Podnanos, rojstni kraj slovenske himne!
Kraj Podnanos, znan tudi kot Šembid, velja kot rojstni kraj slovenske himne, saj
sta prav tu živeli kar dve pomembni osebnosti, ki sta ji dali velik pečat.
V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom, Prešernovim dnem, se večina
spomni le na pesnika Franceta Prešerna in njegovo najbolj znano Zdravljico. Otroci iz
skupine Slončki (4 do 6 let) pa smo spoznavali še duhovnika Matijo Vrtovca in
glasbenega ustvarjalca Stanka Premrla. Oba sta namreč delovala ali živela v
Podnanosu in sta poleg Franceta Prešerna ključna pri nastanku slovenske himne. Vas
zanima zakaj?
Matija Vrtovec je že davnega leta 1843 v
Kmetijskih in rokodelskih novicah objavil
sestavek z naslovom Vinske trte hvala, kjer je
prav pesnika, Franceta Prešerna, naprosil,
naj spesni hvalospev vinski trti. Naslednje
leto, se Francetu Prešernu porodi zamisel,
hvalospev pa poimenuje Zdravljica. Šele po
več desetletjih in številnih poskusih različnih
skladateljev, pa je Stanko Premrl Zdravljici dodal še melodijo (1905). Prve note so se
mu utrnile prav med pešačenjem proti Lozicam.
Še nekaj utrinkov iz našega odkrivanja in raziskovanja …

Kdo je Matija
Vrtovec?

Duhovnik!

Tisti
velik.

Kmet.

Naš
župnik.

Ima hišo tm
pod našo
cerkvijo.

Kdo je Stanko
Premrl?

Kje stoji
njegova
rojstna hiša?

Tisti star z
očali!

Pr mosti!

Pisu je
pesmi.

Zravn
Štfuca!

Zna igrat na
klavir v
cerkvi.

Tm zravn je
cerkev.
Duhovnik.

Med prerisovanjem portretov smo opazili nekaj razlik med S. Premrlom in F.
Prešernom.
Ima
dosti las.

Ta nima
rok.

Nima
očal.

Ta nima
nobenih las.

Ima očala
in je bel
str.

Zadi je
okno.

V kulturnem dom Podnanos smo gospo Jožico Kodre (TD Podnanos) spraševali:

Ki so pa
zdej?
A so že
umrli?

So se poznali
eden in drugi?

A uni je jmu
traktor?

Ob doprsnem kipu Stanka
Premrla pa …
Ta je isti ku
Stanko Premrl!

Ma sej ta se
ne premika?

Tu se ne tika!

Spoznali smo, da je naš kraj kulturno zelo bogat in pomemben pri nastanku slovenske
himne. Na to smo v Podnanosu ponosni!

Slončki, Nastja in Armin

