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Skorajda pozabljen običaj, ki ga obujajo tudi v naši dolini, je prižiganje velikonočnega ognja. Verniki 
prižigajo lesne gobe, ki poleg ognja oddajajo prijeten vonj in ga ponesejo v svoje domove. Z blagoslovljenim 
ognjem nato gospodinje zanetijo ogenj v domačem ognjišču in tako je hiša obvarovana pred požarom. Če 
pomaga, bi morda morali običaj ponovno razširiti ne le na številnejše domove, pač pa tudi na podjetja, 
industrijske obrate, zbirališča odpadkov, ki so v preteklem obdobju s požarno ogroženostjo nevarno požugali 
s prstom in celo ogrožali. Če res pomaga in če verjameš, da res … 

Ne glede na to pa je v tej zgodbi po mojem mnenju najpomembnejša beseda »verjeti«, vendar ne v tistem 
religioznem smislu, ki se mu kar hitro prilepijo institucije, ki vero nemalokrat izkoristijo (da ne rečem 
zlorabijo) za zelo neverske vsebine. V mislih sem imela najprej vero vase, v moč duha in lastnih sposobnosti, 
vero v ljudi, ki jim lahko zaupamo, vero v dobro, pošteno in iskreno. Gre za zelo ogroženo besedo, saj ljudje 
v sodobnem času manipuliranja s podatki, ljudmi in stvarmi čedalje manj verjamemo. Celo vase, čeprav je to 
najbrž še najbolj zanesljiva vera.

Žal sta tudi izkoriščanje in zloraba čedalje bolj razširjena pojma. Razširjena sta v vseh porah našega 
življenja, v družbi, službi in celo doma, tam, kjer jih sploh ne bi smeli poznati. In v kaj naj potem v tem 
paradoksalnem svetu sploh verjamemo, če nas po eni strani učijo iskrenosti, zaupanja, poštenja, odgovornosti, 
tega, da dobro dela dobro, da za dobro delo dobimo pošten zaslužek, po drugi strani pa realnost kaže, da je 
poštenje nemalokrat bolj neumnost za naivneže, da delo ni več vredno toliko, kot vanj vložimo, da iskanje 
stranpoti velikokrat prinese na koncu boljši izplen … Da lahko dobro delaš, se trudiš, celo presegaš cilje, a ker 
nisi na pravi strani, nisi zraven, ko delijo najvišje nagrade in položaje.

Potem ko smo komaj prebavili dobrote enega praznika in smo na pragu drugih dveh, je razmislek o veri, 
zaupanju in delu smiseln. Prijetni in prijazni velikonočni običaji, ob druženju z domačimi, peki sladkih potic, 
barvanju pirhov, uživanju ob slastni šunki in pranju slabe vesti z nekaj ostrega hrena, so mimo. Upam, da ob 
praznovanju v povprečju verjamemo vsaj v moč družine, druženja s sebi ljubimi ljudmi, in da podarjamo 
prijetne trenutke drug drugemu ne meneč se za to, da nam zapovejo, koliko naj vržemo v cerkvene ali kake 
druge puščice (ki so morda še hujše). 

Dnevi se namreč prevešajo v praznike, ki obujajo danes prevečkrat pozabljene vrednote, ker jih (ne)hote 
mešamo s političnimi predznaki. Gre za tiste vrednote, ki ljudi združujejo v upor, kot so jih tistega 27. aprila 
1941, ko so ustanovili osvobodilno fronto, začetek organiziranega upora proti okupatorju pri nas. Če prav 
pomislim, imamo zdaj še več okupatorjev kot takrat in še bolj bi se morali upreti, a je premalo skupnega 
interesa in preveč egoizma. Morda tudi premalo vere in zaupanja? In potem praznik dela, ob katerem se 
vprašam, kaj pravzaprav danes še praznujemo. No, gotovo praznujemo proste dneve, ko se lahko sprostimo, 
družimo, velikonočne pojedine pa zamenjajo peka na žaru in pikniki v naravi. Tudi lepo, pa vendarle, 
izkoristimo jih še za razmislek o tem, da karkoli že nam ponuja svet okoli nas, ne bodimo lahkoverni. Najprej 
verjemimo vase, potem pa verjemimo v tisto, tiste, ki verjamejo v nas in to dokazujejo tudi ne da bi zahtevali 
kakršnokoli plačilo. Naj živi upor proti okupatorjem, delu pa čast in mesto, ki si ga zasluži! 

Lucija Kolar

Verjemite vase, uprite se okupatorjem
foto: T. T.
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?
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Pretežno topel, vendar malo 
vetroven april je hmeljarjem, 
ki hmelj pridelujejo na okrog 
1600 hektarjih, omogočil, da 
so začeli dela v hmeljiščih. 

Tisti, ki so hmelj že odorali 
in obrezali, so začeli napeljevati 
vrvice, po katerih se bo hmelj 
vzpenjal proti vrhu žičnic. Če 
bo vreme ugodno za pridelavo 
te grenke rože, bo do začetka 
julija dosegel višino šestih me-
trov. Na dan zraste tudi do deset 
in več centimetrov. T. Tavčar

Na 1600 hektarjih napeljujejo vrvice

Pri napeljavi vrvic na žalskem polju                    

Tik pred velikonočnimi 
prazniki so v športni dvorani 
osnovne šole učenci razredne 
stopnje OŠ Prebold pripravili 
prireditev Pozdrav pomladi. 
S poezijo, glasbo in plesom so 
ustvarili lep kulturni dogodek 
za starše, babice, dedke, ... 

Rdeča nit prireditve sta bila 
ljudska pesem in ples, ki sta se 
prepletala s poezijo in glasbo. 
Prvošolci so zaplesali rašplo, 
drugošolci so plesali na glas-
bo »Ta požugana«, tretješolci 
so navdušili z »zibenšritom«, 
četrtošolci so plesali »kovtre 
šivat«, petošolci belokranjsko 
kolo. Učenke dramskega krož-
ka iz četrtega razreda pa so 
zaigrale tudi ljudsko pravljico 
»Pšenica, najlepši cvet«. »Tako 
kot ljudje verjamemo v dobro, 
vsako leto verjamemo, da pri-
de tudi pomlad, novo življenje, 
ki se ga je treba veseliti in ga 
praznovati. Vsako leto malce 
drugače, vsako leto izvirno, 
tako, kot ga praznujemo letos,« 
je ob tem povedal ravnatelj 
Peter Žurej. Naj praznovanja 
teh dni napolnijo baterije in 
vnesejo izvirno, drugačno, po-
zitivno razmišljanje tudi v naj-

bolj z aktivnostmi nabit šolski 
mesec, ki je za mnoge tudi v 
poslovnem smislu najbolj pe-

ster. Saj je vendarle tudi mesec 
ljubezni.

 D. N., L. K.

Pozdrav pomladi

Z gledališko pravljico so program v Preboldu obogatile učenke 4. razreda.


