predsedniku zbora Lojzetu Vozlju, ali zborovodju Matiju
Streharju, ali pevcem, ki so pripravili oder tako, da je bila akustika izjemna, ali sponzorjem,
ali obiskovalcem ali ……………….
Preden sem zapustil prostore vaške šole, sem zaslišal nežno melodijo. Nekdo je igral
klavir v prazni dvorani. Pogledam. Za klavirjem je bila mala navihana deklica z dolgimi
rjavimi lasmi in velikimi očmi, rekel bi četrti razred osnovne šole. "Ja, kdo si pa ti?" sem
vprašal. "Me ne poznaš, saj sva se že srečala v šoli v Moravčah, ko smo imeli
naravoslovni dan? Jaz sem Streharjeva Stina." " A, tudi ti?" sem rekel, jo pobožal in šel.
Bilo je SUPER, SUPER, kot se to za tako obletnico spodobi. Ne bi verjel, če ne bi bil
zraven!
Zapisal:
Bivši zasilni pevovodja - Zvone Kolenc

Zahvalo, ki so jo nam podarili naši gasilci ob svoji 80-letnici (1983), drži v rokah Karel
Jurjevec, dolgoletni član PZ ter velik ljubitelj Vač in pevske ter gledališke dejavnosti.
2. Nekdanji dolgoletni zaslužni pevovodja: Ivan Grm, ki je s presledki zaradi vojne in
bolezni vodil zbor od 1937–77.
1. Začasni pevovodja Zvonimir Kolenc ( 1977–84 ), v pričakovanju, da mladi
3. Matija Strehar konča zborovodsko šolo. Naslednje leto je že prevzel dirigentsko palico
in povedel zbor – z vsem spoštovanjem – do njegove 100-letnice.
KAKO RAD IMAM TE FANTE!

oktober 2006
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DRUGI STOLETNIK Z VAČ
Ste zelo radovedni?
Pred več kot 100 leti se je na Vače priselil, skupaj z družino, samo za nekaj let, novi trški
žandar Ivan Bojc. Tu se mu je rodil tudi sin. Žandar pa je moral potem seveda oditi tja,
kamor je ukazala oblast, zato se je družina kmalu odselila v Dobrepolje, v Kočevje, ....
Žandar Ivan pa je prekmalu umrl in žena in trije otroci so ostali sami.
Srednji otrok bi letos v oktobru praznoval 100 let. Ime mu je bilo Etbin Bojc (22. 10. 1906 30.12. 1975).
Pri Bojčevih v Kočevju se je zbirala krščanska mladina, bodoči duhovniki (Leopold Čampa,
Jože Gregorič, Jože Lušin, France Kramarič) in drugi izobraženci. Tudi Etbin je bil globoko
veren in skupaj so pisali v dijaške časopise svoje prve stvaritve. Etbin ni postal duhovnik
pač pa slavist in pedagog in je služboval po raznih srednjih šolah (pri uršulinkah v Ljubljani
in Škofji Loki, na bežigrajski gimnaziji, na ljubljanskem učiteljišču ….). Nadvse je
občudoval škofa Slomška. Zato je o njem napisal kar nekaj knjig. Ker pa je živel v dobi
trdega socializma, si je nadel psevdonim Janez Poljanec. Napisal je mnogo člankov.
Njegova priljubljena tema je bila duhovna rast mladine, v času, ki je bil težak za kristjane.
Proučeval je zgodovino osnovnega šolstva na Slovenskem, vendar je zaradi smrti njegovo
skoraj končano delo žal neobjavljeno. Napisal pa je tudi knjigo »Pregovori in reki na
Slovenskem«, ki je do zdaj najobsežnejše delo te vrste.
Na veliki četrtek leta 1941 je bil Etbin Bojc zadnji govornik na ljubljanskem radiu. Z vso
svojo veliko ljubeznijo do lastnega naroda je pozval Slovence, naj se borijo za svojo
narodno svobodo. Čisto nazadnje je citiral Cankarja:
»Prišel je dan, ko smo morali zadeti križ na svoje rame in nastopiti krvavo pot na Golgoto.
Trpeli bomo in dotrpeli ter doživeli svoje narodno vstajenje in poveličevanje.«
Nato je zapustil poslopje pri drugih vratih in se odpeljal s kolesom v Polje, kjer je stanoval
z družino, kajti Italijani so že vkorakali v stavbo. Spremljajoči policist, ki je Etbina dobro
poznal, pa je gestapovce, ki so spraševali po prof. Bojcu, usmeril drugam.

Ob 100 letnici rojstva je fondacija Villa Litta leta 2006 izdala spominsko pisemsko ovojnico
s silhueto, ki jo je na Tromostovju v Ljubljani naredil Poljak Hieronim Ilnitzki.
november 2006
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PREDIV DAN
Kronist (Jože Zupančič ) je dogajanje na Vačah decembra leta 1834, ob 100-letnici požara
(1934.), opisal takole:
»Vačani so se s koncem jeseni ravno pripravljali na svoj največji praznik. O sv. Andreju, ki
je patron Vačanov, so imeli tak sejem, da je trajal več dni. Imenovali so ga prediv dan.
Zvlekli so polne vozove prediva z vseh koncev Kranjske in Hrvatske, kupci pa so prišli na
Vače od vsepovsod, kjer so bili doma brodniki.Ti so rabili predivo za vrvi pri vlečenju
čolnov in so se založili z robo za vse leto. Ob priliki predivnega velesejma je bilo na Vačah
veselja, pijače in petja, da je vse zvenelo. Pridne gospodinje so že tedne poprej
pripravljale vsega, kar je šlo pod lačne in žejne zobe podjetnih sejmarjev.
Gorenčevka, podjetna vaška ženička, je imela v svoji shrambi masla polno skladovnico.
Na kvaterno sredo je zvečer delala pozno v noč. Pri delu si je svetila s trskami. Pa ji je
padla neugasla trska na tla in je tlela še naprej. Kmalu so se vnela tla, takoj nato je začela
goreti še omara, kjer imela Gorenčeva maslo. Ko se je pričela taliti njena zaloga, je bila
lesena s slamo krita hiša brž v ognju. Kakor blisk je skakal ognjeni petelin s hiše na hišo.
Ves napor domačinov, da bi rešili svoje domove, je bil zaman. Ker pa niso imeli na
razpolago vode, niso opravili v obrambi pred plamenom ničesar. Tam, kjer je stala svoj čas
Gorenjčeva hiša, stoji danes orožniška kasarna.«
Potem so Vače pogorele še leta 1903. Uganka: Katerega leta so vaški gasilci praznovali
svojo 100-letnico? Če prva lekcija ni pomagala, je druga gotovo.
V spomin na prediv dan imamo Vačani vsako leto (zdaj menda že četrto leto) prvo
nedeljo v decembru dopoldne pred cerkvijo Andrejev semenj, ki je bolj družabno srečanje
kot resno trgovanje. Ogenj sredi trga, ki greje golaž in hladno ozračje
decembrskega jutra, je le še spomin na burno preteklost. Pridružite se nam!
Če sredi noči ob sv. Andreju prisluhnete tišini, boste morda slišali škripanje voz in topot
kopit, mešetarjenje, žvenket kovancev, smeh in glasove vaških klepetulj in sejmarjev.
Že šesto leto zapored pa boste lahko – že naslednjo nedeljo po sejmu - popoldne
prisluhnili nežnim zvokom skladb našega rojaka Antona Lajovca, ki je slovensko glasbo
povzdignil na evropski nivo.
Najbolj oddaljena hiša – približno na sredini slike – stoji točno na mestu, kjer je bila včasih
Gorenjčeva hiša.
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NORČKOVO DARILO ZA NOVO LETO 2007, 2008, ...
Zaupal vam bom dve čarovniji, pri katerih se izpolnijo vse želje - predvsem tiste, ki si jih ne
upamo niti sanjati:
Pri vsaki od obeh čarovnij potrebujemo samo magični gib in čarobne besede.
1. čarovnija
a.
Magični gib: (sl.1) objamemo sami sebe, se pobožamo po obrazu in telesu ter med
božanjem (lahko z zaprtimi očmi) izrečemo
b. čarobne besede:
če si ženskega spola, so tvoje čarobne besede: RADA SE IMAM,
če pa si moškega spola so, tvoje čarobne besede: RAD SE IMAM.
2. čarovnija
a.
Magični gib: (sl. 2) Objamemo bližnjega, ga nežno stisnemo k sebi in mu zaupamo
b. čarobne besede:
če si ženskega spola, so tvoje čarobne besede: RADA TE IMAM,
če si pa moškega spola, so tvoje čarobne besede: RAD TE IMAM.
3. Navodilo za uporabo čarovnije
Vse to znanje je potrebno pravilno uporabiti.
a.
Za odrasle osebe je potrebno čarovniji ( štejeta obe čarovniji skupaj ) ponoviti
(najmanj) 8x (osemkrat) na dan.
b. Za NAS, otroke, ki še rastemo, pa je potrebno (štejemo obe čarovniji skupaj) ponoviti
najmanj 12x (dvanajstkrat) na dan.
c.
Najbolj pomembno je čaranje med domačimi, vendar pa je priporočljivo čarovnijo
širiti tudi pri sosedih in drugod, saj ni patentno zaščitena.
Kdor želi, lahko pride k meni, da mu to ( z veliko ljubezni) praktično pokažem.
RAD TE IMAM!
P.S. Ker NAS imam rad, si želim, da bi se nam izpolnile vse želje.
ZDAJ TO RES NI VEČ NOBEN PROBLEM!
TO JE BILO NOVOLETNO DARILO IZ SRCA SLOVENIJE V NAŠA SRCA.
Matej Sedmak – Peacehiker se je odločil, da bo objem s prijatelji množično širil med nami.
Pridružimo se mu!
Literatura:
Dr. Felice Leonardo Buscaglia Ph. D. ( Po rodu Italijan - 31 Marec 1924 – 11. junij 1998) prvi dr. znanosti in univerzitetni profesor na svetu, ki je na univerzi v južni Kaliforniji
poučeval predmet, ki se imenuje: LJUBEZEN. Osnova je vzeta iz knjige njegovih
predavanj, ki jih je beležila ena od študentk: »Živimo , LJUBIMO in se učimo.«
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TRETJI STOLETNIK (Valentin Benedik)
Kateri kraj na svetu se lahko ponaša s knjigo, v kateri je
opisana zgodovina kraja. Predstavljene pa so tudi vse
znamenitosti (do leta 1972)? Kateri kraj na svetu ima knjigo, v
kateri so opisane hiše in njih prebivalci skozi vso zgodovino (
do leta1979)?
Ker je vprašanje tako zelo » težko«, sem se odločil, da vam
zaupam odgovor.
To je najstarejši trg v Zasavju in gotovo najznamenitejši kraj v
naši občini ter med najznamenitejšimi v Sloveniji in na svetu Vače.
Kdo je tisti, ki je napisal ti dve knjigi, da se lahko Vačani s tem
ponašamo?
To je bil naš cenjeni župnik gospod Valentin Benedik, ki mu
bo letos minilo 100 let od njegovega rojstva in smo ob tej
priložnosti odkrito hvaležni, da je nam in naši zgodovini
posvetil skoraj 30 let svojega življenja. Rad nas je imel! In mi ga imamo še vedno radi.
Zato ima v naših srcih, na pokopališču in v našem muzeju na Vačah, v Domu GEOSS,
posebno mesto, kjer se lahko vsak prepriča o njegovi veliki ljubezni, znanju in vztrajnosti.
Rojen je bil na Šmarjetni gori pri Kranju, 13.2.1907, očetu Francu, (ki je umrl, ko je bilo
Valentinu 8 let) in materi Mariji. Imel je dva brata: starejšega Franca in mlajšega Janka.
Sestra Roza pa mu je pomagala pri službovanju na Vačah do svoje smrti 1964. V njegovi
mladosti zgrajena domača hiša še stoji prav blizu Prešernovega gaja.
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Po končani teološki fakulteti v Ljubljani je
imel novo mašo 13.7. 1930 v Kranju. Služboval je v Radovljici, na Bledu, v Zagorju ob Savi
in v Lokah pri Zagorju. Med vojno je bil izgnan na Hrvaško in je tam opravljal službo božjo.
Po vojni pa se je vrnil v Loke in služboval še v Kolovratu. Leta 1956 je prišel na Vače, kjer
je ostal do svoje smrti (Ljubljana, 10.10.1989). Tu je organiziral obnovitvena dela
(elektrika, nove orglje, bakrena streha na zvoniku, novo župnišče, učilnica za verouk,
obnavljal podružnične cerkve, ....). Krajani so ga povsod, kjer je služboval, imeli radi. V
Lokah in v Kolovratu je celo režiral ljudske igre. Zelo rad je potoval in obiskal je 328 cerkva
po vsem svetu. Povsod je opravil mašno daritev.
Njegovo najpomembnejše delo pa sta knjigi:
»Vače« - 1972 – v kateri je opisal zgodovino župnije in trga Vače in
»Hiše na Vačah in njih prebivalci« - 1979 – od nastanka Vač do konca leta 1978.
Gospod Benedik je bil velik dobrotnik. Med II. svetovno vojno je pomagal sirotam iz Bosne
in jim priskrbel nove starše med svojimi farani na Hrvaškem. Po vojni pa je dve siroti,
bratca in sestrico, ( Bjelajac Dragomir in Ivanka) pripeljal celo s seboj, skrbel za njiju in
zdaj živita v Sloveniji, kjer sta si ustvarila lastni družini ter sta neizmerno hvaležna svojemu
rešitelju.
Svoji nečakinji Nuški (hčeri sestre Roze, ki mu je gospodinila,) je bil več kot oče. Nikoli ji
ni pozabil prinesti skromnega darilca, ne glede na to, kje je bil. Pozornosti in zaupanja
njegova Nuška ne bo nikoli pozabila. Posebno ne prstančka, ki si ga je močno želela. Še
bi lahko našteval.
Moji ženi Anki pa je bilo najbolj všeč to, da ni nikoli niti namignil na to, da bi se morala
udeleževati krščanskih obredov, čeprav smo se veliko družili. Človeku ni vsiljeval svojega
prepričanja. Zanj je sprava veljala že mnogo mnogo prej.
Čarajmo!
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SVETOVNO ZNANI SMO PO PIVSKI POSODI
To ni slučaj – saj vemo, da je vino del slovenske folklore: En starček, Zdravica, Bratci veseli vsi,
Primi bratec, En hribček, .... Mi smo pa v sredini dežele, ki s pesmijo časti žlahtno kapljico GROZA.
To ni šilce(0,3 dl), ni štamperle (1 /2 dcl), ni frakel 1/8 l , ni štuc (2dcl), ni kriglc, ne liter, ne majolka,
ni štefan, niti škaf. To je 2500 let staro okrašeno vedro iz bronaste pločevine, ki se mu po latinsko
in italijansko reče SITULA. Pa to ni navadna situla. To je SITULA Z VAČ; najznamenitejša
arheološka najdba vseh časov v Sloveniji, ki je postala eden od simbolov slovenstva. Oskar Kogoj
trdi, da je venetski konj (Sl. 1), ki stoji v Slovenj Gradcu, Ljubljani in pred palačo OZN, posnet po
motivu z Vaške situle (Po moje je oni na situli dosti lepši.). Slovenski državniki poklanjajo
voditeljem drugih držav stekleno (v rogaških steklarskih delavnicah narejeno, Sl. 2) ali pločevinasto
(Sl. 3) situlo, ki jo izdelujeta domačina, ki zdaj stanujeta v Litiji, brata Stane in Jože Sevljak. Leta
1995 je ta izdelek prejel priznanje Turistične zveze Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije kot
Kvaliteten turistični spominek. Če hočemo komu pokloniti nadvse dragoceno darilo, spominek, je
ta spominek - situla z Vač (Janez Grilc ali Plezetov ata jo je izkopal leta 1878). Grilčeve domačije
ne morete zgrešiti, ker je ob cesti in na vratih lesen relief (Sl. 4), ki prikazuje situlo ( Janko
Baumkircher, 1988). Plezetovi vam bodo radi povedali vse dogodivščine, ki so jih imeli v zvezi s
situlo in ne mine leto, da ne bi kakšen novinar pri njih pasel svoje radovednosti. Če bodo na Vačah
spet brskali po ilirskih oziroma venetskih gomilah, bomo Grilčevi in jaz gotovo zraven!
V Domu GEOSS imamo repliko situle (Sl. 5), ki je izdelana v toreutični tehniki kot original (Andrej
Levstek, 2000).
Ste vedeli, da bi moral spomenik situli stati na GEOSSu namesto obeliska, ki označuje središče?
Pa so domačini Klenika temu tako odločno nasprotovali (Češ, Slivnanci imajo središče, situlo pa
naj pustijo tam, kjer je bila najdena!), da so morali organizatorji projekta GEOSS že narejeno veliko
bronasto kopijo (Vekoslav Bombač, 1983) postaviti sredi vasi Klenik, kjer jo lahko zdaj občudujemo
(Sl. 6). (Tudi takratni minister za kulturo Dr. Matjaž Kmecl je nasprotoval ideji, da bi spomenik situli
postavili na GEOSS-u, ker je bil prepričan, da situla ne more biti znak slovenske prepoznavnosti,
ker je ilirskega izvora.)
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NAJBOLJE PRODAJAN PROSPEKT VSEH ČASOV
Že skoraj od rojstva ga ima vsak državljan Republike Slovenije. Na njem je na obeh
straneh narisan zemljevid, ki je bogat z izohipsami in prikazuje ozemlje v osrednjem delu
Slovenije (sl. 1) na tromeji treh občin ( Zagorje, Moravče, Litija). Na njem je upodobljen
tudi edini slovenski neoboroženi konjenik – jezdec s situle z Vač (sl. 1B), ki ga lahko
občudujemo tudi na spomeniku Rodoljubu osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1991 na
GEOSS-u.
Vsebuje tudi dvakrat narisan plašč situle z Vač. Prvi je viden brez pripomočkov (sl. 2),
drugega pa vidimo le, če nanj posvetimo z ultravijolično svetlobo (sl. 3). Njegova cena je
13,16 €. Mogoče smo najbolj navdušeni nad svojo fotografijo, ki jo moramo še posebej
plačati. Da! Smo že uganili! To je OSEBNA IZKAZNICA!
Sl. 1 Najprej sem izrezal iz atlasa Slovenije odgovarjajoči del ozemlja (1A) . Potem sem
iz svoje osebne izkaznice primerno povečal in na prozorno folijo fotokopiral relief z
izohipsami (1B). S folijo sem pokril izrezek iz atlasa (1C) in ugotovil, da se cerkev sv.
Andreja na Vačah nahaja pred vrhom nosa konjenika. Cerkev na Sveti gori je še na
zemljevidu, koče pa ni. Tam, kjer piše Litija, je na moji osebni izkaznici pravzaprav vrh
Slivne 880m. Viden je tudi moj E MŠO, in me lahko razveselite za rojstni dan…
Za natančnejše poznavanje ozemlja pa priporočam nov zemljevid založbe Makarenko z
naslovom RAJ OKOLI GEOSSa. Na njem so označene vse cerkve v Sloveniji, arheološka
najdišča, možni ogledi, razberemo pa lahko še kup drugih podatkov…
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NAJDRAŽJI PROSPEKT VAČ - SPLOH
Ker je 3 x dražji od osebne izkaznice (36,03 €, fotografije pa 8,5€), je potni list po prodaji v
Sloveniji na drugem mestu. Zdaj imamo nov potni list, ki se pa po vsebini ne razlikuje od
prej.

Sl. 1 a,b: ko odpremo potni list, je na tisti strani, kjer so platnice, narisan cel sprevod
figur s situle, ki dajejo vtis, da korakajo v desno na drugo notranjo stran zadnjega lista
platnic. Na začetku slike je lipov list s cvetom, nato je tloris Robovega vodnjaka, sledijo
mu figure s situle, slika pa se zaključi z lipovim listom.

Sl. 2 Konjenik s situle na
četrti strani v potnem listu.

Sl. 3 Če pogledamo list proti svetlobi, tako da svetloba
proseva skozi list, opazimo konjenika v vodnem tisku.

Sl. 4 Na vsaki strani je ob strani poleg št. strani narisan
tudi majhen konjenik. Če listi hitro frlijo, opazimo, da se
konjenik hitro giblje – galopira po robu. Tako imamo
risanko vedno pri sebi. Če boste pravilno spustili liste
skozi prste, lahko razločno slišite tudi topot kopit.

Sl.6 Če posvetimo z ultravijolično svetlobo
na plastificiranostran, kjer je naša slika, se zasveti
cel plašč vaške situle v rdeči in modri barvi.

Sl. 5 Poglejte v svojem potnem listu
svojo sliko. Opazili boste, da je nad
vašo glavo sprevod s situle. Krona
ali aura vaše glave je torej zeleno
modra v obliki figur s situle z Vač.

Sl.7 Na drugi strani pa pod ultravijolično
svetlobo opazimo besedilo naše himne v
rokopisu in v tiskanem besedilu.

Konjenik in himna pa sta prisotna tudi na GEOSSu. Povečana kopija situle z Vač pa je
na Kleniku.
Pridite in prepričajte se!
9
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NALOGA ZA PRAVE DETEKTIVE
Poleg biometrije se najnovejši potni list razlikuje tudi v barvi. Precej več je zelene, ki
nadomešča rdečo; tudi, ko ga osvetlimo z ultravijolično svetlobo! Ima pa še novo zaščito,
ki je spet povezana s situlo z Vač. Ob strani naše fotografije so drobne figure s situle, ki
žarijo z različno jakostjo – odvisno, s katero valovno dolžino ultravijolične svetlobe jih
osvetlimo (sl.1).

V potnem listu pa je veliko napak, ki so povezane z mojim člankom iz prejšnje številke
Občana. Vsaka napaka, čeprav je ponovljena večkrat, šteje samo enkrat. Tako je napak,
ki jih je naredil oblikovalec potnega lista, šest. Sedma napaka je fotografija, ki sem jo
namenoma vstavil v prejšnji članek.
Nagrade za najboljše detektive.
Tisti, ki bo prvi odkril vse napake, ki so povezane s prejšnjim člankom in potnim listom,
bo dobil prvo nagrado. To je gledališko vodenje po območju Vač in GEOSSa, ki traja tudi
do 3 ure. To je vodenje, pri katerem ob zabavni animaciji – rekli bi komediji - spoznamo
najpomembnejše znamenitosti z Vač. S seboj pa lahko pripeljete cel avtobus prijateljev!
Če ne veste, kam peljati in kako razveseliti svoje prijatelje, potem je to morda ideja za vas.
Druga nagrada je namenjena tistemu, ki bo spregledal kakšno malenkost, in ki bo imel za
prvim najmanj napak. Nagrada je večjezični vodnik po našem območju.
Tretja nagrada pa je zemljevid z naslovom Raj okoli GEOSSa in je namenjena tretjemu
najboljšemu detektivu.
Odgovore pričakujem do vključno meseca septembra 2007, ko vam bom katero od napak
tudi zaupal.
Za reševanje potrebujete torej:
članek iz Občana v mescu aprilu – na prejšnji strani,potni list, UV svetilko ali baterijo (za
preverjanje denarja) in seveda situlo ali njen plašč.
Naša država se razlikuje od drugih držav po tem, da potrebujete potni list v samem srcu
države, da se pozabavate v iskanju napak, ki jih je namenoma ali nehote naredil
oblikovalec, g. Miljenko Licul. Uživajmo! Zvone
Vaše odgovore in pripombe lahko pošljete na:
Zvonimir Kolenc
Vače 12
1252 VAČE
Tel.: 01 897 66 80, GSM.: 041 896 632
E-pošta: zvonimir.kolenc@guest.arnes.si
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NAJVARNEJŠA OBALA – SPLOH
je fosilna morska obala na Vačah, ki je med najlepše ohranjenimi na svetu.
Ker je zgornja trditev brez dvoma pravilna, je zadnji čas, da se na tej obali postavi sanatorij
za neplavalce. Vse turiste ob začetku počitnic tudi z veseljem obveščamo, da je ta del
obale primeren predvsem za vse, ki ste alergični na morsko vodo. Uradno Slovenija
priznava samo 46 km in 600 m obale ob Jadranskem morju, na 13 milijonov let staro in
13m dolgo obalo Panonskega morja pa čisto pozablja. Če boste slučajno na obali srečali
optimista - potapljača, ki čaka na plimo, vam bo pokazal, kje se skriva lupina sorodnice
velike pokrovače ali jakobove školjke – Pecten; kje so luknjice, ki so jih
naredile kamnovrtne školjke - morski dateljni – Lithophaga (ki so - mimo grede - zaščiteni
tudi na panonski obali); kje so pritrjene lupine ostrig –Ostrea; kje so luknjice spužve vrtalke
- Cliona; kje so skriti zobje še danes živečih morskih psov – Hexanchus griseus in še
druge zanimivosti. Samo lansko leto je obiskalo fosilno obalo preko 5000 obiskovalcev od
blizu in daleč. Prepričan sem, da bo letos, ob 10-letnici uradnega odkritja fosilne obale (29.
6. 1907), to število preseženo. Ob otvoritvi naše obale, pred desetimi
leti, je Villa Litta klub izdal tretjo spominsko pisemsko ovojnico z žigom prvega dne. Pod
mentorstvom g. Marjana Roglja pa je na naši šoli izšla izvirna zloženka na to temo.
Z velikim veseljem pa vam sporočam, da je v mesecu maju začela delovati gostilna
Vrabec na GEOSSu (tel.: 8976 037). Postrežejo vam (kot se tu spodobi) tudi z morskimi
dobrotami, kot se je to zgodilo ob zelo uspešni otvoritvi gostilne (12. 5. 2007), ko nam je
zapel Lado Leskovar in postregli so nam z inčuni – Engraulis encrasicholus.
Skratka: prava gostilna na pravem mestu.
Želim vam dolgo vroče poletje in morda se srečamo – na naši obali vendar!
Zvonček Norček, l.r.

Zob morskega psa – s fosilne obale star 13
000 010 let.

Plavalec pri rednem suhem treningu lova
na morske pse. Kaj pa, če zares pride
plima!

Pripis:
Zahvaljujem se g. Blažu Zarniku kakor tudi pokojnemu prof. dr. Stanku Buserju za to
čudovito odkritje!
Ob otvoritvi FOSILNE OBALE leta 1997 je izšla tudi ZLOŽENKA GEOTRIP – 97
spletni strani - http://www.vace.si/geotrip_obala.htm

- na
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GEOSS – 25 svečk
Župan Občine Litija, Jože Dernovšek, ki je bil na čelu Občine pred 25 leti, je bil prepričan,
da je v litijski občini, v bližini Vač, središče Slovenije. Ko se je pojavila prava priložnost, je
dal pobudo za meritve, ki jih je opravil Marjan Jenko. Le-te so potrdile, da je na Slivni
dejansko težišče Slovenije. Ob tem se je geodet Peter Svetik tako navdušil, da je izdelal
projekt GEOSS.
1.
16. junija 1981 je bil sklican prvi sestanek. Na sestanku je geodet Peter
Svetik prišel na dan s celotnim projektom, ki so ga skupaj potem dopolnjevali.
Dogovorili so se, da bodo v enem letu realizirali idejo o pomniku na težišču
Slovenije. (Projekt je bil izdelan - informacija – genetski material pripravljen –
skratka spočetje. Predvidena nosečnost enega leta pa se je podaljšala samo za
18 dni.
2.
Slavnostna otvoritev – rojstvo, ko je GEOSS pred 25 leti zagledal luč
Slovenije, bil je lep, sončen dan, je pričakalo več kot 3000 ljudi, v nedeljo, 4. julija
1982, ob 9.00.
3.
14. septembra leta 1989 pa so se župani vseh slovenskih občin poklonili pred
pomnikom in tako simbolično izrazili odločitev, da bomo Slovenci sami gospodarili
na svojem.
Ne boste verjeli. To, kar so naredili župani, in izbrali GEOSS kot simbol za
Slovenijo, Slovence in slovenstvo, so naredili posamezniki, skupine, poročni pari,
športniki, itd. že pred župani in to še počno. Samo primer:
Nekoč sem postavljal platneno streho na GEOSS-u sredi noči - nekaj čez drugo uro.
Čez dan pač ni bilo časa. Za naslednji dan, ko smo na GEOSS-u načrtovali pomembno
prireditev, je bilo napovedano slabo vreme.
Pa se je na GEOSS-u ustavil star avto. Izstopili sta dve dekleti - študentki. »Kaj za
vraga pa počneta tu sredi noči?« sem ju vprašal. Odgovorili sta, da gresta za dve leti
študirat v Avstralijo in da sta se po končani zabavi (slovo od prijateljev), prišli poslovit
še od SLOVENIJE. Rekli pa sta, da se čez dve leti spet srečamo, če bom takrat
slučajno spet tu, na GEOSS-u.
Naučil sem ju čarovnijo ( http://www.vace.si/NOVO2007.htm ), pri kateri se izpolnijo
vse želje in jima zaželel srečno pot.
O potnih očeh, o občutkih treh slučajnih znancev sredi noči, sredi Slovenije, vam raje
ne bom govoril.
Svoj in Vaš Norček
P.S.:
Kaj pravite, katerega od zgoraj navedenih datumov
bodo naši svetniki izbrali za občinski praznik?
Kaj pravite, od koga je Jože Dernovšek že v šolskih
klopeh izvedel, da bi v okolici Vač utegnilo biti težišče
Slovenije?
Če koga zanima kaj več o zgodovini GEOSS-a, si
lahko prebere knjigo: Peter Svetik, V srcu Slovenije,
2001; lahko pa obiščete tudi naš muzej – in si
ogledate zbirko o nastanku GEOSS-a, ki je v Domu
GEOSS na Vačah (tel.: 01 8976 095, GSM: 041/ 895
852).
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LE KAJ IMA LAHKO HAGUENAU SKUPNEGA Z
VAČAMI?
Haguenau je cesarsko mesto v Franciji - na meji z Nemčijo - v pokrajini Alzacija. Tudi moj ded je
rudaril v Alzaciji, a se je po srečno nesrečnem naključju moral vrniti skupaj z dvema otrokoma in
ženo. Eden od otrok je bil moj oče. Našel sem njegovo rudarsko rojstno hišo, ki se od leta 1925
(čudež) ni spremenila. Zelo preprosto bi bilo zato posneti film o tistih časih.
V mestu Haguenau, ki se ravno tako nahaja v Alzaciji, je več muzejev. Eden se
imenuje Musee Historique, v prevodu Muzej zgodovine. V njem dela zelo prijazen kustos, ki nam je
omogočil stik z najstarejšo (skoraj 500 let staro) tiskano knjigo, ki jo je napisal Slovenec.
Kaj pravite? Sta to Trubarjev Catechismus in Abecedarium?
NAPAKA!
Najstarejša tiskana knjiga slovenskega avtorja je delo našega domačina z Vač; rektorja na
Dunajski univerzi, ki jo je natisnil tiskar Heinrich Gran, 28. septembra 1513, v mestu Haguenau.
Veste, takrat so znanstveniki svoje ime polatinili. Tudi pisali in govorili so v latinščini. Svobodno so
se lahko pogovarjali med seboj, ne glede na to, od kod so doma.
Dva primera:
1. Slavni slovenski glasbenik iz konca 16. st. Jakob Petelin Kranjski - se je uradno imenoval po latinsko - Jacobus Gallus Carniolus.
2. Prvi slovenski filozof iz začetka 16. st. Matija Hvale Kranjski – se je uradno imenoval po latinsko - Matthie Qualle Carniolani.
In ravno Matija je prvi Slovenec, ki so mu napisano avtorsko delo natisnili kot knjigo. Njen uradni
naslov je:
Comentarii in parvulum philosophiae naturalis, ali po slovensko – Razlaga filozofije narave.
Če torej hoče kdo spoznati njegov svetovni nazor in prebrati to knjigo, se bo moral prej naučiti
latinsko.
Če koga zanima kaj več, lahko pokliče Norčka na 01 8976 680 ali 041 896 632 ali pa obišče muzej
v Domu GEOSS – Vače 10 (prej je potrebno poklicati skrbnike, da bo muzej odprt) ali prebere
knjigo Sto slovenskih znanstvenikov od Sandija Sitarja ali ….
No, zdaj vemo odgovor na vprašanje v naslovu: Haguenau je rojstni kraj prve tiskane knjige, ki jo je
napisal Slovenec - Matija Hvale z Vač.
Vsi, ki so nas ti podatki zadeli naravnost v srce, pa poskrbimo, da bo septembra leta 2013 tak
»žur«, kot se ob 500 letnici te knjige tudi spodobi! Kar začnimo! Ura teče, nič ne reče!

Štirje srečneži, ki v mestu Haguenau, v Zaradi starosti knjige smo pri listanju uporabljali
Muzeju zgodovine držijo v rokah
rokavice. To je torej rokavica, ki se je dotikala slavne
znamenito knjigo.
knjige. Rokavice smo skrbno spravili in noben od nas je
(Foto: Eric Langrass - kustos)
ne proda.
Sami lahko prelistate Hvaletovo Knjigo:
http://dfg-viewer.de/show/?set[mets]=http://mdz10.bib-bvb.de/~db/mets/bsb00002084_mets.xml
Razmišljanja Alme Sodnik (Zbrani filozofski spisi): http://www.vace.si/sodnikhvale.htm
Razmišljanja Primoža Simonitija( Humanizem na Slovenskem): http://www.vace.si/Simoniti.htm
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FRNAŽA IN KIHKO
Zdaj pa čisto resno: dejstvo je, da ima Kihko na Kleniku svoj vikend. Da ne poznate Kihka?
Pa to je eden od bratov palčkov iz Sneguljčice! Saj veste, drugi so še:
Godrnjavko, Glavko, Pikec, Zaspanko, Srečko in Sramežljivko. Kje imajo drugi palčki svoje
vikende, še nismo raziskali. Kihkov vikend je frnaža ali sušilnica lanu. Turistom, ki hodijo
tam mimo, vedno pojasni, kaj je lepo vedenje. Ker venomer kiha, nauči prav vse, ki tega
ne vedo, da se reče "Na zdravje" (On odgovori: »Hvala«), ali »Buh pomagaj« (On
odgovori: »Buh lonej«), ali »Kihnili ste« (On odgovori:«Hvala, ker ste opazili«). Ob
tem pojasni in pokaže vso pridelavo in predelavo lanu. Razloži delovanje sušilnice za lan,
kako lan sejejo, kako ga populijo, kako ga pustijo gniti, sušijo, spremenijo v predivo,
naredijo prejo in niti, ter nazadnje še blago. Kvaliteto prediva, preje in blaga lahko
preizkusimo kar takoj - vpričo Kihka. Ker bomo videli v lončku tudi živo rastlino - cvetoči
lan, nam bo takoj jasno, zakaj Butalci upravičeno zamenjujejo njivo lanu z morjem.
Poleg frnaže je lesen kip. To je terica s snopom lanu. Kihko vam lahko pojasni, zakaj
ima terica med nogami zavezano krilo.
Ali ste vedeli, da so si po nekdanjih šegah lahko terice privoščile prav vse nagajivosti
in jim nihče ni smel ničesar vrniti? No, kdo od vas pa ve, zakaj ne sejejo več lanu?
Odgovor je zelo preprost: ker si danes ženske v svoji enakopravnosti tako ali tako lahko
privoščijo vse in zato ni potrebno, da trejo lan. Ne bom vam izdal vseh Kihkovih skrivnosti.
Prav mogoče je, da vam jih bo zaupal kar sam!
Na sliki je Kihko, ko je bil še mlad. Na drugi sliki pa je Kihko s prijateljem, potem, ko je imel
za sabo vsaj 400 nastopov – največ med vsemi liki v našem gledališču
( http://www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si/ ).
Pa na zdravje Kihko: tvoj Norček
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GLEDALIŠČE GEOSS – NAŠ TRIDESETLETNIK Z VAČ
Bilo je sončno, jesensko popoldne; daleč od ponorelega sveta – na samotni
kmetiji Zapece, 1 km od zadnje hiše, v najbližjem naselju Potok. Na bregu so se pasle
ovce in zvončkljale s svojimi zvončki, v stari kmečki hiši je vroča kmečka peč ogrevala
prostor, ki je še zmeraj dišal po dedkovem tobaku in dimu iz počene peči . V stajici se je
igrala nekaj mesecev stara Mojca. Mladi očka in mamica sta pisala priprave za pouk na
OŠ Vače. Očka je bil namreč tam zaposlen, mami pa je skrbela za otroka in
gospodinjstvo.
Nenadoma je po vratih močno zaropotalo. Saj to ni mogoče! Le malokdo je zašel
v Zapece; tu in tam kakšen lovec ali zaraščen pijanec iz vasi - na kozarček žganja ali
nekaj litrov tokuca.
Res čudno.
Vstopila sta dva mladeniča in mladenka. Pozdravili so in želeli govoriti z Zapečarjem, z
Zvonetom, učiteljem. Pojasnili so, da so prišli prosit, če bi novi učitelj lahko vodil njihovo
mladinsko gledališko skupino.
Zvone je ponudbo prijazno, a odločno zavrnil: »Saj sem vendar biolog . Rad imam naravo.
Zato sem se preselil na samotno kmetijo - prav v sredino neokrnjene narave. Nimam
pojma o gledališču.«
Trojica ga je nekaj časa pregovarjala, nato pa razočarano zapustila mlado družinico.
Zvone je nadaljeval s pripravami, a ga je prekinil ženin jok: »Jaz bi pa tako rada vodila
takšno skupino, pa me nihče ne prosi … «
»Ja človek božji, zakaj pa tega nisi prej povedala?«
Zvone je hitro stekel za odhajajočo trojico, se spotaknil in skoraj padel in zavpil: »Vrnite se,
našel sem Vam, kar iščete!«
Od takrat je minilo 30 let. Če vas zanima, kaj se je zgodilo v tem času, v razvoju našega
gledališča pa še veliko prej, se udeležite prireditev, s katerimi bomo obeležili 30-letnico
svojega delovanja:
- v soboto, 10.11.2007, ob 19 00 bo v dvorani OŠ Vače Gledališče GEOSS pripravilo
40. uprizoritev srednjeveške burke, ki jo je iz francoščine prevedel Niko Kuret: JEZIČNI
DOHTAR
- v soboto, 17.11.2007, ob 19 00 bo premierno uprizorilo veseloigro v treh dejanjih: PEG,
SRČEK MOJ, ki jo je napisal John Hartley Manners (PEG O'MY HEART) in leta 1927
poslovenil O. Šest.
- v soboto, 24.11.2007, ob 19 00 bo slavnost ob 30-letnici Gledališča GEOSS na Vačah,
s posebnimi gosti, podelitvijo zahval in priznanj ter razstavo starih gledaliških fotografij iz
obdobja med obema vojnama do danes. To bo zabavno, ko bomo na starih povečanih in
orumenelih fotografijah prepoznavali naše dedke, babice, …

JEZIČNI DOHTAR
(februar 2003): Prosim,
da se osredotočite na
osebo, ki Vam prijazno
maha iz ozadja!
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HČI KRŠČANSKE LJUBEZNI
To je teta Valeska, kakor ji
pravijo nečaki in se je radi
spominjajo.
To je sestra Akvina, kakor so ji
rekli v Leonišču, kjer je
sprejemala nove paciente.
Ko se je rodila na Vačah
5.12.1904, so ji starši dali ime
Valerija Bojc.
O njenem bratu Etbinu in njeni
družini smo že govorili (Občan,
oktober 2006, št.11, leto 8
in http://www.vace.si/BOJC.ht
m).
Ker je imela rada ljudi in ker so
bili vsi v družini zelo verni, je
postala usmiljenka – HČI
KRŠČANSKE LJUBEZNI.
Želela je samo to, da bi vsem
bilo lepo. Po svojih najboljših
močeh je pomagala vsem, ki
so bili sprejeti v bolnišnico.
Med drugo svetovno vojno pa
so bili med pacienti, poleg
kolaboracionistov, tudi kakšen
zavezniški vojak in drugi, ki bi
se jim po ozdravitvi zelo slabo
godilo v okupatorjevih krempljih. Zato so takim usmiljenke poskušale pomagati pri pobegu.
Nekatere bolnike so skrivale in jih skrivoma zdravile. Akvina je morala preizkusiti nemški
zapor, ker so upravičeno sumili, da je sodelovala pri organizaciji pobega. Jeseni leta 1944
so usmiljenke v bolnišnici skrile pilota Mauricea Brasha, ga negovale, mu priskrbele hrano
in mu končno pomagale pri begu.
Po vojni pa se je spet težko obdobje nadaljevalo. Ljudska oblast jo je večkrat zaprla.
Preizkusila je torej tudi zapore osvoboditeljev. Končno so jo 9. avgusta 1948 obsodili na 13
let odvzema prostosti s prisilnim delom in na 5 let odvzema vseh državljanskih pravic.
Sodišče ji je očitalo, da je »pomagala organizatorjem in pobudnikom izdajstva na
Slovenskem«, da je bila član četniške bande in da je po vojni posredovala ilegalno pošto
vojnih zločincev. Zaprta je bila v Rajhenburgu. Na smrt bolno so jo leta 1951 pripeljali v
ljubljansko bolnišnico, kjer je 6. aprila 1951 zaradi posledic zapora umrla, stara 46 let.
Podobnih krivic je bilo še veliko. Za Akvino je sprava veljala že med vojno. Mislim, da bi
morali čim več prepevati slovensko mantro: » Mi se mamo radi,…« Bog že ve, zakaj nam
jo je dal!
Kdor bi rad kaj več zvedel o vsem, lahko še do 2. decembra 2007 obišče Cekinov grad v
Tivoliju (Muzej novejše zgodovine) in si ogleda razstavo – Boj proti veri in cerkvi.
Rad nas imam! Norček
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O ČAROVNIJI, S KATERO SI URESNIČIMO VSE ŽELJE
Najprej na kratko ponovimo čarovnijo. Čarobni gib je objem. Čarobne besede so: »Rad se
imam«, »Rada te imam«, …itn. Čaramo najmanj 12x na dan in najbolj se priporoča
čaranje v domačem okolju. Povsem natančen recept lahko preberemo v lanski decembrski
št. Občana ali pa na http://www.vace.si/NOVO2007.htm ( in to v več jezikih).
Moje izkušnje in izkušnje nekaterih najbližjih:
Še vedno sem 100% prepričan v popolnost čarovnije.
Najprej se mi izpolnjujejo želje, o katerih si še sanjati ne upam – druge po daljše obdobju.
Ugotovil sem, da je čarovnija toliko bolj učinkovita, kolikor bolj sem osredotočen in predan
ljubezni. Pri objemanju sem delal napako, ki pa na uresničevanju mojih sanj ni imela
večjega vpliva. Nisem se držal priporočila, da je priporočljivo čaranje predvsem doma.
Včasih sem poskusil čarati, čeprav sem čutil, da me nekaj moti (morda strah, negotovost
ali odklonilnost). To je povzročilo pri sočloveku nasprotovanje, kar sem seveda moral in
želel spoštovati. Zato zdaj poskušam biti bolj pazljiv do svojih in občutkov drugih. Čaram
pogosto in predvsem doma. Še vedno pa širim čarovnijo in iščem priložnost za to. Za
čaranje pa je priložnosti vedno dovolj. Z nami je vedno človek, ki si najbolj zasluži našo
naklonjenost. To smo mi sami.
Ste vedeli, da so po veliki človeški neumnosti v Vukovarju, po popolnem razsulu in veliki
katastrofi – tamkajšnji občinski organi sprejeli sklep – priporočilo – naj vsak preživeli
prebivalec na ulici objame vsaj tri ljudi na dan? Ali je nesreča potrebna, da nas prisili v
nekaj lepega? Ali je slabo zato, da začutimo dobro? Ali je pekel zato, da vidimo nebesa?
Ali je potem sploh kaj, kar ne vodi v eno samo ….?
Rad imeti gotovo ne more biti greh. Zato ni razloga za sramežljivost. Pa ne mislite, da je to
edina čarovnija. Vsaka aktivnost s katero izražamo svojo ljubezen je čarovnija!

Mi trije Nas imamo radi! Zato smo!

Srečno 2008! Norček!
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januar 2008

SLOVENCI SMO KONJENIŠKI NAROD
Spet je leto več od tistega sv. Antona, ko je bila v januarju izkopana situla z Vač. Zato
spet tema o starejši železni dobi (obdobje situl) ali Halštatu. To je obdobje med 8. in 4.
stoletjem pred Kristusom. Tako se imenuje po pomembnem najdišču v kraju Hallstatt ob
čudovitem jezeru sredi strmih gora v Avstriji, kjer so takrat kopali kameno sol v rudnikih.
Ker sol vpija vlago, so se ohranila trupla, oblačila, orodje itd. Celo muzej je sredi
slikovitega mesteca. Vačani smo pred leti že obiskali ta kraj, ki je cvetel takrat, ko so
cvetele Vače, da bi tako bolj poznali lastno zgodovino.

Nekateri še vedno trmasto trdijo, da so konji prišli k nam s Kelti. Kelti so prodrli v naš
prostor v 3. stoletju pred Kristusom – torej mnogo pozneje. Prejšnji prebivalci pa smo
počasi prevzeli navade Keltov in opustili torevtiko. To je način iztolčevanja in vrezovanja v
pločevino, kot je to danes še vedno popularno v Bosni in sploh na vzhodu. V halštatskem
obdobju pa smo na ta način okraševali situle, pasne spone, oklepe, čelade, … Na situlah
so poleg okraskov pogosto upodobljeni ljudje, rastline in razne živali (ptiči, mačke, psi,
jeleni, levi ...). Med živalmi je KONJ navadno upodobljen na zgornjem najvišjem pasu,
skupaj s knezi, in ne med živalmi, ki so navadno čisto spodaj. Konj je torej veljal za
plemiča med živalmi. Nosil je tovore (sl. 1 – situla Kandija - NM), vlekel vozove (sl.2 –
situla Vače), nosil plemiča z baretko (sl. 3 – situla Vače) ali bojevnika (sl. 4 – pasna spona
Vače). Tudi pokopan je bil pogosto skupaj z gospodarjem v najimenitnejšem grobu sredi
gomile. Okoli pa so bili ostali manj bogati grobovi.
Še dandanes je konjenik s situle zaščitni znak naših osebnih dokumentov (sl.5). Je ni
strani v potnem listu ali osebni izkaznici, na kateri ne bi bil upodobljen. Zato je tudi na
spomeniku Rodoljubu osamosvojitvene vojne za Slovenijo na GEOSS-u.
Ko so nas pred kratkim obiskali vodilni delavci iz Združenja rejcev Lipicanca Slovenije, je
njihova tajnica Darja, vzkliknila, ko je zagledala situlo: »Pa saj to so sami Lipicanci:
poudarjen zadnji del, drža repa, dolgo telo, kriv nos in plemenito zavit vrat!«
Konjenic in ljubiteljev konj je vse več in naši predzgodovinski geni so prišli na svoj račun.
Če se sprehodiš proti Kleniku, proti povečani kopiji situle z Vač, se ti lahko pripeti, da
srečaš halštatskega konjenika, ki kar brez sedla dirja na divjem Mišku (sl.6).
Noro! - Naš Norček!
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Februar 2008

GEOSS in SLIVNA – SODELOVANJE in SRČNOST ter
IZ TEGA RAZSTAVA DOMAČE UMETNOSTI IN OBRTI
Pa sem v hudi zagati: naslov mora biti namreč privlačen. V Novicah, v Nedeljskem in v
drugih časopisih pa so na veliko in kar se da poudarjeno napisani naslovi o umorih,
tatvinah, goljufijah in drugih šokantnih dogodkih. To najbolj pritegne. Sem rekel, da bom
začel naslove izrezovati in jih bom lepil na steno - namesto tapet. Ne vem, če ima kdo v
Sloveniji tako veliko stanovanje, da bi lahko vse to nalepil. Če ste torej mislili, da boste
končno izvedeli pravo resnico, se niste zmotili. Še vedno sodelujemo, se DRUŽIMO,
pogovarjamo, usklajujemo, delamo in RADI SE IMAMO. Zato lahko z branjem zdaj
prekinete – pardon – nadaljujete!
Mična gospa - Barbara Vrtačnik iz Slivne si je zamislila, da bi izkoristila dejstvo, da pride
na GEOSS vsak dan več in več ljudi. Posebno, če je vikend in sije sonce, se do središča
in nazaj vije kolona. In ko je bila na GEOSSu tradicionalna, letos že 23. po vrsti, državna
proslava v čast našega največjega pesnika, se je odločila, da bo naredila prireditev še bolj
privlačno. Slivnanci so staknili srca, glave in roke in naredili razstavo domače umetnosti in
obrti. Pri vsaki hiši kaj počno. Martin je spletel koše, Srečko je v žično mrežo odel lončene
lonce, Tatjana je okrasila svilene rute, Bine je obnovil skrinjo iz leta 1838, teta Ela je
spekla flancate, ker je bil pustni čas, nekateri pa potice raznih vrst (smo že vse pojedli).
Vsega vam ne bom izdal… . Če vam pa radovednost le ne bo dala miru, pa lahko pridete
pogledat in prijazna krčmarica Miriam ( 040 649 119 ), vam bo odprla dvoranico na
skednju in vse pokazala. Pravijo, da bo razstava odprta samo do konca februarja. A jaz jim
tega ne verjamem, ker je preveč zanimanja, da bi se takšna razstava kar zaprla. Kam pa
pridemo!
V knjigi vtisov pa lahko preberete, kaj je zapisal o razstavi letošnji slavnostni govornik na
proslavi 3. februarja, Mitja Meršol, ali pa še sami kaj dopišete.
NAŠ NORČEK
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Marec 2008

HIŠA STRAHOV
Včasih so bile številne družine in v hiši ni bilo prostora za vse. Zato so spali v senu na podu ali
pozimi pri kravah v hlevu, kjer je bilo le bolj toplo kot zunaj na mrazu. Zdaj pa je obratno. Družine
so majhne in hiš je preveč. Zato videvamo veliko zapuščenih hiš, ki propadajo. To so hiše strahov.
V njih živijo sove, polhi, klošarji, … Če je taka hiša sredi vasi, jo navadno podrejo in naredijo
zelenico ali pa parkirišče. Tako se je zgodilo s starim gasilnim domom, v katerem je bil nekoč hlev,
nekaj časa je bila v njem šola, potem dvorana, stanovanje in zdaj je tam parkirišče.
Sosednja Čurnova hiša ( Gašpere, Vače št. 10) je imela srečo, čeprav je že zelo slabo kazalo
(sl.1) Na njej sta bili kar dve kamniti plošči, posvečeni slavnima Vačanoma (Matevžu Ravnikarju in
Antonu Lajovcu), čeprav bi druga od plošč morala biti pri Gorenc. (Več o zgodovini hiš na http://www.vace.si/BENEDIKH.htm .) Leta 1983 je to hišo kupil Odbor projekta Vače 81, ki je
deloval v okviru Turističnega društva Vače in se je kasneje preimenoval v Društvo za razvoj in
varovanje GEOSSa. To je društvo, ki med drugim
skrbi za znamenitosti na širšem območju okoli
geometričnega središča. Stavbo so obnovili v
socialističnem kasarniškem stilu (Sl.2)in v njo
namestili zbirke: zbirko o nastanku in razvoju
GEOSS-a, zbirko, ki govori o znamenitih Vačanih,
zbirko kamnin iz slovenske geološke poti, ki jo je
oblikoval Dr. Stanko Buser in zbirko, ki je posvečena
železni dobi in situli z Vač. V hiši je tudi sedež
Društva GEOSS. Stene so okrašene s slikami in
reliefi, ki so jih izdelali umetniki na likovnih kolonijah
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Za večino
krajanov je to še vedno hiša strahov, ker ne vedo,
kaj je v njej.

1

2

Nekdanja hiša strahov – zdaj Dom GEOSS - pa
pričakuje še en preporod. Po izsušitvi sten, ki jo je
opravil Marino Dobčnik iz Šmartna pri Litiji, bo
dobila novo zunanjost, v stilu, ki je bil v modi po
požaru 1903 (sl.1 in 2 – hiša v ozadju). V notranjosti
bodo nove vitrine, z omaricami, v katerih bo vse
tisto, kar se bo navezovalo na teme, ki jih
bodo prikazovale vitrine.
Notranjost Doma GEOSS si lahko ogledate, če
pokličete na 01 8976 680 ali na 041 895 852.
Najbrž boste tako navdušeni, kot sem jaz. Te Vače
so res od sile: ena sama srčnost, ljubiteljstvo in
ljubezen!
Bodimo v cvetju – saj je pomlad!

3
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V takem slogu pa je tudi muzej v Hallstattu
sl.3 Zdaj po 100 letih pa je ta slog spet v modi.
Recimo temu slogu podeželski neoklasicizem ali
tudi historizem. Vsekakor pa je ta zunanji izgled hiš
značilen za obdobje secesije – 1890 – 1914. Na
deželi ta slog ni tako bogat. Navadno so belo
obrobljena okna z manjšimi okraski in ravnimi
linijami. Včasih pa so na pročeljih reliefno oblikovani
tudi stebri dorskih ali jonskih oblik.

april 2008
Preden začnem s člankom, se vsem, ki ste mi poslali bogata darila in mi čestitali ob mojem
prazniku - prvem aprilu, najtopleje zahvaljujem in vam želim še na mnoga leta. To je razlog, da
sem še posebno dobre volje in bi kar zapel !
SLOVENCI PLEMENITI, le stopimo v korak…
Verjeli ali ne. Nekoč - davno, ko sem še s fičkom iz Zapec vozil drva (Vačani so vozilo imenovali
potujoča drvarnica) mimo spomenika situli – sem presenečen obstal. Gospod Zmago Jelinčič se je
z lepo damo in ruskim hrtom fotografiral pred situlo. Hitro sem se ustavil, pozdravil in se ponudil za
fotografa, da bodo ob znamenitosti vsi trije skupaj na posnetku. Potem sem se ojunačil in rekel:
"Gospod Jelinčič, jaz sem Zvone, učitelj na Vačah. Lahko vam povem kaj o situli!" Odgovoril mi je
odrezavo:" Nič mi ne pripovedujte, ker vem vse!"
Ups, kaj pa zdaj?! A sem se znašel. Zajecljal sem, da jaz pa vsega ne vem in da bom izjemno
vesel, če bo on meni povedal kaj takega, česar jaz ne vem. Nekaj je zamrmral. Zdelo se mi je, da
sem slišal: »Pa naj bo!« Pokazal je na konjenika in druge Venete - naše davne prednike - in
opozoril na dejstvo, da so pokriti z baretko. Baretka pa je bila znak najvišjega plemstva. To so bili
knezi. Toda plemstvo se je razmnožilo in izmed sebe so izbrali tistega, ki bo njihov vodja.
Imenovali so ga kralj in na glavo so mu dali krono. Zato se od takrat plemičem, ki nosijo baretke,
pred kraljem pač ni potrebno odkriti, ker je kralj itak samo eden od njih.
Vzkliknil sem:" Če so na situli Veneti - naši davni predniki, in če so zaradi baretke to plemiči, potem
niste plemeniti samo vi, temveč tudi jaz (sl. 1) in še kdo (sl. 2)!" Nato je Zmago resno
odvrnil:"SLOVENCI SMO IZJEMNO STAR IN NAD VSE PLEMENIT NAROD."
Najbrž ste že ugotovili, da od takrat hodim bolj vzravnano in Cankarjeve zgodbe o hlapcih me ne
ganejo več.
Providence Italija Kobarid Magdalenska gora Stična Sanzeno Innsbruck Avstrija Brezje pri
Trebelnem Novo mesto
Vaš norček, Zvone Plemeniti
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Vaška klepetulja je klepetulja iz katerekoli vasi. Klepetulja z Vač je klepetulja iz naše vasi.
Zato je bolje, če rečemo situla z Vač, kot pa vaška situla. Saj nima vsaka vas svoje situle gotovo pa ima klepetulje. Še najbolje bi bilo, če bi situlo imenovali Klenška situla.
Naša situla je najimenitnejša arheološka najdba sploh!
Le zakaj je tako imenitna?
Zato, ker je to najstarejši strip pri nas! Ker pa je brez teksta v oblačkih, je vzrok za številne
spore med strokovnjaki.
V prvi vrsti konji in ljudje korakajo, jahajo in se vozijo v levo. Sprevod nas spominja na
tipično železnodobno prvomajsko parado.
V drugi vrsti so ljudje, ki so obrnjeni v levo in desno. Moški sedijo, jejo, pijejo, poslušajo
glasbo. Gologlavi moški pa daje z zajemalko piskaču pijačo. Že pred 2500 leti smo
Slovenci ponujali godcem pijačo, da bi bolje igrali – dokler niso padli pod mizo. Torej
tipična železnodobna zabava. Dve ženski strežeta. Če bi danes delali situlo, bi bilo ravno
obratno. Vse polno bi bilo golih lepotic, med njimi pa bi bila dva fitnes mladeniča, ki bi
stregla. V istem pasu, na drugi strani, se dva gola atleta bojujeta z železnimi ročkami.
V spodnjem pasu črni panter s človeško nogo med zobmi spremlja krdelo rogatih in
nerogatih kozorogov. En od kozorogov ima v gobcu triglavsko rožo. To je gotovo ranjen
zlatorog, ki si na ta način celi svoje rane. Vse živali pa korakajo v desno.
Eni trdijo, da so na situli bogovi ob neki slovesnosti.
Drugi so prepričani, da gre za pogreb in sedmino. Ptiči so pa samo oznaka za tiste, ki
bodo žrtvovani in pokopani skupaj z mrtvim poglavarjem.
Jaz pa verjamem, da gre za poroko. Ženin – kočijaž in noseča nevesta z ošiljeno kapico
se peljeta v kočiji na svečanost (ohcet) ob poroki.
Eni trdijo, da ima gologlavi strežaj v situli vodo. Čebelarji so prepričani, da svatje pijejo
medico. Drugi so prepričani, da gre za dragoceno grško vino, s katerim so pametni grški
trgovci podkupili domače prebivalce. Kdo bi vedel, kaj bi na vsebino situle rekli Dolenjci,…
Eni pravijo, da situla sploh ni bila narejena pri nas, ampak nekje v deželah polmeseca,
saj so na potopljeni ladji v bližini turške obale našli 20 situl.
Drugi so prepričani, da smo situle sami naredili, saj je bilo na Dolenjskem najdenih več kot
30 situl, ki so bile večinoma slabo ohranjene. Novo mesto se pa sploh imenuje mesto situl.
Najimenitnejša situla je pa – se ve – naša z Vač.
Ste opazili, da so vsi, ki so upodobljeni na situli, brez las in dlak? Mogoče je bilo takrat
veliko uši, pa so se brili. Danes sta depilacija in britje spet v modi.
V nedeljo, 22. junija, ob 15.00 uri Vas vabim, da se na Kleniku, pri povečani
poustvaritvi situle udeležite otvoritve Arheološke učne poti in sprehoda po njej.
Še vedno NAS imam rad! Vaš in moj Norček!
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Obljubila bosta

PRED SIMBOLI SLOVENSTVA

(junij 2008)
Ste bili že kakšno soboto pred ali po pustu na GEOSS-u? Še ne?! Ni redkost, da pridejo
mladoporočenci po uradnem delu poroke na GEOSS, nazdravijo s šampanjcem in se
fotografirajo. Kot da ni dovolj, da rečeta mladoporočenca svoj DA pred matičarjem, kot da
ni dovolj, da sta svojo odločitev potrdila pred duhovnikom v krščanskem svetišču.
Kot da mnogi mladoporočenci žele še eno iniciacijo (obred sprejemanja v drugačnost in
zrelost) – v srcu Slovenije, pred oltarjem slovenstva, pred pomnikom GEOSS
Novi predsednik Društva GEOSS, Mirko Kaplja, je zato dal čudovito idejo, naj bodo na
GEOSS-u možne tudi poroke za vse tiste, ki jim simboli slovenstva pomenijo več.
Prva taka poroka bo v soboto, 5.julija 2008.
Pod lipo slovensko, z rožmarinom, rožekravtom, nageljnom, gavtrožo, potonko, …
S kočijami, v katere so vpreženi lipicanci, s Prešernovo Zdravljico, pod našimi zastavami, s
slovensko pesmijo, v srcu Slovenije, v GEOSSu …ob stičišču vseh Slovencev, ob
zavedanju svojih korenin - najbolj pripravljena sprejemati drug drugega, svojo ljubezen in
svojo drugačnost – srečno, mladoporočenca!
Vsi, ki si želijo obljubiti svojo večno ljubezen na Slovenski poroki, ob simbolih slovenstva
na GEOSS-u, naj to željo izrazijo matičarki na Upravni enoti Litija in povezala Vas bo z
Družinskim gledališčem Kolenc, ki je pooblaščeni organizator takšne poroke.

Konjenik s
situle in iz
slovenskih
osebnih
dokumentov
z okrasnimi
kamni iz
pokrajin, kjer
žive Slovenci
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julij 2008

GEOSS? KAJ PA TO SPLOH JE?
To je do milimetra natančno izračunano težišče naše države.
Tu se odvijajo številne kulturne prireditve, ki ohranjajo našo kulturno dediščino, krepijo
naše skupne narodne korenine in zavest o sebi.
GEOSS je protokolaren objet države Slovenije, kjer je pogosto cilj in start različnih
športnikov, ki nesejo poslanico, zastavo na evropsko prvenstvo, olimpijske igre, itd..
Ta prostor obiščejo predstavniki tujih držav, ko so na obisku v Sloveniji. Tu so ob državnih
praznikih slovesnosti. Tu razglasimo kulturno šolo leta, poročijo se pari ob simbolih
Slovenstva, tu se poslavljajo popotniki od Slovenije, sem pridejo simbolično pozdravit
Slovenijo tisti, ki so bili več let v tujini, itd, itd. Vlada RS je sprejela tudi poseben Zakon o
GEOSS-u. Vsi zemljevidi naj bi imeli označen GEOSS.
O tantrični razlagi GEOSS-a lahko preberete: http://www.vace.si/duhovgeo.htm
O vlogi in pomenu lahko preberete: http://www.drustvoGEOSS.si/sl/vloga_in_pomen.shtml
O simbolih in sestavinah: http://www.drustvo-GEOSS.si/sl/simboli_in_sestavine.shtml
O različnih vidikih GEOSS-a: http://www.drustvo-GEOSS.si/sl/razlicni_vidiki.shtml
KAJ PA TO POMENI V PRAKSI, NAJ POVEDO FOTOGRAFIJE SIMBOLOV IN
DOGODKOV:
GEOSS je SRCE Slovenije
in pomnik je naš OLTAR, ki
skupaj z drugimi objekti
tvori SVETIŠČE
SLOVENSTVA.
Slovenci nismo nacisti1 in
ne Narcisi2. Potrebujemo
pa svoje svetišče in svoje
svetinje za svoje iniciacije3.
»Žive naj vsi narodi….«
Čisto slučajno sem pač
Slovenec in RAD TE IMAM,
SPOŠTUJEM TE, pa
katere koli narodnosti
si! NORČEK Zvonček
Opombe:
1. nacist = Človek, ki
postavlja svoj narod nad
ostale narode.
2. Narcis = Mladenič iz
grške mitologije, ki
pretirava v samovšečnosti
in se sam vase zaljubi.
3. iniciacija = posvečenje
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ARHEOLOŠKA POT VAČE

(julij 2008)

Večina vas gotovo pozna vaško situlo, ki velja za najlepši prazgodovinski izdelek s
prostora današnje Slovenije. V zadnjem času zanjo uporabljamo pravilnejši izraz situla z
Vač, saj to ni situla z neke vasi, pač pa situla, najdena na prostoru grobišča iz železne
dobe, ki se je razprostiralo v bližini vasi Klenik pri Vačah. Tu je bilo v poznem 19.
in zgodnjem 20. stol. odkritih več 1000 grobov iz obdobja starejše železne dobe (od 8. do
poznega 4. stol. pr.n.š.), v njih pa veliko lepih najdb, za večino katerih javnost malo ve…
Predmeti, ki so jih v starejši železni dobi prebivalci polagali umrlim v grob, pričajo o
bogastvu in prestižu tega kraja. Naselbina z velikostjo 11 hektarjev sodi po obsegu med
največje v jugovzhodnem alpskem prostoru. Vse to govori o velikem pomenu, ki so ga
Vače imele v obdobju starejše železne dobe.
Da bi predstavili ta arheološki biser, je Društvo GEOSS z Vač postavilo Arheološko pot
Vače, ki obiskovalce seznani s preteklostjo tega prostora. Prvo krožno pot GEOSS, ki
deloma poteka po tej isti trasi sta naredila geodet Vili Kos in Ivan Grilc .
Ob poti je postavljenih 11 panojev, ki z razlago v slovenskem in angleškem jeziku ter
slikovnim gradivom obveščajo o pomembnih arheoloških odkritjih. Na panojih so
predstavljeni tudi raziskovalci, ki so izkopavali na Vačah in poročali o svojem delu. Ti so
vsak zase prispevali kamenček v mozaik poznavanja naše preteklosti.
Izhodišče poti je povečana poustvaritev situle z Vač, delo akad. kiparja Vekoslava
Bombača in livarja Boža Mostarja, ki stoji v vasi Klenik. Arheološka pot vodi skozi prostor
grobišč iz železne dobe na Rebri, Nad Lazom, v Dragah in Ronkarjevih Dragah in se
vzpenja na prostor nekdanje naselbine na Spodnji in Zgornji Kroni. V nadaljevanju se pot
izogne Slemšku, kjer so bili prav tako odkriti sledovi človekove navzočnosti v železni dobi
ter se spusti na Apno, do tamkajšnjega grobišča iz železne dobe. Nato se pot vrne v svoje
izhodišče pri povečani situli. V smeri proti Cvetežu je označena lokacija grobišča iz
železne dobe v
Gornjem Lazu pri
Vodicah. Potek poti
označujejo markacije v
obliki situle in oznaka
APV.
Več o Arheološki poti
Vače in o slavni situli z
Vač lahko izveste iz
zloženke, ki jo dobite v
Domu GEOSS na
Vačah, v katerem
trenutno prenavljamo
arheološko zbirko. Za
večje skupine je na
voljo voden ogled z
gledališkimi vložki
članov Družinskega
gledališča Kolenc, ki
vam bodo pričarali
utrip in vzdušje Vač v železni dobi. Za vodstvo se dogovorite po telefonu (01) 897 60 95 ali
(041) 895 852, elektronski naslov - jani.kolenc@siol.net. Voden ogled traja približno 2 uri,
priporočamo pohodno obutev.
Prisrčno vabljeni!
Logotip arheološke poti
Vojka Cestnik, univ, dipl. arheologinja, vodja projekta APV
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NORČKOV OČKA( avgust 2008)
Na gruntu v Zapecah (Potok 4) ni bilo kruha za vse. Zato je ded Pavelrudaril v Loreni
( Lorraine), kjer se je poročil s Frančiškoin še preden sta se vrnila domov, sta že imela
hčer Pavlo in mlajšega Franca. Franc Kolenc se je rodil v obmejnem mestu L`Hôpital,
18.10.1925. Komaj 9 mesecev je bil star, ko so se zaradi smrti dedovega brata, ki je bil
gospodar na kmetiji, morali vrniti, da je Pavel prevzel posestvo. Potem so se tu rodili še
Tone Barbka in Lojze Osnovno šolo je France obiskoval na Vačah. V Zapecah pa je imel
čebelnjak takratni svetogorski župnik Ignac Žgajnar Od njega je France dobil prvi panj
čebel. Mali fantič se je navdušil nad čebelami in to navdušenje je raslo do konca življenja.
V drugi vojni je moral služiti nemški vojski. Na ruski fronti je imel srečo, ker je izgubil oko in
ranjence so odpeljali na zdravljenje, ostali vojaki so pa zmrznili. Potem je odšel domov na
dopust in uspelo mu je pobegniti v Kamniško zasavski odred. Dobil je partizansko ime
Ludvik. Po veliki in grozni hajki, so ga ujeli beli in pri njih je dočakal svobodo. Poročil se je
z Ropəsnkovo Fanči iz Leš in družina se je razširila še z Zvonimirjem in Vido. V Celju smo
zgradili hišo in kar pomnim, so nas spremljale čebele, ki sem se jih zelo bal in nerad sem
hodil z očkom, a ubogati sem moral, če ne, sem lahko
dobil tudi zaušnico.
V službi je bil na občini v Celju in pošiljal je fante v
vojsko. Mene je poslal v Pirot. Prepričan sem, da je
bila ljubezen do čebel prva. Bil funkcionar v
čebelarskih društvih in hodili smo na čebelarske izlete
in na veselice.Umrl je v Celju in letos, 19. avgusta je
minilo 5 let od njegove smrti.1977 je organiziral in
vodil prvo srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev in
učencev osnovnih šol Slovenije, ki so se prostovoljno
udejstvovali v čebelarskih krožkih
kot izvenšolskih dejavnostih in razstavo za
vzpodbujanje ohranitve biološkega ravnovesja v
naravi - na Osnovni šoli Franja Vrunča Hudinja v Celju
. Pri vsem tem so sodelovali še: Zveza čebelarskih
društev Slovenije, Medex in Čebelarska družina
Vojnik.Letos maja je na Kmetijski šoli Grm v Novem
mestu potekalo 31. Državno tekmovanje mladih
čebelarjev in sodelovalo je 270 učencev. Kako je
sploh mogoče, da je vsakoletno državno tekmovanje
mladih čebelarjev kar 14 let starejše od države same?
Poznamo krivca – Zapečar! Ob tej priložnosti je izdal
PRVI priročnik z naslovom IZOBRAŽEVANJE MLADIH ČEBELARJEV, z vso strokovno
vsebino, s podrobnim programom po urah (skripta). Leta 1978 pa je izšel PRIROČNIK ZA
ČEBELARJE ZAČETNIKE, s podobno vsebino, ki sta ga napisala Martin Mencej in Franc
Kolenc. Knjiga je leta 1989 zaradi potreb doživela že tretjo izdajo, založila pa jo je Zveza
čebelarskih društev Slovenije. Na Osnovni šoli na Hudinji in v Frankolovem je bil dolgoletni
mentor čebelarskih krožkov. Več let je bil tajnik Čebelarskega društva Vojnik. Predaval je
čebelarjem po celi Sloveniji. Leta 1982 je v Slovenskem čebelarju objavljal Čebelarjeva
opravila po mesecih, v tem časopisu pa je objavljal tudi druge članke.Bil je član Upravnega
odbora Zveze čebelarskih društev Slovenije.
Albert Einstein je že leta 1949 svaril pred umiranjem čebel: »Ko bo izginila čebela z
obličja Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta; saj ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni
več rastlin, ni več živali ni več ljudi …
Želiš postati odrešenik človeštva? Nič lažjega! Čebelari in boj se raznih strupov! Ni druge!
Očka sem imel rad in to sem mu večkrat pokazal in povedal, ko je bil še živ! Objemi
sočloveka in povej mu, da ga imaš rad! Vemo! Najmanj 12x na dan in ne pozabimo nase!
Moj in Tvoj Norček
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LE KAJ IMA LAHKO ŠMARTNO PRI LITIJI SKUPNEGA Z
VAČAMI? (September 2008)
Ko se peljemo iz Litije skozi Šmartno na kakšno gostovanje, vedno pogledam za ovinek,
na drugo stran domišljavega potoka z imenom Reka. Vsem v avtu takoj ponosno
pojasnim: »Vidite, v tej hiši se je rodil France Stare« (sl. 2) Nedolgo tega sem vzkliknil:
»Poglejte, Staretovo domačijo obnavljajo!« Potem sem takoj telefoniral Magdi Breznikar, ki
je zaljubljena v Šmartno: »Gotovo Občina Šmartno obnavlja Staretovo domačijo! Kdaj bo
otvoritev spominske plošče na njej?« Zahvalila se je za lepo mnenje, ki ga imam o njihovi
občini in mi rekla, da naj kar tam povprašam.
Kdo pa je ta France Stare (sl.4), če imajo sredi Šmartna celo glavni trg (sl.3) s tem
imenom? To je svetovno znani arheolog, ki je s svojo doktorsko disertacijo in drugimi deli
odkril svetu, kaj je to železna doba ali halštat – sredi Slovenije. Na drobno je popisal vse
njemu dosegljive izkopanine iz gomil in železnodobnega gradišča na Slemšku in s tem
predstavil svetu neizčrpen vir informacij o življenju Ilirov 500 let pred našim štetjem.
Naštevati, kaj vse je France naredil, sploh nima smisla, zato ker je v Enciklopediji
Slovenije vse lepo napisano. Pa tudi njegova prva žena Vida je arheologinja, kot sem
opazil v enciklopediji. Že na naslednji strani v enciklopediji pa je opis starejše železne
dobe, ker je njegov priimek Stare, starejša železna doba se pa tudi začne na »stare«.

France je bil tudi odličen slikar. Zato so njegova znanstvena dela še bolj kvalitetna. Pri
Grilc, na Kleniku, še vedno hranijo portret Ivanove sestre Francke (1941 – 2008, sl.5), ki
ga je narisal. Tam je pogosto prespal, ko je brskal po grobovih.
Ker je bil drobcen gospod in težko je hodil, ga je Martinčev Uta »kakor bi otroka v zibel
dajal« dvignil na svojo kobilico in so odpeketali na Slemško.
Zdaj vemo! Vačam in Šmartnu je skupen France Stare. Rodil se je v Šmartnu, 13. 4.
1924, živel je pa za Vače, do 18. 8. 1974. Morda je to razlog, da še nima plošče na svoji
rojstni hiši. Zato pa jo ima na Kleniku, pri situli, že zelo dolgo (sl.1). Kdo je rekel, da sem
poreden? Sem samo rahlo nagajiv –
Norček!
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KAM ZA VSE SVETE?(oktober 2008)
Če vas pa zanima še kaj drugega kot to,
kje so pokopani, pa preberite še toplo
Tinetovo knjigo: LITIJSKI OBRAZI ali pa
poglejte moje spletne strani, kjer je
napisanega in naslikanega veliko več, kot je
v mojem podlistku v OBČANU http://www.vace.si/OBCAN.htm. Lahko na
primer listate po nekaterih njihovih knjigah.
Tudi po knjigi, ki jo je napisal učitelj
in Vačan Jernej Ravnikar (1856 -1920) o
svojem sorodniku škofu1.
Če bo vse po sreči, bo v enem od
naslednjih let, sredi septembra, v večnem
mestu – enotedenski rimski simpozij2 o
Matevžu Ravnikarju, ki ga bosta
organizirala Slovenska teološka akademija
v Rimu in Inštitut za zgodovino Cerkve pri
Teološki fakulteti. Morda bo to leta 2010.
Ne boste verjeli: Med nami so še geni
škofovih prednikov. Prababica Katarine
Murn (vodje podružnične osnovne šole
Vače) je še živela v hiši na Vačah, kjer sta
bila rojena skladatelj Anton Lajovic in škof Matevž Ravnikar. Njen dekliški priimek je še bil
RAVNIKAR. Prejemala je - tako kot vsi sorodniki in reveži – vse do prve vojne AJMOŽNO
(podporo), študentje pa štipendijo iz Ravnikarjevega sklada. Si lahko mislite, kako bogat
in srčno dober je moral biti škof, da je še 70 let po svoji smrti skrbel za sorodnike, domačo
faro, berače, študente, itd. In kdo so bili ti študentje? Vsi Lajovici, ki so študirali na Dunaju,
Franjo Celestin iz Klenika, dr. Juvan Alojz in kdo bi vedel kdo še. Pa tudi priimek
RAVNIKAR je še prisoten.
Kako majhen je ta svet in kako zanimivo in prijetno je živeti na njem - skupaj z Vami
in s tistimi, ki jih več ni!
Opombe
1. www.vace.si/Jernej%20Ravnikar.htm
2. Rimske simpozije so ukinili – zadnji je bil leta 2008 posvečen Primožu Trubarju
Spletne strani o znamenitih vačanih:
Matevž Ravnikar:
- http://www.vace.si/ravnikar%20iz%20doma%20GEOSS.htm - O škofu Matevžu
Ravnikarju v domu GEOSS (Vače 10)
- http://www.vace.si/RAVNIKARenc.htm - O škofu Matevžu Ravnikarju v Enciklopediji
Slovenije
- http://www.vace.si/Ravnikarsvand.htm - O škofu Matevžu Ravnikarju v Domu sv.
Andreja na Vačah
Fran Celestin: http://www.vace.si/FRAN%20CELESTIN.htm
Etbin Bojc - http://www.vace.si/BOJC.htm
Titu Strmljan - http://www.vace.si/titbrilej.htm
Janez Grilc - http://www.vace.si/grilcbrilej.htm
Anton Lajovic – V knjigi Litijski obrazi ( Martin Brilej) - http://www.vace.si/lajovicbrilej.htm
Anton Lajovic – V reviji Pionir, december 1977( Monika Kartin ) http://www.vace.si/pionirkartin.htm
NA VAČAH ŽE 16. VAŠKI DAN (oktober 2008)
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NA VAČAH ŽE 16. VAŠKI DAN
V nedeljo, 31. avgusta 2008, je bil na Vačah že 16. Vaški dan, ki ga je Društvo žena in deklet pod skrbnim in
domiselnim vodstvom predsednice, Majde Rebolj, uspešno izpeljalo v zadnjem letošnjem počitniškem
dnevu.
Dan je bil tokrat namenjen spominom in ohranitvi dediščine, ki so jo še v črnih kuhinjah ustvarjale naše
babice, zato smo ga tako tudi imenovali: »Kuhinja naših babic«. Na to temo so bile naravnane tudi številne
dobrote, ki so jih pripravile članice Društva žena in deklet Vače, s katerimi smo se ves dan nepozabno
sladkali: z občudovanjem na razstavi in okušanjem v živo - ob vabljivih stojnicah s pecivom, kruhom in
drugimi dobrotami … in od poldneva tudi z odlično obaro.
Otvoritev etnološko zanimive in zelo pestre kulinarične razstave je bila že zjutraj, razstavo pa so ob pridnih
gospodinjah, ki so prikazovale izdelavo čudovitih ročnih del, dopolnjevali eksponati nekdanjih štedilnikov, ki
so zgovorno pripovedovali zgodbo razvoja bele kuhinje, ki se je razvijala in se razvija – veliko hitreje, kot se
je nekoč črna. Predstavljena pa je bila tudi črna kuhinja, ki je imela domala vse prepoznavne elemente, v
katere je bil vpet kuharski vsakdan naših babic. Črno kuhinjo so izdelali domači lesarski umetniki s Slivne,
pestro dogajanje ob otvoritvi pa sta spremljala: s harmoniko Lidija Virant, z lajno pa Tomaž Smrkolj.
Nadaljevanje zanimivega dne je potekalo za okroglo mizo, ki jo je organizirala Zveza kmetic Slovenije v
sodelovanju z Društvom žena in deklet Vače. Prepletlo se je veliko konstruktivnih misli, ki smo jih s
poglobljenim razumevanjem čvrsto strnili okoli naslova: »Za druge bomo dobro skrbele le, če bomo skrbele
tudi zase.«
Radovedna voditeljica Jana Sečkar je od krajanov, ki so občudovali razstavo, izvedela marsikaj zanimivega
o nekdanjem življenju v kuhinji - od imen pripomočkov, ki jih marsikdo več ne pozna, do najrazličnejših šeg,
ki so bile včasih zelo pomembne. Najbolj pa so te šege seveda oživele ob prizorih, ki so jih dopoldne v
dvorani, popoldne pa na zunanjem odru, na uradnem delu, na igrišču ob OŠ Vače, predstavili člani
gledališča GEOSS: Silvo Klopčič, Helena Cvetežar, Janez Jurjevec in Vida Kristan, strnjenih pod naslovom
»Ko pride k hiši ta mlada.« Ta mlada, ki je bila iz bogate hiše, je imela dve levi roki in čez dan se je morala –
ob bučnem smehu gledalcev – marsičesa naučiti. Nazadnje ji je celo uspelo nadrobiti žgance tako, kot je
treba: »Kakor pes bolhe otresa …«
Na stojnicah pred šolo so nekatera društva, skupaj s posamezniki, predstavljala tudi svoje dejavnosti.
Predstavljena je bila tudi publikacija domače izdelave »Kuhinja naših babic«, v kateri je etnologinja Anka
Kolenc po terenskih zapiskih predstavila prehranske navade prebivalcev širšega območja Vač v začetku 20.
stoletja. V publikaciji so tudi dragoceni recepti naših babic, ki jih zbrala predsednica Društva žena in deklet,
Majda Rebolj.
Uradni del prireditve se je začel ob 14. uri, ko je goste pozdravila predsednica, gospa Majda Rebolj, nato pa
so s svojimi vzpodbudnimi govori prireditev podprli: župan Občine Litija, Franci Rokavec, podpredsednik
Društva GEOSS, Jože Dernovšek in predsednica Zveze kmetic Slovenije, ga. Irena Ule.
Kljub počitnicam je bil po zaslugi aktivnega kolektiva
vrtca, ki ga vodi Vida Kristan, v nadaljevanju predstavljen
tudi pester otroški program, v katerem so nastopili tudi
šolarji. Tudi tu se nismo izneverili temi, ki je bila v
središču pozornosti naših babic, saj so nam najmlajši
pripravili
pesmico
o
kruhu,
šolarji
pa
so
povedali pravljico o tem, kako smo Slovenci dobili kruh.
Kulturni program sta z glasbo obogatila Mešani pevski
zbor GEOSS (KUD Lipa Vače in Pevska skupina Klaski
iz Izlak.
Višek prireditve je bila razglasitev rezultatov ocenjevanja
za najlepše urejene domačije, o čemer je odločala
posebna komisija. Priznanja so prejeli:
za najlepše ocvetličeno hišo: Vida Kristan, Ivica Novak
in Nada Vrhovec,
za najbolj urejeno gospodarsko poslopje: Marija Lukač,
Lojzka Juvan, Iva Šinkovec,
za najlepše urejeno vas pa je priznanje dobila Široka
Set.
Ob prisrčni družabnosti, ki je značilna za to prireditev, se
je druženje ob vedrih zvokih ansambla Golte nadaljevalo
vse tja do 22. ure.
Res. S to zanimivo etnološko prireditvijo »diha« ves kraj
oz. področje KS Vače. Ne nazadnje so dokaz za
to številna darila za srečelov in sponzorji, ki jih ob vsaki
prireditvi – zaradi številčnosti - komaj uspejo popisati.
Vsem prizadevnim članicam Društva žena in deklet Vače
veljajo iskrene čestitke, z željo, da bi bilo takšnih
dogodkov čim več!
Anka Kolenc
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SRAMOTA JE PONOS POSTALA (november 2008)
(Vabilo na otvoritev vodnjaka in tovorne tehtnice dopolnjuje spodnjo informacijo)
http://www.vace.si/vabilovodnjak.htm
Takole je leta 1935 zapisal kronist Jože Župančič (tudi o njem piše Tine Brilej v knjigi
Litijski obrazi) : »Pred 100 leti še ni piskal hlapon skozi zasavsko sotesko. Brodarji so
poganjali vole pred čolni, čez Vače pa je vodila najkrajša pot s severa do Save in naprej
proti Dolenjski skozi Litijo. Okrog cerkve sv. Andreja so se stiskale male lesene hišice
pokrite s škodlami. Pred požarom je bila vaška cerkev majhna in zaobljena; vhod v cerkev
je bil tam, kjer stoji danes oltar. Ob cerkvi je stalo župnišče. Edino tam so imeli
skromen curljavček, nikjer na Vačah sicer ni bilo vodnjaka ali druge pitne vode.
Pomanjkanje vode pa so Vačani odpravili šele leta 1879. Takrat je prišel na Vače župnik
Tavčar. Stari ljudje so mu pripisovali posebne zmožnosti. Ko je zaznal novi fajmošter za
največjo zadrego novih faranov, je hodil nekaj dni zamišljeno po Vačah. Potem pa se je
ustavil na spodnjem koncu trga, pred šolo. Močno je udaril s peto po tleh in ukazal: 'Tukaj
kopljite, pod menoj je živa voda! '
Storili so tako. Pa so brž prišli na živo skalo. Z dleti so jo morali sekati in votliti (sl.1). 32
metrov so šli v tla, ko so slednjič naleteli na 4 izvirke, ki so se stekali v novi vodnjak. Nikoli
ne usahne. Vačani imajo tam vedno dovolj vode. Seveda so ponosni, da imajo oni edini
tak vodnjak, ki je izklesan iz enega edinega kosa skale.«
Ko pa je prišel vodovod, smo Vačani na svoj ponos pozabili. Izginil je veliki kamnit lijak.
Nekdo je odnesel okrašeno litoželezno cev z »levjo« glavo. V
kamniti obod vodnjaka so se zaletavali avtobusi in tovornjaki.
Tudi velike kovinske ročice, s pomočjo katere smo poganjali
ročno črpalko, ni več. Ko sem šel mimo vodnjaka, sem gledal v
tla ali stran (od sramu in žalosti), da ne bi videl klavrne
obtolčene in oskubljene razvaline - nemočen, ker odsluženemu
starčku ne morem pomagati.
Pa so bili nekateri, ki so čutili drugače in pomagali. Veliko
hvaležnost čutim do Marka Juvančiča, ki je začel nemogoče že
pred letom 2003 in Dajane Maurič, ki je skupaj s šolskim
kolektivom in učenci dodala zadnjo, odločilno iniciacijo, da je
zagorelo, kar je tlelo. Potem so prišli največji mojstri - legende.
To so tisti, ki resnično ljubijo kamen, tisti, ki so obnovili celo
Robov vodnjak (sl. 2). Tako ima najstarejši trg v Zasavju spet
svoj ponos sredi trga, ki še ni urejen. A tudi to bo. Če je vodnjak
dočakal preporod, pa ne bi tega dočakal »plac«?! Hvala Ljudem na občini v Litiji in
Heliosu, kajti Sramota se v Ponos je spremenila - po Vaši, ne po
moji zaslugi!
Naš Norček.
P.S. - Se vidimo v nedeljo, 30. novembra na Andrejevem sejmu
– pred obnovljenim vodnjakom! Pokrit bom z norčkovo kapico.
Na vodnjaku je v kamen vklesana letnica 1878. Kronist
Jože Župančič pa je zapisal letnico 1879. Ali je to napaka ali pa
je vzrok kje drugje? To bomo še raziskali.
Letnica 1878 je zelo zanimiva tudi sicer:
…. Takrat se je rodil skladatelj Anton Lajovic. Hiša, kjer se je
rodil, je bila nekaj časa neznanka.
…. Po ustnem izročilu Grilčevih je bila takrat izkopana situla z
Vač ( Vaška situla ), čeprav je uradno zapisana letnica 1882.
V zvezi s to letnico je pa v vsakem od treh primerov kar nekaj
skrivnosti in nejasnosti.
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DUHOVNO VISOKO RAZVITI
Pravijo Tibet, Indija, …. Prisegajo na njihove mantre in mudre.
Vemo, da je mantra beseda ali besede, ki jih v mislih ali na glas
ponavljamo ali pojemo. Najbolj je znana mantra miru
OOOMMMMM ali AAUUMMMM. Pa tudi Krišna hare Krišna …..
Mudra je predvsem položaj rok za boljši pretok energije - lahko
tudi pri ponavljanju mantre. Pri izvajanju mudre navadno sedimo po turško, s prekrižanimi
nogami(sl.1), roke pa imajo poseben položaj.
Ko torej meditiramo, navadno ponavljamo mantro in z rokami, ki so v določenem položaju,
izvajamo mudro.
Ali ste vedeli, da imamo Slovenci svojo najboljšo mudro in mantro?
Kakšna je mudra si poglejte na sliki 2! (Primemo torej drug drugega čez rame.) Pri tem se
rahlo zibamo v levo in v desno stran.
Slovensko mantro pa vsi poznamo: MI SE MAMO RADI, RADI, RADI, RADI. 3x
MI SE MAMO RADI, RADI PRAV ZARES! ITD.

Da smo Slovenci zelo star in plemenit narod, smo že izvedeli. Naša mudra in mantra pa
nam dokazujeta, da smo tudi duhovno v samem vrhu.
Za novo leto in druge priložnosti predlagam še igrico na to temo.
Zbrana družba gleda naravnost v oči določeno osebo in poje. Če smo izbrali Janeza,
prepevamo: »Janeza imamo radi, radi, radi….« ali »Genovefo mamo radi, radi, radi,…« ali
»Anamarijo mamo radi, radi«. To izvajamo od enega do drugega, dokler ne bomo prišli na
vrsto vsi.
Zanimivo je opazovati reakcijo tistega, ki je na vrsti in se tušira v naši ljubezni. Je pač tako, da smo
navajeni slišati kaj drugega. Tisti, ki je izbran, si lahko tiho poje (tako, da sliši druge): Mene majo
radi, radi, radi, radi. 3x Mene majo radi, kako je to lepo. In objame sebe in hvaležno gleda v oči
svoje bližnje.RAD IMETI – TO SPLOH GREH NE MORE BITI. Bolje, da na zgodovino Slovencev
sploh ne pomislim.
ZELO TE IMAM RAD!! ČARAJMO IN MEDITIRAJMO S SLOVENSKO MANTRO IN MUDRO.
BOG ŽE VE, KATERI NAROD JO NAJBOLJ POTREBUJE. ZATO NAM JO JE DAL!

Želim ti vse lepo! Ampak to ni več moj problem. Jaz sem ti odkrito povedal in verjamem,
ker se meni vedno in dosledno vse uresniči. Samo malo je potrebno potrpeti. SREČEN
SEM!
Bolj natančno pa o vsem tem piše na http://www.vace.si/NOVO2007.htm .
Tvoj Norček
Nestrpno čakam na december 2009, da vam dam darilo v Občanu, čez leto dni.
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BUTALE (januar 2009)
Pred kratkim so nas obiskali turisti iz literarno najpomembnejše slovenske vasi Butale. Ogledali so
si pač eno od dobrih praks v Sloveniji, ker je to sedaj v modi. Bili so navdušeni nad našim
gledališkim vodenjem. Po zadnjem ogledu smo se zadržali v dobri
slovenski gostilni Mrva, ob domači kapljici in krvavicah z
zeljem. Butalci so imeli kar nekaj izjemnih predlogov, kako izboljšati
turistično ponudbo.
Predlagali so, naj se končno konča ta vaška agonija v zvezi s
pripadnostjo. Zaradi bližine Moravč bi lahko bili Gorenjci, zaradi
bližine Zagorja bi lahko bili Zasavci, zaradi tega, ker naša občina
zavzema kar velik del Dolenjske in ker strokovnjaki trdijo, da je
najimenitnejša arheološka najdba v Sloveniji - situla z Vač - del
»cvetočega dolenjskega halštata«, bi lahko bili Dolenjci. Predlagali
so , da se končno postavimo na lastne noge in se zaradi lege in
fosilne morske obale preimenujemo v Centralno Primorsko. Centralno
Primorsko bi z lahkoto ločevali od ostalih pokrajin. Severna Primorska
nima obale ne morja – glavno mesto je Nova Gorica. Centralna
Primorska ima obalo, nima pa še morja – glavno mesto so Vače.
Južna Primorska pa ima oboje – glavno mesto je Koper.
Tudi gostinsko ponudbo bi popestrili z ocvrtimi ostrigami in
kuhanimi morskimi dateljni in s čevapčiči iz mesa morskega psa s
tatarsko omako v jakobovi školjki. To bi bile specialitete Centralne
Primorske. Vse te školjke in zob morskega psa najdemo na naši
obali.
Drugi predlog je bil, da se zaradi bližine obale vaško pokopališče preimenuje v kopališče,
kar je popolnoma logično, saj je le to v bistvu plitko dno in pri kopanju redno naletimo na lupine
ostrig. Se pa tudi lažje izgovori.
Tretji predlog je bil, da bi ob obali posejali lan (glej fotografijo). Zagotovili so nam, da bodo,
ob cvetenju, oni redni gostje naše obale, saj je iz literature tudi razvidno, da se Butalci slečejo,
če zagledajo njivo cvetočega lanu in se gredo v modro morje kopat.
Predlagali so tudi, naj na obali zgradimo sanatorij za neplavalce, ker je po statistiki
ugotovljeno, da se ni še nihče utopil.
Da bi pa bila naša obala bolj privlačna, bi na njo naselili (glej fotografijo) morske deklice.
Zaradi obale tudi klima postaja prijaznejša. To dokazuje primerjanje povprečnih letnih
temperatur v Sloveniji, kar prija tudi mediteranskemu rastlinju – glej fotografijo.
S sprejem sem iz navdušenja z velikimi črkami zapisal na največji kamen FKK. Prisrčno vabljeni
na obalo Panonskega morja, kajti bližajo se počitnice! Pohitite z rezervacijami, saj to je vendar
edina obala na svetu, do katere prideš navkreber in je edina na svetu v celoti pokrita s
streho! Vedno sem si želel stanovati na morski obali. Ker se nisem tja preselil, je obala leta 1997
prišla k meni. Nekaj skupnega pa vendar imava z Mohamedom.
Literatura:
- GEOSS, območje geometričnega središča Slovenije, Vodnik
uredniški odbor: Martin Brilej, Jože Dernovšek, Peter Svetik. 1997
- Edinost, sreča, sprava- zbornik slavnostnih govorov ob slovenskem kulturnem prazniku v
središču Slovenije, 1986-2000, uredil Peter Svetik, 2000.
- V srcu Slovenije kronologija petine stoletja uresničevanja projekta GEOSS, Peter Svetik, 2001
- GEOSS, večjezični povzetek Vodnika
Anka Kolenc in Peter Svetik; prevodi Aleš Učakar in Julija, slovenska prevajalska agencija, 2007.
- Na voljo so tudi zloženke, ki natančneje opredeljujejo turistične znamenitosti kraja: Arheološka
pot Vače, Kimovčev muzej starožitnosti ter muzejske zbirke v Domu GEOSS, Fosilna obala, .
- Vabilo na GEOSS in v naše kraje – Priročnik s kontakti, dogodki, znamenitostmi,… Zbral: Zvone
Kolenc, Uredila: Anka Kolenc in Jože Dernovšek, 2007, 32 strani – žepni format.
- Spletne strani: http://www.drustvo-GEOSS.si/page/sl/GEOSS/predstavitev?redirect=2
Nagradno vprašanje! Zakaj se Butalci v morju lanu kopajo samo dopoldan?
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Najprej odgovor na vprašanje iz prejšnje št. Občana. Vprašanje je bilo, zakaj se Butalci v
morju lanu kopajo samo dopoldan. Zato, ker so cvetovi lanu odprti samo dopoldan,
popoldne je oseka. Vsem 54 nagrajencem čestitam za pravilni odgovor in vas vabim, da
me kdaj obiščete. Imate brezplačno gledališko vodenje in literaturo, ki sem jo obljubil.
Pokličite in dogovorili se bomo za datum in s seboj lahko pripeljete tudi svoje prijatelje. Ob
tej priložnosti čestitam Butalcem za ~ stoto obletnico njihove prve omembe, za 60-letnico
izida knjige z naslovom BUTALCI in še veliko pustnih užitkov.
LIPA (februar – 2009)
Skoraj vsak narod ima tudi svoje nacionalno drevo: Francozi – brest, Nemci – hrast, - Slovenci –
lipo, …. Francozi jokajo, ker se njihovi drevoredi na bulvarjih suše zaradi neke glivične bolezni.
Hrast je mogočno drevo. Če ga posekamo, pa iz štora naslednje leto požene vse polno drobnih
vejic, ki se kmalu posuše. Hrastov štor bo pa še dolgo dal vedeti (~100 let), da je nekoč tam raslo
mogočno drevo.
Če posekamo lipo, zraste iz štora še več lepih drevesc. Lipa je tudi znotraj lahko čisto gnila in votla
a bo še vedno lepo uspevala in nudila zavetišče številnim živalim. Se vam ne zdi, da nam
Slovencem lipa kar ustreza. Bolj ko se nas seka, bolj ko smo gnili, bolje uspevamo. Če kdo udari z
mečem po nas, ga več ne izpuli. To je vedel tudi Krpan.
Na GEOSSu se lipa ni hotela prijeti. Ko pa smo posadili lipovec sl.1 (ki je tudi nacionalno drevo),
je na sosednji parceli začela lepo uspevati tudi lipa. Lipa in lipovec nista samec in samica, pač pa
sta to dve različni vrsti dreves, ki pa sta si zelo podobni.
V potnem listu je tudi narisan cvet in list lipe (sl.2). Lipa ima liste v obliki srčkov (sl.2). Eden od
simbolov slovenstva je tudi srce (sl. 3).GEOSSu tudi pravimo srce Slovenije (Knjiga z naslovom: V
srcu Slovenije, kronologija petine stoletja uresničevanja projekta GEOSS, Peter Svetik, 2001).
Zaščitni znak osrednjega dela Slovenije je srce (sl.4). Ta naj bi ponazarjal staro kljuko za trkanje
na vrata. Znaka ni možno prosto uporabljati, ker ga je avtorsko zaščitil Center za razvoj Litija.
Kipec takega srca lahko kupimo v Merkurju v Ljubljani za 25 € (sl.6). V bližini fosilne obale pa
lahko najdemo v skalah fosile –
megalodontide (sl.5). To so bile velike
srčaste školjke. Prava slovenska firma TUŠ
prodaja prestice podobnih oblik
(sl.7). Tudi logo GEOSSa vsebuje
lipo, srce in situlo (sl.8).
Vačani pa imamo svoj grb, ki je narisan tudi
v Valvazorjevi knjigi grbov (sl.9). Bili smo
prepričani, ker smo skoraj v samem središču
Slovenije, da je to drevo lipa. (Imamo tudi
KUD Lipa.) Bil sem močno prizadet, ko sem
iz starih knjig izvedel resnico in še zdaj mi ni
vseeno: to drevo je hrast!
Ko pa smo potovali po Avstriji, sem opazil,
da so pri cerkvah posajene lipe. Ob kakšni
slovesnosti jih je navadno posadil sam Franc
Jožef. Sem rekel – še ta udarec.
Norček Zvonček
Nagradno vprašanje: Potni list je oblikoval
lanski Prešernov nagrajenec Miljenko Licul.
Lahko bi vprašal kakšnega biologa,
zeliščarja ali kmeta, kakšen je lipov cvet! Kaj
je naredil narobe (sl. 2)?
Odgovor na vprašanje iz prejšnje št. Občana:
Vprašanje se je glasilo. Kje je g. Licul naredil
napako v potnem listu – v zvezi z lipo?
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To je slika iz potnega lista (sl.1) in ga. Marija Smolej iz Kresnic mi je med številnimi poslala najizvirnejši in
najlepši odgovor (sl.2) s prijaznim pisemcem, ki ga lahko preberete, če
kliknete http://www.vace.si/marijasmolej.pdf
Pogosto prebiram vaše ljubeče pisemce ga. Marija. Hvala! Obiščite me kdaj!

DEŽELA RODOLJUBA (marec 2009)
To je raj okoli GEOSSa – Slovenija, …. Saj je na GEOSSu centralni slovenski spomenik vsem
rodoljubom osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki so ga postavili veterani zadnje 10-dnevne
vojne. Pa to ni samo kamen, ki označuje najpomembnejši del naše zgodovine, ko smo Slovenci
postali državotvorni narod. To je tudi najpopolnejša zbirka okrasnih kamnov iz kamnolomov, kjer
žive Slovenci že od nekdaj. Imeti tak spomenik v svojem kraju blizu domačega kamnoloma, pa ni
mačji kašelj. To je edini spomenik na svetu, ki je zgrajen iz kar 36 različnih kamnov (sl.3).
Po končanem gledališkem vodenju navadno obiskovalce vprašam, iz katerega kraja so prišli.
Odgovorijo mi, npr., iz Rogatca. »Tukaj v središču srca, na GEOSSu, imamo nekaj iz vašega
kraja,« jim odgovorim. Si morete misliti, kako srečni so bili, ko sem jim med kockami pokazal loški
peščenjak (sl.3B), iz katerega so izdelani portali njihovih domačij? Od njih pa sem izvedel, da so se
njihovi predniki preživljali z izdelovanjem brusov iz tega kamna. Spominov ni bilo ne konca ne
kraja. Vsak kamen od 36-ih ima svoje zgodbe o življenju ljudi …
Ko je naše Družinsko gledališče Kolenc na povabilo Slovencev iz tržaških majhnih vasi, po izvedbi
svoje predstave S Prešernom prešerni (sl. 4 in 5), v Italiji s svojimi rojaki še naprej prešernovalo,
sem jih ob teranu in pršutu (sl.6 in 7) nagovoril: » Imate nekaj, kar je z Vač in Vačani imamo nekaj,
kar je z Vaše vasi Repen«. Veselo kramljanje in smeh sta utihnila:»Na GEOSSu je spomenik
Rodoljubu iz kamnitih kock. Ena od kock je iz Vašega kamnoloma!« (sl.3A) Med prijatelji s
sosednjega omizja je vstal velik postaven Slovenec: »Jaz sem delavec v tem kamnolomu, ki sem
ta kamen iztrgal iz hriba!« Ploskanje. »In kaj imamo mi iz Vaše vasi - Vače?« sem prebral iz
njihovih odprtih, bleščečih oči: »Na sredi Trsta je pokopališče. Na sredi pokopališča je cerkev sv.
Ane. Ob steni cerkve je spomenik iz repenskega apnenca. Pod Vašim kamnom je grob našega
rojaka tržaško koprskega škofa Matevža Ravnikarja, borca za slovenstvo in vero.
Rad Nas imam! Saj vem, Vi pa mene!
Zvonček Norček
Viri:
http://www.vace.
si/Rodoljub.htm
ZALOKAR,
Peter: Mati
Slovenija – Raj
okoli GEOSSa (sl
ikovno potopisni
mali atlas
Slovenije z
zemljevidom),
Založba: Makare
nko, 2008
Opomba: Poleti
nas bodo
Tržačani obiskali
in se prepričali o
svojem kamnu.
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STATISTIKA? (april 20009)
500 pr. Kr. je bilo Vače eno od glavnih središč v Evropi
(železna doba –halštat).
181 pr. Kr. Konec železnodobnih Vač
Pred letom 1470 – dobijo Vače od vladarja tržne pravice
in s tem naziv trg (sodnika; tedenske sejme - ob četrtkih; 6
letnih sejmov, itd; pobirali so štantnino,…)
1951 – Vače izgubijo naziv trg in vse pravice v zvezi s tem.
Pred letom 1900 –
postanejo Vače občina
z županom, cestarjem,
tajnikom, matičnim
uradom, žandarmerijo
ali policijo, ….
April, 1956 – Ukinitev
občine

1945 – Imamo Vačani svojo

1965 – Ukinitev mesarije
Po prvi svetovni vojni – Vačani ustanovimo
Kmetijsko zadrugo.
1958 – se zadruga seli v Litijo

1956 – Na Vačah ostane samo
matični urad
1979 – Ukinitev matičnega urada
1977 – Dobijo Vače svoj industrijski
obrat (Tiskarna Slovenija), zaposli
se ~ 20 delavk.
Julij 1996 – Ukinitev obrata

1979 – KS Vače ima edina v občini Litija svojega
profesionalnega tajnika, ki s svojo aktivnostjo
pripomore k realizaciji načrtov, pridobi še
dodatna sredstva in zasluži plačo tudi zase.

1983 – Komunisti obsodijo tajnika grabeža
in moralno politične oporečnosti. Ko se
tajnik po sedmih letih na sodišču opere
krivde je delovno mesto ukinjeno.

Do leta 1959 je bila trška zemlja
skupna ali državna lastnina

V letih 1959, 1977, 1996 Občina Litija uradno »pravično«
odtuji – proda več kot polovico trškega zemljiša.

21.10.2003 – sprejet Zakon o
GEOSS-u

K temu največ pripomore g. Franci Rokavec – takratni
poslanec (zdaj župan občine Litija)

2005 - Razpis vlade RS za koncesionarja za
2.8.2005 – Smo dobili odločbo, da je
področje GEOSS-a: Na razpis sta se javili dve
Društvo za razvoj in varovanje GEOSSorganizaciji: Društvo za razvoj in varovanje
a koncesionar. Center za razvoj iz Litije
GEOSS-a in Center za razvoj - Litija
zaradi prevare ni bil izbran.
Kaj si pa Vi mislite o glavi spodnjega računa? Mi smo naslov takoj prečrtali, da tega
slučajno ne bi kdo resno jemal.

Butalski župan mi je predlagal, da bi moral Center za razvoj samo malo dopolniti svoj
naziv v Center za SVOJ razvoj.
Nič se ni spremenilo. Še vedno imam vse rad! Bog je pač neskončno pravično vsakemu
dal najbolj pametno pamet, pa naj jaz zdaj to komu zamerim in podvomim celo v boga ali v
svojo pamet?
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ZA INTERMEZZO

(maj 2009)

VSE informacije o Vačah in širši okolici Vač
na dostopnem mestu so moja vizija. Delo ne
bo nikoli dokončano in nikoli popolno,
čeprav bom svoje spletne strani obnavljal.
»Zakaj norček? Meni se zdijo ti članki čisto
preprosti, razumljivi - pa še zabavni. Vedno
najprej pogledam, kaj je napisal norček, ker
se mi zdi, da sem jaz tudi takšen norček!«
Me sprašujejo.
Dvornega Norčka niso obglavili, če je
govoril resnico, če je lagal, če se je
norčeval. Z njegovo pomočjo je vladar
začutil probleme in radost svojih
podložnikov. Vsak norček to dela iz
resnične ljubezni, ker ima rad vse, kar ga
obdaja, čeprav resnico o ljudeh pozna.
Toda ne sodi! To je tako, kot bi zamerili
golobu, ki je spustil svoj iztrebek ravno na
našo glavo. Golob sploh ne pomisli, da je
storil kaj narobe! Zato imamo živali vseeno
radi. Če pa človek naredi kaj narobe zaradi
svojega prepričanja, mu pa zamerimo.
Čudno!
Kot Norček lahko uporabim vse pripomočke za to, da s svojimi kratkimi članki čustveno
vplivam ( strah, radost, ljubezen, zavist …) na interes bralca (kot čutim), da pride,
raziskuje, vpraša, …
Tistemu, ki je radoveden, pa dam vse več možnosti, da najde, kar išče. Posebno učenci,
dijaki in študentje vedno iščejo kakšne podatke o Vačah, ker pripravljajo referate, plakate,
seminarske naloge, … Pri vsem tem se pa veliko naučim.
In kje se vse to dobi:
Na spletni strani:
http://www.vace.si/
Vse več je na Wikipediji: npr.: http://sl.wikipedia.org/wiki/Peter_Svetik,
http://sl.wikipedia.org/wiki/Matija_Hvale , http://sl.wikipedia.org/wiki/Etbin_Bojc, …
Tudi vsi Norčkovi članki so na internetu:
http://www.vace.si/OBCAN.htm
– toda z bistveno razliko: Na spletnih straneh je objavljeno več in tudi članek je morda
drugačen. Pogosto so dodane še bližnjice, s pomočjo katerih pridete do več informacij,
animacij, slik, knjig, mnenj, drugih spletnih strani. Pri vsem sta mi lektorka moja žena Anka
in Miha v veliko pomoč.
Sicer pa lahko mirno pozabite na zgornji članek! Najvažneje na svetu je, da se imamo - kaj
že? Bolj pomembne stvari gotovo ni. Želim Nam same prijetnosti!
Zvonček
Norček
Knjiga g. Tineta Brileja – Litijski obrazi – je tudi že na internetu:
http://issuu.com/maktito/docs/litijskiobrazi/33 (Zdaj je ni več na tam spletnem mestu.)
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BOJEVNIK (junij 2009)
Tit Strmljan – starinokop in kmet (tudi Stermljan, sl. 1, več o njem v Litijskih obrazih –
Martin Brilej) je leta 1927 v gomili na Lestini izkopal 6,4 cm visok bronast kipec (sl.2),
golega bojevnika - najlepši primerek te vrste, iz šestega stoletja pred našim štetjem. V
desnici je držal sulico, v levici pa svoje nabreklo spolovilo kot znak moči in zmagovalca.
Na glavi je imel skledasto čelado in opasan je bil z opasačem. Ker sta bili sulica
in lulček iz organske snovi (morda kosti), nista ohranjena.
O tem, da je ta kipec bojevnika z Vač res najlepši, se lahko prepričamo, če si ogledamo
kipce s Tirolske, Italije in Dolenjske (sl. 3,4,5).
Ne malo sem bil presenečen, ko sem prejel na Stavbah srebrno Jerebovo priznanje. Poleg
plakete sem dobil še županovo darilo in čestitko – škatlico s skoraj8 cm visoko figurico
(sl.6). Na nekaj me je spominjal ta kipec, ki je bil podoben razkoračenemu pastircu s
klobukom. Poiskal sem
spremno besedilo in
prebral, da je to
bojevnik z Vač. »Še
kaj« sem pomislil: »To
je kastrat, skopljenec,
evnuh, dunajski deček,
...« Tako je pač to.
Sramujemo se spolnih
organov, kot da bi se
lahko brez njih
razmnoževali in imeli
družine. Čudo! To je
tako, kot bi se
sramoval, da imam
sredi obraza – NOS in
bom zato raje nehal
dihati ali pa bom to
delal ilegalno.
Drago Košir je iz lesa
napravil lep kipec
Bojevnika, ki smo ga
hoteli pred leti uporabiti
kot spominek iz litega
železa (sl.7). Iz Krete
pa sem dobil
razglednico z njihovim
junakom izpred 3000
let (sl.8).

Rad nas imam!
Norček Zvonček
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OPRAVIČILO! (julij 2009)
Iz uredništva sporočamo, da smo žal namesto običajnega članka od norčka - prejeli samo
eno čudno razglednico A5.
Zgoraj je prednja in spodaj zadnja stran razglednice:

- OPOMBA UREDNIŠTVA: Norček ima škornje, da vanje natoči morsko vodo, ki je
v vedrici - situli. Tako lahko noge namaka v morju, ne da bi kdo to sploh opazil.
S seboj ima tudi tiste svoje živali, ki potrebujejo naravne ultravijolične žarke.
Tudi mi vam želimo kar se da sproščujoči počitek! Uredništvo
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VRANOV LET

(avgust 2009)

Prvi navdušenec je Eduard Vedernjak ( avtor projekta Vranov let). Štajerc, katerega znanci iz Švice so
nekoč zbodli Eduarda, kaj neki smo Slovenci sploh počeli med drugo vojno. To je ponosnega Slovenca
zadelo v srce. Ni razumel, da je kdo, ki tega ne ve. Mrzlično je iskal tujo literaturo, ker slovenska, za
Švicarje, pač ne bi imela prave teže. S pomočjo zgodovinarjev v muzeju so končno le izbrskali knjigo z
naslovom:
A Hundred Miles as the Crow Flies, by Ralph Churches
Veste, Ralph je Avstralec in je bil med vojno ujetnik v nemških zaporih v Mariboru. Skupaj z ujetimi soborci
so vsak dan popravljali progo proti Dravogradu. Navezal je stike s partizani in organiziral pobeg. V svoji knjigi
opisuje največji pobeg zavezniških ujetnikov v drugi vojni iz tretjega rajha na osvobojeno ozemlje. To je oda
tako našim preprostim ljudem kot tudi gverilcem – partizanom. Najteže je bilo prečkati reko Savo, železniško
progo in mejo hkrati - med tretjim Rajhom in osvobojenim nekdaj italijanskim ozemljem in to še s stotnijo
ljudi. Zgodilo se je v začetku septembra 1944 in sicer v Hotiču. Izmislili so si prevaro. Nemško oblast so
zaprosili, da bi smeli tisto noč tovoriti konje in vozove preko Save za žetev na drugem bregu. Potem je bil v
dolini Save takšen hrup in vpitje, da se veslanja pač ni dalo slišati. Pot, ki so jo prehodili - 150 milj od Ožbalta
do letališča v Semiču, je 100 milj zračne črte; to vran preleti v enem dnevu, je Ralpha po pobegu zbodel
angleški polkovnik.

Ralph je knjigo napisal tudi zato, da bi vsi - tudi tujci - vedeli za slovensko dušo.
92-letni, še vedno bistri Ralph Churches, katerega vojaško ime je Vran, živi v Adelaidi, v Avstraliji in je zadnji
preživeli te enote. Med nami pa sta še njegova prijatelja, Tone Kropušek, ki je doživel srečanje s to skupino
na poti pobega in obveščevalec Kamniško-zasavskega odreda, Litijan, Vili Kos, ki je sodeloval pri prehodu
Save.
Zdaj vemo: brodnik v občinskem grbu ni samo za okras!
Kako lepo je živeti, kajne?! Zvonček Norček
Če radovednost še ni potešena, pa preberite spodnja obvestila:
1. V soboto, 29. avgusta 2009, ob 10.00, bomo v Ožbaltu, pri spomeniku, počastili 65-letnico najštevilčnejšega
uspešnega pobega zavezniških vojakov iz nemškega ujetništva, potem se bomo napotili proti Lovrencu na Pohorju, kjer
bo obletnica ustanovitve Lovrenške republike (eni peš 1,5h, ali s prevozom). Predvidevamo, da bo množična udeležba
in da se bodo prireditve udeležili tudi visoki gostje.
2. V nedeljo 30. avgusta bo Vaški dan (tokrat na Slivni, ker na Vačah obnavljajo šolo) – posvečen sušenju in uporabi
suhega sadja, zelišč in zelenjave.
3. Društvo GEOSS bo v sklopu projekta mednarodne spominske poti »Vranov let v svobodo« priredilo v spomin na
vseslovensko sodelovanje, sočutje in pomoč pri prehodu Britanskih ujetnikov preko Save
» Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu Vranov let v svobodo«, kar bo na GEOSS-u tradicionalna prireditev.
Vabimo vas, da se udeležite letošnje prireditve, ki bo 13. septembra, ob 14.00 uri, v središču Slovenije.
4. Ob tej priložnosti bo v Hotiču pri predvideno obnovljenem spomeniku, svečanost. Po končani prireditvi se bo skupina
odpravila, po poti Vranovega leta, od spomenika v Hotiču - na GEOSS in se pridružila prireditvi.
5. Knjigo Vranov let v svobodo lahko kupimo za 5€ na: ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, Ljubljana.
tel.: 01/434-44-45, fax: 01/434-41-17
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V ZNAMENJU TEHTNICE (september 2009)
Naš Občan izide navadno okoli 22. v mesecu. Zato bi bil zelo primeren za horoskop. Kajti
ravno ob tem času se navadno spremeni obdobje prejšnjega zodiakalnega znamenja v
naslednje. Ker smo pravkar prestopili v znamenje tehtnice, naj bo tokrat o tehtnici.
Pri nas so: državni naravni spomenik, kulturni spomeniki, etnološki spomeniki,
umetnostno zgodovinski spomeniki, kulturni in zgodovinski spomeniki, državni kulturni
spomenik, itd. Zdaj bi pa temu dodal še:
TEHNIŠKI SPOMENIK: tovorno tehtnico – Vaško vago. Ker so Vače najstarejši trg v
Zasavju, brez tehtnic pač ni šlo. Tu so tehtali vozove s senom, živino, druge pridelke, itd.

Zdaj pa s to tehtnico tehtamo ljubezen. Otroci iz vrtca Sonček, so vsako leto težji. Bistveni
vzrok ni hitra rast, pač pa ljubezen. Ker se imamo vse bolj in bolj radi, nas je vse več in
več. Zato, vidite, je teža večja. (Zato se gradi nova šola in vrtec.)

Hvala tistim, ki so akcijo začeli: 2. Marku Juvančiču (KS) – in tistim, ki so jo končali 3.
Robertu Garantiniju s prijatelji (KS), 4. Tadeju Bratetu iz Zavoda za kulturno in naravno
dediščino Ljubljana, 5. podjetju Libeli Celje, ki je tehtnico izdelala (leta 1930) ter obnovila
mehanizem (leta 2008) in 6. Ivanu Rebeku, ki je leta 1894 to podjetje v Celju ustanovil.
ČARAJMO! Zvonček Norček
40

S POREKLOM IN ŽAREČO AURO PRIHODNOSTI! (oktober 2009)
V Tolminu so napisali knjigo in postavili pravi mavzolej veliki neokrašeni Svetolucijski
bronasti situli - kotlu za kuhanje hrane, posodi za shranjevanje živil, ki je nazadnje služila
kot žara.
Po vsem tem si skoraj ne moremo predstavljati izjemne vrednosti situle z Vač. Saj je na
njej upodobljena epopeja prazgodovinskega življenja. Pred kratkim preminuli nekdanji
ravnatelj muzeja, Jože Kastelic, je še v socialistični Jugoslaviji napisal knjigo - odo situli z
Vač, ki je izšla v Beogradu v vseh svetovnih jezikih. Zapisal je tudi, da je situla z Vač
DIKA našega Narodnega muzeja, eden od simbolov slovenstva in naš ponos.
Če nadaljujemo, da so Vače najstarejši trg v Zasavju, da so tu korenine številnih zaslužnih
Slovencev, da v naši okolici kar mrgoli znamenitosti in njihovo število in pomen še
naraščata, tako, da s članki sploh vsega ne dohajam. Potem lahko skromno trdimo, da
smo KRAJ S POREKLOM.

Če se danes malo ogledamo naokoli, so Vače mravljišče – gradbišče. Gradijo se ceste,
šola in vrtec, vodovod, položen je optični kabel za boljši internet, … obnavljajo se
znamenitosti: cerkev sv. Andreja, stare hiše, muzeji, trg s štirno, vaška vaga, …. Število
prebivalcev narašča zaradi priseljencev, ki naseljujejo bivše vikende in jih spreminjajo v
stanovanjske objekte. Domačini se priseljujejo (celo iz Avstralije, Amerike, Nemčije).
Število rojstev narašča. Nastajajo nova naselja (Mačkovec; Udamc – Kladu v Potoku pri
Vačah, Nove Vače), število turistov se še veča, … ni konca. Smo kraj z ŽAREČO AURO
PRIHODNOSTI. Temu se reče PREPOROD ali njeno veličanstvo RECESIJA. Zapomnili
si bomo ta leta od 2008 – 2011, ko naj bi vse to bilo zgrajeno in marsikaj je že.
Po drugi vojni smo izgubili občino, trške pravice, zadrugo, krajevni urad; se vedno znava
borili, da nam niso otrok vozili v litijske šole; bilo nas je vse manj in manj, …. Bili smo
obupani in prepričani, da je Bog pozabil na nas. Zdaj se bo - kaže - pa k nam priselil!
Zvonček Norček
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PRI ANTONOVEM PRIJATELJU! (november 2009)
V korak z evropsko poezijo smo Slovenci stopili s pesnikom, ki se je rodil 3. decembra leta 1800.
V korak z evropsko glasbo smo Slovenci stopili s skladateljem, ki se je rodil 19. decembra 1878
Vodnjak sredi trga na Vačah je bil zgrajen leta 1878.
Najimenitnejša slovenska arheološka najdba vseh časov je bila najdena 1878.
Leta 1878 se je v Vinici rodil tudi slovenski pesnik in velik prijatelj Antonov – Oton Župančič. Na
njegova besedila je Anton Lajovic napisal največ samospevov.
To je
fotografija iz muzeja v
Vinici.Prijateljska
druščina 1919: sede:
Milan Pugelj, Ana in
Anton Lajovic, Oton
Župančič, Pavel Golia,
zadaj stojita:
Adolf Golia in Avgust
Žigon.
Foto:Fran Vesel
Letos smo Vačani,
člani gledališča
GEOSS, obiskali
Župančičevo rojstno
hišo. Največji med
nami, na sredini, je
Oton Župančič.

Če bi radi slišali, kako lepe pesmi sta prijatelja ustvarila, potem pridite v nedeljo, 13.
decembra 2009, ob 14.30, na Slivno. V dvorani gostilne Vrabec se dobimo! Navadno obišče
tradicionalno Lajovčevo popoldne kar veliko število skladateljevih sorodnikov in domačini. Vabljeni
pa ste (čisto zares) še vsi ostali – ni vstopnine, pa še prijazno druženje je po prireditvi, kljub
recesiji.
Še vedno NAS imam rad! Zvonček Norček
Na spletni strani: http://www.vace.si/sporedi vseh lajovicevih popoldnevov.htm si lahko
pogledate koncertne liste vseh devetih popoldnevov do sedaj. Drugo leto bo torej 10. Lajovčevo
popoldne in 50 let od smrti skladatelja!
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MOJ POGREB (december 2009)
Že v otroštvu me je skrbelo, kako bo izgledal moj pogreb, ker nisem krščen in za krsto ne
bodo hodili svečeniki v dolgih belih ogrinjalih in zame molili. Bo to sploh kak pogreb?!
Imam idejo! Pogreb bo moj najlepši dan. Naprosil sem prijatelja (Lovra, … Oblečen bo v
norčka.), da bo vodil obred na pokopališču in vsem povedal in pokazal najpomembnejšo
stvar na svetu. To je čarovnija, pri kateri se izpolnijo vse želje, pa pri tem ne potrebuješ
čarobne palice, klobuka, čarobnega prahu, … Potrebuješ samo najbolj čarobne besede in
najbolj čaroben gib. Čaroben gib je, da objamemo okoli ramen sami sebe in se pobožamo
po obrazu in drugod. Potem izrečemo čarobne besede (odvisno od spola): »Rada se
imam. Rad se imam«. Ta čarovnija je primerna zjutraj, ko zagledamo čudovito osebo v
ogledalu in se ne moremo zadržati, da ji tega ne bi povedali.
Drugič pa se obrnemo k sosedu, ga objamemo (to je čarobni gib) in izrečemo čarobne
besede: »Rada te imam« ali »Rad te imam« Potem ponovimo čarovnijo vsaj še 12x; in
tako vsak dan. Če bomo čarovnijo redno ponavljali, se nam bodo izpolnile vse želje.
Ker smo Slovenci duhovno močno napredni, naredimo še preprosto mudro; objamemo se
preko ramen in zapojemo slovensko mantro: »Mi se mamo radi, …«. Seveda bi med
drugim zapeli, da imamo radi Norčka, ker bi bil ravno moj pogreb. Potem boste žaro ali pa
truplo položili v zemljo. Pogreb bodo snemali in predvajali, da se bodo naučili čarovnije
tudi tisti, ki jih na pogrebu ne bo. Lepo mi je, ko v domišliji vidim prelep prizor objetih ljudi
na pokopališču. Zdaj veste, kaj vas čaka.
Upam, da bo lep sončen dan, da se boste pogrebci lahko po pogrebu družili na prostem in
drug drugemu čim večkrat povedali in pokazali, da se imamo radi.
Jaz sem začel čarati pred petimi leti in to gotovo več kot 12x na dan. Pred štirimi leti smo
se preselili v lepo staro hišo na Vačah na kateri piše Družinsko gledališče Kolenc. Pridite
na obisk, bomo malo čarali, ker nas imam rad! Pa veselo in razigrano v leto 2010, … itak!
Zvonček

Norček
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RIMSKA FONTANA (januar 2010)
ali vaško perišče? Pa to ni perišče iz katere koli vasi. To je perišče na Vačah. Imenuje se
Uda – ali v prevodu – Voda. In zakaj je ravno to perišče podobno rimski fontani?
Kot se za Centralno Primorsko spodobi, so stare Vače zgrajene na samem kraškem robu.

Voda pa je bila že od nekdaj problem Vač. Samo pod župniščem (na dnu kraškega roba)
smo imeli malo močnejši izvir. Vodo so nosili na glavah po strmih in ozkih stopnicah.
Vaška dekleta so bila že od nekdaj postavnejša in njih hoja lahkotnejša od meščank, kajti
pri nošnji vode na glavi je bilo potrebno hoditi vzravnano in paziti, da se voda ni polila. Ko
si pa škaf dal z glave, si bil lahek kot ptica. Ker pa je voda pomenila veliko dragocenost, so
ji zgradili svetišče – zajetje, obdano s skrbno zloženimi kamni, v obliki suhozida in
pravljičnih obokov. Ob potokih in rekah so perice samo malo s kamni zajezile vodo ali pa
še to ni bilo potrebno, da so lahko spirale perilo, tu pa je bila voda predragocena. S
pomočjo lesenega korca so napolnile svoje škafe ali čebre, da so v njih spirale perilo, ki so
ga pred tem doma v vročem lugu namakale. Na perišču pa je bil še en kamnit in en ali več
lesenih perilnikov, da so perice z mokrim perilom udarjale ob kamen ali les in izpirale
umazano vodo iz perila. Perilniki so bili od zajetja odmaknjeni, tako da kaplje niso padale
nazaj v čisto vodo. Tam, kjer voda priteka v zajetje, pa je krajša kraška jama, kamor so se
otroci skrili ob bombnem napadu med drugo vojno.
Na sredini slike je perica, ki udarja z mokrim perilom ob kamniti perilnik. Dekle, ki se
sklanja v zajetje, ne spira perila in se ne umiva v čisti studenčnici, da je ne bi skalila. Samo
zajema vodo ali opazuje svoj nežni obraz, ki odseva kot v ogledalu.
Pranje perila je bilo včasih celo obrt in opisovanje postopka pranja je znanost zase.
Pridite in z veseljem vam bom pokazal Udo – pravljico, ki je ni podobne na tem svetu.
Rad nas imam! Zvonček
P.S.: – pa nikomur ne povejte: Če se sredi noči približaš perišču, boš videl starejšim Vačanom
dobro znano belo vilo Perico, ki več ne pleše in več ne poje pesmi peric. Tam kleči in joka. Kdor jo
je videl, se ni mogel premagati, da ne bi z njo do zore jokal in da bi ne bil še dolgo po tem srečanju
neskončno žalosten. Pridite podnevi in videli boste, kako bi se ji dalo pomagati.
- Če ima slučajno kdo staro fotografijo, na kateri se vsaj malo vidi perišče – naj me, prosim,
pokliče na 041 896 632 ali na 01 8976 680 ali pa naj mi jo vsaj pokaže!
Verjamem v pravljice. Vse ostalo je iluzija. Norček
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NAJ BLISKA IN GRMI,

Uroš Lajovic

Dr.
Miha
Vrbinc

(januar 2010)

naj bo dež ali sneg, naj bo sončno ali
megleno, naj bo toplo ali sibirski mraz, naj
bo vihar ali zatišje.
Vsako leto na prostem pred obeležjem
GEOSS Slovenci praznujemo
v srcu Slovenije čas, ko je prenehalo
biti srce našega pesnika, katerega pesmi
so vir naše samobitne energije. Tako kot je
GEOSS nenehna iniciacija naše narodne
zavesti – naše domovine. Vsako leto,
najbližjo nedeljo osmemu februarju, od leta
1986 naprej, povabimo pred pomnik
človeka, ki nam spregovori iz srca, tako
kot čuti, o našem narodu, o naši zgodovini,
kulturi, o naših in svojih čustvih v
sedanjem trenutku. Februarja leta 2000 je
izšla zanimiva knjižica (že razprodana)
vseh petnajstih govorov. Svojo izpoved so
izlili iz svojega srca in iz srca Slovenije GEOSSa v naša srca: oče GEOSSa –
Peter Svetik, slavist dr. Matjaž Kmecl,
pesnik Tone Pavček, dramatik Tone
Partljič, pesnik in snovalec nove zgodovine
Matej Bor, igralec Polde Bibič, pesnik Ciril
Zlobec, politik Dimitrij Rupel, filozof in
kulturnik Lev Kreft, zgodovinar France
Bernik, igralka in pevka Jerca Merzel,
slavist in politik Janez Dular, politik Janez
Podobnik, igralec Dare Valič, igralka in
ambasadorka dobre volje Milena Zupančič.
Potem se je do danes zvrstilo še 10
govornikov. Upamo da bo izšla nova zbirka
govorov, ki jih avtor projekta GEOSS,
Peter Svetik vestno zbira.
Lanski govornik je bil dirigent Uroš Lajovic,
letošnji pa bo ravnatelj celovške gimnazije
dr. Miha Vrbinc. Če želite postati njegov
prijatelj, ga lahko poiščete na facebooku.
V kulturnem programu bodo sodelovali:
dramski igralec Jože Logar, Moški pevski
zbor GEOSS in Družinsko gledališče

Kolenc.
Vidimo se torej kot navadno v nedeljo, 7.februarja 2010, ob 13.30 pri obeležju
GEOSS.
Za Društvo GEOSS: Zvonimir Kolenc
45

KDO VSE SE KITI Z IMENOM GEOSS? (februar 2010)
Najprej so bile Vače izhodiščna točka. Avtobus je pripeljal na Vače turiste pohodnike, ki so odšli
navadno na Sveto goro. Ustavili so se v gostilni Turist (Bogataj) nasproti cerkve ali
pri Mrvet (Basist), da so opravili nujne biološke potrebe in šluknili kakšen štamprle, v kolikor niso
imeli šnopca s seboj vruzaku.
Potem se je v osemdesetih letih župan Jože Dernovšek spomnil, kaj ga je učil njegov učitelj
geografije Jože Župančič. Da je tu nekje okoli Vač geometrično središče – težišče Slovenije.
Šel je na Geodetski zavod, kjer so (Marjan Jenko) izračunali težišče države.
Oče GEOSSa, Peter Svetik, je naredil projekt GEOSS. Ustanovili so odbor. Obeležili s pomnikom
(Marjan Božič) težišče Slovenije (seveda s sponzorji, ki so si upali takrat podpreti akcijo, ki ni bila
pro-jugoslovansko naravnana).
Obeleženo točko so krstili – GEOSS. Leta 2011 bo GEOSS star 30 let. Postal je lep simbol
slovenstva (kdor pri tridesetih ni močan in lep, ne bo nikoli); središčna točka naše biti. Kako je lep,
si lahko pogledate na virtualni sliki http://www.burger.si/GEOSS/seznam.html , še bolje, kar sami
pridite pogledat in uživat! Lahko naročite gledališko vodenje pri Družinskem gledališču Kolenc, da
se boste razvedrili, veliko naučili in globoko v sebi začutili navdušenost, da smo Slovenci. Peter
Svetik je napisal celo plejado knjig in ena se imenuje V srcu Slovenije. GEOSS je bil prvi otrok –
srce Slovenije, ki je imel tako ime – GEOSS. Tudi drugi so začutili ljubezen in pripadnost, ki jo
GEOSS seje na vse strani. Zato so ga začeli posnemati, kdo se bo še imenoval GEOSS in kdo bo
še srce Slovenije, ter svoja imena zaščitili. GEOSS pa ni postal prevzeten.
Tako ima zdaj to lepo ime:
Radio v Litiji je Radio GEOSS.
Pevski zbor na Vačah se imenuje Moški pevski zbor GEOSS.
Krajevna gledališka
skupina na Vačah se
imenuje Gledališče
GEOSS.
Konjenica iz Jesenj je
dodala še GEOSS.
Ljudska univerza v
Litiji je postala
Izobraževalni center
GEOSS.
Celo svetovna družba
(možganski trust) sistem sistemov, ki
naj bi z informacijami
in drugače zaščitila
svet pred
propadom Global Eart
h Observation System
of Systems ima
kratico GEOSS.
Morda pa sem še
koga namerno
spregledal.
Morda bo moj
naslednji hobi
zbiranje emblemov, ki
vsebujejo besedo
GEOSS.
Kako je lep in nor ta
svet! Zvonček Norček
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ZGODOVINA ZASTONJ - PA ŠE S KAVO TE
POSTREŽEJO (marec 2010)
Če mislite, da je Dom Tisje brez poslanstva, ste se hudooo zmotili.
Če mislite, da je poslanstvo takšnega doma samo lajšanje strarostnih pojavov, do katerih,
upam, bomo vsi pripluli, preden nas povozi avto, …! Spet napaka.
TU SO DOMA ZGODOVINA, MIR, LJUBEZEN. To, kar si želim, je, da bi bil v takem domu,
ko bodo nekatere moje funkcije dotrajane in potrebne pomoči.
Kje, mislite, sem izvedel, veliko novih resnic o Antonu Lajovcu, o vaškem perišču, o
življenju v preteklosti, …? Bolje, da ne naštevam, ker je vsega preveč. Prav stanovalci
Doma Tisje so tisti, ki so mi pomagali, da sem izvedel presenetljive stvari.
Pred vhodom te čakajo prijazne mucke. Ko stopiš skozi vhod, te pritegne lep akvarij, na
desni model Doma Tisje, bife s kavo…., prijazna receptorka.
Ko sem bil nazadnje tam pa, izjemoma, pri vhodu na klopcah ni bilo prijaznih babic in
dedkov, ki te vedno ljubeče gledajo, kadar vstopiš v njihovo kraljestvo. Iz jedilnice sem
zaslišal petje:
V tvojem srcu je ljubezen,
v tvojem srcu sreča sije,
v tvojem srcu še pomlad je, … - je pel šmarski Zvon skupaj s poslušalci.
Tam so bili zbrani in proslavljali rojstne dneve v mesecu marcu. Med njimi ni bilo več moje
babice, Peskarjeve Jelke. Poslovila se je le mesec dni pred svojim 98-tim rojstnim dnem.
Opravila je še eno svoje poslanstvo - zvabila me je v Dom Tisje, kamor zdaj zahajam
zaradi tistih, ki so tam še ostali. Želim vam vesel materinski dan in da bi nam vsak dan bil
praznik.
Rad nas imam! Zvonček Norček.

Poglejte na: http://www.dom-tisje.com/,
še bolje, pojdite kar tja po MIR, LJUBEZEN; če vas zanima zgodovina, etnologija, se
pogovorite z: Marinko, Jožetom, Borisom, Cveto, Ivo, …………..
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MARIBORSKI ŽUPAN (marec 2010)
je bil prvič od januarja leta 1928 do leta 1931. Julija 1930 je bil imenovan v prvo sestavo
banskega sveta Dravske banovine. Leta 1935 je bil že drugič imenovan za mariborskega
župana in to je ostal do okupacije leta 1941, ko so ga, kot vse zavedne Slovence, izselili v
Srbijo. 19. aprila 2010 je minilo 50 let od njegove smrti. To je bil naš rojak, Vačan,
odvetnik dr. Alojzij Juvan.
Tako kot naš litijski župan Franci Rokavec, je bil tudi Alojzij Juvan član Slovenske ljudske
stranke.
»Hvaliti svoje rajne dobrotnike, povzdigovati njih lepe dela in znamenite zasluge, je nam
ravno tolika dolžnost, kakor njih slavne izglede posnemati. Kdor svojih slavnih prednikov
ne časti, njih verli naslednik biti ne zasluži,« je zapisal Anton Martin Slomšek. (Zbrskala in
na svetlo postavila: Magda Breznikar)
Zdaj je priložnost, da to storimo. Ob 50 letnici njegove smrti bo otvoritev spominske
plošče na njegovi rojstni hiši pri Trəlk.

Pogosto je prihajal na Vače med stare prijatelje. Z vlakom je prišel do Litije.
Zarnikov Franc ga je počakal s konjsko vprego. Potem so pri Zarnik v gostilni prepevali in
pili dolgo v noč. Rad je prepeval in imel je močan in lep glas. (Ves čas, od ustanovitve leta
1925, je bil predsednik Pevskega društva Maribor. V njegovi sobi nasproti stadiona v
Mariboru še sedaj stoji njegov klavir.) Včasih je Alojzij šel na Mačkovec in dolgo strmel v
Moravško dolino, kjer je bila doma njegova prva velika ljubezen. Vse to je bila njegova
zdravilna terapija, preden se je vrnil županovat v Maribor.
Romana Juvan

Nekaj spletnih naslovov za tiste, ki želijo več:
Radijska oddaja: http://tvslo.si/predvajaj/dr-alojzij-juvan/ava2.71257258/
Članek v Večeru: http://www.vace.si/juvan-1.pdf
V jeseni 2010 bo izšla knjiga o njem. Njen pisec je dr. Maksimiljan Fras, ki je kriv za vse dogodke,
ki so nastali zaradi njegove iniciacije.

48

REKLAMA ZA GOSTILNO VRABEC (april 2010)
Pri gostilni Vrabec v bližini GEOSSa je
dvorana, ki lahko služi tudi kot galerija,
razstavni prostor. Trenutno lahko
občudujemo KULTURNE SPOMENIKE
OBČINE LITIJA iz Slivne,
Gabrovke, Potoka pri Vačah, Žamboha,
Glinjeka, Vovš, Podpeči pri Gabrovki,
Gabrske gore, Verneka, Vač, Litije, Renk,
Tihaboja, Ponovič, Podšentjurja
in Ostreža.
Kot velik lokal patriot, sem si ogledal predvsem pano, ki
predstavlja Vače in cerkev sv. Andreja (sl.1).
Ugotovitve: Omenjen je srednjeveški vodnjak. Ta vodnjak
ima letnico 1878. Pomeni, da se za Vače srednji vek
takrat še ni končal. Morda pa še traja (sl.2)!
V zadnji vrstici so omenjeni slikarji Šubic, Langus,
Bergant. Ni pa niti omenjena gotovo
NAJVEČJA znamenitost:
NAJSTAREJŠI NA PLATNU NARISANI
KRIŽEV POT V SLOVENIJI IN
NAJZNAMENITEJŠI, NAJPLODOVITEJŠI
SLIKAR ZRELEGA BAROKA, VALENTIN
METZINGER, ki so ga zgoraj našteti slikarji
še dolgo posnemali. Ta križev pot se razlikuje
od vseh ostalih tudi po spodaj na platnu
napisanih naslovih postaj in po navedbi
odpustkov – seveda v latinščini (npr. popolni
odpustek - sl.3). Če pa koga Metzinger še
posebej zanima, pa si naj pogleda cerkev sv.
Nikolaja, na Savi pri Litiji ali cerkev sv.
Katarine, na Bregu pri Litiji. Pa ne pozabite
priti na Vače, kjer je bil Križev pot (kakor tudi
druge slike) strokovno obnovljen, zaradi
velike razstave, ki je bila v Narodni galeriji.
Lahko si kupite drobno knjižico - Križev pot, ki

jo je napisal ( Joseph Ratzinger) papež
Benedikt 16. Opremljena je s slikami
križevega pota z Vač (sl.4). V knjižnici v
Litiji pa si lahko sposodite obsežen in
popoln razstavni katalog, ki ga je
napisala Anica Cevc ob razstavi del
velikega slikarja Valentina Metzingerja pred desetimi leti v Narodni galeriji.
Pridite, vidite! Bog ve, kaj piše pri
kulturnem spomeniku iz vašega kraja!
Rad te imam in dober tek – v Slivno!
Zvonček Norček
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(Maj 2010)
Izpisek iz rojstne matične knjige:
Datum rojstva: 15. oktober 2004 ob 10. uri in 12 minut
Ime in priimek: Kulturna šola leta – Dan kulture mladih v srcu Slovenije

Rojstni kraj: GEOSS

- Slivna , občina: Litija
Ime očeta: Franci Pivec 1
Ime matere: Anka Kolenc 2
Državljanstvo: slovensko
Stalno bivališče: GEOSS 3
Matičarja: Tajnik ZKD RS Marjan Pungartnik in Zvonček Norček
Opombe:
1. Franci Pivec je bil dolga leta predsednik Zveze kulturnih
društev Slovenije, s sedežem v Mariboru . Njegova ideja
(seme-zato je oče) o kulturni šoli leta je naletela pri Anki
Kolenc na ugodna tla.
2. Anka Kolenc je - kot direktorica Družinskega gledališča
Kolenc in tajnica društva GEOSS - s
sodelavci oblikovala in uresničila
celotno prvo prireditev skoraj brez
finančne pomoči, predvsem s sredstvi
in pripomočki gledališča . Prireditev je
na vso moč moralno – pa tudi s
skromnimi sredstvi, kolikor je le moglo
– podprlo tudi Društvo GEOSS , s
takratnim predsednikom Jožetom Dernovškom in
avtorjem projekta GEOSS, Petrom Svetikom . Zveza
kulturnih društev s tajnikom Marjanom Pungartnikom in
Francijem Pivcem je dogajanje potrdila z aktivno
udeležbo. Vsi so bili zadovoljni in ker so ugotovili, da
se lahko zanesejo na Družinsko gledališče Kolenc, so
dogodek v naslednjem letu planirali, tako v Društvu GEOSS kot v Zvezi
kulturnih društev. Nekaj pa je primaknil tudi JSKD RS , kamor se je mati
dogodka javila na razpis.
3. V Sloveniji lahko šole prejmejo naslednje
nazive: Oglasna šola leta, Zdrava
šola, Eko šola, Zlati kabel , najbolj športna
šola leta, Unesco šola, priznanje Blaža
Kumerdeja, Turistično priznanje raznih kovin,
itd. Na GEOSSu, v srcu Slovenije , v Občini
Litija se je pa rodila Kulturna šola leta .
Prvo leto, 2004, je ta naziv dobilo 5 šol: OŠ
Limbuš, OŠ Tržič, OŠ Radlje ob Dravi , OŠ
Črnuče, OŠ Ponikva; lani je bila s tem
laskavim nazivom nagrajena tudi OŠ Litija .
Pripis:
1. Letošnji dogodek (sedmi po vrsti) bo 4. junija ob
10. uri še na GEOSSu.
2. Nekaj člankov in komentarjev: Članek v Šolskih razgledih - letnik LXI, 7. maj 2010,
številka 09: http://www.vace.si/Kulturna%20sola%20leta2010.htm
Tržišče
2009:http://www.ostrzisce.si/zgodiloseje/Lists/olsko%20leto%202009_2010/DispForm.aspx?ID=11 ,
Članek ŠR 2008: http://www.vace.si/2008%20kulturna.htm
50

V senci pri kamniti mizi zbor sedi gospode VAŠKE,
(junij 2010)
kjer Titkov Silvo spet gostuje sosede in potomce svoje (sl.1)

Včasih se je reklo »Pri Lojzetu«. Zdaj se pa je, zaradi slavnega deda Tita Strmljana – starinokopa in župana, ki je
našel znamenitega halštatskega bojevnika hišni priimek spremenil. Zdaj se reče »Pri Titk«. Tam je kraška
planota Mačkovec, severno od Vač, z veliko vrtačo in še 70 metrov višjo nadmorsko višino. Včasih so naše
hribčke krasili gradovi in dvorci. Zdaj ni več sledu o gradu Grm na Klancu; tudi ne o gradu Mačkovec (stene
gradu so služile kot gradbeni material za gradnjo cerkve, 1844); vidne so še razvaline gradu Ljubek ali Lèbèk
(tudi od tam so kamen vozili za gradnjo šole); dvorec v Boltiji pa je spremenjen v stanovanjsko hišo s pomolnim
stolpičem.
1. Iz gradu Mačkovec se je ohranila kamnita miza, ki ima na vsakem vogalu po eno številko (sl.2), ki skupaj
sestavljajo letnico 1304. Miza je bila postavljena na meji in je bila simbol dobrih sosedskih odnosov (sl. 3). Danes
še vedno stoji na meji ob poti in na sliki 1 je razvidno, da se njena funkcija še ni spremenila. Miza stoji v vrtni uti
in vabi popotnika v svojo senco.Vasica Mačkovec je morda 500 m oddaljena od Vač, vendar imajo hiše - vaške
hišne številke (npr. Klopčič Silvo, Vače 52, 1252 VAČE, tel: 01 8976 022 – če boste hoteli vedeti še več).
2. Grad Ljubek ali Lèbèk je narisal in opisal že Valvasor(1679). Še več izvemo iz knjige Helene Hauptman
o gradovih in graščinah v občini Litija. Poleg ruševin se je ohranila še kamnita miza, ki jo hranijo »Pri Škrabanja«
v Lebeku sl.4. ( Potok pri Vačah 12)
3. Rekli bi kamnita mizica sl.5. Narejena je iz »peškega marmorja« (več v knjigi: dr. Anton Ramovš,
PEŠKI APNENEC Z VZHODNEGA DELA MORAVŠKE DOLINE - 2003). Iz tega čudovitega črnega okrasnega
kamna z belimi žilami je narejen vaški vodnjak, vsi portali, stebri in drugi kamniti okraski v cerkvi sv. Andreja,
kamnita streha obzidja in piramide na vaškem pokopališču, sl.6, celo desna piramida pri prehodu Ljubelj, nosilci
mostu Pogonik in predor Poganek so zgrajeni iz »peškega marmorja«. Žal pa ta kamen z leti na svetlobi obledi in
je potreben posebne nege, da ohranimo njegovo črno barvo. Mizica je na dvorišču Kotrove kmetije. (Lovše,
Slivna 11)
4. Na »Škundrovi« domačiji (kjer lahko občudujemo igro narave pomešano s Tonetovo domišlijo in
pridnostjo – Škundrov vrt, sl.7) pa so naredili kamnito mizo iz najpomembnejšega slovenskega kamna pohorskega granodiorita na mlinskih kamnih, sl. 8. Prejšnja kamnita miza – naravna apnenčasta plošča iz
Zapodja, ni vzdržala ostre klime in je razpadla (Vrtačnik, Slivna 13).
Pa sedimo v tej poletni vročini v senco pri kamniti mizi in pokažimo drug drugemu najpomembnejše na svetu, da
se IMAMO RADI!
Zvonček Norček
Uporabljena strokovna literatura: France Prešeren, Turjaška Rozamunda
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GLEDALIŠČE, VAČE IN

(julij 2010)

OSTRIGE
V Shakespearovem času - okrog leta 1600 ( elizabetinski čas ), je bilo gledališče podobno, kot je
danes Kolosej ali Planet Tuš … zbirališče ljudi in predstave so trajale tudi po ves dan. Namesto
pokovke in cocacole so jedli morske sadeže in sadje. Na prostoru za stojišča (revnejši sloj – rekli so jim
smrdljivci - stinkards) so našli veliko količino školjčnih lupin – ostrige so bile najcenejše. Gledališče je
bilo ob reki Temzi, kamor so hodili gledalci iztrebljat prebavljeno hrano.
Te školjke najraje rastejo ob izlivih sladke vode v morje, pritrjene na trdo podlago, do 40 m globoko.
Ljudje jih tudi gojimo – saj ste že videli v Limskem zalivu kole, ki štrle iz vode, ne? To so ostrižnjaki.
Školjke se prehranjujejo s filtriranjem – čiščenjem vode. Vsebujejo redke kovine, vitamine in
aminokisline, ki pospešujejo delovanje spolnih žlez – to je bila torej viagra tistega časa.
Ker ostrige nimajo izrazite strukture in oblike in zrasle so s kamenjem, jim na jugu rečejo kar kamenica.
Kjer se ostrige nahajajo ob obali, je potrebno zelo previdno zlesti v vodo, da se ob robu lupin ne
urežemo. Ker valovi prinašajo pesek, se v ostrigah pogosto naredi biser – Sl.1.
Ker je torej poletje čas počitnic tudi na fosilni obali, bi opozoril na specialiteto.
Sl.2 To so ostrige z naše fosilne obale (svetlejše pege, razporejene v obliki narobe obrnjene sedmice )
Sl.3 Sloji ostrig pri
izkopu za gradnjo
vrtca na Vačah, ki
so stari 20 mil. let.
Sl.4 Trofeja samokolnica
fosilnih ostrig
nabranih iz zemlje
pri izkopu na
gradbišču.
Sl.5 Največja
ostriga – Ostrea
gigantea iz
muzeja v Domu
GEOSS
Pri izkopu, ko so
gradili šolo pred
letom 1955 so
prav tako naleteli
na sloje ostrig.
Takrat so bili
prepričani, da so
to okamenele ribe
(Ker sklep školjke
spominja na
hrbtenico. Sl.6). O
školjkah in polžih
pa govori tudi
Valvasor, ko piše
o Vačah v svoji
Vojvodini Kranjski - 1689. http://www.vace.si/valvasor.htm .
Sl.7 Ker smo norčki značilni predvsem za srednji vek, sva z ženo poskusila srednjeveški afrodiziak kar
v gostilni As, 36 kilometrov stran od fosilne morske obale. Jedo se predvsem surove z limonco. Popila
sva še dva kozarčka vinca in dve kavici. Poskusite! Deluje!Giacomo Casanova (1725-98) jih je za zajtrk
pojedel okoli 50.
Sl.8 Dober tek!
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Želim nam sproščujoče počitnice! Zvonček Norček

KONEC SVETA (avgust 2010)
Ste opazili, da je konec avgusta preplavljen s kulturnimi in zabavnimi prireditvami? Posebno zadnji
teden in vikend. Kot bi se vsi želeli še zadnjič poveseliti – pred koncem sveta. Vsi vedo: konec sveta
bo 1. septembra letos in tako vsako leto. Spet bo potrebno v šolo; vstati ob določeni uri; biti za mizo v
učilnici ob določeni uri; učiti se bo potrebno skoraj same nezanimivosti; poslušati bo treba učitelje, ki
učijo po učnem načrtu in ne tisto, kar bi učenci in sami hoteli; strah nas bo slabih ocen; … Starši bodo
imeli same probleme z učenci in učitelji; učitelji pa z nadrejenimi, s starši in učenci. Nobene svobode za
nikogar. Mene je vedno zanimalo, kako osvojiti srce Kolarjevi Sonji. Ko sem to vprašal v četrtem
razredu pri razredni uri, so se mi vsi smejali. Imel sem čisto druge probleme od tistih, o katerih smo
govorili. Kako postati lep, močan in pameten, da me bodo imela dekleta rada? Mene so pa tepli. Lep
močan in pameten je izpadel tisti, ki je bil največji lump. Ta je zdaj lastnik bogate firme – jaz pa norček.
Gotovo mi je lepše kot njemu, čeprav sem to malo pozno ugotovil.
Kar vprašajte učence ali imajo raje novo šolo ali počitnice! Zlata kletka pač ne more nadomestiti
svobode. Tudi tega, kako biti svoboden, nas ni nihče učil. Da ne govorim o tečnobi v hlačah in o drugih
manjvrednih kompleksih in strahovih. Vedno sem se najbolj bal žensk in angleščine. Nikdar na svetu si
ne želim več biti pubertetnik. Najbrž ste pa opazili, da imam s tem še vedno bližnja srečanja. Sem pa
opazil - za tolažbo, da pri teh letih (62 bom 18. septembra, da boste začeli zbirati za darilo) nisem
edini. Imel sem UČITELJA, za katerega so velike črke premajhne, da bi poudaril njegovo veličino.
Smrdel je po cigaretah, kašljal je in govoril tiho. Ko je začel govoriti, smo vsi v razredu utihnili in porivali
klopi naprej, da bi slišali nadvse zanimivo pripoved. Ko sem šel proti domu, sem celo pot premišljeval o
tem, kar je povedal učitelj in 20 minut,
kolikor sem potreboval za pot v šolo,
se je raztegnilo na dve uri. To je bil
Boris Šinigoj. Nehote sem postal
odličnjak.
Ko sem postal učitelj, sem jokal pred
zbornico, ker si nisem upal vstopiti.
Bilo mi je hudo kot takrat, ko sem
dobil pri vojakih morilsko puško v
roko. Zdaj, ko pišem, imam spet
vlažne oči in strah me je, da bo zlata
kletka – lepa obnovljena šola na
Vačah ostala mučilnica za vse, ki se
bodo tam mudili. Predlagam čarovnijo
- http://www.vace.si/NOVO2007.htm
in knjigo: Živimo, ljubimo in se učimo
(Leo F. Buscaglia), ipd.
Delajmo na tem, da si ne bo nihče več
želel počitnic, ker bo v šoli tako zelo
neskončno lepo!
Potem pa naj pride sodni dan, če si
sploh še upa!
Zvonček Norček
Pripis:
- Nadvse spoštujem vse, ki si upajo
biti učitelji ter vzgojitelji in tiste, ki so
uspeli to biti celo do upokojitve. Rad
vas imam – zares - z vsemi problemi
in slabostmi vred. Vidimo se v nedeljo
29. avgusta 2010 na otvoritvi!
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SPLAVAR, BRODNIK, BRODAR, ČOLNAR IN GRB (avgust 2010)
Splavar je tisti, ki splavari les po reki navzdol. (tudi flos – flosar) Sl.1
Brodar ali brodnik je tisti, ki z brodom prevaža ljudi in tovor z enega na drugi breg. Sl.2 Nekoč so bili
brodniki tudi tisti, ki so prevažali tovor vzdolž reke.
Čolnar je tisti, ki vozi čoln (pa tudi izdelovalec ali prodajalec čolnov). Če je čolnar vozil čez reko na
drugi breg, so mu rekli tudi brodnik. Sl.3
Iz Odloka o grbu in zastavi Občine Litija je to tudi razvidno:
Grb: »… vaška situla v rumeni barvi, prekinjena s savskim kolenom po kateri potiska čolnar svoj čoln
preko reke Save.« (8. člen) Sl.5
Zastava: »… vaške situle razdeljene s kolenom reke Save in brodarjem v rečnem čolnu.« (12. člen)
Zakaj situla? Situla je najpomembnejša arheološka najdba v Sloveniji, ker je na njej o zelo starih časih
izjemno veliko prikazanega.
Zakaj čolnar? Še v Valvazorjevih časih so tovorili in potovali s čolni (to so bila izdolbena debla dreves)
vzdolž in preko Save. Sl.4
Zakaj rečni čoln? Ker je reka tudi plitka, je potreben čoln z ravnim dnom, da se je čim manj pogreznil.
S takimi čolni se je med drugo vojno v sedanji litijski občini – kjer je potekal partizanski koridor, čez reko
Savo prepeljalo okoli 10000 ljudi in prečkalo nemško-italijansko mejo. To je bila pomoč in vez med
razdeljenimi Slovenci, ki so se odkrito uprli okupatorju. Ostali so prečkali reko preko mostov ali
z brodom in to podnevi. Seveda so bile tudi izjeme.
V Hotiču je šlo preko Save, 9. septembra 1944, v eni sami noči, ob pomoči partizanov in domačinov 98
zavezniških vojakov, ki so pobegnili iz nemškega taborišča v Mariboru. To je bil največji uspeli pobeg iz
tretjega rajha med drugo vojno.
Temu dogodku, ki ga danes imenujemo Vranov let, se bomo spet poklonili 21. avgusta v Ožbaltu - ob
11.00
ter 12. septembra 2010. - Prireditev pri spomeniku v Hotiču bo ob 12.00, nato bo pohod do GEOSS-a
- Ob 14.00 bo prihod pohodnikov in prireditev na GEOSS-u ( govorniki: Tone Partljič, Jože Rozman –
Muzej novejše zgodovine Slovenije z
mentorjem Vilijem Kosom, zgodovinar Matija
prof. Žgajnar)
1. Splavarjenje
2. Brod v Senožetih – 1922
3. Rekonstrukcija prevoza preko Save z rečnim
čolnom
4. Prevoz z deblaki v Valvazorjevem času.
5. Grb Občine Litija
6. Prvotni grb Občine Litija do leta 1980 –
ponazarja na socialistični način, v nasprotju z
grbovnimi predpisi koleno Save in prehod,
seveda v glavnem z rečnim čolnom.
7. Spomenik čolnarju tudi pred športno
dvorano v Litiji.
8. Obeležje pred mostom med Senožeti in
Jevnico z rečnim čolnom tako pomembnim
med NOB.
9. Presenečenje – Take čolne še delajo v
Kostanjevici na Krki – cena je 650 €. Uporabni so za ribarjenje, turizem, …
10. Vsaka podobnost spomenika čolnarja v Litiji (sl. 7) z Don Kihotom pod njim je zgolj naključje.
Več na: http://www.vace.si/Vranov%20let.htm
Za društvo GEOSS - Zvonimir Kolenc
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DAJMO, NAŠI! (september 2010)
(športniki z Vač)

Najstarejši prizori športa so ohranjeni na situli z Vač. Slike prikazujejo:
Konjeniške športe – jahanje, tekmovanje z bojnimi vozovi, gladiatorstvo (levinja s človeško nogo v
gobcu) in boks z ročkami – 500 let pred Kristusom.

2400 let kasneje (leta 1915)imamo na Vačah
Telovadni odsek »Orel«

Po prvi vojni pa še telovadce Sokolskega društva.
(Najbolj znan sokolovec je Leon Štukelj iz Novega
mesta)
BOKS ni samo na situli. Ohranil se je do današnjih dni. Na sliki je
ZVONE DROBEŽ iz Široke seti ,ki je bil državni prvak v leta 1991 in 1992.

Borilna veščina KICKBOXING in BRIGITA PLEMENITAŠ:
- državna prvakinja vsa leta od 1996 do 2003
- 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Mariboru (l. 2001)
- 2. mesto na evropskem prvenstvu v Jesolo, Italija (l. 2002)
- športnica Občine Litija l. 1997, 2001, 2002 in 2003 …
SAŠO PLEMENITAŠ – KICKBOXING:
- državni prvak: 1999, vice državni prvak 2001, 2002
- zmagovalec na večih mednarodnih turnirjih: v Zagorju, Gratkornu (Avstrija), Welsu
(Avstrija), Spiegelau (Nemčija), ...

KSENIJA VOZELJ:
- 1. mesto v suvanju krogle na državnem prvenstvu (2008)
- 2. mesto v metu diska na državnem prvestvu (2008)
- uvrstitev v žensko nogometno A člansko reprezentanco in nastop na
kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo na Finskem 25.8.2010

55

Plesalka KLAVDIJA BABNIK – AKROBATSKI ROCK'N'ROLL (soplesalec: Franci
Pevc)
Samo nekaj zadnjih rezultatov:
- november 2009: SP: 16. mesto (člani A): Ženeva (Švica)
- december 2009: Skupna zmagovalca pokalnih tekmovanj Slovenije (člani A)
- Leta 2008 in 2009 sta bila s sopleslacem s strani plesne zveze Slovenije nagrajena
kot dobitnika plakete za najvišje dosežke v omenjenih letih.
DUŠAN DURKOVIČ - JADRALNO PADALSTVO
- bodoči Vačan od Brigite fant – Super, kajne?
- l. 2009 je zasedel 3. mesto na mednarodnem tekmovanju v preletih v
jadralnem padalstvu Ratitovec open.
MARK MESARIČ – TENIS
V ekipi TK As 3. mesto do 12 let in 3. mesto na turnirju v Ptuju do 11. let
Poleg Marka je še ogromno zelo zagnanih mladih (s starši vred), ki bodo nadomestili
naše borce.

Zvezde Evrope in večkratni državni prvaki v MALEM NOGOMETU, ki zastopajo barve Vač, Litije in
Slovenije - Leta 1982
IN
DANES
Najbolj priljubljen šport pri DGK Kolenc je maček Muri.
To je fitnes in švicarska savna skupaj – s plačo mezdnega delavca.

Tudi Vačan in predvojni župan Maribora Alojzij Juvan je bil za šport (Mariborski otok, stadion ŠK
Železničar, … ). Ob 50 letnici njegove smrti bo pri Trəlk na Vačah otvoritev spominske plošče.
Vabim vas 3.10., po sveti maši ob 11.00 ,na slavnostno otvoritev. Govoril bo tudi zdajšnji župan
Maribora Franc Kangler (Ga ni bilo.).
Želim Vam veliko športnih užitkov in se vidimo!
Če vas zanimajo naši športniki, bolj natančno, poglejte na:
http://www.vace.si/sportniki.htm
http://fclitija.si/
Sprejemam kritiko in dodatke!
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Zvonček Norček

KONCESIONAR (september 2010)
Zgodovinski proces:
1. faza: Po zmagi resnice in pravice se izoblikuje nov državni aparat. Takrat nastopi razvoj, zatišje,
upanje in ljubezen.
2. faza: Po resnem delu nastajajo novi zakoni; v državnem aparatu se zaradi teh zaposluje vse več
ljudi, ki se učijo in poskušajo uresničevati zakone. V državi je napredek in vlada zaupanje.
3. faza: Vse več ljudi v vodstvenih sferah države je prepričanih, da bi oni znali bolje vladati kot pa
njihovi kolegi. Pojavljajo se nepravilnosti (podtikanja, goljufije, …) v boju za oblast. Dokler ne pride do
razvrata in propada ter velikih razlik med revnimi in bogatimi (potapljajoča se ladja).
4. faza: Zaradi skrajnega nezadovoljstva pride do splošnega upora.
Temu sledi spet 1. faza podobno kot: »Živel je mož, imel je psa, lepo ga je redil, nekoč mu ukrade kos
mesa, zato ga je ubil. Napravi spomenik in nanj zapiše: Živel je …«
In tako se vrti od Egipčanov do današnjih dni, od revolucije do korupcije, od obrata do razvrata, vse
hitreje.
Društvo GEOSS je državni koncesionar za skrb in prireditve na protokolarnem objektu GEOSS,
s katerim vzpodbuja in zagotavlja ohranjanje zavesti slovenstva, sprejemanje , srčnost,
spoštovanje dediščine in kulture iz srca Slovenije v slovenski prostor. Država šele ob koncu leta
nakaže društvu pripadajočo vsoto. Tako si društvo vse leto sposoja denar, ki ga potem s tem denarjem
vrne. Zdaj se je pa država proti sprejeti koncesijski pogodbi odločila, da bo dala društvu samo polovico
pripadajočega denarja, ki smo ga že porabili. Pa smo v ritki pitki. Izpolnili smo plan 150%. S tem
denarjem smo poravnali nekaj dolgov. Nekaj malega je ostalo na računu za najnujnejše in še smo ostali
dolžni. Račun je nepričakovano izpraznil en upnik, katerega račun je bil že poravnan, a je zaradi
dolgega čakanja zahteval še obresti (350 €), svoje pa so pobasali še izterjevalci za stroške izterjave
(450 €). Za to obdobje je pač značilno, da dobro živijo predvsem mrhovinarji. Čeprav verjamem, da tudi
njim ni lahko pri srcu, ker se morajo tako prehranjevati.
No, nazadnje, hvala bogu: nekaj je tudi takih, ki pa razumejo veličino tega srca, ki na zemljevidu sveta
utripa v čisto posebnem in čudovitem, nam lastnem ritmu in si niti ne upajo prositi za povračilo svojega
denarja, da ne bi bila katastrofa še večja. Zdaj končno vemo, kaj pomeni recesija: čas, ko pravila in
pogodbe več ne veljajo – tudi za državo ne!

Imejmo se radi! Smo pač v 3. fazi naravnega zgodovinskega procesa!
Zvonček Norček
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PORTRETI

1. Ivan Žabota, risba s peresom, 1902 – revija Pionir, december
1977- družina Lajovic
2. Zvonimir Kolenc, oglje (po fotografiji okoli leta 1920), 1992,
DGK
3. Jana Kolenc, suhe barvice (kot predloga za plakat za Lajovčev
popoldan ), 2005, DGK
4. Saša Šantl, risba, 1931 – Viri: - Razstava v Osterčevi dvorani
Slovenske Filharmonije posvečena slikarju in skladatelju Sašu
Šantlu, november, 2010
- Marija Mihevc: (Monografija) Portreti skladateljev Saše Šantla,
Didakta, 2005
- Primož Kuret in Verona Koršič Zorn: (Monografija) Slovenski

skladatelji v portretih Saše Šantla, DZS, 2005
5. Ivan Sajevic (foto: Pogačnik). Doprsni kip, 1960 – Glasbena
matica - Lajovčeva dvorana
6. Saša Šantl, olje, 1936 (detajl z velike slike v Osterčevi dvorani
Slovenske filharmonije, kjer so upodobljeni slovenski skladatelji) –
Vir je kot pri točki 4
7. Božidar Jakac: Risba z rdečo kredo, 72×52,5 cm. Risba je
desno spodaj signirana in datirana:
25. maja 1940 / B. Jakac. Pod risbo je portretirančev podpis Zbirka SAZU
8. Jana Kolenc kot gledališki portret Lajovica na Lajovčevem
popoldnevu leta 2003 - DGK.

Nam dragi Anton Lajovic, vem, da nas čutiš, čeprav te že 50 let ni med nami, pa tudi mi Te čutimo skozi Tvojo nežno
glasbo. Zato bomo:
- 24.11.2010, ob 19.30, v Slovenski filharmoniji (Kozinova dvorana), iz vsega srca poslušali - poleg številnih samospevov
različnih avtorjev (Gustav Mahler, Richard Strauss, Lucijan Marija Škerjanc, Hugo Wolf ) tudi tvoje melodije in harmonije.
Sam vrh in zaključek koncerta bodo zaradi izjemne zahtevnosti Tvoja zelo redko izvajana dela: dvo- in trospevi, v izvedbi
mladih glasov: Katja Konvalinka - sopran, Nina Fras - sopran, Urška Damiš Burger – mezzosopran, Martin Sušnik – tenor,
Darko Vidic – bariton (naš rojak, kajne), Andrej Makor - Bariton in Charles Spencer – klavir. Poglejte na:
www.ljubljanafestival.si/sl/prireditve/617/1_koncert_koncertnega_abonmaja_premiki_in_zamiki

V Osterčevi dvorani pa bomo med odmorom občudovali razstavo portretov Saše Šantla. Upodobil je tudi Litijana Petra
Jereba (To so izjemni portreti z dušo).
- 12. 12. 2010, ob 14.30, v Domu sv. Andreja na Vačah, bomo poslušali vrhunske umetnike še enkrat, še z večjim
poudarkom na ustvarjalnosti Antona Lajovca. Istočasno bo tudi razstava portretov Antona Lajovca. Prvič bo možno videti
tudi originalno sliko Božidarja Jakca (sl. 7). Kdor bo hotel, pa bo lahko kupil DVD s predstavitvijo vseh do sedaj izvedenih
Lajovičevih popoldnevov. Letos bo to že deseti po vrsti.
Koncertni list si lahko ogledate na: www.vace.si/sporedi vseh lajovicevih popoldnevov.htm, ker bo gotovo prišlo še do
kakšnih sprememb.
Če bodo karte v Filharmoniji razprodane, ker naš Občan pač izide tik pred koncertom, pa pridite kasneje na Vače! Spet
nam bo lepo!
Zvonček Norček
Vabim pa vas tudi na deseti Andrejev sejem, v nedeljo, 5. 12. 2010, od 9.00 do 13.00 ure. Tudi tam se bomo lahko srečali.
Prodajal bom čisto vaške koledarje, knjige o Vačah in GEOSSu, spominke in zbirko vseh do sedaj objavljenih člankov v
Občanu – v barvah. Nekateri bodo prodajali vaške dobrote, adventne venčke, otroci iz vrtca in šole svoje izdelke, drugi
domače pridelke, itd. Kljub decembru nam bo ob ognjišču toplo pa tudi radi se imamo. Obiskal nas bo dobri Miklavž! Pridite!
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ZA SREČNO NOVO LETO 2011! (Rdeči, Beli, Plavi) december, 2010
Med drugo vojno smo bili Slovenci razdeljeni:
Beli: so sodelovali z napadalcem. Njihovi voditelji so bili verniki, kristjani, kler. Borili so se za vero - proti
rdečim, tudi za samostojnost v okviru napadalcev. Bili so poraženci. Po vojni so jih rdeči veliko pobili.
Plavi: so sodelovali z napadalcem. Nastali so iz poražene starojugoslovanske vojske. Njihovo vodilo je
bilo živeti v kraljevini Jugoslaviji. Borili so se proti rdečim. Bili so poraženci. Po vojni so jih rdeči veliko
pobili.
Rdeči: so se borili proti napadalcu in proti tistim, ki so z napadalci sodelovali. Njihovi voditelji so bili
brezverci z vizijo o pravični novi državi. Vojaki so bili partizani. Vojsko so sestavljali izobraženci in
preprosti ljudje, tudi verniki in tudi partizanski duhovniki. Bili so zmagovalci. Po vojni so pobili veliko
svojih nasprotnikov.
Ali niso to barve naše zastave?
Med vojno je izginilo okoli 100 000 Slovencev. Od tega jih je napadalec pobil okoli 20 000. Ostali smo
bili žrtve bratomorne vojne. Pobili smo se med seboj.
Tudi drugi narodi so se pobijali. V Darfurju nekaterih plemen ni več. To je tako, kot bi rekel: »Štajercev
ni več«.
Antigonina brata sta se borila na
nasprotnih straneh in oba sta
padla. Prepovedano je bilo
pokopavanje nasprotnikov.
Antigona je pokopala oba. Za
kazen so živo zakopali. Rekla je:
» Ne da sovražim, da ljubim
sem na svetu« Preberite
tragedijo, ker to ni vse!
Upam, da smo Slovenci – kot
narod - to fazo medsebojnega
pobijanja prerasli (pa čeprav je
vsem bog pravično dal najbolj
pametno pamet) in da
neoborožen konjenik na GEOSSu (na situli in v osebnih
dokumentih), jaha v večni mir
(slika).
Rad te imam, pa če si bel, rdeč,
plav, nor ali kodrlajsast.
SREČNO bo 2011! Saj ni vojne in
vse je odvisno od nas. Čaramo
lahko tudi z objemom in z
besedami, kako zelo radi imamo
sebe in kar nas obdaja: http://www.vace.si/NOVO2007.htm
Rad nas imam! Zvonček Norček
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Občan, januar, 2011

ZAKAJ IMA URA IME - STOLP!
V malem gradu je svoje čase z lopovsko drhaljo živel grozovit grajščak. Ko se je odločil za rop, je ukazal:
»Pojdimo jo okoli obrat!« Od tod ime Kolovrát. Ko so se lopovi vračali in vlačili ukradeno robo čez klance skozi
Vače, je vpil: »Vlači, Vlači!« Od tod ime Vače. Potem so lopove ujeli in zvezali. Ljudje so vpili: »Križajte jih!«
Zato se ta kraj imenuje Križate. Malo naprej so rekli: »Pecite jih!« Tako so Peče dobile ime! »Derite jih« so rekli
v Drtiji. Tam, kjer so jim rekli: »Morite jih!« so kraj imenovali Moravče. Res, ljubka ljudska zgodbica, ki je bila
leta 1895 napisana v reviji Dom in svet!
Valvasor trdi, da so Vače dobile ime po stražnem stolpu (nemško- Wachtthurn).

Na takem stražnem stolpu je bila navadno tudi ura. Zato so namesto »Koliko je ura?« - rekli: »Koliko je na
stolpu?« Morda se drobna naprava za merjenje časa zato imenuje ang. watch.
Tako so imele Vače zgodovinska imena:Watç (1296), Bacz (1300), Watz (1337), Watsch - po kranjsko Vacse (sl.
1 – Valvasor -1689), ali Vazhe (sl. 2 kot piše na grobu Matevža Ravnikarja v Trstu – 1845. Foro - pomeni trg.),
ali Waatsch po nemško (sl. 3 – poštni žig vaške pošte iz rajnke Avstrije – 1907), ali VAČE – BAЧE ( sl. 4 - v
Kraljevini Jugoslaviji - 1934).
Lahko zaključimo, da se ime Vače ni bistveno spreminjalo. Spreminjal se je samo zapis, odvisno od tega, katero
pisavo in jezik so uporabljali v tisti državi, v kateri se je takrat nahajal naš trg. Tudi Valvasor ni pozabil napisati
čisto na vrhu (sl.1), da so Vače bile »Market« ali trg, česar Vačani ne bomo nikoli pozabili in še vedno hranimo
listini s pečatoma Marije Terezije, Jožefa II., s katerima lahko to še vedno dokažemo (sl. 5), pa čeprav se je en
pečat razbil na polovico.
Če pa vas zanima, od kod ime vašega kraja, pa poglejte v knjigo, ki jo je napisal (učenec slavnega Litijana
Franceta Bezlaja) dr. Marko Snoj (Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen), ki zelo pogosto citira
svojega izjemnega učitelja. Kar pa se Litije in Vač tiče je (po moje) udaril mimo.
Rad nas imam! Norček
60

Da bo bolje predstavljivo, sem (upam pravilno!) prepisal besedilo ( za kraje:
Klenik, Vače in Litija ) iz knjige Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen
avtorja dr. Marka Snoja. Ugotovimo lahko,
- da je to res izredno težko in zahtevno delo,
- da ne moremo razumeti teh razlag, če nimamo pred sabo cele knjige z
razlago vseh okrajšav, itd.,
- da moramo biti izobraženi vsaj toliko, da bomo lahko prebrali zapis v
knjigi,
- da moramo precej dobro poznati poleg slovenskega še druge jezike,
narečja in pisave, ki so se kdaj uporabljale na naših tleh,
- da moramo poznati zgodovino in etnologijo v zvezi s temi kraji, itd.
Klénik -a m (dvakrat kraj. im. V 14°51' S 46°7' in V 14°13' S 45°41'), za K. pri Litiji (V 14°51' S 46°7'): na
Kléniku, prid. kléniški, preb. im. Kléničan, -ka, star. zapisi: pribl. 1. 1400 Glynitsch, 1412 Glinek, 1419 hoff ze
Kliennichk, 1465 Clynigk.
Prvotno *Klenьnik'ъ je izpeljano iz občn. im. *klen'ъ > sloven. klén 'maklen, grm ali drevo Acer campestre. Ime
torej prvotno pomeni '(ma)klenov gozd, (ma)-klenova goščava', kakor npr. kraj. im. Jávornik prvotno pomeni
'javorov gozd'. Iz osnove klén so na Slovenskem še kraj. im. Klenje, it. Clenia (V 13o30' S 46°8'),
Klenovik m (V 15°15' S 45°56' in V 15°0' S 46°5'), hrv. Klenovnik m v Zagorju ter morda sloven. Klenôvo s (V
15°10' S 46°8').
Pintar, LZ XXXIV (1914), 569.

Váče Vač ž mn. (kraj. im. V 14°50' S 46°7'), na Vačah, prid. váški, preb. im. Vačan, -ka, star. zapisi: 1. 1296
Watç, 1300 Bacz, 1337 Watz.
Nepojasnjeno, morda nastalo po kontrakciji iz *Vejače, to pa iz *Ved'at'e, kar je lahko substratno, predromansko,
prevzeto iz preb. im. Avendeatai, ki spada h kraj. im. Avendona. To ime se v antiki omenja kot ime kraja med
Oglejem in Siskom. Da so bile Vače poseljene že v prazgodovini, pričajo tamkajšnje arheološke najdbe.
Bezlaj, Eseji, 90.

Litíja -e ž (kraj. im. V 14°49' S 46°4'), v Litíji, prid. litíjski, preb. im. Litíjan, -ánka, star. zapisi: l. 1256 apud
Lutigiam, apud Lvtyam, 1363 Lutya, 1431 Littai, 1444 Luttey, 1480 prope Lutiam.
Sodeč po srednjeveških zapisih, je treba izhajati iz *Ljutíja (manj verjetno iz *Lutija),1 kar je izvedljivo iz
*L'utovid'a (vьsь), to pa vsebuje svojilni prid. iz oseb. im. *L'utovid'ь, ki ga lahko domnevamo tudi iz kraj. im.
rus. Litoviž in ukr. Litovež. Ime je torej razložljivo kot *Ljutovidova (vas)'. K skrajšavi sekvence -ov- prim.
Trebíja, Ljubljána.2 Starejše razlage, ki imajo -ija za pripono, ta pa je lahko samo tujega izvora, so manj verjetne.
Dvomljivo, čeprav omembe vredno je izvajanje iz nem. Lutte, Lotle 'rudarski odtok'.3 Še manj verjetno je
izvajanje iz predslov, *lutidia, 4 saj te domneve ni mogoče ustrezno utemeljiti.
'Narečno Ltîja dopušča obe možnosti. Današnja pisava z -i- etimološko ni upravičena, zato tudi izvajanje
imena Litíja iz lat. litus 'breg' oz. srvnem. lîte 'pobočje' ne more biti pravilno. 2Torkar, Delo (priloga Znanost), 1.
februar 2007, FOC XVI, 261. 3Tako Kelemina, Razprave SAZU l, 97. Litija je namreč eno najstarejših slovenskih
rudarskih mest. 4Tako Bezlaj, ESSJ II, 145. Domnevo o predslov. izvoru Bezlaj izrazi že v PJS, 71.
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Občan, februar, 2011

BOG DAJ NORCU PAMET, NAM PA DNAR!*
Lovci so se odločili, da bodo namesto plenilcev (zveri, ujede) oni urejali zdrav razvoj divjadi.
Pobijali so lepe, zdrave, kapitalne živali, z najlepšimi rogovi in dokazovali, da to ni res, da so zdrave ali
da je to zgolj naključje ali nenamerna pomota. Ostajale so slabotnejše živali. Tako so med črede
gamsov prišle garje in jih uničile.
Volkovi in medvedi bi najprej pojedli od bolezni oslabele živali in bolezen bi končala v plenilčevem
želodcu. Ostale bi predvsem zdrave živali.
Vodilni v Evropi so se odločili, da bodo z denarjem podprli prave stvari in s tem pokazali napredno smer
razvoja enotne, sodobne Evrope.
Za ta denar je treba znati izpolniti razpisno dokumentacijo (beri: poznati vse ukane, ki tak razpis
spremljajo). Ko dobiš denar, moraš znati dokazati, da si ga koristno uporabil. Poznanstva so
dobrodošla.
Tako so se izoblikovali specialisti (skupine, ekipe, timi), ki to znajo, si pomagajo in za dokazovanje
svoje uspešnosti morajo zelo garati. Voditi je potrebno natančno evidenco telefonskih pogovorov, poti,
sestankov, pošte, itd.. Biti povsod prisoten. Potrebno je vse dokumentirati. Važno je, da dokažeš črno
na belem in v barvah (beri: na papirju), da si prizadeven in uspešen. Ni pa pomembno, če je temu res
tako. Dobro je, da se priključiš skupinam (društvom, organizacijam, ..), ki so že uspešne, se kitiš z
njihovim perjem in se jim postaviš za vodjo ali managerja ter dokažeš, da sami pač niso sposobni
samostojnega vodenja v teh hitro se razvijajočih in kriznih časih, pri tej izobrazbi. S sredstvi in nasveti
pa iskreno pomagaš tistim, ki so ti bolj simpatični – morda sorodnikom ali sosedom, ki so bili do zdaj po
krivici zapostavljeni. Ob okroglih obletnicah izdaš knjigo svoje briljantne uspešnosti, iz najboljšega
papirja, v prestižnem tisku, s fotografijami
nasmejanih alfa samcev in samic s
podtaknjenimi podatki, ki so navidezno tako
zelo resnični, da jim skoraj ni mogoče
oporekati. Tako še tisto, kar je zdravo, začne
pešati. Se vam ne zdi, da se je ponovila
zgodbica o lovcih? Sledi propad črede.
O, če ljudi bi ne bilo pri nas,
ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz,
ki žrtvujejo ves prosti čas,
tedaj bi nas že kdaj odnesel plaz! (Skoraj celo
kitico si je izmislil Karel Destovnik Kajuh.)
Nikoli ne uganete koliko milijonov prostovoljnih
– udarniških ur smo darovali za GEOSS. To
so morda samo najznačilnejši osebki – oboleli
za delovno steklino.
Ne približujmo se jim! To so krivci za recesijo,
ker niso plačali davka od prostovoljnih ur!
Smo pač LJUDJE in zato nas imam rad! Tudi
tebe – ja, čeprav grešiš!
Norček Zvonček
* Citat: BOJC Etbin, Pregovori in reki na
Slovenskem, DZS 1987
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Občan, marec, 2011

PERKMANDELC SE ŽE VESELI!
Tam, kjer lahko nabiramo borovnice, kjer ni iz zemlje štrlečih belih skal, kjer dobro uspeva
krompir, kjer raste kostanj (sl. 1 - zemljevid), tam se je dogajalo, da smo srečali Perkmandelca
(sl.2), ki je po knapovsko preklinjal, ker ni imel komu nagajati v svojih zasutih rudnikih. To je
bilo v tako zelo davnih časih, da ta nagajivi škrat ni omenjen v knjigi pravljic in bajk o škratih,
vilah, velikanih, … z Vač*.
600 let prej, predno se je Kristus rodil, so v Hallstattu pod zemljo kopali kameno sol. Takrat smo
na Vačah v rudnikih kopali bakreno in železovo rudo; nad Zapodjem, kjer vzletajo jadralni
padalci, pa so imeli v zemlji peči, v katerih so rudo predelovali v kovino. Prestreženi vzgonski
veter je pihal v peči, da je bolje gorelo. Tudi Valvasor omenja rudnike in ko je živel Prešeren, so
v Cirkušah še kopali rudo. Tudi v obdobju pred in po prvi svetovni vojni so tu še rudarili. Zadnje
rudnike smo zapirali sredi prejšnjega stoletja (Ponoviče).

Na sliki 3 je v ospredju prof. dr. Emil Eberl. Za njim je ing. Ivo Kramžar, zadnji direktor rudnika
v Sitarjevcu. Skupaj smo si ogledali rudišče v Cirkušah. O rudnikih pod Vačami si lahko več
preberete v strokovnem članku na: http://www.vace.si/mlakar.htm
Davorin Preisinger in dr. Emil Eberl sta pomagala pri določitvi mineralov. Ob fotografijah
mineralov, lahko njune ugotovitve preberete na spletni strani: http://www.vace.si/mineralicirkuse.htm

Ing. Kramžar pravi, da bo tu zaradi rudarstva še zelo živahno. To je Perkmandelc slišal in že
poskakuje od veselja!
Še vedno Nas imam rad! Zvonček Norček
 SEVLJAK, Jože: Kamnov škrat; ilustriral Klavdij Palčič, Čedad, 2004
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Puntarska!
Dve teoriji sta!
Uradna zgodovina trdi, da so na Vačah, na Kroni, pred 3000 leti, živeli Iliri; da so potem prijahali k nam pred
nekaj več kot 2000 leti Kelti, za njimi Rimljani in nazadnje pred približno 1500 leti smo izza Karpatov prišli
Slovani. Od takrat naj bi bili v Alpah in na delu Panonske kotline Slovenci. Potem naj bi nas drugi okoliški narodi
skupaj z Azijci (Skiti, Džingiskan, Atila, Turki) stisnili na najčudovitejši košček zemlje - na sončno stran Alp do
Jadrana.
Venetologi trdijo, da smo Veneti in že od nekdaj tukaj in da je ime Slovenci sestavljanka SLO-VENETI. Sicer
se strinjajo, da so vsi ti narodi ropali po naši zemlji, toda pobijali so samo moške. Kar pa so vojaki naredili z
lepimi in privlačnimi Slovenkami, se še danes vidi na potezah naših obrazov (slika 1 - Kristina, 2 - Franci). Saj
sem eno leto služil vojsko in vem, da smo vsi ponoči in podnevi sanjali samo o deklicah.
V srednjem veku so bile Vače priviligiran trg. Ko je bilo tlačansko življenje neznosno, smo v plug vpregli lebeško
gospodo in grad razdejali. V času Habsburžanov (npr. Marije Terezije), so bili zločinci, če so prišli na Vače in tu
ostali, oproščeni kazni.
Sredi 19. stoletja so Italijane mučile: bolezni, lakota in obupna revščina. Matere so svoje dojenčke, skupaj s
podatki na listku, puščale pred vhodi cerkvenih ustanov. Če je številčna družina posvojila še katerega od
najdenčkov, ni bilo potrebno domačemu sinu služiti vojaškega roka. Na vojsko je šel posvojenec. »Čez dolgih 7
let« se je vojak vrnil in od tod na Vačah pogosti italijanski priimki (Merela, Biaggio, Garantini,…).
V 19. in 20. stoletju se je veliko Vačanov izselilo v Ameriko in … sedaj uspešno iščejo svoje korenine. Po drugi
vojni se je veliko naših kmetov preselilo v mesto in kmetije so ostajale prazne.
Zdaj se mestni prebivalci vračajo tudi na kmetije. Čudovit je pogled na mamice z otroki in na nosečnice, ki hodijo
ob sončnih dneh na sprehode mimo naše hiše proti situli na Kleniku.
Leta 1989 so se na Vačah mamici Mojci in očku Radovanu sl. 3 poleg starejših sinov iz prvega zakona (Tineta –
sl. 4 in Nika – sl. 5) rodile celo trojčice. Zdaj so Irena, Ines in Iris v ravno pravih – cvetočih letih (Slika 6).
Mamici Mojci pa čestitam ob 50-letnici.
Največja mlada družina pa je doma iz Strmce –
Slivna 5. Pri Kračan se pišejo Biaggio. Mami Jana
in oče Janez z otroci sl.7 (Miha, Saša, Žan, Cene in
Blaž) so fotografirani pri krstu petega otroka.
Poglejte jih, kako so ljubki! Bilo bi škoda, če ne bi
nadaljevali, ko jim tako lepo uspeva.

Sinopsis:
V nas se pretaka Venetska kri, oplemenitena s
krvjo Džigiskana in drugih divjih azijskih plemen.
V nas je kri evropskih narodov, nervoznih
kaznjencev, vročekrvnih Italijanov.
V teh pokvarjenih časih (ko naši nonoti),
postajamo spet strašno nervozni: »ma tudi sz
motorku bi padla glava preč!« la la laaa, la la laaa,
bije za svobodo se tlač.. (pardon) Vačan.
Z ljubeznijo! Zvonček Norček
Več o prebivalcih Vač je napisal Benedik Valentin
v dveh knjigah: Hiše na Vačah in njih prebivalci
(http://www.vace.si/BENEDIKH.htm) in Vače
(http://www.vace.si/BENEDIK.htm).
Strokovno branje, dr. Josip Mal – Privilegiji trga
Vače (http://www.vace.si/mal.htm).
O izseljencih v Rodni grudi št.
(http://www.vace.si/zupancic64.htm) 10 ,
1964Lahko pa marsikaj najdemo na spletni strani:
http://www.vace.si/
64

Občan, maj, 2011

Mrvetov Ciril (sl.2) mi je povedal nekaj spominov iz 2. svet. vojne, ko je bil še otrok. Mulci so vse pretaknili in
povsod bili zraven, čeprav so se jim tresle hlače.
Med vojno so bili na Vačah nekaj časa partizani, nekaj časa Nemci.
- Ko so bili na Vačah partizani: Takrat so v Čurnovem hlevu delali mine iz glini podobnega
razstreliva. Čurnov stric je po pomoti tako mino vrgel v peč in kmalu za tem je eno od sten odneslo kar
na Rosinčkov vrt. Druge hujše škode ni bilo. Mine so ponoči uporabili pri miniranju proge po dolini. Po hišah so
bili tudi ranjenci – na rehabilitaciji in hiše so bile polne ljudi. Vsi so imeli polne zaloge skrite hrane1. Otroci so
morali čepeti v zvoniku in paziti, če se je kraju približevala kakšna nemška enota.
- Ko so pa prišli Nemci in Beli, je le malo ljudi ostalo doma. Od strahu so se skrili pri bližnjih kmetih (Praprotnik,
Ljubek, itd.) Hiše so bile bolj prazne. Nikoli nisi vedel, kaj jih bo pičilo. Enkrat so kar zažgali hlev, itd. Otroci so
včasih pozimi kepali nemške vojake (raznih narodnosti, ki so pač služili v nemški vojski). Enkrat je Cirilovega
brata Mirka ujel nek vojak in ga tako naribal s snegom, da je bil prepričan, da ne bo preživel. Pa ga ne bi ujeli,
če ne bi bila okoli Vač bodeča žica (sl.1). Tako se je moral pri žici ustaviti in vojak ga je dohitel. Vače so ogradili
v letu 1945 po zimski hajki in se tu utrdili, da bi zavarovali progo, ker so jo partizani uničevali. Potrebovali so jo
za umik. So že vedeli, da izgubljajo vojno.
Imamo pa tudi Nemško
cesto – proti Kleniku in
situli, ki je priljubljeno
sprehajališče. Graditi so jo
začeli že pred vojno. Toda
nihče ni hotel, da bi šla
cesta čez njegovo zemljo.
Ko so pa Nemci rekli:
»Naravnost bo najbolje!«,
nihče ni upal odpreti ust.
Tako imamo z Ljubljančani
nekaj skupnega: Nemško
cesto in pot ob žici, ki sva
jo prehodila skupaj s
Cirilom. Sem pa slišal od
Amerikanca, da imate
Nemško cesto tudi v Litiji.
Spomin na ograjo iz
bodeče žice (sl.3) je samo
še na meji med Feliksom in
Hostarjem: »Za dobre
sosedske odnose,« je
rekel Hostarjev Marko.
Kako lepo mi je, ko ni vojne. Rad nas imam! Zvonček Norček
A = strelski jarki, B = mitraljezko gnezdo, C = bunker iz brun, D = stražarsko mesto – pri sušilnici sadja. Stražarji
pa so bili tudi ob cestah, kjer je bila bodeča žica kar v obliki vzmeti vržena čez cesto.
Opomba:
1 – To o polnih skrivališčih hrane mi je povedal Bizjak Ivan st. – Amerikanc. (in ne Mrva Ciril st.) On je bil zaradi
gluhosti oproščen služenja v nemški vojski in je bil med vojno prisoten pri dogajanju na Vačah. Kmetje so skrbno
obdelovali svoja polja, ker so se bali, da bodo zaradi vojne morali stradati. Hrano so skrivali na različne načine.
Tudi v gozdu so imeli zasipnice, v kleteh še dodatne zakrite jame, itd. Tisti, ki pa niso bili kmetje, so se pa
poskušali kako drugače znajti.
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SVILOPREJKA
Globodol je bil en sam velik grunt pod Vačami (sl.1).
Gospodarsko poslopje je bilo mogočno, imeli so
hlapce, dekle in lepe konje. Gospodarjev sin je bil
hišni ljubljenček in vsi so se veselili dne, ko bo on
gospodar. Potem se je izvedelo, da je ena od dekel
zanosila in govorilo se je , da bo bodoči očka
gospodarjev sin. S kočijo sta starša odpeljala
bodočega gospodarja v Litijo, kjer je na sodišču
menda krivo prisegel, da otrok ni njegov. Nazaj
grede so se konji splašili. Mladenič je padel in se ubil.
Od takrat je šlo vse narobe. Kmetija je propadla in
zdaj je tam več lastnikov in nekaj vikendov.

Okoli leta 1850 je ondot rasla murva (sl.2 in 3). Podobno kot na Primorskem in na Krasu so z njenimi listi
krmili gosenice sviloprejke(sl.4). Ko so se gosenice zabubile, so zapredke z vročo vodo umorili. Potem
so jih posušili in prodali za predelavo v svilo. Iz enega samega zapredka se je odvilo več kot kilometer
nežne niti. Potem je prišla bolezen sviloprejk in svilogojstvo je zamrlo. Začeli so gojiti odpornejšo vrsto
metulja, ki ima prav tako bubo zapredeno v tanko nit. Gosenice so jedle hrastove liste. Metulj se imenuje
jamamaj1 (sl.5) in v spomin na tiste dni še zdaj v toplih poletnih nočeh letajo okoli uličnih svetilk veliki
rumeno rjavi metulji (15 cm) s prozornimi okenci na krilih.

Zadnji dve stari in obnemogli murvi sta rasli na Vačah pred približno 20 leti pri Glažar(sl.6), kjer nekoč bil
hotel, druga pa pri Mačk (takoj za tablo Vače), kjer je zdaj mizarska delavnica. Iz njenih sladkih plodov so
včasih kuhali žganje.
Če bi želeli jesti murve in ugotoviti njihov okus, se lahko oglasite pri mladi družinici Klinc Sandija in
Nataše, zraven spodnje kapelice. Dve murvi imajo posajeni doma (v spomin na začetek nove ljubezni in
mlade družinice), dve pa na jasi pri lovski opazovalnici (sl.7 - Hruševje). Dober tek! Zvonček Norček
Kasneje sem izvedel, da sta dve murvi tudi na kmetiji Kovač Staneta, v Boltiji
Opomba 1
Mnogi nočni metulji posedajo ob nočnih svetilkah. Ker je vse več javne razsvetljave, nekatere vrste metuljev
izginjajo. Namesto da bi poskrbeli za razmnoževanje, posedajo po stenah ob svetilkah, zjutraj pa jih pojedo ptiči.
Zato je tudi jamamaja vse manj.
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TARZAN

in počitniški dnevi na območju GEOSS-a.
Bi imeli hišico v krošnjah dreves? Prav vse bi bilo možno videti, a vas ne bi videl nihče. Potem bi se prijeli ovijalk
in se po njih guncali iz drevesa na drevo. Potovali bi po »nevarni« brvi visoko nad tlemi in lovili ravnotežje.
Počutili bi se kot Spiderman ali Superman.
Lahko si kupimo Disnejevo risanko Tarzan (sl. 1) in to gledamo
iz varne razdalje. Lahko se gremo računalniško igrico s
Tarzanom in zraven jemo kokice ali čips in pijemo kakšno Colo.
Trebušček bo rasel in kondicija bo na ničli.
Lahko pa to sami poskusimo,
če smo pravi pustolovci in se
ne bojimo divjine in višine
(sl.2) ali pa, nasprotno, da
strahove preženemo. Vsak
premagan strah nas osreči.

Ni daleč Pustolovski
park GEOSS (sl.3).
Tam nas čakajo
izkušeni
spremljevalci, ki bodo
poskrbeli, da ne bo
prišlo do zapletov.

Za tiste, ki pa se vseeno ne bi podali v krošnje dreves, pa lahko posedite
na klopcah Zdravilnega parka, ki jih je določil radiestezist Igor Ziernfeld
(sl.4).

Lahko se podate
do cerkvice sv.Neže in občudujete
freske in gotska
okna (sl.5).

Lahko posedite v gostilni Vrabec (sl. 6), kjer vam bodo z veseljem ponudili
literaturo o znamenitostih okolice GEOSS-a in poskrbeli za gurmanske užitke,

lahko občudujete igro
narave oplemeniteno
z gospodarjevim
umetniškim dodatkom
na Škundrovem vrtu
(sl.7)
lahko se z
Družinskim
gledališčem
Kolenc
sprehodite do
GEOSSa
(sl. 9) in svojo
roko položite
točno na
križec, ki označuje težišče naše
republike. Tam se naučimo ali
ponovimo čarovnijo, pri kateri se
uresničijo vse želje.

ali razgled na Limbarsko goro in
Kamniške Alpe (sl.8),

Na krožni poti GEOSS (sl.10) se lahko srečate še z drugimi
znamenitostmi. Poleg tega pa je v vrtači narejeno pravo
nogometno igrišče in v vasi Slivna je tudi igrišče za odbojko.
Najpomembnejše pa je, da bomo vsi veseli vašega obiska, ker
vas imamo radi in to znamo pokazati vsakomur - kljub
recesiji. Zvonček Norček
Več o naših številnih znamenitostih na: http://vače.si/
O Pustolovskem parku GEOSS http://pustolovski-park-geoss.si/
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VRANA
Naslov ne pomeni ene same vrane, ampak je to dvojina od
besede VRAN (dva vrana ali VRANA). Vran pa je vranji
samec in ne krokar, kakor nekateri mislijo. Na sliki 1,3 in 4
sta dva Vrana. To sta: Ernest Večko in njegov popolnoma
slepi prijatelj Borko Kregar iz Celja. To sta prva človeka, ki
sta v enem zamahu, od 4. do 14. julija, prehodila
razdaljo280 km, kar je:
- pot, ki jo vran preleti v enem dnevu,
- pot od Ožbalta do partizanskega letališča pri Metliki,
- pot, ki jo je prehodilo poleti 1944 več kot 100 ujetnikov,
zavezniških vojakov, ki so bili zaprti v nemškem lagerju v
Mariboru ( Stalag XVIII-D ali Stalag18-D ) in so takrat sodelovali pri največjem popolnoma
uspelem pobegu iz Tretjega rajha . Seveda pa brez pomoči partizanov ali brez domačinov,
Slovencev, ki so jim na poti ponudili svoje domačije, da so lahko prespali, se nahranili in se
odpočili, ne bi šlo.
- Pot, ki bo v kratkem zaživela in se imenuje MEDNARODNA
SPOMINSKA POT ZAVEZNIŠTVA E- VRAN (sl.2).
Pot, ki je opisana v knjigi ujetnika in soorganizatorja
pobega Ralpha Churchesa: Vranov let v svobodo (5 €). Leta 2017 bo
gospod Ralph F.Churches (vojaško ime –Crow) star 100 let in živi v
Avstraliji, ko njegovih soborcev že davno ni več.
Borko in Ernest sta - podobno kot leta 1944 - spala na senikih pri
dobrih ljudeh. Ko sta prišla na GEOSS sva skupaj s
predsednikom ZSČ Litija in Šmartno pri Litiji Ladom Muzgom pri
Vrabcu sprejela pohodnika (sl. 3). Na GEOSS-u smo, seveda, po
protokolu - čarali. Potem ju je Lado spremil do spomenika v
Hotiču. Partizansko prenočišče smo našli pri najbližji hiši, pri
zakoncih Juvan, Zg. Hotič 33 (sl.4). Na svojo željo sta popotnika
izbrala za spanje verando, ker nikakor nista hotela spati v postelji.
Za večerjo jima je Angelca skuhala polento, mož Ivan pa je
povedal, da so imeli - kot nekateri drugi kmetje - tudi oni svojo
zemljo na obeh straneh Save. Potem so seno naložili na rečni čoln, ga pripeljali do »spine«
(sipine, prodišča – otočka sredi reke) in ga razložili. Potem so čoln privlekli na drugo stran
»spine« in seno spet naložili, ker je bila reka tam pač najmanj nevarna za prehod. Nekateri so
pa s konji vozili seno vse do mosta v Litiji in potem nazaj v Hotič. Ker je bilo do mosta daleč, je
pač marsikdo imel čoln za lastne potrebe in prijatelje, ker je na drugi strani Save marsikdo imel
službo v Apnenci.
Ivanov oče je bil tudi čolnar. Angelčin skrbnik (ker je
zgodaj izgubila starše) pa je bil Martin Smrkolj –
čolnar, ki je leta 1944 čolnaril in prevažal pobegle
ujetnike čez Savo.
Za zajtrk je prijazna gospodinja Angelca postregla s
kavo in kruhom in pohodnika sta jo mahnila do mostu v
Kresnicah ter naprej po Dolenjski. Tu sta se jima
pridružila še dva ruška pohodnika (Ivan Svenšek in
Marko Praprotnik ), ki sta pot do Save že prehodila.
Tako so pri letalu, kjer je nekoč bilo letališče, metliški funkcionarji ob častnem sprejemu, jedači
in pijači počastili kar štiri zagnane pohodnike (sl. 5).
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Teh dogodkov se bomo spet spominjali:
V soboto, 20. avgusta 2011, ob 11.00, v Ožbaltu na železniški postaji (Mesto pobega).
Slavnostni govornik bo Tone Partljič.
V nedeljo, 11. septembra, ob 14.00, na GEOSS-u. Prireditev se imenuje Mednarodni dan
prijateljstva v zavezništvu – Vranov let v svobodo in izhaja iz vzora mednarodnega prijateljstva
in človeškosti, s katerima so naši ljudje – »majhni po številu in veliki po srcu« – pomagali
ujetnikom na poti do svobode. Spregovoril nam bo edini še živeči partizan in Litijan, ki je
sodeloval pri prehodu preko Save - geodet Vili Kos.
Pred tem bo svečan odhod izpred spomenika v Hotiču (pod Juvanovo hišo) - pohod na proslavo
na GEOSS-u, ob 12.00, po poti Vranovega leta.
V soboto, 8. oktobra 2011 pri letalu (sl. 5) na Otoku pri Metliki ob 10. morda pa ob 11. uri, od
koder so rešeni zavezniški vojaki odpotovali v že osvobojeno Italijo.
Se vidimo na prireditvah in na pohodu! Rad nas imam!

Zvonček Norček

Zvonimir Kolenc
Vače 12
1252 Vače
01 8976 680
041 896 632
zvonimir.kolenc@guest.arnes.si
Opomba:
Na začetku proslave na GEOSS-u smo izvedeli, da je pred nekaj urami umrl oče GEOSS-a, Peter Svetik
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PROJEKT SITULA

Ker sem bil za tri dni na težko pričakovanih počitnicah v Kliničnem centru, sem skozi okno osmega
nadstropja, na severni strani fotografiral dve gradbišči (sl. 1 ). Tisti ogromni roštil v ospredju bo
pristajališče za helikopterje nove urgence. S črko A pa je označen PROJEKT SITULA, ki ga grade na
križišču Vilharjeve in Šmartinske ceste, malo stran od železniške postaje, tik pred podvozom (sl.2).
To bo velika zgradba z najmodernejšimi
stanovanji, trgovinami, pisarnami, garažami,
saloni,.. – mesto v malem (sl.3). Tu bodo v bližini
vse pomembne ustanove v mestu, najmodernejši
internet - skratka, tu bo možno razvajanje do
skrajnosti in dana bo možnost hitrega in
učinkovitega, ustvarjalnega dela. Kogar zanima
nakup prostorov v tej zanimivi stavbi, naj odtipka v
iskalniku PROJEKT SITULA in srfa. Ta spletna
stran pa je imela NEKOČ tudi zelo zanimivo
rubriko VAŠE MNENJE, kjer so strokovnjaki
odgovorili in pojasnili marsikaj. Tudi Norček sem,
in sicer aprila 2011, postavil svoje vprašanje:
»Projekt Situla je verjetno dobil ime po
najpomembnejši arheološki najdbi na Slovenskem - situli z Vač, ki je dika Narodnega muzeja.
Arheološka najdba je toliko pomembna, kolikor je stara in kolikor nam pove. Relief na plašču Situle je
zelo zgovorna priča železne dobe o življenju plemstva. S figurami, ki so upodobljene na Situli, so
zaščiteni tudi slovenski osebni dokumenti.
Prosim za odgovor na vprašanje: Kako se bo manifestiralo zgoraj navedeno dejstvo v Projektu Situla!?
Zvonček Norček«
Junija je nekdo dodal: »Potrebujejo čas za razmislek - ;-) «
Rubriko so ukinili in nimam pojma zakaj – pa tako me je zanimalo, kaj bodo odgovorili. Ko bo stavba zgrajena
(sl. 3), bom sam poiskal odgovor.
Kar poskusite sami v Googlu odtipkati: http://www.situla.eu/ai/sl/12-vase-mnenje in se prepričajte.
Arhitekta Matija Bevk in Vasa Perović sta dobila veliko odličij za svoje podvige. Dobila sta celo Plečnikovo
nagrado (2002 in 2007), tako kot naš pokojni rojak Mirko Mrva (1978).
Učiteljev v novi osnovni šoli Ob Rinži, v Kočevju1, pa o teh stvareh nič ne sprašujte, ker postanejo nervozni. Tam
včasih gostujemo in vem.
Rad nas imam! Zvonček Norček
Opomba 1 – Njihovo šolo sta si zamislila ista dva arhitekta in je imela polno pomanjkljivosti.
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Nebo je temno,
da se na njem vidijo zvezde. Kaj pa podnevi? vpraša
obupani. Podnevi se vidijo druge čudovite stvari.
Ste kdaj videli modri mak na temnem ozadju (sl.1)?
In prav na sredini modre teme je BISTVO, ki žari. To so
spolovila – tu se materializira ljubezen. V pestičih nastane
seme, prav na sredini. Sliko sem kupil pri Miranu Mirtiču –
slikarju, ki živi nad trgovino na Vačah in jo podaril svoji nad
vse ljubljeni ženi za njen praznik. Če sliko želite videti v
barvah, pridite! Kako zelo preprosto in kako zelo naravno.

Kot pogled pod krilo dekleta (sl. 2). Ali na GEOSS sredi
Slovenije! (sl 3). GEOSS bo prvega novembra močneje
žarel – na njem bom prižgal svečo v spomin na njegovega
očeta. .
Tu lahko preberete nekrolog in vse čudovite govore
izgovorjene na njegovem pogrebu v Kostelu:
http://www.vace.si/svetik
Tu se lahko prepričate o slikarju Miranu Mirtiču: http://www.vace.si/mirtic%20miran.htm
Tu pa najdete bistvo GEOSSa:
http://www.vace.si/duhovgeo.htm
Nič se ni spremenilo! Še vedno nas imam neskončno rad!
Zvonček Norček
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KRADEM

Nekoč – že davno tega - sem bil (uradno) učitelj na Vačah. V zbornici
na vrhu omare je bila skrivnostna trška skrinja za dokumente s tremi
ključavnicami (sl.1). Med prosto uro sem jo odnesel domov, pregledal
zanimivo zgodovinsko vsebino in ukradel iz nje note Antona Lajovca
(sl.2 - Morda bom kandidiral na naslednjih volitvah). Potem sem
skrinjo vrnil na staro mesto. Nekdo me je opazoval in skrinjo skril, da
slučajno ne bi kdo česa lastninil. Zastonj sem čakal, da bo skrinja spet
na starem mestu, da bi vrnil že prekopirane note. Takrat še nisem upal
priznati, da sem skrivaj nekaj vzel. Tako so note ostale pri meni. V njih
je posvetilo (sl.3), ki priča o tem, da je Anton Lajovic praznoval svoj 75
rojstni dan na Vačah med rojaki in med učenci – kako nostalgično –
potem je šoli podaril cel kup svojih not. Šola je bila v starem gasilnem
domu (sl.4). Tam je zdaj tik pod trgovino - parkirišče (sl.5). Skoraj vsi
takratni učenci se najbolj spomnijo vreče z nadvse sladkimi bonboni, s
katerimi je Anton vse razveselil, saj jih takrat skoraj ni bilo možno
kupiti, ker so bili predragi.
Zbral sem pogum, priznal krajo in note vrnil učiteljici Dajani, ker pravi,
da bodo eksponati javno razstavljeni – dostopni obiskovalcem. Vse
dragocenosti trške skrinje so bile že leta 1955 del muzeja Turističnega
društva Vače. Toda društvo je propadlo in dragoceni eksponati so
ostali v šoli. Včasih sta bili v skrinji dve cesarski pismi s trškimi
pravicami za meščane trga Vače, od dveh različnih cesarjev - na
»pergamentu« s 15 cm velikima okroglima pečatoma. Zdaj je na šoli
samo eno cesarsko pismo (sl.6). Manjka še ena listina in starejši
pečat, ki je bil na pol prelomljen. Poleg tega ni več originalne fibule in
ostankov žare - glinene posode, ki sta bili izkopani pod Slemškom. Je
nezaupanje upravičeno slovenska folklora? Saj je trška skrinja imela tri
ključe in so morali biti kar trije najpomembnejši meščani trga Vače
prisotni, vsak s svojim ključem, da se je skrinja varno odprla.
Vabim Vas na letni sejem (prediv dan ali Andrejev sejem), do katerega
smo bili meščani trga Vače upravičeni po cesarskih listinah že
najmanj 500 let (http://www.vace.si/mal.htm). Vse obiskovalce bo čakal
golaž ali pasulj (sl.7) iz kotla, kuhano vino in vse, kar znamo meščani
trga Vače narediti, prodati in se zabavati (4. december 2011 ob 9.00 14.00 in še dlje).
Teden kasneje, 11.12. 2011, ob 14.00, v domu sv. Andreja, pa ste
vabljeni na Glasbeni popoldan z Antonom Lajovcem, ki bo v celoti
posvečen slovenskemu samospevu. Izvajalci bodo dijaki pevskega
oddelka srednje stopnje Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.
Več na http://www.vace.si/sporedi vseh lajovicevih popoldnevov.htm.
Čeprav ni vstopnine, prej pokličite na 041 896 632, da si zagotovite
prostor, ker dvorana sprejme le 200 – v skrajnem primeru 250
obiskovalcev.
Rad nas imam in komaj čakam, da se bomo spet srečali na obeh
prireditvah!
Zvonček Norček
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Dr. Felice (po naše – Dr. Srečko)
Buscaglia Leonardo je bil predavatelj in profesor na svoji univerzi v Južni Kaliforniji. Poučeval je
predmet, ki se je imenoval LJUBEZEN.
Anekdota:
Nekoč so prišli k njemu novinarji in ga izzvali s vprašanjem: »Ali zares lahko objamete vsakega
človeka?« Kogar so mu pokazali, vsakogar je objel in prav vsi so se mu nasmehnili. Nazadnje so se
odpravili v norišnico. Pri steni je bil priklenjen velik močan slinast norec, ki je neprestano samo jokal in
renčal. »Njega!« so ukazali. Felice ga je previdno objel in se stisnil k njemu. Potem se je obrnil in
jokali so vsi zdravniki in ostalo osebje. Odkar je bil norec v umobolnici, se je prvič nasmehnil. .
Danes je najsrečnejši dan v mojem življenju! Zato, ker ima ta dan tako čudovito ime. Zelo lepo ime je
npr. Denis ali Dane. Toda čez Danes ga pa ni! Bodimo že Danes srečni, kajti tudi Jutri bo spremenil
svoje ime!
Kako lepo mi je, ko ni vojne, nič me ne boli in obdajajo me sami ljubeči ljudje, ki mi nočejo ničesar
hudega.
Srečen sem, ker sem in nam zato lahko znova povem, kar čutim, kako zelo nas imam rad!
Zvonček Norček
V novem letu si sami pričarajmo vse, kar si želimo!
Tu je navodilo v več jezikih:
http://www2.arnes.si/~zkolen/NOVO2007.htm

Takole pa čaramo na GEOSS-u. Pridite!
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Primorec - Oskar
S Primorsko imamo kar nekaj skupnih stvari: obalo (sl.1), torklo (kamniti okrogel podstavek pod situlo,
je kamen, ki je včasih drobil olive sl. 2 in 3), kraški rob (sl. 4), situlo (Škocjan). Marsikateri Vačan pa si
je zbral Primorko za ženo. (Morda pa je bilo obratno, kar ni pomembno.) Pa tudi letošnji slavnostni
govornik na kulturnem prazniku na GEOSSu ( nedelja 5. 2. ob 13,30) bo Primorec Boris Kobal.
Mednarodno priznan umetnik – tudi Primorec – svobodni oblikovalec Oskar Kogoj (sl.5) iz Mirna pri
Novi Gorici pa trdi, da so Vače dobile ime po Bogu Vanu (Van ali Bhaga je bog vesolja). Drugi zlog -če
(od besede Vače) pa naj bi pomenil domovanje. Torej pomeni beseda Vače – dom boga vesolja*.

Oskar pa je predvsem znan po Venetskem konju (sl. 6), ki je narejen po konju, upodobljenem na situli z
Vač. Ta konj je prednik današnjih plemenitih lipicancev, ki so nastali s križanjem še s toplokrvnimi
arabskimi in drugimi konji. Beli konj ( Belin) je bil Venetom, našim prednikom, sveta žival – bog. Ker je
lipicanec v mladosti črne barve, kasneje pa postane bel, je bil simbol preporoda, simbol razsvetljenja.
Kip venetskega konja stoji na osrednjem trgu v Slovenj Gradcu, pred palačo OZN v Ženevi, v WTC v
Ljubljani, v Nebugu v Rusiji ( Sanatorij za žrtve Černobila) in v svetem mestu Jeruzalemu.
Oskar s svojo življenjsko družico pogosto obiskuje Indijo in ašram v Puttaparthiju - pa tudi rojen je bil
23. novembra kot Sai Baba. Ko je Sai Baba v svojem naročju imel kipec konja, je le-ta po posvetitvi
postal za nekaj dekagramov težji.
Nazadnje sem se srečal s sliko venetskega konja – konja s situle - na vrečkah sladkorja za kavo, ki jih
imajo v nekaterih gostilnah (sl.7), kot bi vsi vedeli, da letos 17. prosinca mineva 130 let od najdbe
najpomembnejšega arheološkega eksponata sploh - situle z Vač.
Zvonček Norček
Več o Oskarju Kogoju na : http://www.galerijaoskarkogoj-sp.si/
*Moje opombe:
 Sem preveril po literaturi, da je Vač boginja govora (hinduizem). Morda pa so Vače dobile ime po
njej, saj vemo, da je klepetulj že od nekdaj bilo tukaj veliko. Ta boginja je bila prvotno demon,
vendar je kasneje prestopila na stran bogov in bogovi so premagali demone.
 Morda so zato Vače vas z gledališčem - kljub recesiji.
 Morda v tem tiči vzrok, da se je v tem gledališču možno naučiti govorništva, česar pa – bojda –
nikoli ne pozabiš.
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KRONIST
Je tisti, ki piše
kroniko. Kronika pa je
zapis o dogajanju v
časovnem zaporedju.
(Kronos je grški bog
časa.)
23. svečna pa bi
praznoval svoj 80
rojstni dan vaški
kronist - Vinko
Pestotnik, vendar je
lani, 3. listopada,
umrl.
V šoli pišejo šolsko
kroniko. Ta je
podrejena interesom
šole in tistim, ki so
takrat na oblasti.
Maček Muri piše
kroniko o dogajanju v
Mačjem mestu. Peter
Svetik je napisal
kroniko o nastanku
GEOSS-a: V srcu
Slovenije. V Visoški
kroniki pa piše, kako
je bilo na Visokem v
času čarovnic.
V Vinkovi kroniki je
zapisano, kaj vse se
je dogajalo na Vačah več kot pol stoletja, od leta 1957 naprej, kakor je to on razumel in doživljal. Poleg
dogodkov (zgodovine) izvemo: o čem smo se takrat pogovarjali, kaj smo delali, kakšne šege in navade
smo imeli, kakšen način življenja, … (to je etnologija). Vinkovo življenje je na vseh področjih utripalo z
Vačami in Vačani. V velikem lesenem kovčku, v katerega pa ni mogoče stlačiti vseh zvezkov (slika), je
za nas zbrano življenje nekaj desetletij, da bi ga sprejeli in se iz njega učili. Če bi na Filozofski fakulteti
na oddelku za Etnologijo našli absolventa, ki bi hotel raziskovati in diplomirati iz Vinkove kronike, bi to
bil neprecenljiv doprinos k novejši zgodovini in etnologiji Vač.
Morda bo takega diplomanta našel etnolog prof. dr. Vito Hazler, ki nam je pomagal pri proučevanju
naših kozolcev na lanskem Vaškem dnevu. Obiskal je Vinka v njegovi delavnici in je bil navdušen nad
njegovo kolarsko spretnostjo. Ob Vinkovi nenadni smrti je bil pretresen in hkrati je bil v skrbeh za
njegovo delavnico in orodje, ki je gotovo etnološko pomembna materialna zapuščina za poznavanje
obrti, ki je že skoraj izumrla. Takrat je Vinko poudaril, da naj obiščemo še njegovega brata Ivana, ki je
izučen kolar in edini tod okoli pozna kolarska dela ter ima tudi vso potrebno orodje.
Vinko je bil invalid in le težko je hodil s svojimi berglami. Naj povem, da so v njegovi kroniki zapisani vsi
otroci, ki so mu kdaj pomagali nesti vrečko iz trgovine, skidali sneg pred njegovim pragom ali mu
pomagali na kak drugačen način. Za pomoč je bil zelo hvaležen!
Kako preprosto, dragi prijatelj Vinko! Vedno si delal tisto, kar si imel rad: nekega davnega dne si začel
pisati utrip svojega kraja in postal zgodovina! Rad te imam!
Zvonček Norček
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PISMO IZ AMERIKE:
»Spoštovano Društvo za razvoj in varovanje
GEOSS-a!
V svojih pravnih raziskavah slovenskih simbolov,
predvsem zgodovinsko priznanih slovenskih barv,
(bela-modra-rdeče) zastopam tezo o dveh enakovrednih legitimnih možnostih za oblikovanje slovenske
zastave. Poleg obstoječe, horizontalno razporejene slovenske zastave, namreč obstaja tudi legitimna
možnost vertikalnega prikazovanja slovenskih barv, v formi slovenske tribarvnice.
Po ogledu spletnega posnetka ob Dnevu slovenske zastave 2011, sem z velikim presenečenjem in
odobravanjem ugotovil, da je Vaše društvo svojo zastavo (z Vašo posebno insignijo) oblikovalo na
podlagi legitimne slovenske tribarvnice (trobojnice), kar je, po mojem vedenju, eden izmed prvih
takšnih primerov v praksi. Prosil bi vas, če mi lahko v raziskovalne namene posredujete grafično
podobo (ali kakšno natančnejšo fotografijo) svoje društvene zastave in mi odpišete kaj več o njenem
nastanku.
Zelo se veselim Vašega odziva, Vas lepo pozdravljam in se Vam zahvaljujem za Vaš trud,
mag. Ryan Hartner«
Si lahko mislite, kako smo bili veseli pohvale
pravega strokovnjaka člani društva GEOSS, saj
sem pismo ponosno prebral na sestanku
odbora. Tudi vam bom zaupal odgovor.
Na moj (slika v glavi) predlog, naj bo insignija
tloris pomnika, ki označuje GEOSS, je zastavo
oblikoval ing. Avgust Stušek – Guc, leta 2004
(sl. 1, član odbora GEOSS odkar le-ta obstoja).
Strokovnjak za heraldiko in veksilologijo ing.
Valt Jurečič (sl. 2 - več o njem na www.heraldika.si/) pa je Gucev najboljši osnutek
strokovno potrdil. To je pa rezultat naših
prizadevanj – zastava GEOSS-a – sl. 3.

Mnenje in predlog mag. Ryana Hartnerja o slovenskih
simbolih pa lahko preberete na:
http://www.grboslovje.si/novice/article_2011_04_20_00
02.php
Po njegovem je uradna slovenska zastava lahko tudi
takšna sl. 4. Pa tudi bolj prepoznavni bi bili v svetu in
težje bi nas zamenjevali z drugimi slovanskimi narodi.
Letos se bomo 8. aprila, ob 14.00 (Dan zastave, čeprav
na Veliko noč ) na GEOSS-u poklonili našim
nacionalnim in državnim simbolom. Pridite! Morda
prideta tudi Ryan in Valt, sem ju že povabil. Midva z
Gucem bova gotovo prišla. Spet bo zelo pisano! Sl. 5.
Rad nas imam! Zvonček Norček
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ALI ŽE IMAŠ SVOJEGA KMETA!?
Kmet je spet postal pravi gospod! Pa ne zato, ker bi kmetu šlo bolje, pač pa zato, ker gre skoraj vsem drugim slabše. Je pač
tako - denar ne kroži:
- Ker tisti, ki kradejo ali kako drugače pridejo do denarja, tega nalagajo v lastnih depojih ali v švicarskih bankah in je Švica
spet postala še bolj bogata – posebno bankirji,
- Ker je svet odvisen od elektrike in nafte (monopol), to izkoriščajo in iztisnejo iz nas denar ter ga vlagajo npr. v Dubai,
- Ker kupujemo najcenejšo robo iz Kitajske, gre tja še preostali denar.
- Potem pa smo še tisti, ki dobimo denar po starih in novih zakonih ( penzionisti, Evropa, država s svojimi davki, smetarji,
tisti ki dobivajo socialno pomoč, itd.).
- Nekaterim pa je uspelo ostati v tem kroženju denarja – čestitam - to so prave face.
Zdaj vemo, kje je denar. Nismo bili uspešni pri ohranitvi lastne proizvodnje in zato tisti, ki imajo denar, pač pri nas ne morejo
skoraj ničesar kupiti in si s prej našim in zdaj svojim denarjem pač nimajo kaj pomagati. Zato je kriza! Kako zelo preprosto.
Tako je v naših žepih vse manj denarja in težko si privoščimo kaj več, kot eksistenco. Ko bo denarja zmanjkalo tudi za
hrano, položnice – eksistenco, bomo razpolagali s svojo iznajdljivostjo in z lastnim delom (če smo zdravi). Namesto da bi
porabljali kurilno olje, bomo šli v gozd po drva; namesto da bi hodili po hrano v trgovino, bomo raje začeli obdelovati svojo
zemljico ali se povezovati s svojim kmetom. Ali že imate svojega kmeta? Zdaj je zadnji čas, vam rečem! Upam, da bomo
imeli vsaj za sol! (Naj zasluži tisti švercar - Martin Krpan).

Vizionar je naslikal človeka bodočnosti že leta 1933 (Gaspari)

Srečali pa smo ljudi naše in vaše svetle bodočnosti v bližini GEOSS-a pri menjavi slovenskih semen!
http://stafetasemen.oskrbimo.si/
Ostane nam še sedma - zadnja možnost! To je - Preživljanje v naravi! V Sloveniji je pač klima, ki vzpodbuja bujno rast tudi
divjih in užitnih rastlin in živali. Če znamo izkoristiti vse to, kar nas obdaja, lahko živimo v izobilju, pa tudi za ozimnico nam
veliko ostane. Ne verjamete? Pa še bolj zdravo je!
Pojdimo tridnevno šolanje – Kako preživeti v naravi! (brez elektrike, brez nafte, brez telefona, brez smetarjev, brez
neštetih obveznih položnic, brez stresa, brez trgovine in denarja, brez interneta, ..)
Več na: www.vace.si/preziveti.htm
ali tel: 01 8976 680, 041 896 632, Družinsko gledališče Kolenc, Vače 12, 1252 Vače
To so prijetne - zabavne počitnice (in hkrati izobraževanje), ki so dosti cenejše, kot če ostanemo doma. Ne verjamete –
prepričajte se! Pa še kako nas imam rad v teh težkih časih, ko je to najtežje!
Potem pa naj pride še hujša kriza, če si sploh še upa!

Zvonček Norček

Pripis: Morda kdo misli, da je čas krize - čas davčnih izterjevalcev in drugih mrhovinarjev. Ne, ne, to je NAŠ ČAS, čas tistih,
ki ljubimo naravo, drug drugega in sebe. Ker se nismo bili sposobni upreti ugodju, ki ga nudi civilizacija, nas je kriza prisilila
v izpolnitev naših sanj. Bog že ve, kaj dela in neskončno nas ljubi!
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NAŠE SANJE
ŽIVLJENJE BREZ POLOŽNIC

Na zgornji sliki – kmetija Zapece –
spomladi ob cvetenju narcis, kjer
se bo dogajalo zabavno šolanje ali
počitnice
»Ni mogoče,« boste rekli.
Poznam ga. Imenuje se Danilo Bobek (sl.1) z Vovš. Verjetno je eden najbogatejših Slovencev, ker nima
pufa! Ima pa tudi nekaj zemlje.
Hišico z enim samim prostorom (približno 3,5m x 3,5m), z enimi vrati in enim oknom, mu je zgradila
občina, ker se mu stara, lesena in ometana hišica podira (sl.2). Ker nova hišica ni imela dimnika, je
sam napeljal dimne cevi iz svoje peči na drva kar skozi steno. Ima socialno podporo, in sicer 45 € na
mesec. Ni priklopljen na električno omrežje, ker mu akumulator polni sončna celica. Tako lahko
posluša radio, prižge luč, gleda televizijo ali polni svoj mobilni telefon (čeprav tam ni signala). Vodo
dobi iz bližnjega izvira. Stranišče »na štrbunk« si je sam zgradil ob novi hiši (sl.3). Obdeluje njivo, na
kateri pridela krompir, solato, fižol, paradižnik, … (sl.4)., če mu pridelka ne poje divjad.
Med gradnjo nove hišice je stanoval v Litiji, v nekem bloku in počutil se je zelo utesnjenega, kot bi bil v
zaporu, zaprt v škatlici vžigalic. Zdaj je srečen, ker živi na svojem – svobodno, v naravi, daleč stran od
ponorelega sveta, v samoti in od prvega soseda je oddaljen kakšen kilometer. Recesije, finančne in
naše vsestranske krize sploh ne občuti. Morda je njegov način življenja v teh težkih časih recept za
srečno in sigurno prihodnost (sl.5) – vendar le za tiste, ki lahko to prenesejo.
Če ne, pa nam ostane še sedma - zadnja možnost!
Pojdimo na tridnevno šolanje – Kako preživeti v naravi! (brez elektrike, brez nafte, brez telefona, brez
smetarjev, brez neštetih obveznih položnic, brez stresa, brez trgovine in denarja, brez interneta, ..), z
obilo zabave, igrivosti in dobre volje, za katero bodo stalno skrbeli animatorji in igralci Družinskega
gledališča Kolenc.
Več na: www.vace.si/preziveti.htm
ali tel: 01 8976 680, 041 896 632.
Rad nas imam! Zvonček Norček
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Zaščitnik lovcev, sv. Hubert je včasih stal v gradu Ponoviče. Danes krasi atrij
gradu Bistra.
LOVSKA PODRUŽNICA LEBEŠKEGA GRADU
Grad Ljubek ali Lêbêk je danes samo
razvalina, na kateri raste mah in sladka
koreninica. Tako ime je dobil zaradi svoje
ljubkosti v Valvasorjevih časih (sl.1). Z
gradom pa je bil tesno povezan velik grunt – osamljena kmetija,
katere lastnik je bil svobodnjak, kar še danes dokazuje obročast
okrasek na stropu v hiši (sl.2). Ne dolgo tega je imela kmetija še
voz lojtrnik, ki je imel v eni od lojter namesto običajne prečke deščico z imeni kmetij in z oznakami za dajatve - desetino. Na starem kozolcu pa so bila shranjena
vrata z gradu (sl.3). Na gruntu je vse polno izvirov čiste studenčnice. Vačani in Potočani imajo tam
betonske rezervoarje, da so preskrbljeni s pitno vodo. (Nekateri se
tudi od daleč vozijo k enemu od izvirov sredi gozda, ker so prepričani
–po pripovedovanju prednikov- v zdravilnost neokrnjene naravne
vode.) Tu je en od izvirov Savskega potoka. Leži na južnem pobočju
posavskih hribov in je najvišje ležeča kmetija v vasi Potok (pri
Vačah). Njeno ime je ZAPECE, ker leži za pečino (peco), ki je že
davno
spremenjena v
apno. Po ustnem izročilu je to lovska podružnica
Lebeškega gradu. Zadnja lastnika sva jaz, Norček
in moja Anka, ki sva se bila zaradi bolezni
najstarejše hčere prisiljena preseliti v šolo na
Vačah. Potem je kmetija 30 let samevala, se
zaraščala, podrl se je toplar, čebelnjak, …
Morda pa so končno – samotno kmetijo Zapece na
sončni jasi sredi gozda obsijali žarki upanja.

Pôd nad hlevom smo spremenili v jedilnico in v
gledališče (sl.4). Vse smo pripravili za počitnice in
zabavno šolanje o preživetju v naravi. Poleg tega
pa se bomo zabavali ob pravljičnem gledališkem
vodenju po zgodovinskih Vačah, na GEOSSu in v okolici, ob naših živalih ali animacijskih predstavah,
ki nas vedno začarajo. Večeri pa bodo minevali pri ognju ob ubranem petju in veselih zvokih kitare.
Neskončno se veselimo in kar razganja nas od pričakovanja in ljubezni. Pridružite se nam pravočasno!
Radi imamo življenje in kako zelo lepo nam je, ker smo živi!
Zvonček Norček
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ZAKRIVLJENO PALICO V ROKI,
za trakom pa šopek cvetic, kot kralj
po planini visoki pohajam za tropom
ovčic. (sl.1)
Spet boste rekli: »Lari-fari; resnica
je: vse je v riti in Slovenci imamo
nesposobne strankarske politike, ki
znajo samo krasti in jih en drek
briga, če država z državljani vred
crkne, saj imajo svojo nakradeno
imovino v tujini.«
Ni tako hudo. Naj kradejo! Crknili pa
ne bomo nikoli, čeprav ne znamo biti
politiki. Vrnili se bomo nazaj k naravi.
Pridelovali bomo svojo zdravo hrano.
Naš Interspar bo postala naša njiva,
vrt, divja hrana iz proste narave,
naše domače živali, npr. ovčke, … in
naš jezik SLOVENSKI.
Polde in Andreja Kovač z Vovš sta
se odločila za ovčke in za pridelavo
poljskih pridelkov na kar se da
naraven način. Ona je
UČITELJICA na Prulah, on pa
PASTIR (drugače - intelektualec)
na Vovšah. Prav ste prebrali – iz
velikega spoštovanja je prav vsaka
črka v poimenovanju teh dveh
poklicev velika, a še premala. Imata
tri ljubke hčere, ki jih poleg
optimalnih staršev vzgaja narava in
to taka, kot je narava v resnici
Lahko se sami prepričate. Vse, kar
sem napisal je ena sama
občudovanja in spoštovanja vredna
resnica in samo resnica. Sploh vam
ne morem povedati, kako zelo rad
imam te LJUDI (sl.2), pa seveda
tudi sebe in vse nas!
Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/polde.htm
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FUL avgust, ŽUR september
Kot običajno pred koncem Sveta:
V nedeljo, 26. 8. 2012, ob 11.00, v Ožbaltu, pri železniški postaji,
bomo proslavili največji uspešni pobeg zavezniških vojakov v
drugi vojni iz ujetništva iz Tretjega Rajha (Vranov let) in srečni
prepevali partizanske pesmi skupaj z nastopajočimi. Tako je bilo
vsaj lansko leto (sl. 1). http://www.vace.si/vrana.htm
Na isti dan, ob 10.00, se bo začel Trški dan na Vaškem dnevu.
Nepridiprave bomo sramotili na prangerju. To je steber, kamor je
trški sodnik ukazal prikleniti prešuštnico, tatu, ..., da je bil vsem v
zasmeh (male kazenske zadeve - cause minores - to je bila ena
od pravic trga) (sl. 2).
Perice bodo spet prale na obnovljeni Udi in zgodila se bo
ajtiološka pravljica Jožeta Sevljaka, ki letos praznuje 70 let (sl. 3),
ki jo je dramatizirala Anka Kolenc. http://www.vace.si/perisce.htm
Predsednik Republike Slovenije Danilo Türk nam bo vrnil vse
srednjeveške trške pravice, (sl. 4), ki smo jih imeli Vačani že od
nekdaj (že pred letom 1470, saj smo najstarejši trg v Zasavju). To
lahko dokažemo, saj še imamo listini Franca Jožefa pa Marije
Terezije, kjer vse dokazuje tudi pečat visokega cesarskega dvora
na Dunaju. Morda bomo to listino tudi pokazali, se pa bojimo, da
nam je kdo v teh kriznih časih ne ukrade (eno so nam že).
http://www.vace.si/mal.htm,
http://www.vace.si/imevace.htm, http://www.vace.si/PREDIV.htm,
http://www.vace.si/kradem.htm.
Ker pride prvi september ravno na soboto, je KONEC SVETA
prestavljen na ponedeljek, 3. septembra, nekje med 8.00 in 10.00
(sl. 5).
V nedeljo, 9. septembra, bo na GEOSSu prireditev, posvečena
dnevu, ko je več kot 100 rešenih zavezniških vojakov iz Ožbalta
že prišlo v bližino GEOSSa in uspešno prečkalo dve cesti, reko
Savo, železnico in mejo Tretjega Rajha in prišlo na osvobojeno
ozemlje (glej še prvi odstavek – začetek pobega),
Ob 12.00 zbor in pohod iz Hotiča na prireditev ob 14.00 Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu, na GEOSSU, z
imenom »Vranov let v svobodo« (sl. 6).
V nedeljo, 23. septembra, ob 10.00 – 15.00 se bomo podali na
prvi pohod po Arheološki poti Vače, na kateri vas čakajo
gledališki prizori iz železne dobe in iz časov, ko so bila
izkopavanja - z naslovom: PO POTI VELIKEGA KNEZA Z VAČ!
(sl.7)
Le poglejte v naslednjega Občana, ki bo predvideno izšel točno
dan ali dva pred dogodkom. Če ga pa še ne bo, … pa poglejte
vsaj nekaj dni prej na:
http://www.vace.si/halstatt.htm
Povsod bom zraven in vam bom kar vsakemu posebej povedal in
pokazal, da nas imam rad! Komaj čakam! Zvonček Norček
Več na: http://www.vace.si/fulzur.htm
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Obupne krize v naši žepih nekateri ne zdrže več in …. Kako si sploh upa kdo
kandidirati na prihajajočih volitvah?! Nihče ni sposoben rešiti krize! Morda
pa imajo kandidati druge namene!? Mi - Butalci - jih bomo pa volili!
Nekaj rešitev, kako iz krize, smo že obdelali:
Ali že imaš svojega kmeta? (april) - http://www.vace.si/preziveti.htm - str. 20
Življenje brez položnic (maj)- http://www.vace.si/danilo slike.htm
- str. 21
Zakrivljeno palico v roki ( julij) - http://www.vace.si/polde.htm
- str. 23
Današnja rešitev je pika na i. To je prvi pohod s startnino 10 € in pohodno
knjižico:

PO POTI VELIKEGA KNEZA Z VAČ
Če so pred 2500 leti naši predniki znali živeti tako, kot je narisano na situli z
Vač, potem je kriza pravi čas, da jih posnemamo. V železni dobi – v
Halštatu -zanesljivo ni bilo denarja in zato takšnih težav sploh ni moglo biti.
Na pohodu po - POTI VELIKEGA KNEZA Z VAČ – bomo spoznali, kako
svobodno so živeli naši davni predniki.
Po poti velikega kneza z Vač bomo hodili skupaj, saj nas bo vodilo njegovo
spremstvo s konjenikom, ki je narisan tudi na osebni izkaznici (dolžina poti je
8,5 km in višinska razlika 200m).
Dogodek bo 30. septembra 2012, na Vačah
(kasneje je bil dogodek zaradi vremena prestavljen za en teden)

Zbrali se bomo, pred muzejem Društva GEOSS – Domom Petra Svetika.
Spored:
9.00 – URADNA OTVORITEV - Ogled prenovljene arheološke sobe (Dr.
Vojka Cestnik), ogled nove geološke zbirke z Vač (Blaž Zarnik, dipl. ing.
geol.), prenovljene zbirke o pomembnih tržanih, ki so se rodili ali delali na
Vačah ter zbirke o nastanku GEOSS-a ( Sandi Sitar, Avgust Stušek, Peter
Svetik, Anka Kolenc)
10.00 do 15.00 – Pohod po poteh velikega kneza z Vač (z gledališkimi
doživetji)
16.00 - Zaključek na Vačah, pri Družinskem gledališču Kolenc.

a

Od začetka do konca se bomo krepčali s pijačo in drugimi dobrotami,
pripravljenimi po »izbranih receptih« iz železne dobe (vse je vključeno v
startnino)
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PRVA PRAVA NOGOMETNA ŽOGA
Ko je bil otrok, je, med vojno, skupaj z bratom Cirilom, kepal nemške vojake, ki so ga močno
naribali, da je bil prepričan, da je z njim konec.
Ko je bil študent, je prinesel na Vače prvo pravo usnjeno nogometno žogo, projektiral je prvo
smučarsko skakalnico v Martinčevem dolu in pri Grmovšk na klancu. Bil je idol in vzor pravega
športnika in svoje prijatelje na Vačah je učil, kako se igra pravi
nogomet, kako se pravilno skače na smučeh. Bil je lep mladenič,
ki je marsikaj vedel o športu. O vanj zaljubljenih deklicah raje ne
bom govoril.
Ko je doštudiral, je postal zelo znan arhitekt. Tako je na raznih
natečajih (urbanistično arhitektonska ureditev, zazidalni načrti)
dobil skupno kar 24 nagrad, med njimi je dosegel kar pet prvih
mest. Njegova dela so: Regulacijski in ureditveni načrt za občino
Moste, soseska Štepanjsko naselje, stanovanjsko naselje Kotlje
pri Črni, za katero je dobil Plečnikovo nagrado, naselje Vlae v
Skopju, zazidalni načrt v Medvodah, v Slovenj Gradcu, v Luciji pri
Portorožu, itd.
Letos 27. oktobra bi bil star 80 let. Bo pa drugo leto, 15.junija,
minilo že dvajset let, kar ga ni več med nami. Njegovo ime je
Mirko Mrva (slika 1). V našem prenovljenem muzeju, v Domu
Petra Svetika, ima svoje mesto med znamenitimi Vačani (slika 2).
Stanovalci Štepanjskega naselja so lani obiskali
zgodovinske Vače zaradi situle, zaradi GEOSSa,
zaradi božjega groba, fosilne obale, … Potem so me
nejeverno gledali, ko sem jim rekel, da imamo Vače
in Štepanjsko naselje nekaj zelo pomembnega in
skupnega. Peljal sem jih v prvo nadstropje našega
muzeja in pokazal predstavitev njihovega arhitekta.
Česa takega niso niti v sanjah pričakovali.
Nekaterim so se začele rositi oči. Osebno so ga
poznali in z navdušenjem govorili o naselju in svojih
stanovanjih. Še dodatno pa so bili presenečeni, ko
so izvedeli, da jih je v gostilni Mrva z okusnim
kosilom postregel njegov brat s svojo ženo in sinom.
Postali smo prijatelji. To smo bili že prej, samo
vedeli nismo.
Lepo bi bilo, če bi Vačani enkrat šli na izlet po poteh našega
arhitekta Mirka. Pa bi šli malo na morje v Lucijo, pa v Ljubljano,
na Litijsko cesto, malo v rojstno domačijo Prežihovega Voranca
in bi si ogledali še naselje Kotlje in ….. S sabo bi povabili tudi
njegova sinova Matjaža in Blaža ter vdovo Stanko Mrva.
Seveda pa bi prej stanovalcem povedali o svoji nameri, da
prihajamo, da se oskrbijo. To bo veselo!
Rad nas imam! Zvonček Norček
Več na http://www.vace.si/mirko.htm
Njegova Stanka danes stanuje v Ljubljani in dela čudovite
izdelke iz gline. Izdelala je tudi situlo z Vač (sl.3)
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AJTIOLOŠKA PRAVLJICA
Kot marsikdo, tudi jaz nisem vedel, kaj pomeni beseda
ajtiološki. Zato sem prosil avtorja, naj mi posodi te
pravljice, z izgovorom, da sem knjižni molj. Poslušal sem
tudi pravljične minute, ki so vsak petek na ETV, nekaj
minut pred dvajseto. Zdaj vem, da so to pravljice, ki so
spletene iz resnice in domišljije avtorja in pripovedujejo o
povsem določenem kraju. Te pravljice, ki jih je napisal
Jože Sevljak (sl.1) so povezane z njegovim rojstnim
krajem Vače in 19. novembra je minilo 70 let, ko še
nihče ni vedel, kaj bo iz tega novorojenčka.
V našem muzeju, v Domu Petra Svetika, imamo poleg
arheološke, geološke in drugih zbirk tudi kotiček (sl.2), ki
je posvečen našemu Jožetu, ki nostalgično razmišlja o
starih časih in noče in ne more pozabiti črnih oglarjev,
drvarjev,… in raznih zgodb, ki jih je slišal v mladosti.
Navadno še kaj doda, da je še bolj zanimivo. Všeč so mu
tudi stare hiše, kjer so te zgodbe doma. Tako rad
pomaga pri obnovi lesene in z glino ometane najstarejše
stare hiše na Vrtačah (sl.3) in je pogost gost pri Udamc,
kjer je tudi hišica iz pravljice (sl 4).
Za tvoj rojstni dan ti želim, da bi se še velikokrat srečala
in si povedala, da se imava rada! Zaradi tebe (sl.1) je
svet lepši! Verjamem v pravljice kot ti, vse ostalo je itak
iluzija.
Zvonček Norček
Več o njem je na internetu, kjer je zelo obširno
predstavljen!
Vabim nas še na letni sejem (prediv dan ali Andrejev
sejem) in čakal vas bo golaž ali pasulj iz kotla, kuhano
vino in vse, kar znamo Vačani narediti, prodati in se
zabavati (2. december 2012 ob 9.00 - 14.00 in še dlje).

Teden kasneje, 9.12. 2011, ob 14.00, v domu sv.
Andreja, pa ste vabljeni na Glasbeni popoldan z
Antonom Lajovcem, ki bo v celoti posvečen slovenskemu
samospevu.
Opomba: Prireditev je zaradi finančne krize odpadla.
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MAJI

Sužnji, tlačani, delavci, berači so bili nesrečni; lastniki sužnjev, plemiči, vladarji,
kapitalisti, bogataši pa srečni. Veliko je primerov iz zgodovine, ki potrjujejo, da je zgornja
trditev popolnoma zgrešena. Sreča in nesreča sta približno enakomerno razdeljeni.
Edvard Kardelj – ideolog, komunist: »Sreče človeku ne more dati niti država niti sistem niti
politična partija. Srečo si lahko človek ustvari samo sam.« Tudi socializem je umrl, kot vsak
sistem.
Bo res 21. decembra letos konec sveta, kot baje trdijo Maji?
Seveda! Nepovratno bo začel umirati ta svet strahu, žalosti, nemira, jeze, zavisti, bolečine,
starosti, bolezni, smrti, …
Umrlo bo vse, kar nas dela nezadovoljne, nerazpoložene, lene, grešne, …
Spoznali bomo, da smo luč, sreča, mir, prijatelji, …
Vse, kar je temu nasprotno – nismo mi. Mi smo svetloba, blaženost, veselje, …
Se že veselim konca sveta na prvi zimski dan, na dan, ko navadno izide Občan.
Ni potrebno, da vam zaželim srečno Novo leto 2013, strah je umrl. Ostala je samo LJUBEZEN.
Zaupajmo! Če ne zaupamo (in smo zato prestrašeni), pomeni, da ne verjamemo v popolnost,
neskončno dobroto in vsemogočnost Boga in božji plan.
Kako biti radost, kako zaupati, ko je vendar toliko »upravičenih« razlogov za strah in skrb. Veliko
je skupin, ki vadimo in si pomagamo med seboj, kako se rešiti te navlake (strahu, nezaupanja,
zasvojenosti, …).
To je spletna stran, kjer se jaz učim LJUBEZNI: http://www.6emotions.si/
Neskončno lepo mi je, če samo pomislim, da nas imam rad.
In to je edina prava in nepreklicna resnica.
Zvonček
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€
- za

sladokusce, zbiralce in numizmatike.
Ko smo v državi namesto tolarja sprejemali novo
evropsko valuto, je imelo Kranjsko numizmatično
društvo že svoj pisno utemeljen predlog, z vsemi
obveznimi spremnimi papirji iz razpisa in celo že
izdelan vzorec kovanca (sl.1). Na slovenskem € je
upodobljen Primož Trubar. Če bi bilo pa tako, kot
so predlagali Kranjci, pa bi bila namesto Trubarja
upodobljena glava konja s situle z Vač. Kovanec je
še možno kupiti pri Kranjskem numizmatičnem
društvu. Dodana je še škatlica za kovanec s
prepričljivim opisom in utemeljitvijo.

Drugi kovanec (sl.2) pa prikazuje daritveni prizor,
na katerem žena z zajemalko (simpulum) gasi žejo
svojemu sedečemu prijatelju. To so bili lepi stari
časi železne dobe, ko smo bili moški še kaj vredni,
danes smo pa samo za razplod in izkoriščanje. Ta
kovanec je srebrnik. Kdor bi hotel ta kovanec v
svoji zbirki, se bo moral poročiti na GEOSSu, ker
je srebrnik darilo Društva GEOSS parom, ki se
poročijo na GEOSSu.
Vendar za vse tiste, ki se nimate namena poročiti samo zato, da bi dobili
srebrnik s slikovnim navodilom za zakonsko življenje, obstaja rešitev. Če
pridete na zimski arheološki pohod, ki je zaradi zimskih razmer
drugačen, krajši, a slajši (kuhanček!), je pa možno kupiti srebrno značko z
enakim motivom (sl.3). Več o kovancih na: http://www.vace.si/euro.htm
Zimski arheološki pohod z zabavnimi in poučnimi gledališkimi prizori DGK
bo potekal drugače kot jeseni in je dolg 6 km in start bo v nedeljo 27. 1.
2013 ob 10.00 iz pred Doma Petra Svetika na Vačah. Kot jeseni se bomo
gostili z dobrotami iz železne dobe. O že minulem jesenskem pohodu več
na: www.vace.si/po-poti-velikega-kneza1.htm
Na:www.vace.si/po-poti-velikega-kneza2.htm
si pa lahko preberete, kako je bilo na drugem pohodu

Pa ne pozabite na vsakoletni Kulturni praznik na GEOSSu v nedeljo, 3. februarja, ob 13.30, z
letošnjim slavnostnim govornikom Venom Tauferjem (kritik, esejist, pisatelj, Prešernov nagrajenec,
dramatik, …).
Rad nas imam z našimi predniki izpred 2500 let vred!
Zvonček Norček
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PONEDELJEK POPOLDAN

Vače niso znane samo po vaški situli, vaških klepetuljah, itd., temveč tudi po vaških originalih.
Poleg mene, kurjega strahu, sončne uprave in nekaterih, je tu nekoč živel mizar Brone, ki je z
delom vedno odlašal na ponedeljek popoldan, ko obljube, kaj vse bo naredil, seveda ni držal in
smo mu zato rekli Ponedeljek Popoldan.
Nekaj neverjetnega, kaj vse se pa v
današnjem času zares dogaja na
Vačah v ponedeljek popoldan v
zgradbi šole.
Vaška knjižnica - spodaj pod vrtcem je odprta vsak ponedeljek popoldan
od 16.00 do 19.00. (pa tudi v sredo
od 11.00 do 15.00) Vedno nas tam
prijazno sprejme lepa knjižničarka
Ana Vrhovec (sl.1) (01 896 25 58).
Ob ponedeljkih popoldne (vsaj
enkrat na mesec) pa lahko pridemo
na uro pravljic. Natančni podatki o uri
pravljic so objavljeni v Občanu.
Vsak drugi ponedeljek popoldne v mesecu so na šoli govorilne ure.

Članice Društva žena in deklet se od 17.40 do 18.40 pod vodstvom
Polone Klančnik razgibavajo v telovadnici (sl.2).
Za njimi takoj po telovadbi od 19.00-20.30 po parketu zaplešejo
orientalske plesalke ki jih vodi Ana Šimenc (sl. 3).
Ves ta čas pa v sobi za vaje zadaj za odrom člani Društva žena in
deklet Vače pletemo, šivano, kvačkamo,.. in se ob tem pogovarjajmo
o najbolj zanimivih stvareh sploh (sl.4).
V prvem nadstropju pa je v računalniški učilnici potekal gratis
računalniški tečaj za odrasle, ki ga je organiziral Izobraževalni center
GEOSS iz Litije. Fotografije ni, ker mi je učitelj Uroš Rozina to
preprečil in mi vljudno odprl vrata z željo, da zapustim te prostore
učenosti. Komaj sem mu uspel povedati, da mu želim srečno novo leto in da ga imam rad.
V sredo, ob 19.00 zvečer, ima v sobi za odrom vaje - Moški pevski zbor GEOSS, ki ga vodi
Matija Strehar. V petek, ob 18.30 pa zaplešejo plesalke – zumbo!
Na Vačah je torej v ponedeljek popoldan še posebno živahno!
Lepo mi je in rad nas imam, posebno sebe! Uživajmo s pametjo – to je edini smisel življenja!
Zvonček Norček
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SLOVNENSKI OSREDNJI KULTURNI DOGODEK NA
GEOSSU
V nedeljo pred osmim februarjem ob 13.30 se
vsako leto zgodi ena od osrednjih kulturnih
prireditev na GEOSSu v čast državnemu prazniku
in največjemu pesniku Francetu Prešernu, ki je v
verzih zapisal prvi najpopolnejši slovenski
program, ki je hkrati vizija in nacionalni program
vseh narodov. Žive naj vsi narodi, …
Kako vemo, da je to osrednji kulturni dogodek v
Sloveniji?
Ne glede na število obiskovalcev te prireditve pod
milim nebom se zgodi kulturni dogodek, katerega
višek je govor ene najuglednejših oseb, v katerem
kritično oceni naš čas.

Dogodek spremljajo vsi najuglednejši
novinarji naših nacionalnih medijev. Na
stojalu pred govornikom je vse polno
mikrofonov, na katerih piše RTV in kratice
še drugih pomembnih novinarskih hiš (sl.
2).
Ko spregovori slavnostni govornik, vse
utihne. Novinarji pišejo, naprave snemajo.
Še isti dan pri dnevniku lahko sledimo
poročilu o tem dogodku. Naslednji dan pa
časopisi ne poročajo samo o dogodku,
temveč tudi objavijo besedilo govora.
To besedilo potem objavimo v nikoli končani
knjigi (sl.1), katere ponatis je vsakih 10 let.
Tako je zapisana novejša 28-letna
zgodovina našega naroda skozi oči
umetnikov, politikov, in drugih uglednih
oseb.
Letošnji govornik je bil Veno Taufer (sl. 2)
(kritik, esejist, pisatelj, Prešernov
nagrajenec, dramatik, …), ki je po rodu
čistokrvni Litijan. Če bi želeli kaj več
zvedeti o njem, potem si preberite rubriko
Knjižnjice Litija iz januarskega Občana, ker
bo 12. marca tudi gost literarnega večera v
litijski knjižnici. Ker je Veno Taufer 19.
februarja praznoval svoj 80. rojstni dan,
smo mu z darili iz svojega kraja skušali
povedati, da smo nanj ponosni.
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Občan, marec 2013

ZGODOVINSKE VAČE

Kot se za naj zgodovinski kraj v Sloveniji spodobi, imamo na Vačah št. 10 - v Domu Petra Svetika - MUZEJ
(sl1).
Da je trditev naj zgodovinski kraj pravilna, je seveda, povsem nesporno:
- Poleg številnih najdb iz železne dobe je tu najdena dika1 Narodnega muzeja – Situla z Vač –
najpomembnejša arheološka najdba.
- V cerkvi je najstarejši križev pot v Sloveniji in
- v prizidku cerkve - najlepši božji grob na svetu.
- Da ne govorimo o GEOSS-u, fosilni morski obali, znamenitih Vačanih2…
- Naš prospekt je vaša osebna izkaznica in potni list, v katerem so upodobljene figure s situle. Bolj
razširjenega in uporabnega »prospekta« nima nobena slovenska znamenitost.
- Da bi bilo še naprej tako in še bolje, so v društvu GEOSS ravno v tem času ustanovili Strokovni center
GEOSS (za arheologijo, etnologijo, geologijo, biologijo, ekologijo, pedagogiko, turizem,…) Nekateri
strokovnjaki centra so spodaj navedeni.

V našem muzeju je:
- v pritličju arheološka zbirka, ki jo ureja arheologinja, dr. Vojka Cestnik,
- v prvem nadstropju je geološka zbirka, ki jo ureja geolog, dipl. ing. Blaž Zarnik,
- in zbirka znamenitih Vačanov in zgodovina GEOSS-a, za katero skrbi in jo ureja
etnologinja in kulturna antropologinja ter prof. slovenščine, Anka Kolenc.
Muzej je odprt non-stop - po dogovoru, če pokličete Družinsko gledališče Kolenc na št. 01 8976 680 ali 041 895
852 ali 041 896 632 ali pa pišete na elektronski naslov jani.kolenc@siol.net ali pošljete navadno pismo na naslov
- GEOSS, Vače 10, 1252 VAČE. Lahko pa kar pridete in pozvonite. Če bomo doma, ne bo problema in Vas
bomo zelo veseli!3
Prijetno presenečenje pa je pripravila za 8. marec naša šola, P.Š. Vače. Poleg zelo obiskane prireditve so bile v
prvem nadstropju razstavljene stare šolske kronike, stare listine s pečatom Marije Terezije, skrinja nezaupanja s
tremi ključi, podpisane note Antona Lajovca, situla z Vač … (sl. 2). Zelo odgovorno so na dragocenosti med
prireditvijo pazili in jih promovirali trije učenci. Aljaž je celo najvišje funkcionarje vljudno opozoril, da se v
razstavnem prostoru pač ne je sendvičev.
Pridite, vidite! Rad nas imam! Zvonček Norček
Opombe:
DIKA NARODNEGA MUZEJA - Tako je situlo imenoval nekdanji ravnatelj Narodnega muzeja Jože Kastelic. Beseda
pomeni: ponos, čast, slavo, odličnost – torej nekaj svetega in nad vse pomembnega – dragocenega.
Kako ovrednotimo neko arheološko najdbo. Zelooo preprosto. Starejša, ko je najdba in več ko pove, dragocenejša je.
Koščena piščal iz Bab je gotovo starejša, toda pove samo, da so igrali na koščene piščali, pa niti ni sigurno, da je tisto res
piščalka.
Situla je stara 2500 let, s svojimi podobami pa pove toliko, da je o življenju v tistem obdobju napisanih zelo veliko knjig, pa
še nove nastajajo.
1

septembra bo minilo 500 let prve tiskane knjige kakšnega Slovenca, ki jo je napisal Vačan – Dekan Dunajske
univerze Matija Hvale.
2 Letos

3

Pri obnovi muzeja so prostovoljno sodelovali in še sodelujejo številni krajani!
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Zaradi preobilice člankov v aprilu 2013 ni bilo moje kolumne. Novembra 2011 pa sem napisal dva članka objaviti sem pa smel samo
enega. Drugega objavljam sedaj!

TORKLA - Ja pravilno – spredaj ne sme biti črke š. Beseda pomeni mlin,
ki s pritiskom melje olive iz katerih potem stisnejo oljčno ali olivno olje. Ko
smo z Društvom žena in deklet z Vač šli na Primorsko, smo se ustavili
Tonini hiši, kjer je še tak mlin (sl.1 in 1a), ki ga je vrtela vprežena žival. Spet
smo lahko ugotovili, da imamo s Primorsko poleg (fosilne) obale še nekaj
skupnega. Velik valjast preklan kamen pod povečano poustvaritvijo situle z
Vač je pripeljan s primorske in je kamen, ki drobi zrele olive – bistven
sestavni del torkle (sl.2)
- Ker smo potovali natančno za martinovo smo v gostilni v Škocjanu bili
prijetno presenečeni. Ravno prejšnjo noč je v tej gostilni prepevala
Žlandrova Mojca s Podbukve, ki je tudi nam zapela, skupaj s svojim možem
slovenskim talentom, ki nam je igral na kravje zvonce. Težko smo se poslovili in hudo nam je bilo, da
so na programu našega izleta še druge stvari. Dobili smo najčudovitejši
zajtrk in najtoplejši sprejem sploh. V koloni smo nekam žalostno odplesali v
avtobus (sl.3). Ali veste, da so našli v Škocjanu tudi situlo. Na njej piše po
venetsko Osti jarej (sl.4) – ali po slovensko Ostani mlad – zdrav(jaro žito =
mlado žito). Danes rečemo Na zdravje in pogosto se še pozdravljamo z OJ
– kar je okrajšava za venetski pozdrav.
- V Hrastoljah smo si ogledali kamnito cerkvico, kjer freske prikazujejo celo
Sveto pismo – staro zavezo. Takrat pač niso znali brati. Poleg tega pa je na
steni narisan tudi mrtvaški ples. Ta naj bi prikazoval, da smrt pač ne dela
protekcije in vzame tako otroka, berača, plemiča, trgovca (sl. 5) . In vendar
se da po sliki natančno ugotoviti, da temu ni tako, da je med plesalci le ena
sama ženska. Zdaj vem zakaj moški umiramo mlajši in smo torej ogroženi.
- V Strunjanu smo bili na Prazniku kakijev, kjer smo seveda najedli sladkih
sadežev in jih nekaj odnesli s seboj, saj so bili 4x cenejši, kot v trgovini.
Sem pa pogrešal divjo sorto kakijev, ki raste po zapuščenih sadovnjakih
na Primorskem. Sadež je nekoliko manjši, vendar sladek in na sredini
ima koščico. (sl.6)
- Predno smo sedli k poznemu kosilu ali večerji smo si ogledali vinsko
klet in prostor, kjer zori kraški pršut. (sl.7).
- V gostilni Grča v Štanjelu pa smo se spet srečali z vaško znamenitostjo.
Tam je bila vitrina, v kateri je Oskar Kogoj razstavljal svoje izdelke tudi
znamenitega konja s situle z Vač, ki ga imamo tudi v osebni izkaznici. Veliki
kip tega konja stoji v World Trade centru v Ljubljani, pred knjižnico na
glavnem trgu v Sloven Gradcu in pred palačo OZN v New Yorku.(sl.8)
- Ob harmoniki, kitari in ubranem petju veselih popotnikov z Vač smo na
avtobusu celo pot domov plesali (sl. 9). Bil je žur – ni kaj. Zvonček Norček
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Občan, maj 2013

REŠITEV IZ BREZIZHODNE SITUACIJE ALI

ŽELEZNA DOBA. Ni šala! V železni dobi ni bilo denarja in torej do finančne krize sploh ni moglo
priti. Ker ni bilo elektrike, nafte, avtomobilov, facebooka, španskih
nadaljevank, itd., ljudje nismo mogli biti zasvojeni s pridobitvami
sedanje civilizacije.
V MUZEJU na Vačah je - poleg geološke zbirke, zbirke o znamenitih
Vačanih, o zgodovini GEOSSa - tudi prostor (sl.1), kjer bomo najbolj
nazorno izvedeli, kako živeti po vzoru naših davnih prednikov izpred
2500 let.

Spoznali bomo kulturne rastline (sl.2), ki so jih gojili, domače živali (sl.3),
oblačila na simpatičnih manekenkah (sl.4), domove naših prednikov (sl.5),
Maketo železnodobne hiše je izdelal Miha Halič.

… Vse pa spremljajo opisi v slovenščini in angleščini! ( Pokličite na 01
8976 680, ali 041 895 852 – pa se bomo zmenili, kdaj se lahko o tem
poučite tudi vi!)
Skupaj z Dr. Vojko Cestnik in drugimi člani Strokovnega centra GEOSS pa
izbiramo v bližini lokacijo, kjer bi zares postavili gradišče (sl.6) in živeli ta
čas. To je naš izziv! Se že veselim! Če me boste obiskali, vam bom v situli
skuhal okusno železnodobno čorbico!
Za ta čas, ko še ne znamo živeti tako, kot so živeli v halštatu, pa
predlagam krizno terapijo: Poglejmo sočloveka v oči, objemimo ga in mu
povejmo, da ga imamo radi, saj smo konec koncev vsi v isti godlji!
Z ljubeznijo do vsega: Zvonček Norček
Akvarel – rekonstrukcija naselja je vzeta iz ene od tabel na Arheološki poti Vače
(APV).
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Občan, junij 2013

Pred kratkim sem srečal svojega nekdanjega učenca
Marka Kotarja: »…Gospod profesor, ko bi vi vedeli, kako me zanima geologija! Doma
imam celo zbirko fosilov in prehodil sem že velik del Slovenije. Pridite pogledat!« Seveda
sem z veseljem obljubil obisk in pripomnil, da imamo v Domu Petra Svetika na Vačah
kar dve geološki zbirki:
- Zbirko kamnin in fosilov iz Slovenske geološke poti, ki jo je uredil dr. Stako Buser
in
- Zbirko iz okolice Vač, ki jo ureja nekdanji študent dr. Buserja, dipl. ing. geologije
Blaž Zarnik.
Nastopila je tišina in potem iz Markovih ust - vzdih začudenja:

»LE KJE JAZ ŽIVIM?«
»Če bi prebiral Norčka z Vač v Občanu, bi to že davno vedel,«
sem odgovoril. Navdušeno sva si ogledala najprej njegovo
zbirko (sl.1 in 1a') in takoj za tem še obe geološki zbirki v
našem muzeju (sl.2 in sl.3). Marko je bil tako očaran, da je to
povedal vsem svojim prijateljem, ki imajo enak hobi, češ, naj
bo vsem jasno, kje je on, Marko, doma. Obljubil je, da bo po
svojih močeh (ker dela v firmi, ki opremlja muzeje) pomagal
izboljšati in polepšati naš muzej. Seznam tistih, ki so do
danes s svojim delom ali kako drugače prispevali, da je muzej
bogatejši, visi takoj pri vhodu in je vse daljši. Marku sem
pojasnil, da dr. Buser ni uspel dokončati Slovenske geološke
poti in naj se raje odpravi po njegovi poti in pomaga raziskati in
dokončati njegovo delo in povabi k temu še svoje prijatelje.
Marko je povabljen na sestanek Strokovnega centra, da bo
predlagal in izdelal izboljšave, predvsem pa si želi spoznati
ing. Blaža Zarnika, da bo delo usklajeno s stroko.
Če še koga zanimajo 20 mil. let stari zobje morskih psov z
naše fosilne obale ali pa ruda, ki so jo kopali naši predniki v
železni dobi pred 2500 leti ali fosili iz Dolžanove soteske ali …
Pa naj pokliče na 01 8976 680, 041 896 632 ali pa pošlje mejl
na jani.kolenc@siol.net, ali pa se kar oglasite pri nas v
Družinskem gledališču – čez cesto (Vače 12), pa vam bomo z
veseljem vse pokazali (če bomo doma – zato le prej pokličite)!
Zvonček Norček
P.S.: Nič se ni spremenilo. Še vedno nas imam rad in moja ljubezen še
narašča!
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Občan, julij 2013

ADI MA IDEJO GENIALNO,
jaz jo pa izvajam maksimalno… JAZ SEM NOR… Ker se
pameten ne da živet, sem pobegnil v svoj svet.
Ker uživam v naravi in v goloti (sl.1), sem šel na svojo
kmetijo Zapece. Zdaj skrbim za kozo, konja, kunce,
mucke, piščančke, vrt, ... Kosim in sušim travo, sekam
grmovje, »bom naredil stezice, ki so včasih bile«.
Zelo nerad zapuščam zeleni raj in res uživam
maksimalno.

Včasih me obiščejo vnuki. Potem babica Anka zajaha
konjička (Arsisa) in drži vnukinjo, da ne pade s sedla, jaz
pa vodim konja (slikajo se pa drugi - sl.2). Včasih gremo
na Tinetovo jezerce (sl.3). To je tudi čudovit kraj za
piknik, kjer šumi voda - izvir potoka Kobiljek. To je prava
divja samota, narejena za tiste, ki žele v samoti preživeti
ljubezensko pravljico.
Včasih me obiščejo prijatelji in znanci. Potem mi pomagajo pri kmečkih opravilih, vendar se nam
nikamor ne mudi. Popijemo kakšno pivce, kakšno rečemo ali
zapojemo, se goli (kakor nas je bog ustvaril po svoji podobi)
okopamo v deviški vodi jezerca in se poslovimo polni ljubezni
in miru v brezčasnosti.
Tu je konec poti. Lahko se odpravite po nekdanjih stezicah na
Sveto goro ali v sosednje vasi - a z avtom se lahko odpeljete
samo nazaj v civilizacijo.
Če bi me slučajno radi obiskali, prej pokličite (041 896 632 ali
01 8976 070), da ne bo pohujšanja v Dolini Šentflorjanski.
Včasih ima tu kakšna duhovna skupina svoj dogodek. Pred
kratkim pa sta me obiskala prijatelja iz MALEGA RAJA. Tole
pa sta napisala na svojo spletno stran http://www.dnmaliraj.si/aktivnosti/ .
Prisluhnimo Adiju in njegovemu programu in še naprej
vztrajajmo v ljubezni drug do drugega … !
Zvonček Norček

93

Občan, avgust 2013
DEŽELA POŠTARJEV
V starih časih pred in po drugi svetovni vojni pa še prej so denar na kmetiji imeli samo za
lašk ole (sončnično olje), sol in cuker. Vse ostalo so pridelali doma. Je pa veljalo, da če
je kdo z grunta hodil na šiht (v službo) k ajzenponu (železnici) ali pa je bil poštar – potem
je bil ta član družine velik gospod, ker je edini imel denar, vsak mesec je dobil coləngo
(plačo ali osebni dohodek).
Še pred kratkim, ko ni bilo več nikjer mogoče dobiti službe, pa so na pošti z veseljem
sprejemali mlade fante, ki bi bili radi poštarji. Kmečkim fantom, čeprav marsikdo s
fakultetno izobrazbo, to ni bilo težko. Oni so bili navajeni delati. Tako imamo na Vačah in
okolici vse polno družin, kjer je vsaj en družinski član zaposlen na pošti. Biti poštar, to je
zdravo za srce in splošno počutje. Poleg tega pa si praktično najbolje informiran o
prebivalcih in njihovih domovih. V naslednji gverilski vojni proti pokvarjenemu
kapitalizmu in državi bodo to najzanesljivejši kurirji, izvidniki in vodiči.
V deželi poštarjev pa kaže, da bomo kmalu ostali brez svoje pošte, ki jo imamo na
Vačah že skoraj 150 let. Pravijo, da jo bodo ukinili tudi na Savi, Polšniku, Dolah, …Tako
pošta špara denar v času recesije. Gotovo se bodo na ta račun poštarjem »dvignile«
plače in ne lasje. Ponekod v Sloveniji že imajo premično pošto. To pomeni, da se pošta
seli iz kraja v kraj po določenem urniku. Lahko pa delo manjše pošte prevzame sosednja
velika pošta. Lahko pa se najde organizacija ali posameznik, ki se s pogodbo zaveže, da
bo opravljal to delo. Na Dolah se prodajalke že usposabljajo za nudenje poštnih storitev
- kar v trgovini.
Nikjer pa nimajo namena v zameno za pošto postaviti bankomata. Tudi to se ne splača.
Pred sto leti so na Vačah imeli pošto, tri trgovine, 5 gostiln, zadrugo, občino, … Le kako,
vrabca, se jim je splačalo?!
Vače pa so s pošto močno povezane. Tu so samo tri znamke, so pa še razglednice,
posebne kuverte z motivi z Vač, žigi, …
Več na: http://www.vace.si/posta.htm
Rad imam poštarje – poštarce še rajši!
ZvončekNorček
Pripis:
Prelistajte Občana! V njem so obvestila o prireditvah na Vačah: Vaški dan, Mednarodni
dan prijateljstva v zavezništvu na GEOS-u – Vranov let, Arheološki pohod, itd. Jaz bom
tam! Pridite! Brez Vas mi bo dolgčas!
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Občan, september 2013
PRVA TISKANA KNJIGA
28. septembra 1513 je izšla prva tiskana knjiga kakšnega
Slovenca.
28. septembra 2013 bo torej minilo 500 let odkar so
prvemu Slovencu v mestu Haguenau v Franciji natisnili
knjigo.
Avtor te knjige je Matija Hvale z Vač. Bil je rektor in dekan
na dunajski univerzi. Je prvi znani filozof med Slovenci.
Njegova knjiga je bila tako popularna, da so jo razgrabili
takoj, ko je bila natisnjena. Bila je izjemno popularen
učbenik filozofije in vse knjige, ki so jih kasneje našli, so na
robovih popisane z opombami študentov, ki so ta učbenik
študirali. Uradni jezik na univerzah je bila latinščina. Zato
je knjiga napisana v takratni latinščini in takratni pisavi, ki
jo zna brati le okoli deset Slovencev. Na 500-letnico te
knjige sem opozoril v članku leta 2007
http://www.vace.si/HVALE.htm. Na koncu sem napisal:
»Vsi, ki so nas ti podatki zadeli naravnost v srce, pa
poskrbimo, da bo septembra leta 2013 tak žur, kot se ob
500-letnici te knjige tudi spodobi! Kar začnimo! Ura teče, nič ne reče!«
Ura je stekla in nič ni rekla in vse smo zamočili in vse smo zamudili. Morda pa se bo še kaj
zgodilo.
Ker sam pač nisem sposoben prebrati te knjige (gledam lahko samo slike), sem na obletnico
osebno in neposredno opozoril:
- Narodno in univerzitetno knjižnico (kjer imajo dve Hvaletovi knjigi): go. Mihaelo Kocjančič
in mag. Marjana Ruperta;
- Filozofsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru: Dr. Matjaža Babiča,
dr. Aleša Mavra, Dr. Mateja Hriberška in Dr. Primoža Simonitija;
- Obvestil sem tudi vodjo Osrednje Humanistične knjižnice OHK FF: dr. Milana Lovenjaka;
- Predsednika sveta Osrednje Humanistične knjižnice OHK FF: Dr. Jerneja Zupančiča;
- Vodjo naše knjižnice: Andrejo Štuhec;
- Avtorja knjige Slovenski Dunaj: Draga Medveda;
Potem sem prosil dva ugledna Vačana, da uporabita svoje zveze: Dr. Marka Juvana in Dr.
Petra Vodopivca.
Če vas kaj več zanima o teh ljudeh, je zelo veliko o njih na internetu. To so res prave face, ki
so že veliko naredili za slovenstvo in za Vače.
Kljub temu:
NI NAM USPELO
Prav ti je Matija, zakaj pa nisi napisal knjige v slovenščini! Bi bil pred Trubarjem! Zdaj pa
imaš!
Radi se imejmo še naprej, pa če nam kaj uspe ali ne!
Zvonček Norček
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Zaradi pomanjkanja prostora v oktobru ni bilo objavljene kolumne. Pač pa so jo objavili v mesecu novembru 2013. Zato na tem mestu
objavljam še ne objavljen članek.

TANTRIČNA RAZLAGA GEOMETRIČNEGA SREDIŠČA SLOVENIJE
(Zvonimir Kolenc, december 2006)
Tantra TANTRA

geoss GEOSS

TANTRA tantra

Muladara čakra (če uporabimo angleško transkribcijo iz sanskrta je: Mooladhara chakra) ali korenska
čakra (podpora) Predstavlja primarne sile našega bitja in podzemni svet našega osebnega bivanja.
Nahaja se na koncu hrbtenice / na področju trtice in se manifestira skozi spolne žleze in medenični
splet. Nadzira spolne funkcije in je vpletena v spolne motnje. Povezana je z elementom zemlje,
prebudimo jo z vonjem, izraža se skozi podplate in noge.
Naštejmo nekaj pojmov- simbolov, ki so povezani s korensko čakro: teža, masa, slon, rumen kvadrat,
kocka, zemlja – kamen, temelji – osnova, Brahma (bog kreacije,
oploditve, regenracije), Dakini (boginja vrat sil Muladare – gospodarica kože), vonj, penis, …
Kaj je jantra ? To je lik, ki ga uporabljamo za vajo (meditacijo, koncentracijo),
za prebujanje sil v določeni čakri, z namenom zdravljenja, vzpodbujanja
določenih nagnjenj,…..
Jantra muladari čakre je moder kvadrat s točko na sredini. Ta točka se
imenuje bindu in v njej je zgoščena, stisnjena ogromna moč. Bidu pomeni:
vrata v druge dimenzije.
Mandala neke čakre je navadno slika (lahko je relief ali kip), ki
simbolično predstavlja čakro. Navadno vsebuje vse pojme in simbole,
ki so povezani s to čakro. Moja trditev:
Obeležje – spomenik je MANDALA MULADARI ČAKRE
GEOSS ali Geometrično središče Slovenije leži blizu Vač - v vasi
Spodnja Slivna.
- Samo obeležje – spomenik je zgrajen iz pohorskega tonalita
(pravilno – granodiorita) in gabra. To je zelo masivna in težka (gosta)
magmatska kamnina ( teža, osnova, temelj,..) sivo modrikaste barve.
- Tudi jantra te čakre je modra (Med vajo delamo s komplementarno
– torej rumeno barvo, ki jo dobimo, če zremo v modro barvo in po
daljšem času gledanja zapremo oči).
- Iz kamna so narejeni kvadratni bloki. Kvadrat, kocka pa so simboli te
čakre.
- Spomenik ima izrazito falično zgradbo. Falus pa je eden temeljnih
simbolov te čakre, ki simbolizira oploditev, nastanek, kreacijo,
spočetje,…
- Na dnu falusa – v špranji – je označena točka – geometričnega središča. To je natančno na sredini –
kot bindu točka (zgoščena energija). Te točke se navadno vsak obiskovalec dotakne z roko.
- Na prirezanih vogalih in na tleh ( - ki izražajo mehkobo slovenske duše) so oznake za strani neba.
POVZETEK
Kot da bi nam spomenik govoril:″Slovenka - Slovenec - kjerkoli si (oznake na prirezanih vogalih
spomenika: N, S, E, W in na enakokrakih trikotnikih na tleh S, J, V, Z):
–
–
–
–
–

tu je tvoj temelj, osnova,
od tu je tvoje seme – izvor, bistvo,
tu je tvoje središče,
od tu je tvoja energija, potenca,
tu je neizčrpen vrelec tvojega bistva.″

Hvala avtorju spomenika arhitektu Marjanu Božiču, ki je sledil svoji intuiciji in ustvaril simbol, ki izraža
težišče ne samo slovenske države - temveč tudi slovenske duše!
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UČBENIK ZA ŽUPANA
V ponedeljek, 7. oktobra, ob 18. uri je bila v Mariboru, na
Slomškovem trgu, v galeriji ARS SACRA predstavitev te
knjige (sl.). Njen avtor je dr. Maksimiljan Fras. Knjigo je
ocenil starosta dr. Stane Granda. V navdušenju jo je
imenoval najpopolnejši učbenik za župane, ker je v njej
opisan primer županovanja, pri katerem so člani različnih
slovenskih strank prijateljevali, se družili v zidanicah in
na počitnicah. Na politični in gospodarski sceni so
sodelovali in sprejemali odločitve, ki so Maribor med
obema vojnama, klub svetovni gospodarski krizi, dvignili
na visoko gospodarsko in kulturno raven. Učbenik je prijetno branje in pomirja. Knjiga bo
v januarju naslednje leto predstavljena tudi v litijski knjižnici. Njen naslov je:
MARIBORSKI ŽUPAN DR. ALOJZIJ JUVAN IN NJEGOV ČAS. Ob zaključku
predstavitve sem vse prisotne povabil v njegov rojstni kraj - na zgodovinske Vače zibelko številnih znamenitih osebnosti. Ob preučevanju le-teh spoznamo, da so Vače
zibelka prešernovskega mednarodnega prijateljstva, sodelovanja in srčne želje po
sprejemanju različnosti – že od pamtiveka.
Srce mi je zaigralo. Med gledalci sem opazil dr. Aleša Mavra. On je eden od tistih
desetih Slovencev, ki obvladajo srednjeveško latinščino. Težko mu je, ker smo zamudili
in zamočili 500-letnico prve tiskane knjige, ki jo je napisal Slovenec in Vačan, dekan in
rektor na dunajski univerzi v času Leonarda da Vincija - Matija Hvale. Predlagal je, da
se zares zavzamemo in leta 2018, ob-500-letnici njegove smrti, zares prevedemo najbolj
popularen učbenik za filozofijo: COMENTARII IN PARVULUM PHILOSOPHIAE
NATURALIS, da popravimo to vseslovensko sramoto. Na koncu smo se po štajersko
zapili in zapeli (Pili smo vino, ki se imenuje Falot), tako da sem zamudil zadnji vlak za
Litijo.
V letu, ki se izteka, pa je bilo o Vačah še veliko napisanega; v nekaj primerih so knjige
napisali tudi simpatizerji Vač. Opozoril bi samo še na knjigo, ki opisuje prvi napad
zavezniških sil na ozemlje Tretjega Rajha (Se razume, to so bili Titovi partizani). Knjigo
je napisal znameniti Litijan, geodet, ljubitelj GEOSSa, nekdanji partizan, Vili Kos. Naslov
knjige je: POHOD XIV. PARTIZANSKE DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO. Besedilo spremljajo
natančne karte z vrisano potjo in fotografije zdajšnjih dni.
Obe knjigi ima na zalogi založnik, Družinsko gledališče Kolenc.
Več o knjigah v zvezi z Vačami na: http://www.vace.si/knjige-vace.htm
Bližajo se dolge zimske noči – čas za branje knjig. Če boste brali samo knjige, ki so v
povezavi z Vačami, bo zima prekratka in še najmanj 10 naslednjih tudi.
Želim vam prijetno branje! Posebno gospodu županu, Franciju Rokavcu, saj je bil Dr.
Alojzij Juvan član SLS! Zvonček Norček
Pripis: Obe knjigi bo mogoče dobiti na stojnici Društva GEOSS in Družinskega
gledališča Kolenc, na Andrejevem sejmu, v nedeljo, 1. decembra , od 7.30 naprej, na
trgu na Vačah, kjer zagotovo ne bom manjkal!
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Ko človek prebira naslovnice novic, bi mislil, da je Slovenija država, v kateri je doma
kriminal; kjer so pogosti umori, poneverbe, nesreče, pedofilija, kraje, prekupčevanje z
mamili, itd. Vse našteto odstopa od normale in je zanimivo za ostale, ki tega ne
počnemo. Zato novinarji iščejo nenavadne zgodbe in navadno še kaj dodajo in časopis
gre v prodajo. Na Vačah, kjer je okoli tisoč prebivalcev, je samo vaškemu originalu
Regininemu Jošku uspelo priti v časopis, kot da sodeluje s prekupčevalci mamil; ali da
kot bolnik sredi najhujše zime živi v avtomobilu. V Litiji, kjer je prebivalcev 15 000 pa
sem slišal samo o nekih bojevitih psih in o nekom, ki je v svojem obupu sredi gozda
grozil z umorom. Iz zgornjih podatkov je enostavno sklepati, da je skrajnega kriminala
glede na število prebivalcev - malo. Izjeme, ki so opisane v novicah, pa samo potrjujejo
pravilo:

VREME JASNO, VSE JE KRASNO V SLOVENIJI.
Pravijo, da je kriza. Res denarja je vse manj. Zato obdelujem zemljo in gojim živali.
Lačen nisem! Še paziti moram, da se ne zredim, ker potem ne bi bil čisto nič podoben
Kenu. Ljudje, ki jih srečujem (glede na krizo) niso podobni tistim iz koncentracijskih
taborišč, ampak je pogosto ravno obratno. Res je, da ni denarja za kurilno olje in za
novo peč, ki bi kurila cenejše gorivo. Zato pa se ogrejem, ko pripravljam drva na svežem
zraku, sredi neokrnjene narave. Ker je vožnja z avtomobilom predraga, sem presedlal na
kolo za zdravo telo. Če je to kriza, potem naj kar traja. Se mi zdi, da smo morda po
naravi koleriki in razvajenci. Okoliščine niso nič krive za naše nezadovoljstvo, saj nas
naravnost silijo v zdravo aktivno življenje, polno veselja in izzivov.
Zame je največji izziv, da je največji šaljivec - Bog - dal vsakemu drugačno a vsakemu
najbolj pametno pamet (posebno ženskam – glej sliko). Tako nam nikoli ni dolgčas.
Imejmo se radi in uživajmo v novem letu – vse drugo nima smisla! Norček Zvonček
http://www2.arnes.si/~zkolen/NOVO2007.htm
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KONJENIKI
Na prvi sliki je natančno takšen konjenik, kot je upodobljen na situli z Vač. Na drugi sliki
je silhueta konjenika s potnega lista. (Silhuete konjenika so tudi na naših osebnih
izkaznicah. Poglejte kar tja!)
Na tretji sliki je spominek – približno 5 cm visok kipec, ki ga je možno kupiti v Narodnem
muzeju v Ljubljani. Če bi imel denar, bi kupil še večji kipec (ki je visok nad 10 cm –
68,57€). Uganite avtorja!
Skulpturo je oblikoval Boštjan Štine. Njegov oče je tudi kipar – Bojan Štine, ki je ima svoj
dom in atelje na Javorju (Šmartno pri Litiji). Kdo ne pozna čudovitih kipov konj, v katere
je kipar zaljubljen?! Pravkar pa je izdelal kar nekaj doprsnih kipov za Semič, itd. Tudi
njegov drugi sin, Matjaž, kipari in lani, od 2.- 30. oktobra, so imeli vsi trije razstavo v
Mestni hiši v Ljubljani. Med eksponati je bilo veliko takih, ki so bili tematsko povezani z
najimenitnejšo arheološko najdbo v Sloveniji - s situlo z Vač. Poiščite stik z njimi! Res so
face.
Zadnji konjenik je na spomeniku Rodoljubu na GEOSS-u, kjer neoborožen jaha v večni
mir.
V nedeljo, 2. februarja, pa Vas ob 1330 uri vabim na GEOSS, kjer bomo ob nastopu
Družinskega gledališča Kolenc in zunanjih izvajalcev na Kulturnem prazniku
prisluhnili tudi združenim pevskim zborom od Litije do Dola (približno 200
pevcev). Slavnostni govornik pa bo predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije Jože Osterman!
Rad nas imam! Zvonček Norček
Pripis:
Zaradi vremenske katastrofe (Žled je povzročila: lomljenje dreves, izpad električnega
toka, nemogoče razmere na cesti, tako da do GEOSSa sploh ni bilo moče priti.) je bila
prireditev prestavljena za en mesec.
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MALE MAŠKARE

Vse najboljše za god!
1. Pustni četrtek: Otroci na Vačah začnejo praznovati
konec zime in svoj god že na pustni četrtek. Na Vačah
pravimo temu pojavu – MALE MAŠKARE. Včasih so se
za to priložnost v šoli naučili kakšno koledniško pesem
in potem hodili od hiše do hiše po skupinah in
spraševali, če imajo kaj za Pusta Hrusta. Temu prazniku
je pogosto namenjen kulturni dan v šoli in vrtcu in otroci
napolnijo trg pred cerkvijo – največkrat v torek (sl.1).
2. Pustni petek je dan, ko zavijemo v neko gostilno ali
kak drug javni prostor, kjer je organizirana maškarada.
3. V soboto gremo na karneval v Litijo. Včasih je bil
karneval v nedeljo.
4. V nedeljo spet praznujemo v lokalih ali pa hodimo po
hišah.
5. Ponedeljek je dan za počitek (nekaj tudi zaradi vinske
utrujenosti ali mačka) pred viškom v torek. Najbolj
vztrajne maškare pa se vseeno rade potikajo okoli hiš.
6. Torek je dan, ko je povsod polno maškar in prireditev.
Na ta dan je bilo včasih (1950~1965) obsedeno stanje!
Vaški karneval – povorka (sl.2) je štela tudi po 50
maškar! Na sliki spredaj je Matetova vprega s furmanom
Tonetom in zapravljivčkom. Čurnov Andrej je bil vedno
med glavnimi. Tudi Čurnova krava je vlekla svoj voz.
Čurnov Tone s kahlo na glavi je bil pa voznik. Z Vač so
odšli na Slivno, od tam nazaj, skozi Vače v Potok (2 x
6km) in nazaj na Vače. To ni bila stalna proga. Zavili so
še kam drugam.
7. V pepelnično sredo je bil dolg sprevod, ko so
pokopavali Pusta. Naključni mimoidoči je bil čisto lahko
prepričan, da gre za pravi pogreb zelo priljubljenega
krajana (kot bi umrl TITO), saj so pogrebci tako zelo
pretresljivo jokali, da bi se jih še kamen usmilil. Taki so
pogrebci danes (sl 3).
Tudi letos bomo na karnevalu v Litiji, kjer smo bili v
nekdanjih časih pogosto nagrajeni. Spet bomo
spodobno proslavili naš in vaš praznik – vseh norcev
God.
Lepo mi je, če samo pomislim, kako zelo nas imam rad!
Zvonček Norček
HVALA VSEM, KI OHRANJAMO TRADICIJO !
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HOTIČANI STE VETERINARSKE FACE,
ker ste znani po doktorjih znanosti – univerzitetnih profesorjih, katerih stroka je
VETERINA. To so predavatelji na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in pisci vrhunskih
znanstvenih del:
doc. dr. Primož Klinc (1973 - ) – sicer Vačan, ampak zdaj živi v Jesenjah in zna
narediti tako, da se po želji rodi teliček ali pa telica (sl.1),
dr. Janez Batis (1919 – 2002) – mikrobiolog - doma s Konja (sl. 2),
dr. Leo Rigler (1914 – 2001) – anatom – ki bi bil letos, 19. aprila, star 100 let (sl.3).
Ob 100 letnici bi se morda spodobilo, da bi s pomočjo vašega prijaznega župnika
pobrskali po arhivu in pod vrhunsko umetnijo – oljnato sliko, ki visi v župnijski cerkvi,
napisali, kaj in kdo je na njej in kdo je avtor ogromnega platna. Vem samo to, da je
možakar v modri obleki dr. Leo Rigler in da za roko drži svojo ljubko hčer. Morda je v
ozadju narisan tudi njegov oče, ki je bil učitelj v Hotiču pa še drugi sorodniki so v
velikonočni procesiji (sl.4). Če bi Martin Brilej vse to vedel, o čemer zdaj pišem, bi
bila knjiga Litijski obrazi še debelejša.
Vaša čudovita učiteljica Marta je pred leti skupaj z otroci naredila raziskavo o Hotiču
in s tem iztrgala iz pozabe marsikatero skrivnost (http://splet-stari.fnm.unimb.si/mojaslo/predstavitve/predstavitve/hotic/ ).
Niste pa samo veterinarji; imate tudi glasbenike, slikarje, športnike, dobre gostilne,
rejce konj, kmete, gasilce, …
Med vojno ste preko Save z rancami ilegalno vozili ljudi in vse, kar je bilo potrebno
za upor proti okupatorju. Zato imate pri vstopu v vas z ljubljanske strani spomenik
brodnikom (sl.5). Čeprav ste bili nekateri med seboj na smrt skregani, celo drugo
svetovno vojno med vami ni prišlo do izdajstva.
Dragi Hotičani in okolišani: ponosen sem, da na jugu mejimo z vami. Kapo dol! Moje
iskreno spoštovanje in občudovanje! Četudi ne bi bili take face, kot ste, bi nas imel
vseeno neskončno rad!
Zvonček Norček
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Ker se je količina občinskih sredstev za Občana zelo zmanjšala, smo dopisniki dobili navodila, da prispevki lahko obsegajo
največ eno tipkano stran in vsebujejo največ eno morda dve fotografiji. Nekateri pa se pritožujete nad kratkimi teksti in
majhnostjo fotografij, zato si moje prispevke v veliko večji resoluciji lahko ogledate, kopirate barvne fotografije, itd. na http://www.vace.si/OBCAN.htm. Kdor želi, pa pri meni (041 896 632) lahko dobi vezane vse članke s stvarnim kazalom (A4
format). Tako bo teksta zelo veliko!

MUZEJI
Že pred letom 1955 so obstojali razni muzejski eksponati: v prostorih krajevne skupnosti, farnega arhivana Vačah, v starem
gasilnem domu, v katerem je bila šola in pri nekaterih domačinih. Leta 1955 pa je bila zgrajena nova šola in kmalu je
Turistično društvo Vače v nadstropju šole, takoj pri stopnišču, dobilo prostor za postavitev prvega muzeja. V njem je bilo več
kot sto eksponatov - med drugim tudi: tri listine s privilegiji trga Vače - s pečati od različnih vladarjev (Marije Terezije, Jožefa
II., Franca I.). Ko so kopali pesek za novo šolo pod Slemškom, so našli železnodobne žare, ki so tudi bile del muzejske
zbirke. Kasneje je ta prostor, zaradi povečanega števila otrok, potrebovala šola in ga spremenila v učilnico. Nekatere
dragocene stvari so se izgubile.
1. Zdaj je v šoli zanimiva muzejska zbirka, ki pa ima samo eno listino s pečatom. Ima pa trško skrinjo, ki so jo zaradi
medsebojnega nezaupanje vedno odpirali trije najpomembnejši Vačani s tremi različnimi ključi naenkrat – vsak s svojim. Je
pa še več drugih eksponatov (sl.1).
2. V Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika (sl.2) je kar pet različnih zbirk. Prav kmalu bo to muzej z licenco.
Več na - http://www.vace.si/arheologija-muzej.htm in na http://www.vace.si/geologija-zbirka.htm .
3. Muzej starožitnosti na Slivni, nastal iz diplomskega dela Anke Kolenc »Slivna samooskrbna etnološka vas«, je zbirka
orodij in strojev, ki so jih uporabljali še naši dedki in babice (sl.3). Nastal je iz zbirke Jožeta Kimovca.
http://www.vace.si/NASLOVNICA.htm

4. Samo malo višje pa je Stane Ocepek napravil zbirko pripomočkov, ki so jih včasih uporabljali tesarji, rezbarji, mizarji
(sl.4).
5. Gasilni dom Vače pa je letos bogatejši za zgodovinsko predstavitev gasilstva na Vačah (sl. 5).
Obiščite nas in rad nas imam! Zvonček Norček
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MUZEJI 2
Kakšno ogorčenje veje iz vaših pisem! Prosim brez razburjanja! Vse bom takoj pojasnil!
Pisali ste, da sem prejšnjič naštel in napisal samo nekaj nepomembnih informacij o kar petih muzejih
na Vačah - http://www.vace.si/muzeji.htm in vas samo navdušil ter zelo razburil, ker vam nisem povedal
tistega, kar zanima večino: Kdaj je katera od muzejskih zbirk odprta (kadarkoli - po dogovoru)? Koliko
je vstopnina (po dogovoru – navadno ni vstopnine in preberi v nadaljevanju)? Na koga se obrniti na
Vačah, da je možno vse to doživeti? Komu so namenjene vse te dragocene zbirke (vsem, ki jih
zanimajo Vače)?
1. V šoli na Vačah skrbi za zbirko ga. Dajana Maurič. Zato pokličite v šolo - morda pred poukom, ob
7.30, ali v času glavnega odmora, ob 9.35 ali ob koncu pouka - na št. 01 897 60 87. So zelo prijazni in
radi vam bodo pomagali. Kadar je v kraju večja krajevna prireditev, takrat je navadno tudi ta zbirka
odprta in za vodenje poskrbijo kar naši učenci, kar je še posebej privlačno. Hvala učiteljem za takšno –
reklo bi se domovinsko vzgojo naših potomcev.
2. Če si želite ogledati zbirke v Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika ( http://www.vace.si/arheologijamuzej.htm in na http://www.vace.si/geologija-zbirka.htm ), potem pokličete Družinsko gledališče
Kolenc 01 8976 680 ali 041 895 852. Skoraj vedno smo dosegljivi. Posebno veseli pa smo, kadar nas
obiščeta naš vrtec in šola. Zanje in za vse domačine je vstop prost (skupaj z vodenjem), saj smo
neskončno veseli, če ozavestimo svojo preteklost in se zavemo svojih korenin. Sicer pa je ogled
možen tudi v sklopu »stand up« vodenja do naših številnih znamenitosti in ob prireditvah (Arheološki
pohod, Andrejev sejem, Vaški dan, itd). Za vse ostale obiskovalce pa je cena vstopnice za voden
ogled, ki traja do 60 min.: 3€ Se pa po dogovoru tudi prilagodimo.
3. Za Muzej starožitnosti in samooskrbnosti na Slivni, ki je etnološka vas na prostem, stane vstopnica
za voden ogled, ki traja do 2 uri, 5€.

4. Za tesarsko, rezbarsko, mizarsko zbirko Staneta Ocepka pa kar njega pokličite po tel. št. 01 898 10
00. Je zelo prijeten možakar, ki rad pripoveduje o starih časih (o tem je napisal celo knjigo) in tudi
praktično pokaže, kako te pripomočke uporablja.
5. Gasilci bodo za svoj muzej še določili skrbnike. Do takrat pa lahko pokličete kar zavednega gasilca in
enega od pobudnikov tega muzeja, Viktorja Garantinija - 01 8976 194.
Da se svojih koren zavemo! Kako rad nas imam! Zvonček Norček.
Vsem, ki ste naročili knjigo - zbirko vseh mojih člankov (Slava trga Vače) se zahvaljujem za najboljši
nakup. Brez skrbi, knjige ne bodo pošle, ker jih sproti natisnem, kolikor je pač potrebno.
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TEGA ČLANKA RAJE NE BERITE,
da ne boste slabe volje in upam, da ga bo urednik skril v kakšen kot časopisa, kamor
nihče ne pogleda s čim manjšimi črkami. Tudi fotografije ne bom dodal, da ne bom
vzbujal pozornosti. Bili ste opozorjeni!
Lokalni turistični vodnik za območje Srca Slovenije je lahko tisti, ki je uspešno opravil 34
urni brezplačni tečaj (april 2012). Za območje posavskega hribovja pa je RCL tudi
organiziral nekaj podobnega že davnega leta 2004-2006.
Vsi novi lokalni turistični vodniki zdaj lahko pridejo na našo fosilno obalo Panonskega
morja in pokažejo, kje se nahajajo strašni zobje morskega psa - hexanchus griseus; ali
pokažejo turistom, ki so na primer prišli iz Rogatca, kateri kamen na spomeniku
rodoljubu na GEOSS-u je prinešen iz Loga pri Rogatcu; dokažejo na terenu, zakaj je
Situla z Vač najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem; ponazorijo, kako se
pere perilo na Udi (,če sploh vedo, kaj je Uda); pa še in še. Stavim, da ne zmorejo tega
niti za eno samo zgornjo trditev. Si dam takoj nekaj odrezat.
Društvo GEOSS je za vodenje po našem
območju pooblastilo Družinsko gledališče
Kolenc. Naš vodnik mora opraviti najprej
avdicijo, da vidimo, če ima sploh igralske
potenciale, da lahko vodi. Poznati mora
najpomembnejše stvari iz približno 40 knjig
(http://www.vace.si/knjige-vace.htm),
narediti mora izpit pri našem etnologu,
geologu, arheologu, pedagogu
(http://www.vace.si/zgodovinske-vace.htm).
Temeljito pa mora seveda poznati naše
znamenitosti tudi na terenu. Potem dobi po
meri narejeno oblačilo, ki je bilo značilno za
neko obdobje naše zgodovine in nauči se
nekaj vlog za stand-up vodenje.
Zdaj pa ne kličite mene, kot je to bilo
prejšnjič, ko sem pisal o muzejih. Kdaj pa je
bil norec odgovoren za svoja dejanja?
Bodimo resni, saj nismo slovenska vlada!
Kličite raje odgovorno osebo, čeprav je pred
40 leti le-ta naredila zelo neodgovorno
dejanje (Vzela je norca za moža. Ampak
takrat to še ni bilo tako zelo očitno.)
Navkljub vsemu NAS imam še zmeraj rad in
uživajmo počitnice, če že drugih dni v letu
ne znamo!
Zvonec Norec
Takole pa zgleda članek v občanu – slika na levi.
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GOING UP THE COUNTRY
je naslov skladbe v
izvedbi Canned
Heat (1968), ki je
postala himna otrok
cvetja – Hippyjev.
Njihovo geslo, znak,
pisana oblačila in
predstavnika Johna
Lennona (1971 Imagine) vsi
poznamo (sl.1).
Človek si ne bi
mislil. Obstoja
MLADINA, ki
občuduje vrednote
tistega časa! Prišli
so k meni na grunt
in zgodil se je tri
dnevni festival in
spanje v šotorih,
prepevanje ob ognju
in kitari, v naravi,
daleč stran od
ponorelega sveta,
polni LJUBEZNI –
prišli so na deželo =
Going up the
country. Prepevali
smo pesmi moje
mladosti (slovenske,
hrvaške, angleške)
izpred 45 let, ko
sem bil še
hippy(sl.2). Bilo je,
kot da bi se mi
zares vrnila
mladost. Srečen sem! Ob večerih so pa igrali povabljeni ansambli.
Kdo so ti mladeniči? To je Šodr teater iz Šentvida in njihovi prijatelji. Na facebooku sem
se že prijavil, da tudi jaz postanem njihov prijatelj (So me že potrdili.).
Ko je bilo vsega konec, so pospravili za sabo, kot da tukaj ni nikoli uživalo v neokrnjeni
naravi 150 lepih, srčnih in mladih ljudi. Travnik je zdaj nekam prazen. Na njem se pasejo
koze in moj konjiček.
Rad Nas imam in kaj naj Vam dam, da boste še večkrat prišli?
Zvonček Norček
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KMET ZARUKAN
je bila v mojih otroških letih v Celju najnizkotnejša kletvica. Biti kmet, je pomenilo še manj kot pijan in
polulan cestni pometač. To je pomenilo nekaj nagravžnega, smrdečega, kar je nevredno, da je. Sedeti
v isti klopi s kmetom, je bila najhujša kazen božja in vsi so si zatisnili nos, ko so šli mimo tebe, ker
smrdiš kot kmet in so se te izogibali. Sošolcem si niti v sanjah nisem upal povedati, da ne hodim na
počitnice na »sveto« morje, temveč k babici na grunt.
Toda časi se spreminjajo. »Vse se vrača; vse se plača!« pravijo naši južni bratje. Zdaj vsi čutimo
resnico, da je KMET - NAJVEČJI GOSPOD. Biti KMET, je, zaradi krize, postalo moda. Vsi bi bili
samooskrbni in bi pridelovali hrano na razne načine: na balkonu, v stanovanjih, s permakulturo, na
strehi blokov, itd. Zdravilna hrana je postala samo tista, ki jo sam nabereš in pridelaš s svojim
domačim semenom, na svoji zemlji.

V našem kmečkem okolju na Vačah
obstoja Društvo žena in deklet Vače.
Vsako leto prireja zelo obiskan Vaški
dan, ki je posvečen kmečki tradiciji.
Do zdaj so bile prireditve posvečena:
kmečki ohceti, mlinom, kozolcem,
sušilnicam za sadje, hramom, itd. (
več na http://www.vace.si/presa1.htm) Naše
KMEČKE PUNCE spečejo in skuhajo
dobrote za razstavo in priboljšek
(sl.1). Letos se bomo poklonili
stiskalnicam za sadje ali PREŠAM
(sl.2), ki neizprosno izginjajo iz
našega okolja. Pri tem dogodku
sodeluje ves kraj: šola, vrtec, gasilci,
... Strokovno je ta etnološka prireditev
podprta z Dr. Vitom Hazlerjem in
etnologinjo in kulturno antropologinjo
Anko Kolenc, ki vsako leto napiše tudi
poljudno strokovno brošuro na temo.
na 22. Vaškem dnevu! Začne se ob
9.00, od petnajste ure naprej pa nas
bo pri druženju zabaval Ansambel
Toneta Rusa.
Do zdaj so izšle knjižice o furmanih z
Vač, o sušilnicah za sadje, o kozolcih,
o hramih, O starih otroških igrah,
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o trgu Vače, črnih kuhinjah,… Možno jih je kupiti ali pa si jih
ogledati na internetu:
http://www.vace.si/furmani.htm
http://www.vace.si/crna-kuhinja.htm
http://www.vace.si/susilnicesadja
http://www.vace.si/STARE-IGRE.htm
http://www.vace.si/kozolci-vace.htm
Se vidimo torej v nedeljo, 24. avgusta 2014,
.
Rad nas imam! Zvonček Norček

september 2014

ZMAGOVALEC NAD HITLERJEM - BOSANSKI BRDSKI KONJ
To je konj, ki je bil na pravi strani med drugo vojno. Niso ga uporabljali Nemci, četniki,
ustaši, domobranci in druge kvizlinške vojske, ki so se povezovale z okupatorji (kot so Nemci, Italijani, Madžari). To je bil
majhen, trdoživ, vztrajen, ljubeč,
družaben konjiček, ki je skupaj s
partizani odšel v hosto in nosil orožje,
ranjence, ... Prva uradna zavezniška
enota, ki je napadla ozemlje Tretjega
rajha – Štirinajsta divizija – je imela v
svojem sestavu 120 konj in le vsaka
deseta žival je preživela. V litijski
knjižnici lahko dobite knjigo o poti
Štirinajste divizije (avtor je Litjan - Vili
Kos), ki je opremljena s karto na vsaki
drugi strani, da se lahko sami podate na
to pot (sl.1). Knjigo lahko kupite pri
Družinskem gledališču Kolenc.
Ti konji so bili pomemben sestavni del
Jugoslovanske narodne armije. Toda, ko
je le-ta razpadla in ko je delo na kmetiji
prevzela mehanizacija, je skoraj izumrl. Med tistimi ljubitelji konj, ki so to opazili, je bil
tudi Anton Dolinšek, ki je - iz ljubezni do majhnega zvestega konjička - prodal svojo firmo
v Zagorju in se odslej ukvarja samo z vzrejo bosanskih brdskih konj http://www.bosanskikonj.si. Z genetsko analizo so ugotovili, da vsebuje gene tarpana in
arabskega konja. To je torej po starosti in stasu, pasma konj s situle z Vač. Enega
konjička mi je Anton podaril (sl.2) in morda je to začetek venetskeilirske, halštatske ali
železnodobne konjenice.
Naša arheologinja Dr. Vojka Cestnik
komaj čaka, da se konjenica razvije in
izuri, kajti železnodobni konjenik s situle,
ki ga imate v zeleni barvi na osebni
izkaznici, jaha brez sedla. Narediti pa je
potrebno še bojni voz in kočijo – vse
tako, kot je na situli z Vač. Šele po tem
bomo lahko sodelovali na arheološkem
pohodu.
V soboto 28. septembra bo že peti
Arheološki pohod (Tokrat še brez nas
konjenikov.) s sledečim programom:
10.00 Sprejem v Društvu GEOSS Muzeju Petra Svetika
11.00 Pričetek pohoda Po poti velikega kneza z Vač
Tema pohoda: Grob dame s figuricami
16.00 Predviden zaključek pohoda in pogostitev
Se vidimo! Tudi konje imam rad! Zvonček Norček
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KDO JE ZMAGOVALEC V DRUGI SVETOVNI VOJNI?
Po članku v New York Timesu smo Slovenci edini narod na svetu, ki tega ne vemo.
Mislimo, da je bil zmagovalec tisti, ki je preživel, ne glede na to, če je sodeloval z
okupatorjem in bil belček, domobranec, esesovec, ustaš ali četnik - pa še kakšen. Kaže
pa, da so poraženci partizani, ker so po vojni nekateri pobijali okupatorjeve sodelavce,
kar je seveda kriminalno dejanje najhujše sorte. Kdo ve kaj bi bilo, če bi zmagal tretji
rajh s Hitlerjem na čelu s svojimi pomagači, če so jih že med vojno toliko pobili – največ
v koncentracijskih taboriščih. Zato nasvet: Če med vojno nisi bil na pravi strani in si bil
poraženec, potem beži, kolikor daleč lahko. Kajti zmagovalec ima zelo preprosto
filozofijo: » Nasprotnik premaganec je kriv, ker so mi ubili očeta ali odpeljali sosede v
koncentracijsko taborišče, itd. Zato moram to preprečiti tako, da pobijem čim več teh
ljudi, ki so vzrok za smrt mojih dragih.« To je zakon divjega zahoda. Tu v Evropi pa je
bilo po vojni še veliko bolj divje in evforično. To je pač stopnja razvoja nekega naroda.
Zato ne pozabimo na strahote vojne in po njej - pa imejmo se še naprej radi. Bog je pač
vsem dal najbolj pametno pamet a vsakomur drugačno, originalno.
Spomnimo se umrlih in odpustimo jim zmote, saj tudi sami
živimo v zmotah. Zmota je dobra samo zato, ker nas uči,
kaj je narobe. Zvedel sem, da tako filozofirajo Avstrijci:
»Bili smo na napačni strani in občudujemo nasprotnike, ki
jim je uspelo nas premagati. Zmagala je pravica in
občudujemo partizane, ki so si upali upreti podivjani sili, ko
je zgledalo vse totalno brezupno«. Avstrijca Barbara in
Mathias Hammer kar vsako leto prideta na Vranov let (sl.)
in občudujeta našo ljubezen in junaštvo. Mi pa
občudujemo njuno, ker si upata – saj njuni predniki niso bili
takrat na pravi strani.
Zato na vse svete ne pozabimo na vsebino grobov!
Iztrgajmo pozabi, kdo je v grobu in kaj se je zgodilo, da je
moral umreti, da se slučajno ne bi ponovilo.
Jaz sem se napotil v hišo, kjer poznajo zgodovino zelo
dobro, saj je bil marsikdo med njimi udeleženec druge
svetovne vojne. To je dom naših dedkov in babic – Dom
Tisje in nov Socialno varstveni center v Litiji. Tako sem od
njih zvedel, kaj skrivajo spomeniki na območju Vač.
O vsakem spomeniku posebej lahko preberete na
http://www.vace.si/spomeniki.htm
Če se bo še enkrat zgodilo, potem najprej izženimo
nasilneža, kasneje pa se pogovorimo – brez streljanja.
Tako je bilo pri Francozih.
O ko bi vedeli kako zelo nas imam rad in nikoli več vojne,
nikoli več največje možne neumnosti na svetu!
Zvonček Norček
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PONOVIMO ALI KONČNO - OSVOJIMO
»Preden začnemo obravnavati novo snov, je najprej treba ponoviti in utrditi staro. No
Janezek odgovori:>Kdo je bil prvi, ki je s slovensko poezijo dosegel (za nas Slovence pa
celo presegel) svetovno raven?<«
Janezek na vprašanje ni odgovoril, ker se mu je zdelo sramotno, ker učiteljica ne ve, da
je to France Prešeren. Zahteval je, da se mu zastavi težje vprašanje. Učiteljica je
vprašala: »Kdo je bil prvi med Slovenci, ki je dosegel svetovno raven na področju
sodobne klasične glasbe?« Me prav zanima, kdo med nami ve, da je to bil naš rojak z
Vač ANTON LAJOVIC?! Prepričan sem, da tega na osnovni šoli ne učijo in da je to
morda ozavestil le redko kateri prof. glasbe. Kot bi se ga sramovali?
Lucijan Marija Škerjanc je avtor Lajovčeve
čitanke in tam je to zapisano in dokazano. En
izvod z Lajovčevim posvetilom imajo na naši
šoli, to je v PŠ Vače. Lahko pa preberete tudi
knjigo Glasbeni svet Antona Lajovca, ki jo je
napisal Dragotin Cvetko. So pa člani dinastije
Lajovic zelo pogosto povezani z glasbo. Dirigent
Uroš in skladatelj Aleksander sta njegova
nečaka. Celo moja kolegica Marjana
Hoenigsfeld (Litjanka, ki je tudi Lajovčeva –
vnukinja nekdanjega župana Litije – Francija
Lajovca, ki je tudi prepeval pri litijski Lipi),
biologinja, ki proučuje vidre, ne boste verjeli,
vodi Biološki oktet.
Če pa bi se radi osebno o tem prepričali in če
vam je všeč klasika, pa pridite 30. novembra na
Vače, v dvorano Doma Sv. Andreja, ob 15.00 in
uživajte v tradicionalnem Glasbenem
popoldnevu Antona Lajovca. Veste, to, da se ta
dogodek odvija v prostorih našega župnišča ni
slučaj. Anton je bil namreč tudi cerkveni
organist. Ob nedeljah se je z vlakom odpeljal v Kresnice, potem je šel peš do svoje
edine sestrične Klančarjeve Maričke na Klancu in naprej na Sveto goro, kjer je pri maši
zaigral na orgle. Potem pa spet peš na Savo in na vlak v Ljubljano na Dvorakovo ulico,
kjer imajo potomci svojo veliko hišo še danes.
Dopoldne pa vas vabim na tradicionalni Andrejev sejem, na katerem bomo Vačani
prodajali in kupovali stvari, ki jih znamo sami narediti ali pridelati.
Se vidimo in rad nas imam! Zvonček Norček
Če ne verjameta vsega, kar je zgoraj napisano, pa le povprašajte strica Googla.
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ŽIVLJENJE JE RADOST
21. januar je svetovni dan objemanja. Za ta dan je od leta 1986 krivec duhovnik Kevin Zaborney iz
Michigana, ker je to svojo idejo realiziral. Objeme je na svoji univerzi ljubezni v južni Kaliforniji, v
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, učil in praktično izvajal Dr. Felice Leonardo Buscaglia Ph..
Potrebujemo štiri objeme na dan za preživetje.
Osem za normalno življenje in dvanajst objemov na dan za rast.
Objemanje je zdravo.
Pomaga imunskemu sistemu, zdravi depresijo, zmanjšuje stres in prinaša zdrav spanec.
Je poživljajoče, pomlajujoče in nima nobenih neprijetnih stranskih učinkov ...
Objemanje je v resnici čudežno zdravilo.
Objemanje je povsem naravno.
Je organsko, naravno sladkano, brez umetnih dodatkov, ne onesnažuje in je prijazno do okolja in
stoodstotno koristno.
Objemanje je idealno darilo. Odlično je za vsako priložnost.
Objemanje je zabavno dajati in sprejemati.
Objemanje kaže našo ljubezen, ne potrebuje darilnega papirja in je seveda vedno vračljivo.
Vse to povzroča hormon oksitocin, ki nastane ob ljubečem dotiku.
Skratka, objemanje in ljubeče besede sta čarovniji, ki izpolnita vse želje. Ker ta čarovnija ni patentirana
ali avtorsko zavarovana, jo lahko brez greha širimo. Pa ne pozabimo na najpomembnejšo osebo v
svojem življenju! To smo mi sami. Objemimo sebe in povejmo si (morda pred ogledalom), da se imamo
radi!
Kako srečen bi šele bil, če bi lahko objel cel svet. Mi se mamo radi!
Zvonček Norček

http://www.vace.si/NOVO2007.htm

Stiskanje k
živalim je za
veliko ljudi manj
grešno in kot
nalašč za to so
hišni ljubljenčki.
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TRIJE LITIJSKI ŽUPANI IN GEOSS
1. Jože Dernovšek (častni občan občine Litija 2014 - županoval od 1974 do 1982) je v mladosti pri
pouku geografije od učitelja Jožeta Župančiča izvedel, da je nekje na Vačah težišče Slovenije. Proti
koncu svojega mandata je to preveril na Geodetskem zavodu Slovenije, kjer so mu to izračunali
(Marjan Jenko) in kmalu je bil narejen projekt Vače 81 (Peter Svetik), ko so zagnanci izpeljali ta projekt
in postavili pomnik z urejenim okoljem na dan borca 4. julija leta 1982. Po končanem županovanju je
postal dolgoletni predsednik Društva za
razvoj in varovanje GEOSS-a (na kratko Društva GEOSS).
2. Mirko Kaplja je bil župan z najdaljšim
stažem, in sicer 20 let, od l. 1986 do l. 2006.
Zato bi težko naštel vse njegove zasluge. Je
tudi častni občan občine Litija od leta 2008.
Ker je bil na čelu takratne Socialistične zveze
delovnega ljudstva in ker si je osebno
prizadeval za popularizacijo in realizacijo
projekta, je bil on tisti, ki je odkril pomnik
GEOSS. Po njegovi zaslugi so se na
GEOSS-u še pred osamosvojitvijo zbrali
župani iz skoraj vseh občin v Sloveniji in v
kamen preroško zapisali »ŽIVIMO IN
GOSPODARIMO NA SVOJI ZEMLJI.«
Uspelo mu je »ustoličevanje« slovenskih
predsednikov. Kot njegov predhodnik je tudi
Mirko po končanem županovanju postal in je
še predsednik Društva GEOSS.
3. Franci Rokavec (župan od leta 2006 –
dobro pa mu glede tega kaže tudi za naprej)
je v času, ko je bil poslanec v državnem
zboru, dosegel, da ima GEOSS sedaj svoj
zakon (oktober 2003) in da se zakonsko
koncesijska sredstva namenjajo za skrb in za
razvoj GEOSS-a. Tako je GEOSS postal
državni protokolarni objekt, ki je iz državnega
in narodnostnega vidika posebnega pomena
in simbolizira zakoreninjenost Slovencev na svoji zemlji. Po njegovem županovanju ga, kot je to
običajno, čaka mesto predsednika Društva GEOSS. Datum, ko je bil GEOSS spočet, pa je postal v
času Francija Rokavca - občinski praznik.
4. Upam, da ne bo potreben še en župan, ki bo dosegel, da dobimo domačini s svojim društvom, ki se
ukvarja tudi s turizmom, odlok (kot smo tržani Vač že nekoč dobivali svoje trške privilegije od cesarice
Marije Terezije, cesarja Franca I in Jožefa II) o izključni pravici lastnega razvoja, upravljanja ter
strokovnega in turističnega vodenja na svoji zemlji. S tem imamo problem na Vačah, na Dolah in še kje.
Brez naše vednosti vodijo skupine do naših znamenitosti – po naravni logiki nepooblaščene - nam
dobro znane osebe.
Vabim nas na tradicionalno devetindvajseto prireditev ob kulturnem prazniku na GEOSS-u, ki bo
v nedeljo, 1. februarja, ob 13.30. Slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta,
šarmanten in uspešen g. Mitja Bervar.
Rad nas imam! Zvonček Norček
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ETNO PISCI
Etnologija je veda o narodu. To je torej veda, ki proučuje način življenja, navade, šege,
oblačilni videz, značajske poteze naroda, itd. Ena od posebnosti Slovencev je, da je
skoraj vsak drugi Slovenec gasilec. Mogoče zaradi bojazni, da bi začela goreti fovšija. V
tem primeru bi bilo gasilcev še premalo.
Nekateri med nami so se odločili, da bodo opisali svoje življenje – spomine. Tako pisanje
ima izredno velik pomen, ker lahko etnolog, ki take knjige prouči, naredi etnološko
predstavitev neke dobe, kraja in ljudi. Tudi veliko zgodovinskih podatkov se najde v taki
knjigi, ki ni samo znanstvenega pomena, pač pa je to lepa popotnica za potomce, da se
svojih korenin zavemo. Nič zato, če knjiga ni slovnično na visokem nivoju. Pomembno
je, da ostanejo spomini in podatki. V našem muzeju Petra Svetika imamo domoznansko
knjižnico s preko 200 knjigami, ki so povezane z Vačami in taki spomini so še posebej
dragoceni.
To so pisci in naslovi knjig, v katerih so opisali svoje oziroma naše življenje:
1. Stane Ocepek: Pot, ki pušča spomine (2009). V svoji hišici iz pravljice, v Slivni, ima
celo Mizarski in tesarski muzej. Ravno zdaj pa dela čebelnjak, ki bo primeren za
ogled in celo pripravljen za zdravljenje s pomočjo čebel.
2. Silvo Klopčič: Moji spomini (2014). Silvo je vnuk znamenitega starinokopa Tita
Strmljana - www.vace.si/HOPLIT.htm. Pred njegovo hišo stoji kamnita miza iz
gradu Mačkovec. Več na: www.vace.si/kamnita miza.htm
3. Anton Vrtačnik: Dogodki in zgodbe Škundrovih (2014). Okoli svoje hiše v Slivni je
Škundrov Tone postavil veliko zabavnih lesenih skulptur - www.vace.si/kamnita
miza.htm.
4. Kot na vsaki pa tudi na naši šoli na Vačah učitelji pišejo Šolsko kroniko, ki je za
raziskovalca etnologije ali pa zgodovine zelo uporaben dokument.
5. Vinko Pestotnik je v času svojega življenja pisal kroniko na območju Vač – skrinjo
polno zvezkov in zveščičev, ki jih, žal, še ni nihče skeniral kaj šele strokovno
obdelal - www.vace.si/KRONIST.htm.
6. Anka Kolenc pa ni samo slavistka: dramatik, pesnica, igralka… temveč tudi
etnologinja in kulturna antropologinja. Vsako leto na kocu avgusta na Vaškem
dnevu pogleda na svet nova knjižica, posvečena Vačam in: črnim kuhinjam,
kozolcem, prešam, furmanom, trgu Vače… Več na: www.vace.si/
7. Skoraj bi nase pozabil. Moji članki so pogosto etnološko obarvani. Na tej spletni
strani so vsi zbrani: www.vace.si/OBCAN.htm. Imam pa tudi tiskano knjigo teh
člankov, ki se vsak mesec poveča za eno stran in na koncu ima stvarno kazalo.
8. Ker Jožeta Sevljaka vsi poznate, bom dodal samo bližnjico:
www.vace.si/sevljak.htm
Če slučajno koga karkoli od naštetega zanima, naj pogleda v telefonski imenik in
pokliče. Slike ne bom dodal, ker je Občan zaradi maškar gotovo dovolj pisan.
Rad nas imam!
Zvonček Norček
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SIMBOLI SLOVENSTVA NA GEOSS-u
SLOVENCI LJUBIMO SVOJO DOMOVINO. GEOSS je srce, ki živi in širi to ljubezen.
Zato na GEOSS-u potekajo programi za osnovne in srednje šole na to temo – kar
poglejte v letošnji katalog, ko bo izšel. Naš jezik in kultura sta osnova, da lahko izražamo
sebe. Zato je življenje v tujini največkrat nekaj, kar duši našo sproščenost in povzroča
bolestno domotožje. Podobno velja za vsak narod. Zato naj žive vsi narodi, ki hrepene
dočakat dan,…
Ne ni prav nič čudno, da se to dogaja ravno tu – pri nas. Tu je središče našega srca in
na GEOSS-u so postavljeni simboli naše države in slovenstva: lipa, grb, zastave, himna,
… Lani pa se je ob Dnevu zastave(sl.1), po zaslugi prizadevnega predsednika društva
Heraldica Slovenica - Jožeta Lajevca in kiparja Zlatka Rudolfa, pridružil še knežji
kamen.
Knežji kamen je simbol starodavne
slovenske identitete, predvsem pa državnosti
in predstavlja središče slovenskega
demokratičnega obreda, ki je v svetovnem
merilu brez primere. Na podlagi slovenskega
ustoličevanja (sl.2) se je utrdila in razvila
pogodbena teorija o prenosu pravice
vladanja z ljudstva na vladarja. In več kot
tisoč let pozneje je tudi na podlagi
poznavanja karantanskega ustoličevanja
nastala ameriška ustava, ki jo ima ves svet
za izredno napredno in demokratično glede
na takratne čase. Slovenci smo že najmanj
tisoč let pred njo ne samo poznali teorijo o prenosu oblasti z ljudstva na vladarja, temveč
smo jo dosledno tudi izvajali. Zato ta simbol pomeni utrjevanje slovenskega
nacionalnega ponosa in dvig narodove identitete.
Zato je knežji kamen na kovancu za 20 centov, zato je ta kamen v grbu in zastavi
koroških Slovencev in ne bom našteval. Obstaja pa več srednjeveških zapisov, ki vsi
potrjujejo, da je obred ustoličevanja potekal v slovenskem jeziku.
Rad nas imam in srečen sem, ker smo – Slovenci! Zvonček Norček
Če ni prepozno:
- Vas vabim na 6. arheološki
pohod – Po poti velikega kneza z
Vač, ki bo v nedeljo, 22. marca,
ob 10. uri, na Vačah. Štartnina je
10 € in za otroke do 10 let je
pohod brezplačen. Več si lahko
ogledate na internetu.
- Dan zastave bo pa v nedeljo, 12.
aprila, ob 13.00 – več na
internetu
April 2015
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SLIKARJI Z VAČ
Pred kratkim sem pisal o etno piscih z Vač: http://www.vace.si/etno-literati.htm, o športnikih z Vač:
http://www.vace.si/sportniki.htm, o znamenitih Vačanih: http://www.vace.si/vsisveti.htm in drugih
pomembnih ljudeh, dogodkih in objektih v zvezi z Vačami: http://www.vace.si/OBCAN.htm .
Je pa še mnogo nenapisanega o Vaških - npr.: pesnikih, romanopiscih, doktorjih znanosti, domačih
obrteh, o izvirih in potokih, itd. Rečem vam; ni konca ne kraja!
Danes o slikarjih:
Že leta 2012 sem zbral portrete znamenitih Vačanov za stenski koledar 2013. Ker marsikateri ni imel
svojega portreta, so to storili domači slikarji. Tako je Danijela Kunc (učiteljica likovnega pouka z novih
Vač) naslikala Janeza Grilca, Joži Ocepek (nekdanja direktorica knjižnice v Litiji, ki izvira z Vač) - Franceta
Stareta, učitelj Marjan Rogelj - Tita Strmljana, Igor Fortuna z Vrtač - našega župnika Benedik Valentina,
Tomaž Dernovšek – Vinči iz Hotiča – arhitekta Mirka Mrvo, Avgust Stušek (Ljubljančan, ki je že od
samega začetka član IO GEOSS-a, torej naš človek) – Petra Svetika. Sliko na naslovnici koledarja je
prispeval Miran Mirtič. Kasneje sem izvedel, da so slikarke tudi Lili Prelogar, medicinska sestra, ki ima
hišico v Lošcah , Jelka Zajc, ki jo pogosto srečujemo na Slivni, skupaj s Stanetom Ocepkom in učiteljica
likovne vzgoje iz Bitič, čisto blizu Vač — Marija Hostnik Bregar . Gorazdu Roglju pa je dizajn celo poklic.
Tudi Tomi Osolnik s Slivne rad slika. Ne smem pozabiti sebe in prav gotovo sem še na koga pozabil ali
bolje rečeno – sploh ne vem zanj. Zato mi, prosim, pomagajte in mi to sporočite na 041 896 632 ali na
zvonimir.kolenc@guest.arnes.si . Ker nas je tistih, ki slikamo, za celo vojsko, sem pripravil spletno stran
http://www.vace.si/slikarji.htm , saj pač ni mogoče vsega stlačiti v tako majhen prostor v časopisu. Na
spletni strani boste pa izvedeli več in videli več slik. Veliko slikarjev sodeluje v Društvu likovnih
umetnikov – LILA, za popularizacijo pa skrbi KUD Art Club Litija. Na Vaškem dnevu, konec avgusta, pa
LILA navadno pripravi tudi slikarsko razstavo, ki se ujema z etnološko vsebino Vaškega dne. Hvala Vam!
Rad nas imam! Zvonček Norček
Spletne strani, ki predstavijo nekatere slikarje:
http://www.vace.si/Marjan.htm

Marjan Rogelj:

Miran Mirtič : http://www2.arnes.si/~zkolen/mirtic%20miran.htm
Zvonimir Kolenc: http://www.vace.si/akvarel.htm
Tomaž Dernovšek Vinči: http://www.premoderno.org/
Gorazd Rogelj: Kar v brskalniku odtipkaj njegovo ime, pa ga boš našel. Samo spletno mesto ima predolg
naslov, da bi ga tu kopiral.
Za vse ostale pa je spodnja predstavitev. Se pa tudi o njih kaj najde na internetu. Na skrajni levi je
fotografija avtorja slik, ki so razporejene desno od njegove slike:
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Danije
la Kunc
Joži Ocepek Tomi Osolnik

Igor Fortuna Janez Grilc
France Stare Benedik
Valentin
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14. Rally GEOSS
Raje hodim peš ali jaham svojega Miška. Tako se na jeklene konjičke bolj slabo spoznam in gotovo se
ne bom prijavil na rally, pa še kakšno neumnost lahko napišem. Na spletu sem poiskal glavnega krivca
te in podobnih prireditev g. Primoža Lemeža in mu poslal elektronsko pošto s prošnjo, da mi kaj napiše
o Rallyju GEOSS. Dobil sem popoln odgovor in ga vam posredujem:
»Zelo me veseli, da boste pisali o Rallyju Geoss. Peter Svetik je bil tudi moj dober prijatelj in Rally
Geoss je nastal na njegovo pobudo. Bila sva namreč sodelavca in približno pred 20-timi leti sem se
odločil, da bom organiziral turistični Rally, Peter pa je predlagal, da bi ga nekako povezali s Geossom.
Seveda nisem imel nič proti in tako se je rodil drugi najstarejši ekološki Rally na Svetu. Daljšo tradicijo v
prirejanju podobne prireditve imajo samo še v Monaku!
Tudi po Petrovi smrti sem se odločil, da bo ta Rally še naprej povezan z Goossom. Včasih smo redno
štartali iz Geossa in se odpravili v kak drug konec Slovenije, zdaj pa Geoss obiščemo med potjo.
Vedno nas prijazno sprejmejo in dobro pogostijo v gostilni Vrabec in tam morajo tekmovalci opraviti tudi
s kakšno od nalog.
Letos bomo štartali iz Ljubljane, izpred mestne hiše, Rally Geoss pa bomo končali v središču Kranja,
prav tako pred mestno hišo. Vmes pa bomo seveda obiskali Geoss, peljali se bomo mimo Kamnika,
Logarske doline, čez Pavličevo sedlo in Jezersko in kot rečeno končali bomo v Kranju.
Bistveni namen tega Rallyja seveda ni tekmovanje; ampak druženje, promocija varne in strpne vožnje,
ter ekologija. Tekmovalci morajo opraviti celo vrsto nalog: od spretnostnih in točnostnih voženj, pravilno
morajo odgovoriti na zastavljena vprašanja iz poti, ves čas morajo paziti na porabo goriva, pokazati pa
morajo tudi nekaj spretnosti, ki niso povezane z vožnjo.
Rally je vsako leto priljubljenejši, saj ga vsako leto obišče več tujcev. Letos pa pričakujemo okoli 50
posadk.
V priponki pa vam pošiljam še nekaj informacij o letošnjem rallyju!«
Primož Lemež je eden od ustanoviteljev društva S Rally, ki se z avtomobilskim športom profesionalno
ukvarja že več kot 20 let. Aktiven je na vseh področjih avtomobilskega športa in sicer kot novinar,
ustanovitelj pokalov, organizator in direktor dirk, organizator različnih prireditev, povezanih z
avtomobilskim športom, promocijo ... Tudi sam uspešno tekmuje s sinom, v Monte Carlu in še kje. Se je
pa odločil, da bo s prireditvijo na GEOSSu nadaljeval v čast svojemu prijatelju Petru Svetiku.
Med udeleženci – »tekmovalci« so predvsem Very Important People (VIP), kot so bili na primer do
sedaj: Rado Mulej in Alenka Gotar, trener KK Union Olimpija Sašo Filipovski, Jurij Tepeš, itd. Lahko bi
našteval v nedogled novinarje, gospodarstvenike, umetnike,…, pa tu ni prostora.
Poleg te, pa so na GEOSSu 23. maja kar trije dogodki: dopoldne je torej Rally GEOSS, popoldne pa
Revija upokojenskih pevskih zborov. Ves čas je pa v galeriji Gostilne Vrabec razstava risb in slik
slikarja Andreja Janže – Andija (otvoritev razstave je bila 16. maja ob 19.00).
Rad nas imam! Zvonček Norček
Za več informacij me lahko pokličete
na 041 896 632!

Na startu leta 2010: Mirko Kaplja,
Zoran in Peter Svetik
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Junij 2015
KOZJI PASTIR SREDI VAČ!
Ko se pelješ skozi Vače, zagledaš, kako v
vrsti kozice prečkajo cesto! Stopiš na zavoro
in zagledaš še pastirja, ki za kozami stopa
sklonjen, z nahrbtnikom, palico in klobukom.
Je to mogoče!? V dobi računalnikov – pravi
pastir z Gasparijeve razglednice (sl.1)?! To,
da srečaš človeka s psi na vrvici, ni nič
posebnega, ampak to …! Potem stopiš iz
avtomobila in v pastirju prepoznaš Zvončka
norčka. Vprašal sem ga, če na njegovi kmetiji ni trave,
da žene koze drugam na pašo?
To se mi je večkrat zgodilo in zato bom kar tu
odgovoril!
Družinsko gledališče Kolenc ima maja in junija veliko
zabavnih dogodkov. Iz cele Slovenije prihajajo sem
šolski in vrtčevski otroci na PASTIRSKI DAN in na
druge dogodivščine. Skoraj tako je napeto, kot
decembra, ko spremljamo dobre može. Kakšen dan
gostimo kar tri avtobuse mladih pastircev, ki še bolj
navdušeni odidejo, kot so prišli.
Spoznajo življenje pastircev v železni dobi, ko jih
palček v sušilnici lanu (sl.2) vzpodbudi, da rešijo detektivsko nalogo na spomeniku - situli
na Kleniku. Božajo kače, krastače, močerade, miške,
ščurke, ježe (sl. 3) … živali – pač živali, ki so jih pastirci
srečevali v naravi. Kurimo ogenj na jasi sredi gozda,
pečemo jabolka, v culi dobimo pastirsko malico, se
igramo pastirske igre, pojemo pastirske pesmi. Brez
pravega pastirca s kozami pač ne gre (sl. 4), če naj bo
to pravi pastirski dan! Krmijo kozice z vejami in
ugotavljajo, katero
grmovje najraje jedo, jih
molzejo in mleko lahko
tudi poskusijo. Fotosafari
navdušuje učitelje in
učence. Fotografije potem objavijo na spletnih straneh
svoje šole. Naučijo se najpomembnejšo stvar na svetu.
To je – se ve – čarovnija, pri kateri se izpolnijo vse želje
(http://www.vace.si/NOVO2007.htm). Od kar so na Vačah
– oziroma na Slivni – izračunali središče Slovenije, pri nas
ne moreš mimo nje!
Zato kozice s pastircem vsak dan pridemo na Vače na
PASTIRSKI DAN.
Rad imam to pastirsko življenje in vse nas! Zvonček norček
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AVSTRIJSKO-SLOVENSKO PRIJATELJSTVO
Danes bom na začetku napisal nekaj žalostnega in na zaključku nekaj veselega.
V Gradcu je 3. julija umrla mag. Ivanka Gruber, ena od ustanoviteljic in od vsega
začetka predsednica društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo, Gradec. Neskončno
marljiva, srčna, iniciativna in vedno pripravljena na sodelovanje, je skozi skoraj četrt
stoletja spletla številne vezi med Gradcem in Mariborom, GEOSS-om in drugod po
Sloveniji in Avstriji. Spoznali smo jo, ko je njihovo društvo k nam prišlo na izlet in so bili
navdušeni nad našim doživetim vodenjem, ker so še globlje začutili slovenstvo in
mednarodno prijateljstvo. Ko smo ji predlagali sodelovanje v projektu Mednarodni dan
prijateljstva v zavezništvu – Vranov let v svobodo, je bila prva, ki ni skrivala navdušenja
in je v Štajerski deželni knjižnici, v Gradcu, s prijatelji pripravila v mesecu maju 2013
ganljiv in srčen sprejem na najvišji ravni, kar si lahko poiščete na spletnih straneh:
http://www.vranovlet.si/ . Vsako leto smo se udeležili gala plesa ob praznovanju novega
leta, v Gradcu, kjer smo prijateljevali dolgo v noč in spoznavali nove prijatelje slovenske,
avstrijske in drugih narodnosti.
Locutio – prva slovenska literarna on–line revija, katere urednik je Marjan Pungartnik,
pogosto v svojih prispevkih govori o kulturnih in povezovalnih prireditvah in vlogi Ivanke
Gruber pri vsem tem. Za svojo prizadevnost in srčnost je dobila številna najvišja državna
in mednarodna priznanja. Od nje smo se poslovili 13. julija v Gradcu.
In obljubljeni vedri del zgodbe: Poznali in družili smo se s čudovito osebo, katere
prisotnost nas je osrečevala. Hvala
za to srečo!
Imejmo se radi in pokažimo to
drug drugemu in sebi, predno nas
objame groba hlad!
Zvonček Norček

Na desni je Ivanka, v pred prvem
planu je moja žena Anka in v
ozadju Ivankin mož in oboževalec
Ludwig.
Jelka Zajc Lili Prelogar Avgust Stušek
Marija Hostnik Bregar Peter Svetik
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Avgust 2015

SKRIVNOST STARE FOTOGRAFIJE
Na podstrešju si našel staro fotografijo.
Nenavadno oblečena lepotica se ti nasmiha z nje
in v njenih očeh piše: »Morda sem tvoja pra-prapra … in v tvojem dednem zapisu so moji geni!?
Morda sem del tebe?«
Kaj za vraga naj naredim? Kdo si? Kako naj
izvem tvojo skrivnost!? Če bom to izvedel, bo
moje srce mirnejše. Potem bom vedel, kdo sem!
Potem bomo vedeli, kdo smo … To je pretežka
naloga!!!
Na Vačah smo rekli: »Naj bo še tako težko, mi
bomo izvedeli!«
Z Društvom žena in deklet z Vač zbiramo stare
fotografije, jih skeniramo in vrnemo lastniku.
Potem naredimo delavne albume (za vsakega
lastnika fotografij) in na Vaškem dnevu bo vsak
imel možnost, da v albume dopiše, kar morda ve
samo on in potem bomo vedeli še ostali.
Fotografij se je nabralo zelo veliko in ugotovili
smo, da bomo iztrgali iz pozabe velik del svoje
zgodovine in etnologije. Premalo bo en sam
Vaški dan. Najbrž se bomo odločili, da bo
raziskovanje fotografij naša stalna aktivnost.
Letos bomo predstavili stare razglednice. Tako
veliko razglednic so imeli samo pomembni kraji.
In Vače so zelo pomemben zgodovinski kraj v
samem jedru Slovenije. Poleg tega bomo
predstavili še nekaj skupinskih – gasilskih
fotografij z naših ohceti (Ker se jih je slučajno
največ nabralo). Etnologinja in kulturna antropologinja Anka Kolenc bo s pomočjo Dr.
Vita Hazlerja (predstojnika Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na naši
univerzi) pripravila brošuro (kot vsako leto) s strokovnim komentarjem. Naše Žene in
Dekleta pa bodo pripravile svatovske jedi. Morda bomo opremili kakšno nevestino
skrinjo z doto, pripravili pogrinjek za mladoporočenca, … Kdo bi vedel? Pridite in se
prepričajte! V nedeljo, 23. avgusta 2015, bo namreč 23. Vaški dan. Razstava bo odprta
že ob 9.00 uri, ob 14.00 bo kulturni program s predstavitvijo letošnje teme, zvečer pa
nas bo zabaval ansambel Viža.
Ni še prepozno! Kar pobrskajmo po predalih! Letos je samo uvod v zgodovinsko
fotografijo. Kdo ve, kaj vse se nam bo razkrilo v naslednjih letih!
Rad nas imam!
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Zvonček Norček

Objavljeno bi moralo biti v Občanu septembra 2015, pa zaradi objektivnih razlogov do objave ni prišlo.

LOV NA NETOPIRJE
Preživeli smo konec sveta (ali začetek pouka, vrtca, službe). Zdaj čakamo na obljubljeni raj v naslednjih
počitnicah. Vendar to ne velja za tiste, katerim je služba, pouk, itd. – poslanstvo, sreča. Ti smo komaj
čakali, da končamo s počitkom, če smo ga sploh imeli in smo polni idej, kako naprej.
Na prvi vikend v juliju pa ni bilo samo gasilske veselice, temveč se je ravno v tistem času odvijal festival
z naslovom Going up the country. Spet smo se zbrali mladi s podobnim okusom za glasbo in več dni
uživali v družbi drug z drugim. Spet nas je bilo okoli 150. (Več na - www.vace.si/hipi.htm)
V avgustu pa ni bilo samo Vaškega dne, o katerem sem pisal nazadnje, temveč se je en teden pred
tem končal tudi Dijaški biološki tabor – Vače 2015. Dijaki, ki jih veseli biologija ali študij biologije, imajo
vsako leto možnost udeležbe na takšnem taboru. Tudi ponoči so lovili netopirje (sl.), tako da so
(čeprav nehote) bližnje malo motili s svojo aktivnostjo. Najlepše se zahvaljujem gospodu župniku Ivanu
Trnovcu, ki nam je z bivanjem v Andrejevem domu to omogočil. Na taboru je sodeloval tudi naš občan
botanik prof. dr. Nejc Jogan. ( Več na - https://dijaskitabor.wordpress.com/ )
V soboto, 12. septembra, ob 14.00 se je pred pomnikom GEOSS zgodil Mednarodni dan prijateljstva v
zavezništvu. Tokrat smo pohodniki prvič krenili iz
Blagovice proti GEOSS-u. To je bil prvi množični
mednarodni pohod (Udeležili so se ga naši veliki
prijatelji iz Gradca – Društvo Avstrijsko –
Slovensko Prijateljstvo) na poti Vranovega leta.
Brez marljivega prijatelja Marjana Juga, bi pohod
težko realizirali. Torej smo krenili v tisto smer, po
kateri so pred 71 leti pešačili pobegli zavezniški
vojaki iz nemškega taborišča v Mariboru. Pri tem
so jim pomagali domačini in partizanski vodniki. To
je bil največji uspeli skupinski pobeg iz Tretjega
Rajha v svobodo.
Ta dan je bil posvečen piscu knjige Vranov let v
svobodo, pokojnemu Ralphu Churchesu in naši
veliki prijateljici, pokojni predsednici društva
Avtsrijsko – Slovensko prijateljstvo mag. Ivanki
Gruber.
O arheološkem pohodu, na katerem z gledališkimi
utrinki živo doživljamo dogajanje v železni dobi in
je vsako leto bolj obiskan - bo tokrat v nedeljo, 27.
septembra 2015, pa tudi piše na drugem mestu v
tem časopisu. Članek je napisala naša
arheologinja dr. Vojka Cestnik, ki vzpodbuja in
skrbi za vse, kar je v zvezi z arheologijo na Vačah.
(Prispevek o pohodu je bil objavljen v informativni
oddaji, na dan pohoda, na televiziji - Planet TV. )
Rad naju imam! Zvonček Norček

V mraku, dokler se kaj vidi, je potrebno
nastaviti mreže za netopirje okoli vodne površine.
(Fotografija je bila narejena pod kmetijo Zapece –
Potok 4, pri rezervnem vodnem viru.)
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Oktober 2015
VRANOV NEČAK
Posebne vrste turizem je to. Nekdo ima svojo idejo, npr.: Rad bi videl domačijo svojih prednikov, ki so
se pred 150 leti priselili iz Slovenije v Ameriko. Poišče stik z vodičem iz Slovenije, ki mu je to v veselje.
Ta na podlagi podatkov, ki jih še hranijo, vse to razišče in nato pelje Amerikance v opuščeno vas v Istri,
kjer še stoji stara hiša in oljka pred njo. Si lahko vsaj malo predstavljate objeme in solze sreče?
Tako sta k meni prišli mati in hči iz Nemčije (ki nista znali slovensko) in pokazal sem jima nekdaj
njihovo Dolarjevo domačijo in spet evforija sreče… Pravkar sem dobil paketek iz Nemčije, v katerem
sta mi deklici poslali fotografije in čokoladice. Kako ljubko! Ali smo Slovenci res narod, ki znamo ceniti
sebe šele potem, ko smo sebe pozabili - izgubili!? Kot pravi Župančič: »tamkaj v Ameriki, tamkaj v
Vestfaliji so nam izginili«.
V sredo, 7. oktobra pa sta
prišla Avstralec - Vranov
nečak David Churches in
njegova družica Desley
(sl.1) z željo, da bi vsaj
malo spoznala kraje, kjer
je med drugo vojno
potekal največji uspeli
pobeg zajetih zavezniških
vojakov iz tretjega rajha v
svobodo. Njegov stric, tudi
akter pobega – Ralph
(sl.2), je o tem napisal
knjigo – hvalnico
partizanom in
slovenskemu narodu. Več
na:
http://www.vace.si/Vranov
let.htm . Da ne govorim o
*
sreči, ker je po kosilu v gostilni Vrabec , o poznanstvu z Ralphom in o pobegu spregovoril njegov
prijatelj, partizan, Litjan, Vili Kos. Dva gosta iz Avstralije in nas Slovencev je bilo kar šest, ki smo hoteli
kar se da ustreči tujcema. Kjer koli sta se gosta mudila, sta doživela prelep sprejem: Maribor, Ožbalt,
Gornji Grad (Tu jih je sprejel celo župan.), Metlika. Tudi na GEOSS-u, v svetišču miru, ljubezni in
sprejemanja, je moja žena Anka pripravila protokolarni sprejem, ki je za nas običajen, za tujce pa
nepozaben. Hotela sta samo videti zeleno deželo, srečala pa sta še srčne in srečne ljudi, ki se še
nismo spremenili. Ali to pomeni, da smo Slovenci narod, ki imamo rajši tujce, kot sebe? Kdo bi vedel?
Ljubim svoj narod in v njem nas, takšne, kakršni pač smo! Zvonček Norček
1. Pripis: Se opravičujem vsem tistim, ki ste zastonj iskali norčka v prejšnjem Občanu in odgovarjam
vsem osemnajstim, ki ste mi pisali in tistim, ki niste
pisali. Ne, ne - nič ni kriv Aco. To je bila samo vzgojna
poteza, ker redno zamujam dogovorjeni rok s svojim
prispevkom - tudi po teden dni. Lenoba je že od
nekdaj moj hud problem. Neobjavljeni članek lahko
preberete na http://www.vace.si/netopir.htm .
2. Pripis: Tradicionalno Glasbeno popoldne z
Antonom Lajevcem bo 22. novembra, od 13,30 –
15.00. Več na
https://www.facebook.com/AntonLajovic?fref=ts
* Če slučajno koga zanima, kaj smo jedli in pili pri
Vrabcu in za kakšno ceno, pa naj pogleda
http://www.vace.si/ti-vrabec.htm . Nad hrano in
postrežbo smo bili vsi navdušeni.
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JEDILNIK NANAŠA SE NA ČLANEK IZ PREJŠNJE STRANI
Gostilna Vrabec, 7. oktobra 2015, ob 13.15 –
Na delovnem kosilu, kjer smo med prehranjevanjem živo razpravljali o partizanski akciji ( in o okusnem
kosilu) – pobeg zavezniških vojakov iz nemškega ujetništva, imenovan Vranov let v svobodo je
sodelovalo 8 ljudi: jaz, Zvonček Norček, s prevajalko Nino Žurga, Avstralca David Churches s
spremljevalko Desley in z vodičem Vidom Legradičem, partizan Vili Kos s soprogo Albinco ter njun
zvesti spremljevalec, obramboslovec Jože Rozman. Po kosilu se je pridružila še moja žena Anka
Kolenc, ki je ravno prišla iz gledališkega gostovanja, da je ob pomniku doživeto predstavila GEOSS in
njegov mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu, Vranov let v svobodo.
KOSILO JE BILO SESTAVLJENO IZ JEDI, KI SO ZNAČILNE ZA POSAMEZNE SLOVENSKE
POKRAJINE:
HLADNA PREDJED (solata) je vsebovala značilne sestavine severovzhodne Slovenije - Prekmurje,
Štajerska : radič, fižol, črna redkev – tanko naribana, bučno olje (z običajnimi začimbami: sol, česen,
domač vinski kis). Vseskozi je bil na mizi doma pečeni kruh iz polbele moke, brez nekega značilnega
okusa, s tem namenom, da smo lahko tudi s kruhom okušali posamezne okusne jedi.
GOBOVA JUHA – je bila narejena iz svežih raznovrstnih gob (črna trobenta je še poudarila okus po
gobah) z nekaj česna, le namesto popra so bili dodani venčni listi ognjiča. Gobe so bile nabrane na
Dolenjskem in tudi pripravljene na dolenjski način.
GLAVNA JED: Poleg običajnega pire krompirja, ki je imel podobno funkcijo kot kruh, je bila mesna jed
saltimbocca. To je rezina ravno prav pečene teletine z rezino pršuta in listom žajblja, fiksirano z
zobotrebcem, med pečenjem polito s sladkim vinom portovcem. Dodano je bilo še nekaj majhnih kock
na olivnem olju v peči pečenih bučk z občutkom soljenih s poprhom pimenta. Ni težko ugotoviti, da
smo se s to jedjo preselili na Primorsko.
SLADICA: S to jedjo smo se preselili na Koroško. V testo za rezance je bil ovit nadev, katerega večji
del so sestavljale suhe slivnanske hruške, ki so letos obilno obrodile in bile posušene v sušilnici sadja.
Jed se imenuje kvočevi nudlni, ki so bili po kuhanju zabeljeni z drobtinami.
Popili smo tri buteljke sivega pinota z Goriških Brd (Dolfo). Mirjam pa je skrbela, da kozarci niso bili
prazni. Čestitke kuharju Srečku!
TAKO SMO Z JEDMI PREPOTOVALI CELO SLOVENIJO !
CENA: 228 € z DDV. Vse je plačal Zvonček Norček, ker se ni z nikomer posvetoval in je naročil kosilo
za 8 oseb z eno samo željo: »Glej, Mirjam, da gosti ne bodo razočarani!«
Ti, vrabec, ti!

Zvonček Norček
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GOZDNA SAMOTA
Če boste Občana dobili pred 22. novembrom, bo to napoved dogodka, če bo pa prišel
kasneje, potem bo to le še zgodovina. Ampak nikoli ni prepozno in nič se ne ve.
22. oktobra zvečer se je zgodil v veliki dvorani Konservatorija za glasbo in balet
Evroradijski koncert Severni sij. Med drugimi skladbami skladateljev romantike
(predvsem nordijskih) je Zbor Slovenske filharmonije in Simfonični orkester RTV
Slovenije pod vodstvom simpatične, odločne in ekstravagantne mlade dirigentke Martine
Batič (Sl. 1) brezhibno in čustveno izvedel tudi diplomsko delo prvega slovenskega
skladatelja, ki je slovensko glasbo iz čitalništva postavil na svetovni nivo. Se ve – to je bil
Vačan Anton Lajovic (sl.2 kot študent na Dunaju). Diplomiral je z odličnim uspehom leta
1902, na Dunaju, pri skladatelju Robertu Fuchsu, s kantato za troglasen ženski zbor in
simfonični orkester - GOZDNA SAMOTA.
Več kot sreča je, da bo natančno čez mesec dni ponovitev skladbe na Vačah, v nedeljo,
22. novembra, v dvorani naše šole, ob 15.00. Naš prevoznik Drago Kovič iz Jesenj bo
glasbenike pripeljal na Vače. Morda ne bodo v polni zasedbi, toda te priložnosti ne bom
zamudil. Hvala vodstvu naše šole, da se bo dogodek zgodil v dvorani, ki bo s svojo
kapaciteto in akustiko to omogočala.
Po čudovitem uvodu, se bodo predstavili s svojimi prvimi skladbami še mladi skladatelji,
tako kot je bil mlad Anton Lajovic (Sl.2), ko je napisal GOZDNO SAMOTO. Več na:
http://www.vace.si/sporedi vseh lajovicevih popoldnevov.htm
V nedeljo pred sv. Andrejem, 29. novembra od 8.00 do 13.00, pa bo na Vačah Andrejev
sejem, na katerem se bomo prav vsi: vrtec, šola, žene in dekleta, … predstavili s svojimi
izdelki.
S seboj bom imel tudi posnetek GOZDNE SAMOTE iz 13. Lajovčega popoldneva in s
koncerta v dvorani konservatorija. Sem rekel: nikoli ni prepozno.
Hvala tudi umetniškemu vodju Lajovčevih popoldnevov Dominiku Jakšiču za čudovite
glasbene užitke.
Rad nas imam, a ob glasbi še rajši! Zvonček Norček
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ŠKODLJIVOST OBJEMANJA
So ljudje, ki imajo razlog, da se ne objemajo prav radi. Nekatere je strah, ker začutijo v
objemu drugega prijetne občutke, ki so lahko kar se da podobni tistim, ki jih imajo v
objemu svojega partnerja. Takrat začutijo, kot da so grešili. Če se objamemo z osebo, ki
je istega spola, kot smo sami in začutimo v objemu ljubezen, spet lahko pomislimo, da je
nekaj narobe. Veliko je razlogov, da začutimo strah pred iskrenim dotikom. Prav gotovo
pa nam objem zelo veliko pomeni, ko izražamo sožalje. Takrat ne pomislimo na greh.
Takrat verjamemo, da je vsem hudo, ker smo izgubili ljubljeno osebo. Takrat verjamemo
v iskrenost. Takrat vzorci te civilizacije najpogosteje nimajo moči.
V primeru, da je bilo vse v redu in da smo v objemu začutili, kako prehaja ljubezen (kot
tresljaji, kot žarki v našo telo, …), da se naše dobro počutje dviga k blaženosti in da se
tega nismo ustrašili, temveč hvaležno sprejeli; potem se v telesu sproščajo hormoni, ki
nam dajo občutek sreče, varnosti, prijetnosti, … Vsi ti hormoni, ki so pri tem nastali,
imajo svoja strokovna imena. Več o njih si lahko prebereta na:
http://www.dr-flis.si/Kje_najti_sreco ali pa na kakšnem drugem mestu na internetu.
V primeru, da je objem komu neprijeten, ne smemo biti prizadeti. Takrat vemo, da ima ta
oseba neke zadržke. Takrat se izločajo hormoni, ki pa vplivajo na telo razdiralno. Takrat
je objem škodljiv.
Čutiti ljubezen ne more biti greh! To prav gotovo ne more biti greh! Zato brez vsakih
zadržkov v meni vre:

Rad nas imam!
Zvonček Norček
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TEST…
1. Kje se nahaja najlepši del fosilne morske obale Panonskega morja?
2. Kje v Sloveniji se nahaja najstarejši, najdragocenejši in najlepši križev
pot (slike na platnu)?
3. Kako se imenuje edina država na svetu, ki ima obeleženo težišče svoje
države in na tem mestu zbrane simbole državnosti in naroda ob katerih
se izvajajo domoljubni dogodki?
4. Kdo je slovensko glasbo prvi dvignil na svetovni nivo in kje je bil rojen?
5. Kako se imenuje kraj, ki ima v cerkvi najlepši božji grob?
6. Kateri kraj je v Zasavju najstarejši trg?
7. Kako se imenuje dika Narodnega muzeja? (Dika ali svetinja je
najpomembnejša arheološka najdba na Slovenskem.)
8. Kateri Slovenec je napisal prvo tiskano knjigo in kje je bil rojen?
9. Kako se imenuje edini kraj na svetu, kjer ob turističnih znamenitostih
doživimo zabavno (stand up) gledališko vodenje?
10.
Kako se imenuje najštevilčnejši skupinski uspeli pobeg zavezniških
vojakov iz nemškega ujetništva v svobodo med drugo svetovno vojno?
Tisti, ki bo najbolj pravilno odgovoril na vsa vprašanja bo nagrajen z obiskom
tega zgodovinskega kraja, ki je najpogosteje omenjen v pravilno
odgovorjenem testu! (Lahko povabi tudi prijatelje ali podari svojo nagrado
komerkoli, npr. svojemu priljubljenemu društvu.)
Odgovore pošljite na zvonimir.kolenc@guest.arnes.si ali na DGK, Vače 12,
1252 VAČE.
Vabim pa vse na GEOSS v nedeljo 7. februarja
ob 13.00 na tradicionalno 31. državno prireditev,
posvečeno državnemu kulturnemu prazniku in
našemu največjemu pesniku, Francetu
Prešernu. Slavnostni govornik bo Viktor Žakelj.
Več o njem na
http://www.gorenjci.si/osebe/%C5%BEakeljviktor/731/, ker bi tu bilo zelo premalo prostora.
Z ljubeznijo!
Zvonček Norček
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Kako se imenuje kraj, ki ima v cerkvi najlepši božji grob?
Tako se je glasilo eno od desetih vprašanj, ki sem jih zastavil v prejšnjem članku. Ta
vprašanja so mi velik izziv! Ali so res Vače ta kraj?
Božji grob v prizidku cerkve sv. Andreja na Vačah je mozaik, ki je sestavljen iz kristalov
brušenega stekla, ki so všiti v odprtine kartonskih kulis. Ko za kulisami prižgemo luči,
zažarijo križ s prtom, dva vojaka v oklepih, različni okraski in kip ležečega Jezusa
Kristusa v čudovitih barvah in žarkih, da obstanemo kot vkopani. Začarani smo v
mavričnih barvah, ko zasveti svetloba, ki proseva skozi barvne in prosojne kristale. Ali je
kdo, ki ne bi ostrmel nad to lepoto?! Fotografija ne more niti približno nadomestiti
občutkov, ki jih doživljamo, če si stvar v resnici ogledamo.
Poglejmo resnici v oči!
Firmo za izdelavo steklenomozaičnih božjih grobov je leta 1846 v Novi Štifti pri Olomucu
(Moravska - Češka) ustanovil Eduard Zbitek. Leta 1885 ga je nadomestil sin Emil.
Manufaktura je delovala do prve svetovne vojne in izdelala preko 1000 grobov za
potrebe dežel Avstro-Ogrske. Izdelek je
dobil najvišja priznanja celo iz Vatikana.
Vojni, razsvetljava – oljenke, krhkost in
občutljivost papirnatih kulis so pripomogli k
temu, da jih je veliko večino uničil požar.
Nekaj deset jih je še ostalo. Ponekod so
pogorišče s kristali našli na podstrešju in
spet obnovili žarečo lepoto. Kraji, ki se
ponašajo s steklenimi mozaiki božjih
grobov so npr.: Češka( Kaplice, Olmütz,
Mähren, Rožnov pod Radhoštěm, Velké
Opatovice, Doudleby), Nemčija (
Zusamzell, Iffeldorf, Darshofen,
Rommelsried), Avstrija (Mondsee,
Drosendorf, Stronsdorf, Kettlasbrunn,
Stanzach, Pettnau, Brixen), Hrvaška (
Klanjec, ), Slovenija (Vače, Ponikve nad
Kanalom, Črnuče). En grob je v Vatikanu in
en celo v Tuniziji. Obstoja pa celo
strokovnjak iz Doudlebya, ki zbira podatke
o grobovih - Jan Šimánek (hsimanek@seznam.cz). Potomci družine Zbitek so ponosni
na svoje prednike in hodijo po Evropi in si ogledujejo svoje nekdanje izdelke.
Odgovor na naslovno vprašanje: Naš božji grob na Vačah je, po moji raziskavi na
internetu, najstarejši (1864). Je en redkih, ki se nahaja v temnem prostoru in zato se
raznobarvni stekleni kristali najlepše svetijo. Je tudi večji od ostalih grobov in še nisem
videl lepšega, čeprav sem videl te v Sloveniji. (Postavljeni so kar sredi cerkve v času
pred Veliko nočjo.) Na Vačah si ga lahko po dogovoru ogledate kadar koli. Gotovo bom
šel in si pogledal grobove po Evropi. Potem vam bom povedal še več! Gre kdo z mano?
Rad nas imam, pa pojdimo kdaj na izlet in si katerega oglejmo! Zvonček Norček
Več na: http://www2.arnes.si/~zkolen/bozjigrob.htm
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Ni konca! Prvi znani kranjski filozof - Matija Hvale; prvi slovenski glasbenik, ki piše slovensko glasbo na
svetovnem nivoju - Anton Lajovic; prvi in najlepši križev pot v olju na Kranjskem, prvi tržaško-koprski
škof - Matevž Ravnikar, najimenitnejša arheološka najdba vseh časov …, …, … . Zdaj pa še
najnovejše (Ne boste verjeli!):

PRVI KRANJSKI ROMANOPISEC
je bil, Franc baron Wützenstein (1631 – 1677) iz gradu Lebek ali Ljubek, še ne 1km jugovzhodno od
Vač. Danes le še z mahom in sladko koreninico porasle ruševine v gozdu spominjajo na LJUBKOST
tega gradu, ki je omahnil pod težo kuge, bojevitih kmetov in družinskih nesreč. Romanopiščeva
mačeha je bila Valvasorjeva sestrična. Imata pa Valvasor in Franc baron Wützenstein kar nekaj
skupnih potez; bila sta: kozmopolita, popotnika, vojaka, tiskala sta v Nürnbergu. Če ga v Slavi
vojvodine Kranjske Valvasor ne bi imenoval, bi bil pozabljen. Tako pa je še dolgo prisoten v raznih
nemških enciklopedijah. Pokopan je v grobnici pod farno cerkvijo sv. Andreja na Vačah.
Le kaj je pisal? Predvsem je prevajal iz italijanščine in španščine v nemščino - prepovedano literaturo,
ki je bila za tiste čase pretirano erotična in napadalno-obtožujoča do vladajočih vrhov (papeža,
cesarjev). Romanov ni samo prevajal, temveč jih je tudi spreminjal. Ti romani lahko obsegajo tudi po
500 strani. V njih je prisotno prešuštvo, romantična ljubezen, junaštvo vitezov, srednjeveški zapori;
življenje, ki so ga takrat živeli plemiči. Več ponatisov je doživel priročnik, ki daje navodilo ženskam,
kako se morajo obnašati - z naslovom: Popolna zakonska žena (1687). Da citiram samo eno misel:
»Blagor možu, ki ima dobro ženo, kajti njegovo življenje se bo podvojilo!« (Se strinjam!)To knjigo so
podarjali nevestam pred poroko. Izšla je po avtorjevi smrti po zaslugi njegovega brata Janeza Krstnika,
barona Wützensteina – lastnika ponoviškega gradu. Njegovi prevodi so še: Vulkanova ljubezenska
mreža, Usoda ljube Bellimire in Corilandra(ljubezenska romana), Klepetava mutovka (erotična satira). V
NUKu hranijo samo eno njegovo delo. Po drugih evropskih knjižnicah jih je pa še nekaj.
Kje sem to izvedel in še mnogo več? Bil sem na predavanju (na SAZU) z naslovom:"Cesarski
stražmojster, baročni kavalir, prevajalec prepovedanih knjig: Franc baron Wützenstein - prvi
romanopisec na Kranjskem". S predavateljem dr. Luko Vidmarjem, sva pa sklenila, da si bova Vače in
okolico še podrobneje pogledala.
In kdo je ZADNJI ROMANOPISEC – pravzaprav – romanopiska? To je moja hči Janja Srečkar. Izšla je
njena trilogija Hitra frekvenca (duhovno
znanstvena fantastika). Poiščite jo na internetu
ali v litijski knjižnici.
Kako je ta svet presenetljiv, zabaven, pisan in
nor! Najvažnejše pa je, da se imamo radi!
Zvonček Norček

Podnapis k sliki: Zgoraj desno je zlati
lev s krono in sabljo, ki govori o dedu
Marku in njegovem pogumu v boju proti
Turkom; desno je rudarski škrat s
cepinom, ki opozarja na Karlovo (oče
romanopisca) funkcijo – višji rudarski
sodnik; spodaj so standardni vojaški
simboli in trofeje, ker so bili vsi zelo
uspešni v cesarski vojski; ob straneh
sta dve lepotici - personifikaciji poguma
in potrpežljivosti; zgoraj pa sedijo
najvišje instance Svetega rimskega
cesarstva: cesar Leopold 1. in sedem
volilnih knezov, ki so Karlu leta 1667
podelili plemiški naslov barona.
Foto dr. Miha Preinfalk
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MEDVED Z VAČ
Ko smo se začeli voziti z avtomobili, so ljudje začeli kokoši zapirati, da ne bi postale ploščate in
neuporabne. Zdaj se je pa zelo namnožila zračna flota: kanje, kragulji, …, ki redčijo kokošje jate.
Mojemu sosedu in meni so ujede uničile vsakemu po 10 kokoši. Ko sem bil še mlajši, so mi psi v eni
noči pobili 30 ovac, ker so bile ovce pač v ogradi in niso imele kam pobegniti. Lani pa so mi psi vdrli v
stanovanjsko hišo, raztrgali kovinsko mrežo in mi pobili vseh 20 kuncev1.
Ko sem brskal po Kmečkem glasu iz leta 1956, sem našel članke na temo: o lovcih, ki pobijajo pse in
mačke in zbirajo konce repkov kot trofeje; nekdo je ujel 5 planinskih orlov; nekdo drugi je ujel in pobil
40 kraguljev. Zadnja članka so pisali predvsem hvaležni domačini, ker ni bilo več toliko izgub med
domačimi živalmi. Nad prvo temo pa niso bili tako navdušeni.
Marsikje opuščajo rejo drobnice, ker si velike zaščitene zveri prepogosto naredijo gostijo.
Divji prašiči so običajni gostje naših lovišč v okolici Vač2. Zato se je kmetu, ki je imel njivo koruze, zdelo
normalno, da njegovo njivo obiskujejo prašiči. Moj stric, Tone Kolenc, je zato ponoči čakal pred njivo v
Cirkušah in ustrelil medveda. Članek iz Kmečkega glasa, ki opisuje ta dogodek in ga je napisal Jože
Župančič(1956), sem skeniral in si ga lahko v celoti ogledate, čeprav je zapis malo zmeden 3. Kakšna je
bila najbrž resnična zgodba, ve povedati moja sestrična Štefka iz Jesenj4. Najbolj osupljiv podatek pa
sem dobil v Prirodoslovnem muzeju (dr. Boris Krištufek in Mojca Jernejc Kodrič). Medved, ki ga je
ustrelil moj stric, je od leta 1957 pa do leta 2012 (55 let) krasil gozdno dioramo (to je ogromna izložba)
v veliki dvorani (slika). To pomeni, da so naši učenci, ki naj bi vsaj enkrat v času šolanja obiskali
Prirodoslovni muzej, videli ravno tega medveda. Zdaj je medved v depoju in bi ga morda lahko lovci z
Vač dobili nazaj, saj so ga oni prodali muzeju za 10 000 dinarjev, kakor piše v stari muzejski inventarni
knjigi vretenčarjev5.
Rad imam domače živali, zato bi bil vesel, da so bolj kot medved, ki svoj areal širi, zaščitene koze,
kokoši, kunci, moški, itd. Zvonček Norček
Predlagam, da greste na spletno stran http://www.vace.si/medved.htm. Potem pa samo klikate na
bližnjice pri nadpisanih številkah in boste lahko zvedeli še več. Pa tudi slike bodo tam večje.
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Po pripovedovanju sestrične
Štefke Okorn (učiteljice z najdaljšim stažem na šoli v
Hotiču – zdaj je že upokojena) iz Jesenj – zapisal
Zvonček Norček. Približno takole se je glasilo njeno
pričevanje:
V času, ko se je zgodil ta dogodek z medvedom, je Štefka
stanovala pri družini svoje babice in dedka na osamljeni
kmetiji v Zapecah (Potok 4), kjer sta živela tudi stric
Tone in Lojze. Stara je bila štirinajst let in obiskovala je
gimnazijo v Litiji.
Petovčev Lovro ali Lovrenc Trdin iz Cirkuš se je
pritoževal nad divjimi prašiči, ki mu noč za nočjo
uničujejo njivo s koruzo. Stric Tone je bil lovec in je
želel pomagati svojemu bratrancu v Cirkušah. Zato je
ponoči čakal na priložnost, ko se bodo prašiči prikazali.
Ko je iz koruze prišla črna žival, je ustrelil. Ker je žival
samo ranil, je šel k sosedom, da mu pomagajo. S psom se
je po krvavi sledi odpravilo nekaj moških iz vasi. Ko so
prišli do ranjene zveri, se je le-ta dvignila na zadnje noge
in na smrt prestrašeni stric Tone je spet pritisnil na
petelina. Ugotovili so, da je to medved. Naredili so nosila
in ga odnesli v Štihovo štalo. Za nočno garaško delo in
strah, ki so ga prestali, so si privoščili malo šnopčka. Ko
je prišel stric Tone domov, je pač vse zbudil in se hvalil,
da je ustrelil medveda.
Štefka se je zaradi radovednosti naslednje jutro zbudila
bolj zgodaj in šla v šolo po malo drugačni poti kot sicer,
tako da je šla pogledat v Štihov hlev, kjer se je čudila
ustreljenemu plenu. Ko se je vračala iz šole okoli treh, je
kosmatinec že ležal sredi Vač na vaški vagi. V šoli pa jo
je njen učitelj Jože Župančič podrobneje spraševal o
dogodku, da je lahko kasneje napisal članek v Kmečki
glas ( 1. november 1956 ).
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