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Sprehod po nekdanji
Gosposvetski cesti

Bombardiranje Jesenic, 1. marca 1945

Tematska pot Spomini starih Jesenic se prične z
lahkotnim sprehodom po Murovi. Arhitektura, običaji
in vsakdan naših prednikov ponujajo svojo pestrost
tudi na ulici južneje, ki je bila v tesnem sožitju z
Murovo. To je nekdanja Gosposvetska cesta med
Kosovo graščino in Korotanom. Območju obeh
ulic domačini pravijo ta stare Jesenice.

»Letala so po bombardiranju naredila krog in se izgubila za
Mežaklo. Čez dobre pol ure so priletela še druga. Ko smo šli po
bombardiranju po mestu, kjer se je valil gost dim, sem videl, kako
so sorodniki iskali svojce med ruševinami.« (Cena Valentar)

Gosposvetska je bila živahna cesta

»Od začetka do konca so se
vrstile trgovine, gostilne in
obrtne delavnice. V naši, Fadovi
hiši (današnja Titova 36), je bila
mlekarna. Še naprej po ulici je
bil urar Mavricij Smolej, nato
pa gostilna Hrovat in kavarna
Pariz. Pred Hrovatovo je bila
Rožmanova hiša, v kateri je bila
drogerija Peharc. Za Hrovatovo
mesnico so se vrstile Furova hiša,
Poljšakov hotel Pošta s trgovinico
pa Moričeva trgovina, Balohova
gostilna in Kovačičeva trgovina.«
(Olga Osredkar, roj. Ravnik)

»Za določene igre smo se preštevali in izločali z izštevankami.
Veliko smo peli, včasih kar tako za hec, drugič med sankanjem
ali na gugalnicah.« (Iva Gasar, roj. Muhič)
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»Za vsak god smo se zbrali pred vrati godovnika in »ofirali«,
tj. tolkli s pokrovkami. Ko se je kdo poročil, se je vedno naredilo
šrango. Zahtevalo se je, da se plača za nevesto. Včasih so vedno
bile veselice! Naredili so jo obrtniki, skalaši, gasilci ... Praktično
vsako društvo je imelo svojo veselico. Vsi ljudje so se poznali med
seboj, vsa društva so hodila tudi na veselice drugih društev.«
(Adela Burnik, roj. Baloh)
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