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 Večer so obogatili še ljudski 
pevci ter javna predstavitev 
zbornika Domači kraji, pove-
zovalna igra pa je poskrbela za 
smeh in veselje. 

 Polnoletnost je v življenju 
vsakega poseben mejnik. Fol-
klorna skupina Grof Blagaj jo 

je obeležila lani, zato si je letos 
dovolila nazdraviti in svojemu 
letnemu koncertu dala naslov 
Primi bratec kupico. Na račun 
kupice in njene vsebine je bilo 
tokrat slišanih mnogo šal, peri-
petij, morda celo osebnih izku-
šenj, ki so jih folkloristi skupaj 

z vaškim posebnežem Polde-
tom zares doživeto uprizorili. 
S sedežev obiskovalcev v dvo-
rani je bilo vse skupaj slišati in 
videti zelo zabavno, a če in ko 
se znajdemo v drugačni vlogi, 
je razpoloženje lahko povsem 
drugačno. 

Da so se obiskovalci prepo-
znali v mnogih likih, je bilo 
moč občutiti, saj je dvorana 
zaradi nasmejanih gledalcev 
kar poskakovala, vzdušje je 
bilo zares prešerno. Sicer pa sta 

bila tudi to pot v ospredju ples 
in pesem. Folkloristi so v vseh 
teh letih izurili korake, zato so 
pred domačim občinstvom na-
stopili sproščeni in nasmejani, 
kar je prevzelo pozornost, tudi 
če je kakšna noga stopila v na-
pačno smer. Zopet so pokazali 
nekaj plesov oziroma zgodb 

Gorenjske, Dolenjske, Štajer-
ske ter domače pokrajine in jih 
združili v splete. Vselej pa jih je 
spremljala pokrajini primerna 
narodna noša. 

Posebne pozornosti so bile 
deležne figure solistov, na pri-
mer moških, ki so uspešno 
izvedli zvezdo ter ples para z 
majolko na glavi, ki ne le da je 
dokazal, kako pomembna je v 
plesu drža, pač pa je na simbo-
ličen način vpletel majolko v 
temo večera. 

Prav njej in vincu je bilo po-
svečenih nekaj znanih in manj 
znanih ljudskih pesmi, ki so jih 
zapeli ljudski pevci iz Račne. 
Gledalci so plesalce in pevce 
spremljali z bučnimi aplavzi. 

Večer je bil namenjen tudi 
predstavitvi četrte številke 
zbornika Domači kraji. Njego-
vo bogato in zanimivo vsebino, 
predvsem iz zgodovine naših 
krajev in ljudi, je strnila uredni-
ca Milka Bokal, ki je svoj nago-
vor zgovorno zaključila: »Naj 

nas greje zavest, da so naši kraji 
lepi, da imamo bogato kultur-
no dediščino in da jo je treba 
ohraniti zanamcem.« Pester 
program je bil zaradi bogatih 
vsebin tako hitro pri koncu. 
Zaključil se je tematiki pri-
merno – z dvignjeno kupico 
moških članov skupine in pra-
znim sodčkom ter opozorilom 
o zmernem oziroma zdravem 
uživanju alkohola. 

Skladno s tem so bili obisko-
valci po zaključku povabljeni 
na druženje ob kozarčku soka 
ter prigrizku. 

Gostitelji pa niso pozabili 
povabiti na naslednji letni kon-
cert, ko bodo 18. in 19. aprila 
2020 obeležili slavnostno 20-le-
tnico delovanja. Slišati je, da se 
že pridno pripravljajo, tako da 
si lahko obetamo še en nepo-
zaben večer ljudske pesmi in 
plesa. 

 
Besedilo in fotografija: 

Nadja Prosen Verbič

12. maj – Pusta, mrzla in 
deževna nedelja, za piko na 
i pa je še veter močno pihal 
čez črnovrški cerkveni grič.

 
Čas, ko bi si želeli lepe, sončne nede-

lje, toplih sončnih žarkov in še marsi-
kaj, pa temu ni bilo tako. Na pobudo 
okoliških kmetov je v Črnem Vrhu 
prvič potekal blagoslov traktorjev in 

delovnih vozil. Kljub vsem vremen-
skim neprilikam se je blagoslova ude-
ležilo kar lepo število traktoristov in 
voznikov delovnih vozil. 

Marsikdo pa je zaradi slabega vre-
mena moral vozilo pustiti doma, saj 
nekatera nimajo strehe. Medtem ko 
je v cerkvi potekala običajna nedeljska 
maša, je nebeška rosa skrbela za bla-
goslov vseh vozil, ki so bila parkirana 
pred domom krajanov. Tudi otroci 

so prinesli svoja vozila, igrače kar v 
cerkev pred oltar. Po končani maši je 
pravi blagoslov opravil še župnik Blaž. 

Najprej je blagoslovil otroška vozila 
v cerkvi, nato pa še vsa ostala vozila, za 
kar se mu najlepše zahvaljujemo. 

Lastniki vozil se zavedajo, da vse to 
pripomore k varnejši vožnji in delu 
na poljih, v gozdovih in na kmetijah, 
kjer so ta vozila nepogrešljiva in brez 
katerih si praktično ni več mogoče 

predstavljati dela in življenja. Poleg 
vseh jeklenih konjičkov se je med de-
lovnimi stroji znašel tudi več desetletij 
star plug, ki ga je nekoč vpregel konj. 
Danes počiva na domačiji in bo ostal 
kot zgodovinska vrednost. 

Pri vsem tem pa so blagoslov prejeli 
tudi vsi lastniki, saj je človek tisti, ki 
upravlja stroj: ̋ Stroj nima duše, človek 
ga mora upravljati le s pametjo.̋  Ob 
blagoslovu so lastniki darovali tudi 

svoj dar, ki bo tokrat namenjen ob-
novi fasade na naši farni cerkvi, saj je 
močno dotrajana. Na koncu bi se radi 
zahvalili vsem otrokom, ki so prinesli 
svoje igrače, vsem lastnikom, ki so pri-
peljali svoja vozila, in župniku Blažu 
za lepo opravljen blagoslov. Posebna 
zahvala pa gre vsem darovalcem za 
zbrane darove. 

Okoliški kmetje

OSNOVNA ŠOLA POLHOV GRADEC

vabi na 

GLASBENI KONCERT 

Ko se povežejo 
generacije

Glasbena poslastica bo
v petek, 7. 6. 2019, ob 18. uri

v športni dvorani 
OŠ Polhov Gradec.

Vljudno vabljeni!

Blagoslov traktorjev

S kupico nazdravili 19-letnici delovanja
V Kulturnem domu Jakoba Trobca je v soboto, 

13. aprila, Folklorna skupina Grof Blagaj 
pripravila celovečerni koncert, na katerem se 

je predstavila z ljudskimi plesi in pesmimi.


