Številka 1, februar 2012

NAŠ UTRIP
OBČASNIK iz MOTNIKA

Motnik s severozahodne smeri, slikano z Bele nad Motnikom (avgust 2010)
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Uvodni pozdrav
Spoštovani vsi ljudje dobre volje!
Ob izidu prve številke društvenega glasila »NAŠ UTRIP - OBČASNIK iz
MOTNIKA« se skupaj z vami vsemi veselim tega, da bo med vas prišla tudi
kratka zapisana beseda o tem, kaj smo v Podeželskem društvu - Utrip pod
lipo domačo, Motnik doživeli in delali od ustanovnega sestanka naprej, to je
od 26. februarja 2010. Prepričana sem, da bomo glasilo lahko izdajali tudi v
bodoče, odvisno od pogostnosti dogajanja in srečanj ter potrebe po
zapisanem. Upam, da boste to branje lepo sprejeli, namenjeno pa je vsem
članom društva ter vsem, ki ste spremljali naše delo in ste pri njem tvorno
sodelovali. Še posebej je to branje namenjeno tistim, ki se naših srečanj in
prireditev iz kakršnihkoli razlogov niso mogli udeleževati. Ob tej priliki se
vsem članom društva, še posebej vsem članom upravnega odbora iskreno
zahvaljujem za pomoč pri dosedanjem delu in delovanju društva, vse pa
vljudno vabim k nadaljnjemu dobremu sodelovanju. Prav tako vabim vse
bralce in vse ljudi dobre volje, da nam pomagajo pri oživljanju kulture in
starih ljudskih običajev na tem področju ter se nam pridružijo na veselih in
lepih srečanjih.
Ančka Podbevšek, predsednica društva
Spoštovani Motničani, spoštovani bralci!
V vaše domove prihaja nov bilten z naslovom »Naš Utrip, Občasnik iz
Motnika«. Prihaja prijazno, vljudno in z željo, da ga sprejmete prav tako
prijazno, vljudno in z dobro voljo, saj bo le tako lahko segel do srca vsakega
bralca našega glasila.
Želja po nekakem zapisanem povzetku dosedanjega dogajanja in aktivnosti v
Podeželskem društvu - Utrip pod lipo domačo, Motnik je tlela v nas in bila
prisotna že nekaj časa. Zdaj prihaja med vas večji del tistega, kar smo
zapisali sproti ob naših srečanjih ali dogodkih, kar smo zapisali za arhiv
društva in kar je bilo v večini primerov tudi objavljeno na internetnih
straneh »kamničan.si« ter »motnik.net«. Prihaja torej v branje tudi tistim, ki
interneta ne uporabljajo ali ne berejo omenjenih dveh strani. Na omenjenih
internetnih straneh so bile ob tekstu vedno objavljene tudi mnoge fotografije,
posnete ob samem dogodku ali prireditvi, kar pa tu zaradi racionalne
uporabe prostora ni bilo mogoče uresničiti v celoti.
Vsem, ki smo pri delu društva, pri prireditvah, pri srečanjih in zapisih
kakorkoli sodelovali, pa bo največja nagrada to, da boste novo branje toplo
sprejeli in se nam z idejami, predlogi in sodelovanjem pri takem delu
pridružili. Še posebej bomo veseli vsakega vašega prispevka, pa naj bo v
obliki spominov na življenje v Motniku nekoč, črtic, pesmi ali česarkoli
zapisanega.
Novemu listu želim srečno rojstvo ter srečno in dobro nadaljnjo pot.
Predsednici društva Utrip ter vsem članom upravnega odbora pa izrekam
čestitke in toplo zahvalo za vse opravljeno dosedanje delo ter upanje za
nadaljnje uspešno in dobro sodelovanje.
Marina Drolc
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Ustanovni sestanek Podeželskega društva - Utrip pod lipo
domačo, Motnik (pri Flegarju) - 26.2.2010

Zaščitni znak društva Utrip

»UTRIP«
Se družba je zbrala, je moč pokazala,
vse skupaj zložila, več moči pridobila.
V »utripu«, v Motniku na novo začeti,
več igre imeti, veselja in znanja ujeti.
Ob začetku je društvu le volje želeti,
vse člane z zanosom, energijo odeti.
Da našli bi sanje, ujeli v celoti se vanje,
v katerih bi staro in mlado le našlo iskanje.
Utripu velja zato naj začetni pozdrav
z željo, da delo veselo bi teklo le prav.
Vso srečo na poti v to novo življenje,
naj društvo izpolni zdaj vseh hrepenenje.
Marina Drolc,
2.3.2010

Udeleženci ustanovnega sestanka pri »Flegarju« v
Motniku, 26.2.2010

V Motniku ustanovili Podeželsko društvo - Utrip pod lipo
domačo – 7.3.2010
V toplem zavetju gostilne Flegar v Motniku so v nedeljo, 7. marca ustanovili Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo (prvi občni zbor društva). Več kot 40 zbranih domačinov je zanosno sodelovalo
pri oblikovanju programa društva. Že samo ime društva veliko pove o njegovem poslanstvu. Društvo
želi ohranjati kulturno, stavbno in kulinarično dediščino, katere je v Motniku in celotni Tuhinjski
dolini še veliko.
Predsednica društva Ančka Podbevšek ob tem poudarja: "Društvo želi prikazati življenjske navade
naših prednikov ljudem, da bi tudi sodoben človek znal ceniti njihovo bivanje in boj za obstoj v tem
prostoru. Njihove navade, šege, običaji, pesmi in praznovanja so jih povezovali v prijetnejšem bivanju
in sožitju, kot je to danes. Prav zato je veselje ob ustanovitvi društva upravičeno. Ena od želja
navzočih je bila tudi, da se delovanje društva razširi čez meje naše skupnosti, kar pa ne bo noben
problem. Pomemben del programa društva je tudi druženje, ki ga danes vsi tako pogrešamo. Seveda je
tu mišljeno druženje ob prireditvah, ki izhajajo iz programa društva. Naše prvo druženje je bilo
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ustanovitev društva. To smo združili v skupno marčevsko praznovanje žena, deklet, mater in mož. Ob
tem se moram iskreno zahvaliti gostiteljici Barbari Piskar za gostoljubje in pogostitev. Sedaj pa je na
vrsti delo. Pridružite se nam že v izdelovanju velikonočnih butaric. Delavnica bo potekala v petek, 26.
marca od 15. ure dalje".
Arhiv kamničan.si

Za ohranjanje tradicije kmetstva v Tuhinjski dolini je do sedaj med
drugim skrbelo Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline, ki vsak
četrtek ponuja svoje izdelke na stojnici na Duplici. Sedaj se mu bo
pridružilo še motniško društvo.

Začetek aktivnega delovanja društva

Izdelovanje butaric v okviru Podeželskega društva - Utrip
pod lipo domačo, Motnik - 26.3.2010

Po štiriurnem ustvarjanju so naredili dvajset butaric različnih velikosti in eno veliko, ki bo krasila
pročelje cerkve v Motniku. Poleg butaric so izdelovali tudi rože iz krep papirja. Te veščine je pokazala
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Marija Drolc iz Loke pri Motniku. S svojim
obiskom jih je počastil tudi gospod župnik Franc
Hočevar, ki se je vračal s slavnosti ob prazniku
občine Kamnik, kjer je prejel bronasto priznanje
za dolgoletno delo, za kar mu izrekamo iskrene
čestitke.
Izdelovanje butaric. Delavnice so se udeležile vse
generacije.
Foto in tekst: Arhiv društva Utrip, arhiv kamničan.si

Jurijeva nedelja v Motniku – 25.4.2010
V nedeljo, 25. aprila 2010 je Podeželsko društvo - Utrip pod lipo domačo v Motniku pripravilo
praznovanje in srečanje v počastitev motniškega farnega zavetnika velike cerkve pod lipama ob obeh
motniških cerkvah. V kratkem programu so sodelovali motniški mešani, mladinski dekliški in otroški
pevski zbor. Skupno so pevci zapeli najprej motniško himno »V samotnem dolu sred miru« Karola
Bervarja (1864-1956), ki je besedilo pesmi napisal leta 1949 ob svoji 85. letnici. Karol Bervar je bil
rojen v Motniku št. 7, v Novakovi hiši (danes Kadunčevi), bil je šolan glasbenik ter je v Celju
ustanovil in vodil orglarsko šolo skoraj 50 let.

Mešani pevski zbor iz Motnika.

Mladinski dekliški pevski zbor

Mešani motniški pevski zbor je zapel še pesem
»Prav lepa je motniška fara«, »Prišla je pomlad«
in »Tam v dolu sama zase«. Mladinke so zapele
pesem »Regiment po cesti gre« in »Izvedel sem
nekaj novega«, otroški zbor pa »V dolinci
prijetni« in »Prav lepo je res na deželi«. Vmes
smo prisluhnili tudi sestavku o življenjepisu Sv.
Jurija in splošnim mislim ter osnovnim
podatkom o našem kraju in trgu Motnik povzeto po knjigi profesorja Pavleta Urankarja.
Pavle Urankar, profesor zgodovine in
geografije, je bil rojen v Selcah nad Blagovico,
bil je poročen z Motničanko in je leta 1940 izdal

Motniški otroški pevski zbor
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za Motnik tako zelo pomembno knjigo Zgodovino trga Motnika. Program je povezoval domačin
Roman Urh, iz domačije ob grajskem hribu in obeh cerkvah, v kateri je bil rojen tudi slavni in
motniški Gašper Križnik. Srečanja »Pod lipo domačo« so se udeležili številni domačini, zato se
organizatorji programa za dobro voljo in udeležbo vsem lepo zahvaljujemo.
Tekst in foto: Marina Drolc

Društvo - Utrip pod lipo domačo, Motnik - praznovanje 19.
obletnice osamosvojitve Slovenije - 25.6.2010
Številni člani društva Utrip so
se tega dne udeležili maše za
domovino. Po končani maši
so se mnogi zbrali tudi pred
gasilnim domom v Motniku
in dostojno proslavili
obletnico osamosvojitve
Republike Slovenije.
Prijetno druženje se je
zaključilo v prepevanju pesmi
in prijetnem pogovoru, oboje
pa je trajalo kar do poznega
mraka.
Tekst in foto: M .Drolc

Kulturni praznik v Motniku v znamenju rojaka prof. Franca
Drolca – 5.9.2010
V nedeljo, dne 5.9.2010 popoldne smo bili priče za majhen kraj, kakor je Motnik, veličastnemu
dogodku. Profesor Franc Drolc, zaslužni kulturni delavec, je predstavil svojo knjigo z naslovom
»Meseci globoke rose«. Udeleženci srečanja in predstavitve omenjene knjige, ki so do konca napolnili
cerkev sv. Jurija v Motniku, so z velikim zadovoljstvom spremljali kulturni program, ki se je po
zaključku uradnega dela nadaljeval še v podružnični cerkvi sv. Marije Magdalene. Tam so ob
spremljavi organistov na orglah, izdelanih izpod rok Jožefa Bervarja iz Motnika, avtorjevega pradeda,
zapeli vsi zbrani, pa tudi avtor knjige sam.
Dogodek ter utrip dneva v obeh cerkvah in pod domačimi lipami je bil nepozaben. Knjigo so prejeli
brezplačno vsi posebej povabljeni gostje ter predstavniki vsake hiše v kraju Motnik, ki so se
predstavitve knjige udeležili. Knjiga z naslovom »Meseci globoke rose« ima štiri poglavja. V prvem
delu so v glavnem pesmi iz gimnazijskih let, ki jih je avtor knjige takrat objavljal v Mladem
Kamničanu, v drugem delu so izbrane študije in članki, v tretjem delu in v intervjuju, danem prof.
Francetu Piberniku, je avtor popisal svojo življenjsko pot, četrti del pa obsega avtorjevo bibliografijo.
Posebno doživetje je predstavljalo druženje pod starimi lipami pred cerkvijo. Domače gospodinje,
združene v Podeželskem društvu - Utrip pod lipo domačo, Motnik, pa tudi nekatere iz Ljubljane in
Kamnika, so pripravile veliko in bogato pogostitev. Slovenske pesmi so kar same privrele na dan,
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prepevanje pa se je nadaljevalo še v pozni večer. Zadovoljstvo prof. Franeta Drolca je bilo vidno na

vsakem koraku, saj je svojo knjigo predstavil v domačem kraju in med svojimi ljudmi.

Pozdravni nagovor predsednice Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik, Ančke Podbevšek (levo),
Knjiga Franca Drolca, Meseci globoke rose (desno)

Avtor knjige Franc Drolc in sestra Marina

Pogostitev pod vaškimi lipami.

Kratek življenjepis avtorja knjige:
Franc Drolc se je rodil 21.6.1939 v Motniku. Po osnovni šoli v domačem kraju in po nižji gimnaziji na
Vranskem je končal višjo gimnazijo v Kamniku in maturiral leta 1958. Leta 1963 je diplomiral na
ljubljanski slavistiki in po študiju odšel za lektorja slovenskega jezika na Jagelonsko univerzo v
Krakovu. Po dveh letih lektorata v Krakovu je kot lektor slovenskega jezika preživel tri leta tudi na
zagrebški slavistiki, ob tem pa hodil tri leta na lektorat v Trst, ki je takrat odprl oddelek za študente
slovenskega jezika. Leta 1970 je prevzel mesto vodje Študijske knjižnice v Kranju in tam delal do
upokojitve. Ob delu v knjižnici je 19 let hodil še v Celovec in vodil lektorat za slovenske študente na
celovški univerzi. Zdaj še živi v Kranju in se pogosto vrača v rodni Motnik.
Tekst: Ančka Podbevšek, M. Drolc, foto: dr. Andrej Senegačnik, M. Drolc
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Zahvala
Po uspešni nedeljski predstavitvi knjige Franca Drolca MESECI GLOBOKE ROSE v motniški cerkvi sv. Jurija
se Drolčevi iz Motnika iskreno zahvaljujemo:
1. Podeželskemu društvu – Utrip pod lipo domačo, Motnik, ki je v svoje okrilje sprejelo predstavitev knjige in
naše srečanje;
2. Vsem članom upravnega odbora zgoraj navedenega društva in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri pripravah
na to uspelo prireditev;
3. Gostilni Flegar, Betki Piskar in vsem številnim dobrim gospodinjam, ki so prispevale k bogati pogostitvi
obložene kruhke in raznovrstne slaščice v tako velikih količinah;
4. Gospodu Francu Hočevarju, župniku v Motniku, da je odklenil vrata obeh motniških cerkva, v katerih smo v
lepem nedeljskem popoldnevu vsi udeleženci od blizu in daleč doživeli toliko lepega in občutenega;
5. Vsem trem organistom in vsem pevcem za prelepo igranje in petje, s čimer so naše skupno srečanje še posebej
obogatili in celotno vzdušje tako naredili še bolj svečano;
6. Vsem povabljenim gostom in vsem Motničanom, ki so se odzvali našemu vabilu in se predstavitve knjige
udeležili.

Drolčevi iz Motnika: Frane, Cveta in Marina.

Društvo - Utrip pod lipo domačo, Motnik – izobraževanje na
kmetiji Polšnik – 24.9.2010

Številni člani društva Utrip so se 24.9.2010 udeležili predavanja in predstavitve programov na kmetiji
Polšnik nad Litijo. Druženje je potekalo v lepem in prijetnem vzdušju. Lastnik kmetije in drugi
predavatelji so nam predstavili dosedanje delo in program za prihodnost.
Tekst in foto : M. Drolc

70 let motniškega župnika Franca Hočevarja
Motnik (10.10.2010) – Na današnjo žegnanjsko nedeljo, ko so praznovali tudi več kot 700-letnico
posvetitve motniške farne cerkev sv. Jurija, so v Motniku proslavili štirikratni jubilej njihovega
priljubljenega župnika Franca Hočevarja. Gospod Hočevar, ki je v motniško faro prišel kot upravitelj
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Župnije Motnik leta 1980, je poleg tega tridesetletnega jubileja zdaj slavil tudi svojo
sedemdesetletnico. S tema dvema praznikoma je sovpadala tudi 35 letnica njegovega duhovništva, po
svojem zavetniku Frančišku Asiškem pa je prejšnji ponedeljek praznoval tudi svoj god.

Skupinska slika župljanov s slavljencem

Župnik Franc Hočevar s šopkom

Organizacijskemu odboru se je v pripravah na praznovanje
štirikratnega jubileja gospoda Hočevarja pridružilo tudi
Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo, Motnik, ki je
poskrbelo tudi za bogato zakusko po končanem programu in
obredu v motniški cerkvi. Gospoda župnika je v imenu
faranov nagovoril domačin in ključar Pavle Pungartnik

Kratek župnikov življenjepis:
Franc Hočevar se je rodil 30.9.1940 v vasi Hruševka v Tuhinjski dolini, župnija Šmartno. V osnovno
šolo je hodil pet let v Šmartnem in štiri leta v nižjo gimnazijo v Kamniku. Nato je sledilo eno leto
trgovske šole v Kranju in dve leti v Ljubljani, končal je tudi štiriletno ekonomsko šolo v Ljubljani.
Zaposlen je bil najprej v trgovskem podjetju Kočna Kamnik, tri leta kot vajenec in osem let kot
skladiščnik. Nato je sledilo šest let teološke fakultete v Ljubljani, kjer je bil tudi posvečen 29. junija
1975. Služboval je nato najprej eno leto kot duhovnik pomočnik v Trebnjem na Dolenjskem, nato je bil
štiri leta kaplan v Zagorju ob Savi, od 15.8.1980 naprej pa je upravitelj Župnije v Motniku. Ob
župnikovanju v Motniku je bil Franc Hočevar od 25.4.1983 do 15.8.1984 tudi župnik v Zgornjem
Tuhinju, s 15.8.1984 pa je ob Motniku prevzel tudi faro Špitalič, ki jo upravlja še danes. Kot mi je
povedal sam, se je življenja v našem kraju navadil, še posebej bivanja med krajani Motnika in
Špitaliča.
Foto in tekst: M. Drolc, arhiv kamničan.si,

Izlet Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik
na idrijsko in v bolnico Franja – 16.10.2010
V organizaciji društva Utrip iz Motnika je v soboto, dne 16.10.2010, odšla prijetna zbrana družba na
lep izlet proti idrijsko-cerkljanski regiji.
Na pot smo se podali z manjšim avtobusom in po jutranjem prigrizku začeli z ogledom partizanske
bolnišnice Franja, ki je skrita v slikovito sotesko reke Pasice in je dobila ime po zdravnici dr. Franji
Bidovec. Bolnica je ena redkih še ohranjenih bolnic, ki so med drugo svetovno vojno delovale na
področju Slovenije. Bila je ena najbolje opremljenih skritih bolnišnic, imela je operacijsko sobo, prvi
rentgen, invalidski dom in celo lastno električno centralo. Domačinu dr. Viktorju Volčjaku, ki je leta
1943 svetoval, kam skriti in postaviti prvo barako, je postavljen doprsni kip pred vhodom v Bolnišnico
Franjo. Bolnišnica je bila obnovljena po hudi ujmi v tej soteski septembra 2007, ko je deroča voda
razdejala kanjon ter odnesla glavnino barak in razstavljene originalne opreme bolnišnice. Kot smo
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lahko razbrali iz opisov dogajanja med vojno v zdaj že obnovljenih barakah, se je tu za pomoč
ranjencem izkazovala neizmerna srčnost in požrtvovalnost tako soborcev, ki so ranjence prenašali v
nemogočih razmerah po vodi in skalah do skritih in bornih barak, kot tudi zdravnikov in vsega
drugega spremljajočega osebja.
Sledila je pot do Idrije, kjer smo si ogledali čipkarsko šolo in čudovite čipkarske izdelke predvsem
mladih, ki to šolo obiskujejo. Ogledali smo si tudi dvorišče idrijskega gradu, ki je zanimivo poslikano
z znamenito cinober barvo. Sledil je ogled rudnika živega srebra in Antonijevega rova, po ogledih pa
so nam predstavili celotno zgodovino rudarjenja v tem ne več živem rudniku.
Na poti proti domu smo se
ustavili še na domači
kmetiji pod Joštom pri
Kranju, kjer smo imeli
odlično pozno kosilo in
veseli pokušali dobrote iz
kmečke kuhinje.
V Motnik smo se vrnili v
poznih večernih urah ob
prepevanju
slovenskih
narodnih pesmi veseli in
bogatejši za mnoga nova
spoznanja o naši lepi
deželi Sloveniji.
Izletniki na dvorišču
idrijskega gradu
Tekst in foto: M. Drolc

»Meseci globoke rose« Motničana Franca Drolca
predstavljeni tudi v Kranju – Predstavitve so se udeležili tudi člani
Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo iz Motnika – 27.10.2010
V Kranju, točneje v avli Študijske knjižnice Kranj, je v sredo, 27.10.2010 zvečer potekala že druga
predstavitev knjige Franca Drolca »Meseci globoke rose«, ki je bila prvič predstavljena že v njegovem
rodnem Motniku. Franc Drolc je Študijsko knjižnico v Kranju vodil od leta 1970 do upokojitve v letu
2003.

V avli študijske knjižnice v Kranju: foto arhiv ŠK

Franc Drolc, avtor knjige, tekst M.Drolc
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Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo, Motnik,
kostanjev piknik - 30.10.2010

Za prijetno vzdušje na kostanjevem pikniku sta tokrat izdatno poskrbela gostitelja Boris in Majda
Grabnar, ki sta obiskovalcem in članom društva ponudila njun z bučnimi aranžmaji okrašen prostor v
»Pakališki« in nam postregla z mnogimi kostanjevimi in bučnimi dobrotami. Svoj prispevek v obliki
sladkega mošta, kostanja in drugih sladkih dobrot je dodala tudi predsednica društva Ančka Podbevšek
ter druge vrle motniške gospodinje, znane po izvrstnih slaščicah. Kljub mrzlemu in vetrovnemu
vremenu ni manjkalo prijetnega razpoloženja.
Tekst: M. Drolc, foto: arhiv društva Utrip

Miklavž v Motniku – 5.12.2010
Motnik (6.12.2010) - Tudi letos je Motnik obiskal dobrotnik Sv. Miklavž. Čeprav se mu je mudilo
naprej, je vseeno pokukal v dvorano Kulturnega doma, kjer so se zbrali pridni otroci. Vesel je bil, da
starši tako pridno učijo svoje otroke lepega vedenja in dobrote. Vesel je bil tudi tistih, ki so ga povabili;
pod okriljem Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik, pa Krajevna skupnost, ki je
primaknila cekine in seveda nastopajočih, ki so pomagali izpeljati program. Obljubil je kljub temu da
je potožil o starosti, da bo drugo leto spet prišel. Nekateri so opazili, da je prišel iz smeri Štajerske,
zato ni čudno, da se mu je mudilo naprej, ker je imel pred seboj še toliko dolge poti in toliko pridnih
otrok. Hvala ti, Miklavž, za polne vreče dobrot.

Miklavž s spremstvom

Tudi v Motniku je Miklavž obdaril otroke

Tekst in foto: Ančka Podbevšek
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Druženje ob novoletni jelki, december 2010 - Članice Podeželskega
društva Utrip so tudi ob koncu decembra 2010 solidarnostno spekle kmečke dobrote in jih
podarile ter postregle vsem zbranim ob novoletni smreki na sredi trga v Motniku.

Slovo od ustanovnega člana društva Brankota Goričana –
1.1.2011
V Motniku smo se na prvi dan novega leta 2011
poslovili od tragično preminulega Brankota
Goričana, od cerkvenega ključarja, cerkvenega
pevca in ne nazadnje od vzdrževalca elektrike na
cerkvenih objektih. Naš krajan Branko je
tragično preminil v delovni nesreči, ki se je
zgodila 30.12.2010 ob deveti uri v Kliničnem
centru Maribor, ko ga je zaradi kratkega stika
pokvarjeno dvigalo stisnilo do smrti. V ledeno
mrzlem popoldnevu in v še bolj ledenem vetru se
je v imenu cerkvenih pevcev od Brankota
poslovila Marina Drolc
Branko med ključarji, na sliki skrajno levo
tekst in foto: M. Drolc

Drugi občni zbor Podeželskega društva - Utrip pod lipo
domačo, Motnik – 13.2.2011
V nedeljo popoldne, 13.2.2011 je bil v gostilni Flegar v Motniku že drugi občni zbor Podeželskega
društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik. Na začetku sestanka so se spomnili pravkar minulega
kulturnega praznika s pesmijo Franceta Prešerna »KAM«? Nato je Marina Drolc prebrala še
govor njenega brata, prof. Franca Drolca, ta je ta tekst predstavil v Prešernovem gaju leta 2009, ko je
takrat že sedemindvajsetič govoril ob Prešernovem grobu v Kranju.

Občnega zbora se je udeležilo veliko število članov društva, potekal pa je v prijetnem in
konstruktivnem vzdušju. Sprejete so bile vse točke napovedanega dnevnega reda, vsa tudi podana
poročila in tudi program društva za leto 2011, ki ga je predlagala predsednica društva Ančka
Podbevšek (program dela je v arhivu društva).
Srečanje in občni zbor so zbrani zaključili s pesmico Marine Drolc »Sanje« in z dobrotami, s katerimi
je postregla Betka Piskar.
Tekst: Marina Drolc, slike: Špela Urh
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Tečaj rišeljeja (richelieu), februar – marec 2011
V okviru Podeželskega društva - Utrip pod lipo domačo se je v mesecu februarju in marcu 2011 v
Motniku odvijal tudi 24-urni tečaj učenja rišeljeja. Tečaj vezenja je vodila Majda Vavpetič, udeležilo
se ga je deset članic društva. Želje po pridobitvi znanja tega zahtevnega, a lepega ročnega dela, ki nas
lahko nagradi s čudovitimi prti in rezultati, so se mnogim članicam zdaj uresničile. Še posebej je bila
izvedba tega tečaja velik prispevek k ohranjanju že sto let nazaj znanega ročnega dela v našem kraju,
saj nam ohranjene slike dokazujejo, da so se številnih takih in podobnih ročnih del učile na Singerjevih šivalnih strojih že naše mame in babice pred letom 1920.

Udeleženke učenja rišeljeja

In novi izdelek v letu 2011

Tečaj učenja
ročnih del in
rišeljeja na
šivalnih strojih
Singer. Slikano
okrog leta
1920, original
slike hrani
prof. Jožica
Snoj
Senegačnik iz
Ljubljane

Tekst: M. Drolc, slike: arhiv društva Utrip, M. Drolc

Pustno rajanje v Motniku in dan žena – 8.3.2011
V prelepem sončnem dnevu so se ob 16. uri v Motniku zbrale male in velike maškare in se podale na
prvi motniški sprevod.
Zbralo se je okoli 50 maškar, ki so v koloni odkorakale proti gasilskemu domu, kjer so se okrepčale s
krofi in toplim čajem.
Zaplesali in poveselili so se ob poskočnih ritmih glasbe.
Članice društva Utrip so vse zbrane maske postregle s krofi in čajem, vse žene pa obdarile s cvetom –
tulipanom.
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Arhiv društva Utrip in arhiv motnik.net

Utrinki s prikaza obrezovanja travniškega sadovnjaka 12.3.2011
V skladu s prvimi, v letu 2011 planiranimi dogodki Podeželskega društva Utrip – Pod lipo domačo,
Motnik se je v soboto, 12.3.2011 ob 14.00 uri drugič, pa tudi že prvič en teden prej, zbralo pri
Krevlovih kar okoli 25 zainteresiranih krajanov Motnika in Špitaliča ter z zanimanjem spremljalo
dogajanje v sadovnjaku. Prikaz obrezovanja starih dreves jablan in sliv je prijazno vodil gospod
Valentin Zabavnik iz sadjarskega društva Tunjice pri Kamniku.
V lepem sončnem, a vendar hladnem in vetrovnem vremenu, smo videli in spremljali zanimivo igro
lestve, škarij, noža, žage in vej pod veščo roko gospoda Tineta. Ta nam je pokazal in povedal veliko
zanimivega ter nam razkril tudi marsikaj takšnega, kar vsega tudi tisti, ki se že dolgo udeležujemo
takšnih prikazov po raznih plantažah in sadjarskih nasadih, drugje nismo mogli slišati, za kar mu gre
izrecna in velika zahvala.
Po zaključku predavanja in že skoraj v mraku smo se zbrali še v prijetni »hiši« Krevlove stare
domačije, kjer sta nas domača gospodinja in gospodar krepko postregla in nas presenetila z različnimi
dobrotami. Tudi njima velja za tako gostoljubje vsa zahvala.

Valentin Zabavnik iz Tunjic pri
obrezovanju starih jablan
Tekst in foto: M. Drolc, arhiv društva Utrip

Udeleženci »učne ure« in gledalci

14

Motničani na ogledu mozaika v cerkvi sv. Modesta v Kranju
– 10.4.2011
V lepem nedeljskem popoldnevu so se Motničani z manjšim avtobusom odpeljali proti Kranju, da si
ogledajo nov znameniti mozaik v cerkvi sv. Modesta na Zlatem polju in da obiščejo tudi Prešernov
grob v Prešernovem gaju. Izlet je bil organiziran v okviru Podeželskega društva - Utrip pod lipo
domačo iz Motnika, dvajsetim članom društva pa sta se na poti pridružila še Marinka Mošnik in
Valentin Zabavnik.

Avtor mozaika, polnega simbolike, je p. Marko
Ivan Rupnik (Center Aletti Rim).

Motničani v cerkvi med poslušanjem predstavitve

O mozaiku je najprej spregovoril župnik na Zlatem polju gospod Mitja Štirn in nato še likovna
pedagoginja gospa Jolanda Pibernik, za kar se obema ponovno lepo zahvaljujejo. Po prihodu v cerkev
sv. Modesta jih je s pesmijo »Oljska gora« pozdravila tudi organistka Marija Jamnik, ki je
Motničanom s svojim igranjem in petjem izredno polepšala obisk te lepe cerkve in še lepšega mozaika.
Petja kar ni hotelo biti konec, saj so se potem gospe Mariji na koru z veseljem pridružili tudi vsi
motniški cerkveni pevci. Tudi njej gre vsa zahvala.
Ob prijetnem klepetu na cerkvenem dvorišču so si skupaj z vsemi, ki so jih tu lepo in prijazno sprejeli,
privoščili nekaj motniških dobrot in se gostiteljem zahvalili za prijetno srečanje. Nato so obiskali
Prešernov gaj in grob Franceta Prešerna na starem kranjskem pokopališču, ki ga je večina tokratnih
romarjev iz Motnika verjetno obiskala prvič. Ob Prešernovem grobu je obiskovalce iz Motnika
nagovoril prof. Frane Drolc, ki je bil že do zdaj govornik na tem posvečenem kraju vsakega sedmega
februarja ob 17.30 uri kar devetindvajset let. Slavnemu pesniku so ob grobu tudi Motničani zapeli dve
pesmi in se polni lepih vtisov vrnili v avtobus.
»Sodeč po veselem in dobrem odzivu vseh udeležencev izleta, lahko rečem, da smo preživeli kratko, a
kulturno bogato, prijetno, živahno in veselo nedeljsko popoldne, ki nam ga je v polni meri polepšalo
tudi čudovito sonce. V prepričanju, da je to bilo res prijetno druženje, ki ga bo vredno ponoviti večkrat,
smo se domov vrnili pravočasno in tako, kot smo obljubili«, je članek zaključila Marina Drolc.

Ob spremljavi orgel so motniški pevci rade volje zapeli.
Tekst in slike: Marina Drolc, arhiv kamničan.si
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Skupinska fotografija udeležencev izleta v
Prešernovem gaju

Izdelovanje butaric – april 2011
Ob pripravah na cvetno nedeljo je v okviru
Podeželskega društva - Utrip pod lipo domačo,
Motnik tudi letos potekalo izdelovanje butaric.
Mnogi člani društva so prostovoljno nabrali
material in zelenje, ženski del pa je ponovno
izdelal zanimive in lepe rože iz krep papirja. Še
posebej so se izkazali fantje na sliki (levo), ki so
prinesli in pripravili leseni material za doslej
najdaljšo društveno butaro. Ta je krasila
notranjost motniške cerkve Sv. Jurija še dolgo po
Veliki noči.
Tekst: M. Drolc, foto: Arhiv društva Utrip

Čistilna akcija – očistimo svoj domači kraj - 16.4.2011
V soboto, 16.4.2011 je tako kot v mnogih
krajih po Sloveniji tudi v Motniku potekala
čistilna akcija.
Kot vsako leto smo se tudi letos motniški
Polžki pridružili spomladanski čistilni akciji
''Očistimo svoj domači kraj'', ki je potekala
v sodelovanju s krajevno skupnostjo Motnik in
vsemi društvi ter krajani.
Zbirno mesto smo imeli v soboto, 16. 4. 2011,
ob 9.00 pred trgovino v Motniku..
Zbrali smo se skoraj vsi učenci, pridružili pa
so se nam tudi starejši učenci, ki obiskujejo
šolo v Šmartnem. Primerno oblečeni in obuti
smo pričeli z delom. Nataknili smo si tudi
Motniški polžki aktivni v čistilni akciji
zaščitne rokavice.
Pridno smo pobirali smeti po Motniku, šli smo na grajski hrib, okrog cerkva, ob reki Motnišnici, do
nadvoza pod Belo ter po igriščih okrog šole. Ker smo bili zelo pridni, smo si zaslužili malico in igranje
na igrišču. Akcije so se udeležili tudi krajani in člani društev. Oni pa so se odpravili tja, kjer so še
vedno skrita odlagališča. Imeli so zahtevno delo, vendar so bili uspešni. Več članov društva Utrip je
sodelovalo pri napornem čiščenju in odvozu odpadkov na Brezovici, vsem sodelujočim pa je
predsednica Ančka Podbevšek postregla z malico in kmečkimi dobrotami.
Očiščena okolica nam je všeč, zato smo enoglasno sklenili, da akcijo ponovimo naslednje leto. Vmes
pa se bomo trudili in metali smeti v postavljene smetnjake.
Tekst in slika: arhiv motnik.net, arhiv društva Utrip in M. Drolc

Srečanje s prešernoslovcem in motniškim rojakom Francem
Drolcem v kamniški knjižnici - Srečanja se je udeležilo tudi več članov
Podeželskega društva - Utrip pod lipo domačo, Motnik, ki je dalo svoj prispevek tudi k
pogostitvi
Kamnik (17.5.2011) – Danes je bil zagotovo za mnoge Motničane prav poseben dan, saj je osrednja
občinska knjižničarska ustanova – Matična knjižnica Kamnik gostila njihovega rojaka prof. Franca
Drolca, ki že več let živi v Kranju. S priznanim prešernoslovcem, sourednikom dvojezične zbirke
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Prešernova pot v svet in avtorjem knjige Meseci globoke rose se je pogovarjala nekdanja Motničanka
Marinka Mošnik, v pogovoru pa sta sodelovala še prof. France Pibernik, ki je napisal uvodno besedo
v prej omenjeni knjigi, in avtorjeva sestra Marina Drolc. Za uspešno udejstvovanje na področju kulture,
še posebej pri projektih, povezanih s Prešernom, je Mestna občina Kranj prof. Francu Drolcu leta 2000
podelila Veliko Prešernovo plaketo.

Levo: Franc Drolc v družbi sestre Marine, prof. Franceta Pibernika in Marinke Mošnik, ki je vodila pogovor.
Desno: udeleženci srečanja v kamniški knjižnici, Arhiv: kamnican.si

»Nedeljsko popoldne« v Motniku – 26.6.2011
Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo iz Motnika, ki ga vodi Ančka Podbevšek, je ob Dnevu
slovenske državnosti danes popoldne na trgu v Motniku pripravilo čudovito domoljubno kulturnodružabno prireditev »Nedeljsko popoldne v Motniku«, na kateri so nastopili: Mladinska pevska
skupina Motnik, Folklorna skupina Vransko, ŽPS Klasek-Izlake, MePZ Vransko, pesnik, recitator in
igralec Tone Kuntner ter citrar Tomaž Plahutnik. Že ob trinajsti uri so članice društva sprejele prve
gostje in nastopajoče, predstavnice društev in zveze kmetic Slovenije ter predstavnice ŽPS Klasek iz
Izlak Po predstavitvi kratke zgodovine trga Motnika smo se od trga pod lipami z gostjami sprehodili
najprej do muzeja z motniškim nosorogom, nato do obeh motniških cerkva in nato še do »Sončevega
laza«, kjer sta biokmetovanje na kratko predstavila Andreja in Miha.

Obisk »Sončevega laza« in predstavitev biokmetovanja na kmetiji »Pri Jernejk«

Prireditev je bila domoljubno obarvana, še posebej je globoko segel do srca recital Toneta Kuntnerja,
ki je na koncu recitiral predlog nove slovenske himne, kjer naj bi se "internacionalni" 7. kitici
Zdravljice ("Žive naj vsi narodi") dodala bolj domoljubno naravnana 2. vrstica Zdravljice (Bog našo
nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, »brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere"). Zdravljico
so prejeli tudi vsi navzoči. V imenu društva Utrip se članica Marina Drolc lepo zahvaljuje vsem
nastopajočim za njihov prispevek k bogatemu programu, vsem gostom od blizu in daleč za obisk
Motnika ter vsem Motničanom, ki so se tako polnoštevilno odzvali vabilu društva in jih razveselili s
svojo prisotnostjo. Na prireditvi so nastopili:
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Tone
Kuntner in
citrar
Tomaž
Plahutnik
(levo)
Zdravljica
(desno)

FS Vransko

ŽPS Klasek – Izlake
MePZ
Vransko
(levo)
Mladinska
pevska
skupina
Motnik
(desno)

Zlata misel
Nekega dne,ko bomo obvladali vetrove,
valove, plimovanje in težnost,
bomo znali izkoristiti energijo ljubezni.
Takrat bo človek že drugič v zgodovini sveta
odkril ogenj.
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
Prireditev je pritegnila veliko množico obiskovalcev tako iz Motnika kot iz sosednjih vasi
Arhiv kamničan.si, arhiv društva Utrip in M .Drolc
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Projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« -

Ministri Marušič, Židan in
Lukšič se strinjajo, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu, Časopis Delo 17.8.2011

Predsednica
društva Utrip
Ančka
Podbevšek v
akciji

Članice aktiva kmečkih žena so na
Ministrstvu za kmetijstvo pripravile (po
jedilnikih, ki so jih sestavili prehranski
strokovnjaki z Inštituta za varovanje zdravja),
in postregle tradicionalni slovenski zajtrk tudi
trem ministrom.
Foto dokumentacija Dela

Tone Škarja »svojo sled« predstavil v Motniku
Motnik (13.9.2011) – Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo in športno društvo Motnik sta v
tamkajšnjem kulturnem domu organizirala predstavitev knjige »Po svoji sledi« avtorja Toneta Škarje.
Pri predstavitvi knjige je sodelovala pesnica Magda Šalamon, ki se tudi sama udeležuje odprav.
Prireditev je imela naslov »Pod roko usode«, kar je ustrezalo bistvu knjige.

Tone Škarja

Tone Škarja, Ančka Podbevšek in Magda Šalamon.

Predsednica društva Utrip Ančka Podbevšek je povedala, »Čudoviti verzi pesmi so se prelivali s
prijetno glasbo in barvnimi diapozitivi himalajskih vrhov, njih prepadnih sten, izčrpanih nosačev in
zanosnih naših plezalcev. Na obrazu vsakega izmed njih smo lahko videli izraz bolečine, sreče, nemoči,
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strahu.«. Predstavitev je izpadla kot dobro režiran film. Po koncu predstavitve je bilo kar nekaj
spontanih vprašanj. Zdi se, da je dogodek v polnosti uspel.

Udeleženci predavanja
Foto in tekst: Društvo Utrip, arhiv kamnican.si

Izlet Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik
na Koroško - 1.10.2011

Izletniki pred kmetijo Klančnik

V prelepem sobotnem jutru se je prek trideset članov in simpatizerjev Podeželskega društva - Utrip
pod lipo domačo iz Motnika odpravilo na enodnevni izlet na Koroško. Vodil nas je prijazni vodič
Miha in nam že med potjo povedal marsikaj zanimivega. Najprej smo se ustavili v Libeličah, v
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obmejnem gručastem naselju ob robu Libeliškega polja pod Libeliško goro. Kraj s trenutno 535
prebivalci je še posebej znan iz časa avstrijskega plebiscita v letu 1920, ko so se Libeličani kljub
uradni priključitvi področja k Avstriji odločno izjasnili za priključitev k matični domovini in se
zapisali v zgodovino kot svetel zgled narodne zavednosti, poguma in neukrotljive vztrajnosti.
Zanimiva razlaga lokalnega vodiča nas je spremljala ob ogledu znamenite kostnice iz 12. stoletja,
cerkvice, kmečke zbirke in muzeja.
Nato smo si udeleženci izleta ogledali zanimivi Slovenj Gradec, cerkev sv. Elizabete in center mesta.
Obiskali smo tudi pivovarno »Human Fish« - Človeška ribica v Trobljah, ki kot mala pivovarna
izdeluje samo pivo, verjetno najboljše pivo v Sloveniji. Leta 2008 je pivovarno prevzel diplomiranec
Ameriškega združenja pivovarjev Matthew Charlesworth, po rodu Avstralec, ki se je preselil v
Slovenijo, s pomočjo prijatelja odprl pivovarno in s tem uresničil svoje sanje iz mladosti. Povabili so
nas na degustacijo treh vrst piva ter nas postregli z domačim kruhom in ocvirki.
Posebno doživetje pa je bil obisk turistične kmetije Klančnik, kjer so nas razvajali z domačimi
dobrotami in nam predstavili vse dejavnosti, s katerimi se Klančnikovi ukvarjajo na 150 let stari
domačiji. S pravim turističnim vlakom so nas popeljali tudi na kratek izlet, skozi 40 ha velik gozd z
divjadjo do lovske koče, v kateri imajo vzorno urejeno lovsko zbirko in trofeje.
Na koncu smo si ogledali še Herčevo žago in mlin v Tomaški vasi v porečju reke Mislinje.
Dan smo zaključili polni lepih vtisov, veseli in zadovoljni ter si s petjem slovenskih narodnih pesmi
skrajšali pot do domačega Motnika.
Tekst in slike: M. Drolc, Motnik, 2.10.2011

Miklavževanje v Motniku in koncert pevske skupine
»Pustrovžeki« - 3.12.2011
Sobotno popoldne je za otroke iz Motnika minilo v pričakovanju Miklavža, hudih parkljev in seveda
daril, ki jih je dobri mož prinesel tudi motniškim otrokom. Po odhodu Miklavža se je, tudi v okviru
Podeželskega društva Utrip – Pod lipo domačo, Motnik, ob 19.00 uri začel program in nastop pevske
skupine »Pustrovžeki«.

Motniške otroke je obiskal sv. Miklavž.

Najprej so motniški pa tudi špitališki otroci na odru motniškega kulturnega doma lepo zaplesali in
v prijetni zgodbici ob dobrih vilah predstavili prijeten program, prepleten z zgodbami o Janku in
Metki, o Rdeči kapici in še o čem. Končno so vsi zbrani otroci le priklicali dobrega moža Miklavža, ta
pa jih je ob spremstvu angelov in porednih parkljev lepo pozdravil, jih pohvalil za pridnost, izkazano v
zadnjem letu do svojih staršev, v šoli in povsod tam, kjer so se kakorkoli izkazali. Končno je dobri
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mož vsakega otroka poklical po imenu in mu izročil lepo darilo. Veselja kar ni hotelo biti konec, vse
dokler se dragi Miklavž ni poslovil in obljubil, da se vrne spet v prihodnjem decembru.

Pevska skupina »Pustrovžeki« na motniškem odru,

Ančka Podbevšek ob predaji skromne pozornosti

Po odhodu Miklavža se je, tudi v okviru Podeželskega društva Utrip – Pod lipo domačo, Motnik, ob
19.00 uri začel program in nastop pevske skupine »Pustrovžeki« (op.MD: po motniško »postržki«) s
Keblja pod Pohorjem. Štirje prijetni fantje z rdečimi nageljni in pušeljcem za klobukom so vsem
zbranim iz Motnika in okolice zapeli celo vrsto prijetnih slovenskih narodnih pa tudi narečnih pesmi.
Ob spremljavi harmonike in drugih zanimivih ljudskih glasbil so vse pesmi zapeli ubrano, odlično in
veselo. Vsem nam, ki smo jih prišli poslušat, so s svojim nastopom pričarali spomine na lepe stare
čase, v katerih je bilo ubrano petje slovenskih narodnih pesmi v našem Motniku navada in lepa zabava
vseh, tudi številnih mladih. Pevski skupini Pustrovžeki se tudi prek tega medija prisrčno zahvaljujemo,
da so nas obiskali, se odzvali vabilu našega društva in nam tako polepšali letošnji Miklavžev večer.
Tekst in slike: Marina Drolc, Ančka Podbevšek, arhiv kamničan.si

Druženje ob novoletni jelki, december 2011
Članice Podeželskega društva – Utrip pod lipo domačo, Motnik so tudi ob
koncu decembra 2011 solidarnostno spekle kmečke dobrote in jih podarile ter
postregle vsem zbranim ob novoletni smreki na sredi trga v Motniku.

Zlata misel
Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne
napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega.
Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.
Ljubezen nikoli ne mine. Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje.
In največja od teh je ljubezen.
PRVO PISMO KORINČANOM, 13.4
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Frane Drolc
MOŠKI SONET

ŽENSKI SONET

V sipinah bredem dolge, trudne dni,
izgubljam smer, kjer tvoje so luči,
v viharju mi meglijo se poti,
blagrujem noč, da zvezda zažari.

V sipinah bredeš dolge, trudne dni,
izgubljaš smer, kjer moje so luči,
v viharju ti meglijo se poti,
blagruješ noč, da zvezda zažari.

Predobro vem, kako je vse zastonj,
le solzo zbrišeš mi z objokanih oči,
očistiš jutra blodnih mi noči
in čakam tvoj nasmeh, da pridem ponj.

Predobro veš, kako je vse zastonj,
le solzo zbrišem ti z objokanih oči,
očistim jutra blodnih ti noči
in čakaš moj nasmeh, da prideš ponj.

Razpel sem v upanju ti vezenine
za lepši svet, a prva mojih zmot
s pekočo muko v prazno zdaj gori.

Razpel si v upanju mi vezenine
za lepši svet, a prva tvojih zmot
s pekočo muko v prazno zdaj gori.

In veš, da koprnim ob psalmu Palestrine,
tako spoznam, zakaj srce boli:
preveč strahu, strasti in bolečine.

In vem, da koprniš ob psalmu Palestrine,
tako spoznaš, zakaj srce boli:
preveč strahu, strasti in bolečine.

Za silvestrovo 2011/12

Novemu lokalnemu listu na pot

Podeželsko društvo - Utrip pod lipo domačo iz Motnika se je namenilo izdati
svoj list, ki mu gre zaželeti vso srečo. V množici lokalnih listov, ki jih
poznamo in ki jih omogoča tehnična možnost tako imenovanega namiznega
založništva, je mogoče opaziti, da so zlasti začetne številke zelo kvalitetne, saj
s popularizacijo znanstvenih dognanj o področju omogočajo dostop do težko
dosegljivih virov, hkrati pa z avtentičnimi pričevanji o ljudeh in dogodkih
marsikatero pomembno podrobnost rešujejo pred pozabo. Ob bolj ali manj
regularnem izhajanju programska in kvalitetna moč največkrat uplahne,
vendar je sleherno voljo po uresničevanju ustvarjalnih prizadevanj v danem
okolju treba vsekakor pozdraviti.
Pa srečno na pot!
Frane Drolc
Davi je ob zori Frane
med oblake vtaknil nos,
ni imela Muza mane,
gre s Parnasa skrušen, bos.
Matura 1957/58 – 8. a Gimnazije Kamnik
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Na slikah:
Ptiček na motniški okenski polici, junij 2010
(levo zgoraj)
Značilnost Motnika, zvonika obeh motniških
cerkva (desno zgoraj)
Skalnjak ob vstopu v trg Motnik s kamniške
strani (levo spodaj)

Glasilo Podeželskega društva - Utrip pod lipo domačo, Motnik, predsednica: Ančka Podbevšek
Uredniški odbor:
- Ančka Podbevšek
- Špela Urh
- Marina Drolc
Vsi prispevki se objavljajo brez honorarjev.
Viri: arhiv društva Utrip, arhiv M.Drolc, arhiv kamničan.si, arhiv motnik.net.
Glasilo NAŠ UTRIP, OBČASNIK iz MOTNIKA si boste lahko ogledali tudi na internetni strani www.kamničan.si.
V eni od naslednjih številk bomo objavili začetek anotirane bibliografije Franca Drolca z naslovom »Motnik v
literaturi«: omembe ljudi, gradu in rudnika do druge svetovne vojne. Nadaljevali bomo z objavami spominov
prof. Jožice Snoj Senegačnik, Tilke Bregant in vseh, ki se nam bodo oglasili s pisanjem o kraju in ljudeh,
predvsem pa s spomini na otroška leta in nekdanji Motnik.

Občasnik sestavila in oblikovala: Marina Drolc
Tisk: Studio Dataprint
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