Številka 5, februar 2016

NAŠ UTRIP
OBČASNIK iz MOTNIKA

V cvetju sta - stara hruška »moštnica« in »motniški ringlo«, Motnik, april 2015.
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UTRIP V LETU 2015
Drage članice, spoštovani člani našega Podeželskega društva - Utrip pod lipo
domačo, Motnik.
Leto 2015 je minilo, vsa pričakovanja in načrti za delovanje društva so že usmerjeni v
naslednje obdobje. Prav je, da so vsi društveni dogodki zabeleženi v obliki kronike in
zbrani v našem časopisu. Društvo je po številu članov sicer manjše, tudi od
ustanovitve društva še ni preteklo dosti časa, a načrtov za bodoče društvene dogodke
je še veliko. V ustanovnem dokumentu smo takrat zapisali, da bomo ohranjali tisto,
kar je bilo v našem kraju v nekem obdobju pozabljeno ali prezrto, zato je naša naloga,
da s programom zapolnimo manjkajoča področja in zastavljene cilje nadaljujemo z
resnostjo in dobro voljo. Društvenih dogodkov je bilo v letu 2015 veliko, bili so
zanimivi in tako so predstavljeni v sliki in besedi tudi tukaj. Od občnega zbora naprej
se je zvrstilo še: pustna povorka, izdelovanje cvetno-nedeljskih butaric, srečanje
ljudskih pevcev in godcev občine Kamnik, kulinarični dogodki in predstavitve, nastop
v povorki narodnih noš v Kamniku, strokovne ekskurzije, izobraževalni programi v
okviru občinskega razpisa, udeležba na dveh trgatvah, miklavževanje, pa razne
pogostitve in še bi se kaj našlo.
Ko se pripravljamo na izvajanje programa v letu 2016, pa si želimo, da bi naše
prireditve spremljalo čim več obiskovalcev, da bi prireditve sprejemali z veseljem in
zadovoljstvom ter da bi se, še posebej po nastopu ljudskih pevcev in godcev, z nami
zadržali v prijetnem druženju. Praksa je pokazala, da je za nastopajoče dober odziv
publike velika nagrada in da se pravo veselje začne šele po uradnem delu. Vabim
zato vse Motničane in predvsem mlade, da se nam pridružijo v čim večjem številu in
skupaj s starejšimi z zadovoljstvom spremljajo delovanje društva Utrip. Pa srečno!
Ančka Podbevšek
Spoštovani Motničani, spoštovani bralci!
V številki 5 našega motniškega občasnika sem spet zbrala in opisala dogodke
tekočega leta ter jih opremila z zajetno kopico zanimivih slik. V letošnjem programu se
je zvrstilo toliko zanimivih stvari in doživetij ob še zanimivejših posnetkih, da bi jih
bilo res škoda izpustiti ali slik ne uvrstiti k posameznim zapisom. Glede na to, da je
tako beleženje društvenih dogodkov v zanimivi sliki in besedi zavzelo kar precej
prostora in je s tem nastalo že 32 strani časopisa, v tem letu v časopis nisem uvrstila
vsebine pod podnaslovoma »Izbrskano iz spomina« in »Odstrte podobe«. Nabralo se je
torej toliko zanimivega, da bi dodatna besedila in slike še povečala število strani, kar
pa poveča tudi dodatne stroške tiska časopisa. S temi letos manjkajočimi spomini ali
objavami zanimivih starih fotografij bomo seveda nadaljevali v naslednjih številkah,
če bo le prostor v časopisu to dopuščal.
Vsem Motničanom in članom društva še vedno in ponovno velja moj poziv in prošnja,
da se oglasite s svojimi spomini, z zapisi o značilnostih kraja in okolice, z zapisi o
šegah in navadah danes in nekoč ter da se oglasite s starimi fotografijami našega
kraja in okolice. Vsem članom društva in še posebej izvršnemu odboru se zahvaljujem
za dosedanje sodelovanje in jih vabim k temu tudi v bodoče. Želim, da bi z dobrimi
nameni vseh članov, vseh Motničanov in vseh društev lepo sodelovali ter ohranjali
stara izročila in navade, ki so jih naši predniki znali dobro živeti in doživljati že od
nekdaj. Bodimo prijazni v času in prostoru, delajmo z dobro voljo in tako bo vse lažje.
Hvala in lepo pozdravljeni,
Marina Drolc
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Olga Gnidica ima 90 let – 4. 1. 2015
Na povabilo slavljenke Olge smo se to nedeljo po maši zbrali pri Flegarju motniški
cerkveni pevci, da bi proslavili njeno 90-letnico. Ob prijetnem druženju, ob dobrem
golažu, pijači in dobrih sladkih prigrizkih, smo Olgi zaželeli še mnogo zdravih let in
še dolgo prepevanje na motniškem koru. Da bo Olga Gnidica dočakala še visoka
častitljiva leta, ni nobenega dvoma, saj izgleda in se počuti pri svojih letih kot
mladenka, za kar se je gotovo treba zahvaliti tudi trdni rodovini, iz katere izhaja.
Za vabilo in lepo praznovanje visoke obletnice se Olgi lepo zahvaljujemo in ji
kličemo še na mnoga zdrava leta.

Tekst in slike: Marina Drolc.
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Šesti občni zbor Podeželskega društva – Utrip
pod lipo domačo, Motnik – 13. 2. 2015
Člani društva Utrip smo se ponovno zbrali ob 17.00 uri v gostili pri Flegarju
na letnem občnem zboru. Sprejeli smo dnevni red, po pozdravnem nagovoru
predsednice Ančke Podbevšek pa izvolili predsednika zbora Tineta Zabavnika.
Tine je predlagal, da se občni zbor odvije po dnevnem redu in prosil za vsa
poročila. Najprej je podala letno društveno poročilo za 2014 predsednica
društva, nato blagajničarka, predstavnica nadzornega odbora in nazadnje
predstavnica disciplinske komisije. Vsi prisotni člani so že na začetku dobili
novo številko časopisa Naš utrip, Motniški občasnik št. 4/2015. V razpravi
na poročila ni bilo pripomb, vsa poročila so bila soglasno sprejeta. Gospod
Zabavnik je v razgovoru o delovanju društva poudaril, da je vesel in ponosen,
da je član tega društva, saj sliši ob druženju z ljudmi v svojem kamniškem
okolju veliko pohval o tem društvu, ki je kot tako edino na kamniškem, ki si
prizadeva za ohranjanje izročila in s svojimi zanimivimi aktivnostmi prav
izstopa v tem okolju. Pohvalil je tudi vsebino časopisa in zaželel vsem članom,
da vztrajajo, pomagajo pri delovanju društva in aktivno nadaljujejo z
začrtanimi vsebinami.
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Po končanem občnem zboru je nastopila skupina Kulturnega društva Križ Komenda,
nas nasmejala do solz ter vse zbrane s petjem in skeči še dolgo zabavala.
Tekst in slike z občnega zbora: Marina Drolc.

Pustno rajanje in maškarada v Motniku – 15. 2.
2015
V okviru društva Utrip se je tudi letos zbrala velika skupina maškar. V sprevodu
skozi trg Motnik jih je bilo čez 50 in nekaterim so se, tako je bilo videti, pridružili vsi
člani njihovih družin. Pustno razpoloženje je s harmoniko polepšal Jernej in celotna
maškarada je v celoti uspela. Pridne gospodinje Betka Piskar in Ančka Podbevšek
so veselo družbo ponovno postregle s sokovi in kopico slastnih flancatov.

Tekst: Marina Drolc, slike: arhiv društva Utrip.
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Slovenski pozdrav – 20. 3. 2015
V TV oddaji Slovenski pozdrav je ta petek nastopila predsednica Podeželskega
društva – Utrip pod lipo domačo, Ančka Podbevšek. V delu oddaje »Kuhamo
slovensko« je predstavila recept in pripravo »Tuhinjske file«, ki so jo pripravljali in
pekli ob velikonočnih paznikih na Selih pri Kamniku, od koder izhajata njena mama
in stara mama. Tuhinjska fila in recept je bil pred časom predstavljen tudi v akciji
»Okusi Kamnika«.

Test: Marina Drolc, foto: arhiv RTV Slovenija.

3. vseslovenska razstava rož iz krep papirja,
Vransko - 21. 3. 2015
Že tretjič zapovrstjo je na Vranskem zacvetelo na tisoče cvetov, ki nastajajo pod
spretnimi prsti sedemdesetih ustvarjalk iz vse Slovenije. Kot se rožce družijo v
šopke, vence in butare, so se povezale tudi ustvarjalke rož iz krep papirja v
neformalno društvo ROŽCA, da ohranijo to staro ljudsko ročno spretnost in jo kot
kulturno dediščino poklonijo mlajšim rodovom.
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Čudovite in zanimive razstave, ki je bila 21. in 22. marca 2015 v športni
dvorani na Vranskem, so se udeležile tudi članice Podeželskega društva – Utrip
pod lipo domačo, Motnik. Organizatorjem tega lepega dogodka in gospe
Martini Felicijan, ki jo kot mentorico te obrti srečujemo na mnogih razstavah
po Sloveniji, veljajo vse čestitke.

Tekst: Marina Drolc, slike: Marina Drolc, arhiv internet, Darja Zajec.

Izdelovanje butaric za cvetno nedeljo – 26. 3.
2015
Številne članice in člani Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo so se tudi
letos zbrali pod nadstreškom motniškega župnišča in izdelovali predpraznične
butarice za cvetno nedeljo. Dogodka se je udeležilo tudi veliko mladih, ki so z
zanimanjem spremljali spretno delo starejših, pomagali pri pripravah, se učili in si
tudi sami izdelali vsak svojo butarico.
Tradicija priprav na velikonočne praznike se z izdelovanjem butaric za cvetno
nedeljo nadaljuje tudi na motniškem, društvo Utrip pa to tradicijo ohranja v polni
meri. Prispevku pripenjam dve fotografiji izmed tistih, ki so nastale
osemindvajsetega marca 2010 in na katerih je posneta največja izdelana butara v
Motniku v zadnjih letih. Izdelal in prinesel v cerkev jo je na takratno cvetno nedeljo
motniški posebnež Ivan Drolc. Bila je dolga prek sedem metrov, ob veliki butari pa
je imel pritrjeno še eno manjšo. Ob nastanku posnetkov mi je Ivan obljubil, da bo
naredil v prihodnjem letu še daljšo butaro in tako, ki bo dolga čez devet metrov. Žal
se to ni zgodilo, ker se je Ivan Drolc za vedno poslovil v letu 2012 in počiva na
motniškem pokopališču.
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VABILO NA
IZDELOVANJE
VELIKONOČNIH
BUTARIC

ČETRTEK, 26. 3. 2015 PRI ŽUPNIŠČU
MOTNIK, OB 14.00
S seboj prinesite leskove šibe.

Tekst in slike: Marina Drolc.

Razstava likovnih del članice društva Utrip
Gabrijele Lečnik v Galeriji Majolka v Kamniku
– 26. 3. 2015
Jelka Lečnik je po rodu Motničanka, njena mama izhaja iz velike družine motniških
Bervarjev. Kot višja medicinska sestra in specialistka patronažne zdravstvene nege
je dolga leta službovala na področju Domžal in Kamnika, po preselitvi na Ravne na
Koroškem pa je do upokojitve delovala na področju zdravstvene vzgoje. Domiselni
otroci, ki jih je srečevala pri svojem delu na šolah, so jo vedno navduševali s svojimi
idejami in s svojimi likovnimi deli. Tudi Jelka je v tretjem življenjskem obdobju
začutila silno željo po slikanju, zato je pod vodstvom mentorja začela ustvarjati in
ugotovila, da jo to delo neizmerno osrečuje. V Kamniku je, po poprejšnji razstavi na
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Ravnah, ta četrtek odprla že drugo samostojno razstavo svojih slik. Kot aktivna
članica mnogih društev, kot prostovoljka in kot vodilna ter nastopajoča v več
pevskih skupinah in zborih, je svojemu hobiju in ljubezni - klavirski harmoniki, ki
jo igra že od otroških let, dodala tako še mnoge nove aktivnosti. Te jo osrečujejo in z
njimi pravi, da se upira enolični podobi vsakdanjosti ter z razvijanjem svojih skritih
potencialov najde srečo v sebi, zase in za druge. Odprtja razstave smo se udeležile
tudi nekatere članice Podeželskega društva - Utrip pod lipo domačo, Motnik.

Tekst in slike: Marina Drolc.

Čistilna akcija v Motniku – 28. 3. 2015
Čistilne akcije se je v Motniku udeležilo dvajset in več prostovoljcev, ki jim je kaj do
urejenosti kraja in čistega okolja. Udeleženci so se zbrali pred motniško trgovino in
temeljito očistili sam trg, brežino potoka Motnišnice, divje odlagališče v Loki in
smeti ob cesti Motnik-Zajasovnik. Vse udeležence je po opravljenem delu postregla s
kuhanimi klobasami predsednica Podeželskega društva - Utrip od lipo domačo
Ančka Podbevšek.

9

Tekst in sliki – povzela po Kamnik info: Marina Drolc.

Materinski dan in koncert v Keblju – 29. 3.
2015
Na prijazno povabilo skupine Pustrovžeki smo se člani Podeželskega društva – Utrip
pod lipo domačo, Motnik tudi tokrat udeležili koncerta v Keblju pod Pohorjem.

Na lepo in skrbno pripravljenem koncertu, posvečenem materinskemu dnevu, so
nastopili: Oktet Lipa in skupina Pustrovžeki, Ljudski godci KD Videm pri Ptuju,
šolarji z recitacijami in glasbenimi nastopi, otroški vrtec, Ljudske pevke Šmarjetke
iz Šmarjeških toplic, Fantje treh vasi, ŽPS Klasek iz Izlak in Folklorna skupina.
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Po koncertu so organizatorji vsaki ženski podarili lepo rožico in vse nastopajoče
pogostili. Za prijazno vabilo se organizatorjem in skupini Pustrovžeki lepo
zahvaljujemo.
Tekst in slike: Marina Drolc.

Novi sadovnjak ob motniški šoli – 9. 4. 2015
V okviru projekta SADNI MOZAIK: spodbujanje razvoja podeželja v predalpskem
prostoru s fokusom na Tunjiškem gričevju je Sadjarsko-vrtnarsko društvo iz Tunjic
organiziralo ciklus izobraževalnih predavanj. Namen izvajanja projekta je razviden
že iz naslova, bistveni poudarek pa je v tem, da bi ponovno vzpodbudili željo po
pridelovanju zdrave domače hrane in ponudbe le-te na trgu. Od tega projekta bodo

lahko imele veliko tudi šole v Tuhinjski dolini, kjer že nastajajo ob šolskih zgradbah
novi nasadi hrušk, češenj in predvsem starih sort jablan.
Dne 9. aprila 2015 je stekla akcija sajenja dreves tudi ob motniški osnovni šoli, kjer
sta se zbranim pri urejanju sadovnjaka pridružila tudi podžupan Igor Žavbi in višja
svetovalka za evropske in druge projekte Barbara Strajnar. Pri sajenju so ob pomoči
strokovnjakov s tega področja sodelovali tudi šolarji ter ob tem dogodku že dobili
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prve koristne informacije in dobre vtise. Vse prisotne je Ančka Podbevšek,
predsednica Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik, postregla s
slastnimi dobrotami. Vsem novoposajenim sadnim drevesom velja zaželeti uspešno
rast z željo, da čimprej obrodijo številne in zdrave plodove.
Tekst: Marina Drolc, slike: kamnik.si.

Koncert ljudskih pevcev in godcev v Motniku –
26. 4. 2015
Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo iz Motnika je to nedeljo organiziralo v
dvorani kulturnega doma v Motniku velik koncert ljudskih pevcev in godcev iz
Tuhinjske doline ter okolice. Na koncertu so nastopile nekatere skupine, ki so se
udeležile že koncerta ljudskih pevcev v začetku lanskega oktobra, nekateri pevci in
skupine pa so prišli v Motnik prvič. Prireditev so začeli harmonikar Jože Jagodic in
kamniške Predice, ki jih z nastopov v Motniku in na kamniškem že poznamo. Sledil
je nastop Pevcev iz Tuhinjske doline, zapeli pa so nam pesem Vse že mirno spava,
Ko v nedeljo zjutraj in Popotnik.
Sledil je nastop otroških pevcev Škrjančkov iz Tunjic, zapeli pa so: Lisica je imela

očala in Komar se je ženil. Citrarsko pevski duet Manca in Tomaž Plahutnik tudi že
poznamo, Tomaž, hčerki Manca in Ana ter Tomaževa tašča, gospa Štefka Cerar, pa
so zaigrali in zapeli: Preljuba mi soseda, Pastirče mlado in Slišala sem ptičko pet.
Sledili so Fantje treh vasi s pesmimi Jaz sem en frišen jager, Karlinca je štemana in
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Rože na vrtu je plela. S pesmimi Le nocoj še lunca mila, Jaz pa vem, kako in Jaz pa
grem je v Motniku nastopila prvič skupina KUD Fran Maselj iz Krašnje. Zadnja je v
uradnem programu nastopila ŽP skupina Klasek iz Izlak, ki smo jo na našem odru
že videli in kjer pojeta tudi dve naši članici. Ob spremljavi citer so nam zapele: Teče
voda teče in Na hribčku je moj dom.
S povabilom vseh nastopajočih na oder smo z nekaj slovenskimi ljudskimi pesmimi
ter ob spremljavi harmonike in citer vsi skupaj zaokrožili lep dogodek nedeljskega
popoldneva v Motniku. Celoten koncert v obliki nedeljskega praznovanja, s čimer
smo nekako obeležili tudi Jurijevo nedeljo, je v celoti in lepo uspel.

Lepe misli:
Za srečo je potrebna svoboda,
za svobodo je potreben
pogum (Viktor Frankl).
Skrivnost sreče ni v tem, da
delaš, kar ti je všeč, ampak v
tem, da ti je všeč, kar delaš.
Ljudje smo večinoma toliko
srečni, kolikor to hočemo
biti.

Tekst in slike: Marina Drolc.
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Izlet s Tunjičani na Dolenjsko – 27. 4. 2015
Dan po veselem koncertu Ljudskih pevcev in godcev v Motniku smo se člani društva
Utrip udeležili strokovne ekskurzije v okviru izobraževanja, ki ga financira finančni
mehanizem EGP in norveški finančni mehanizem. Na poti proti Dolenjski smo si
ogledali manjši grad ob privatni hiši, po programu izleta pa smo se najprej ustavili
na sadjarski kmetiji Kastelic v Mirni peči. Lastnik domačije že več let uspešno
preusmerja svojo kmetijo iz živinorejske v sadjarsko. Gospod Alojz Kastelic je znan
po proizvodnji odpornih sort jabolk, in sicer: sorte Topaz, Opal, Sansa in druge.
Pot smo nadaljevali proti Dečnem selu pri Brežicah, kjer gospodar Zvone Černelič
uspešno kmetuje po ekoloških in biodinamičnih standardih že več kot dvajset let.
Prideluje vse vrste zelenjave z upoštevanjem luninega koledarja po Mariji Thun, kar
se gotovo pozna pri okusu pridelkov. Ti so vedno sveže obrani v najboljši zrelosti,
okusi pa so polni vitaminov in mineralov. Oba gospodarja je bilo več kot zanimivo
poslušati in si ogledovati tako nasade jablan kot številne rastlinjake, ki so vzorno
urejeni. Kot dobri poslušalci smo od obeh lahko dobili veliko dobrih in koristnih
nasvetov.
Ustavili smo se tudi na Bizeljskem in si ogledali repnico Najger, kjer so v starih
časih shranjevali repo in druge poljske pridelke, danes pa repnice lastniki
uporabljajo za hrambo in staranje odličnih bizeljskih sortnih vin: rdeči in beli
Bizeljčan, Rumeni muškat, Sivi pinot, Laški rizling, Modra frankinja, Barique rdeči
in druge sorte. Lastnica, ki nas je popeljala v jame, skopane iz kremenčevega peska
in nam razkazala naravno nastale mozaike na stropu, nam je v t.i. vinski kleti
»nalila čistega vina«. Ob pokušini vina in sira pa je stresala tako prikupne šale, da
smo pokali od smeha. Zares prijetno je bilo preživeti nekaj časa v taki repnici in
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predvsem v vinski kleti ob navihani lastnici, ki je očitno vedno dobre volje. Če pa
govorica zazveni še malo tako po »zâgorsko«, pa postane vzdušje še toliko bolj
razigrano.
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Sadjarskemu društvu Tunjice in predsedniku, gospodu Tinetu Zabavniku, se za
vabilo na izlet lepo zahvaljujemo tudi člani motniškega društva Utrip.

Tekst in slike: Marina Drolc.

Razstava ročnih del v okviru Društva za tretje
življenjsko obdobje - vezilje Snežinka Vransko z
gosti – 16. - 17. 5. 2015
Vezilje »Snežinka« so v velikem delu športne dvorane na Vranskem to soboto in
nedeljo organizirale čudovito razstavo svojih ročnih del. V goste so povabile tudi
Slovenke iz Boršta pri Trstu, ki so s prekrasno tehniko belega vezenja popestrile
lepoto razstavljenih del. Povabile so tudi gospo Marico Grabnar, Flegarjevo mamo iz
Motnika, ki pri svojih častitljivih 92 letih še vedno čudovito veze in lika. Njene
vezenine in prti so bile razstavljene kar na petih velikih mizah in so pritegnile veliko
pozornost vseh sodelujočih na razstavi, pa tudi vseh obiskovalcev. Na razstavi je
sodeloval tudi gospod Vlado Rančigaj, ki izdeluje prelepe velikonočne pisanke. Na
nekaterih je potrebno tudi po več tisoč vbodov, da nastanejo neverjetne luknjice
različnih vzorcev. Tej lepi prireditvi se je pridružilo tudi Podeželsko društvo - Utrip
pod lipo domačo, Motnik, člani društva pa se Marici Grabnar prisrčno zahvaljujemo,
da je svoja čudovita dela v tej obliki postavila na ogled vsem obiskovalcem razstave.
Na razstavi smo si lahko ogledovali čudovite izdelke različnih vrst vezenja, kot npr.:
izdelki iz rišeljeja, izdelane rožice, ogrlice in še mnogo drugih umetnin, ki nastajajo
pod prsti spretnih članic društva.
Občudovanja vredna razstava je dokazala, kako aktivno je lahko delo v tretjem
življenjskem obdobju, zato velja vsem sodelujočim in vsem, ki so postavili svoja dela
na ogled, velika pohvala.
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Lepi misli:
Iskren smehljaj, ki pride iz srca, je vrednota za vsakogar…. Nič ne
stane, a prinese vedno veliko.
Iskreno srečna oseba zna uživati v naravi tudi tedaj, ko mora iti po
obvozni poti.
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Tekst in slike: Marina Drolc.
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Izlet z DPŽ Kamnik-Komenda v Dobrepolje,
Kočevje in okolico – 27. 5. 2015
Članice Društva podeželskih žena Kamnik-Komenda so društvu Utrip poslale vabilo
na prijeten izlet in srečanje s sorodnimi društvi v Dobrepolju in Kočevju. Izleta se je
udeležilo kar nekaj članov društva Utrip. Najprej nas je pot vodila v občino

Dobrepolje in okolica.

Dobrepolje, kjer smo si ogledali Jakličev dom in slišali veliko zanimivega o svetu
svojevrstnih slikovitih dolin, ki jih povezuje žlahtna tradicija in razneženost
bogastva narave, z njenimi pokončnimi ljudmi, z njihovo razgibano kulturo, šegami,
navadami, gostoljubnostjo in široko odprtostjo. Dobrepolje leži na skrajnem
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severozahodu Suhe krajine v objemu tipičnega zelenega krasa, odmaknjeno dobre
pol ure vožnje iz Ljubljane, v neposredni bližini Trubarjeve Rašice, Levstikovih Retij,
Jurčičeve Muljave in drugih zanimivih krajev. Pot smo nadaljevali proti Kočevju,
kjer smo si ogledali Pokrajinski muzej, sprejele pa so nas kmečke žene, ki so nam
povedale veliko zanimivega o kraju in nam tudi tu postregle z okusnimi domačimi
dobrotami.
Nazadnje smo si ogledali še zanimivosti samostana v Stični, pot pa zaključili s
poznim kosilom na Turistični kmetiji Okorn.

Pokrajinski muzej Kočevje.

Samostan Stična in maketa
samostana (zgoraj levo in
desno), križni hodnik in
samostanska
jedilnica
(spodaj levo in desno).

Člani društva Utrip se za
vabilo na lep in zanimiv
izlet, poln ponujenih in
okušenih dobrot, smeha
in dobrega razpoloženja,
lepo
zahvaljujemo
društvu kmečkih žena
Kamnik in Komenda.
Tekst in slike: Marina Drolc.
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Četrti Križnikov festival v Motniku – 5. in 6.
junij 2015
Križnikov pravljični festival je s prireditvami v Motniku za otroke in odrasle že
četrtič odprl svoja vrata. Pripovedovanje ljudskih pravljic, ki jih je zbral in zapisal
motniški Gašper Križnik, ta spada med najpomembnejše slovenske zapisovalce 19.
stoletja, je bila tudi letos osrednja nit festivala. Festivala, ki ga prirejajo Knjižnica
Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik ter sodelavki Irena Cerar in
Ivanka Učakar, se je v dveh dneh udeležilo veliko število obiskovalcev. Že v petek
popoldne je festival uradno odprla ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak
Mlakar ob prisotnosti tudi župana občine Kamnik Marjana Šarca, župana občine
Vransko Franca Sušnika, direktorice kamniške knjižnice mag. Brede Podbrežnik
Vukmir in obeh predsednikov motniškega Kulturnega društva in Krajevne
skupnosti. Zanimiv program se je odvijal tako v Motniku in na Vranskem, s pestrim
kulturnim programom za otroke in odrasle pa festival spodbuja predvsem h
kvalitetnemu preživljanju prostega časa in opozarja na povezanost kulture,
kulturne dediščine in turizma. V okviru zaključnega popoldneva sva prispevkoma
sodelovala tudi domačina Jože Keršič z nekaj pripovedkami in Marina Drolc s
predstavitvijo Purgarjeve hiše ter originalnih dokumentov o nastanku domačije.

Kulturni dom Motnik v petek, 5. junija 2015, slavnostni govorniki.
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Jože Keršič in Marina Drolc, desno na fotografiji tudi Ivanka Učakar.
Tekst in slike povzela po: kamnik.si: Marina Drolc.

Predsednica društva Utrip praznovala
Abrahama – 4. 7. 2015
V vročem sobotnem popoldnevu se je zbralo v Lovskem domu Motnik Špitalič veliko
število sorodnikov, prijateljev in znancev predsednice Podeželskega društva – Utrip
pod lipo domačo, Motnik Ančke Podbevšek, da bi proslavili petdeset let njenega
rojstva. Druženje, ki je potekalo ob zanimivem programu, ob dobri jedači in pijači
ter ob zabavi, polni smeha in dobre volje, je trajalo dolgo v noč.

Ančka Podbevšek z bratom in dvema sestrama.
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Na povabilo smo se odzvali tudi nekateri člani društva Utrip. Predsednici društva
Ančki Podbevšek ob tem jubileju veljajo čestitke z željo za zdravje in srečo v
naslednjih petdesetih.

Tekst in slike: Marina Drolc.

V Kamniku so z majolko nazdravili uradnemu
odprtju mednarodnega ekološkega festivala 11 .9. 2015
V večdnevnem dogajanju na kamniških ulicah so se zvrstile različne prireditve od
prikaza pestre kamniške kulturne in gastronomske dediščine do velikega praznika
45. Dnevov narodnih noš.

Podeželsko društvo - Utrip pod lipo domačo, Motnik je za oddajo Dobro jutro predstavila
predsednica Ančka Podbevšek (slika levo: arhiv društva Utrip).

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci
Kramar je v pozdravnem nagovoru med drugim povabil vse zbrane in ljudi dobre
volje na pokušino Firštovega golaža iz serije Okusi Kamnika. V oddaji Dobro jutro
RTV Slovenija, ki je s svojo ekipo že zgodaj zjutraj prebudila mesto, je v intervjuju
podala izjavo o sodelovanju pri jedeh Okusi Kamnika tudi predsednica Podeželskega
društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik Ančka Podbevšek.
Sliko (desno) in tekst povzela po kamnik.si: Marina Drolc.
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Obisk pri zakoncih Najdič na Brodu pri
Ljubljani – 26. 8. 2015
V lepem in sončnem popoldnevu smo se člani Podeželskega društva – Utrip pod lipo
domačo, Motnik in člani Sadjarskega društva iz Tunjic odzvali vabilu ter si ogledali
celoten vrt gospoda Tugomerja in Vide Najdič ob Savi, nasproti Tacna pri Ljubljani.
O vzorno urejenem nasadu in neskončnem številu vrst grozdja v tem vrtu smo že
večkrat slišali v pogovorih na strokovnih izletih sadjarjev iz Tunjic. Tokrat se nam je
mnogim uresničila velika želja, da to vidimo. Prijazna gostitelja Vida in Tugo sta
nam pričarala neverjetno popoldne, v katerem smo občudovali velike rezultate
pridnih delovnih rok, veliko vrst grozdja in jabolk, oboje pa smo lahko tudi poskusili.
Njuna hišica na Brodu pri Ljubljani in vse vrste zasaditev na parceli človeka zares
in v celoti prevzamejo. Gospodu Najdiču in njegovi ženi se zahvaljujemo za lep
sprejem in gostoljubje, obenem pa iskreno čestitamo za tako urejen vrt, vinograd,
sadovnjak, predvsem pa za toliko spoštovanja do zemlje in narave.
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V imenu vseh obiskovalcev gre zahvala tudi organizatorju ogleda gospodu Valentinu
Zabavniku.

Tekst in slike:
Marina Drolc.
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Člani društva Utrip na trgatvi – 12. 9. 2015

Članice in člani društva Utrip so se tudi letos odzvali vabilu kmetije Marof v Bistrici
ob Sotli in odšli v pomoč pri trgatvi. Vreme je bilo zelo lepo, vinograd je na prijetni
legi in delo ni bilo prenaporno. Za lepo in prijetno vzdušje je kljub resnemu delu
poskrbela tudi domača družina, ki je obiralce zalagala z dobro jedačo in pijačo.
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Še pred večerom so pridni obiralci obrali vse, kar je bilo za ta dan načrtovano, nato
pa so se veseli zbrali ob obloženi mizi.
Foto: Darja Zajec, tekst: Marina Drolc.

Narodne noše v Kamniku - 13. 9. 2015
Z veliko in tradicionalno povorko so se zaključili 45. Dnevi narodnih noš in
oblačilne tehnike. V štirih dneh je prireditev privabila v Kamnik prek 40.000
obiskovalcev, ti pa so v tem času lahko pozdravili približno 2500 narodnih noš.
Letošnje povorke narodnih noš se je na kamniških ulicah udeležila tudi skupina
članov Turističnega društva iz Motnika.

Slike in tekst povzela po kamnik.si: Marina Drolc.

Člani društva Utrip še drugič na trgatvi – 19. 9.
2015

Članice in člani Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik so se v
velikem številu odzvali tudi na drugo letošnje vabilo kmetije Marof za obiranje
grozdja v njihovem vinogradu. Tudi tokrat je prišlo iz Motnika kar veliko pridnih
obiralcev in celotna zbrana druščina je tako delo hitro in dobro opravila. Vtise o
opravljenem delu v tem vinogradu so člani društva Utrip strnili ob koncu lepega in
sončnega dne v splošno oceno odlično. Prijaznost domačih, ki so vse obiralce pridno
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stregli od začetka do konca dneva z odličnimi domačimi dobrotami, je vsem
pomenila veliko in jih kljub trdemu delu opogumila za tak obisk tudi v prihodnjem
letu.

Foto: Darja Zajec, tekst: Marina Drolc.

Skupni izlet dveh društev: Sadjarji iz Tunjic in
Utrip iz Motnika - 17. 10. 2015
Člani sadjarskega društva iz Tunjic in motniškega društva Utrip so se ponovno
srečali na skupni strokovni ekskurziji ogleda dobrih praks v osrčju Savinjske doline.
Avtobus s prijavljenimi iz Tunjic se je na poti v Savinjsko dolino ustavil najprej v
Motniku, kjer smo vstopili člani društva Utrip, še prej pa nas je v gostilni Flegar
čakala jutranja poslastica in kava.
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Naslednji postanek celotne ekipe je bil na kmetiji Podpečan v Galiciji. Prijazna
gospodinja nam je predstavila svoj dom in kmetijo, na kateri se z možem ukvarjata
s sirarstvom in izdelki iz domačega mleka, z degustacijami in s proizvodnjo ostalih
dobrot na kmetiji. Turisti, ki pridejo na kmetijo, lahko bivajo v apartmajih in si
privoščijo tudi vellnes. Po programu smo pot nadaljevali v Liboje, si ogledali tovarno
s keramiko, ki je mnoge gospodinje in njihove može pritegnila k nakupu.
Ponudba porcelana in glinenih izdelkov je v tej trgovini res fenomenalna in nobene
oči ob tem niso mogle ostati ravnodušne.
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Sledil je ogled izletniške kmetije Kotar v Grižah, tam nas je pričakalo kosilo,
lastnika Jože in Anka Krašovc pa sta nam postregla čudovit bograč.
Po kosilu in kratkem predahu na tej kmetiji smo se odpeljali na ogled cerkve
Marijinega vnebovzetja v Braslovčah in z zanimanjem prisluhnili temu, kar je o
cerkvi in župniji povedal tamkajšnji župnik.
Zadnja točka izleta je bil ogled ekološke kmetije Pšaker, gospodar Peter pa nam je
predstavil ekološko pridelovanje tistih vrst jabolk, ki so odporne predvsem na
zavijača. Odlična jabolka vrste Topaz, Rozela, Opal, Ametist, Sirius, Red topaz in
Rdeči boskop smo tudi poskusili. Lahko smo si ogledali tudi rastlinsko čistilno
napravo, ekološko rešitev čiščenja odpadnih voda na podlagi večletnih izkušenj.
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Po ogledu kmetije Pšaker v Podvrhu pri Braslovčah in po zanimivem predavanju
gospoda Petra smo se vrnili proti domu. Dan smo tako zaključili polni zanimivih in
lepih vtisov, za vso organizacijo izleta in za vse oglede dobrih praks pa se člani
Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik še posebej zahvaljujemo
predsedniku sadjarskega društva Tunjice, gospodu Tinetu Zabavniku. Za vsa
podobna izobraževanja in spoznavanja se člani društva Utrip toplo priporočamo.
Foto in tekst: Marina Drolc.

31

Miklavž v Motniku - 6. 12. 2015
To nedeljsko popoldne je minilo v pričakovanju dobrega moža Miklavža. Že ob 15.00
uri so se v dvorani kulturnega doma v Motniku zbrali vsi nastopajoči šolarji, manjši
in malo večji otroci s svojimi starši ter ob programu na odru pričakovali veliki
trenutek. Šolarji so nastopili z recitacijami, zapetimi pesmicami in plesom ter tako
popestrili napeto pričakovanje. Končno je v dvorano vstopil Miklavž s svojima
angeloma in parkljem, vsi zbrani pa so ga bučno pozdravili. Dobri mož je potem
obdaril vse pridne otroke in obljubil, da se bo na popotovanju po Tuhinjski dolini
oglasil v Motniku tudi drugo leto. Celotna prireditev je minila v velikem veselju,
navdušenju in pričakovanju lepih daril za najmlajše.

Tekst in slike: Marina Drolc.

Lepe misli:
Največje veselje - Biti drugim
koristen.
Največje zadovoljstvo - Opravljeno
delo.
Najlepši občutek - Notranji mir.
Najlepše darilo - Odpuščanje.
Najcenejše darilo - Nasmeh.
Najkrajša pot - Prava pot.
»Balerinka« z domačega dvorišča, foto: Marina Drolc

Glasilo Podeželskega društva - Utrip pod lipo domačo, Motnik, predsednica: Ančka Podbevšek.
Uredniški odbor: Ančka Podbevšek, Petra Slapnik, Marina Drolc.
Vsi prispevki se objavljajo brez honorarjev.
Glasilo NAŠ UTRIP, OBČASNIK iz MOTNIKA si boste lahko ogledali tudi na portalu kamnik info.
Občasnik je sestavila in oblikovala Marina Drolc.
Sliko na naslovnici posnela: Marina Drolc.
Tisk: Studio Dataprint, Kamnik.
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