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TRNOVSKA VAS 

Vsakdan 
materinski 

N ives Puksic, ucenka 4· 
ratreda podruznicne 
sole Trnovska vas, je 

v svojem razmisljanju 0 mate
rinskem dnevu zapisala pesem, 
ki jo objavljamo v okvirju. Tudi 
letos smo 25. marc a obelezili 
materinski dan, ko otroci pri
pravljajo pozornosti svojim 
mamicam, tudi odrasli se s hva
leznostjo spominjamo svojih 
mater. Gre za neformalni pra
znik, ki naj bi se po nekaterih 
virih price I na Slovenskem vi
dneje praznovati po letu 1991, 
ceprav naj bi ga na zacetku prej
snjega stoletja pri nas ze obeleze
vali, tako tudi po Evropi. 

zgodovinska staliSca si glede 
izvora praznika materinstva 
niso enotna - katolicani tega 
dne obelezujejo praznik Mari
jinega oznanjenja, a po mnenju 
vec viray naj praznovanje ma
terinskega dne ne bi izhajalo od 
tod, temvec iz cascenja mater v 
sklopu praznovanja v cast bo
ginje Kibele v Stari GrCiji ali pa 
morda iz spominske slovesno
sti pokojni materi Anne Jarvis 
iz ZDA v zacetku 20. stoletja, ki 
naj bi veljala za utemeljiteljico 
obelezevanja materinskega dne. 
Morda pa je ob minulem dnevu 
mater in materinstva vredno 
razmisliti predvsem 0 potrosni
ski naravnanosti, ki viSek obi
cajno doseze pray pri taksnih 
posebnih dneh, ter se vrniti k 
osnQvnemu, to je poudarjanju 
vrednot materinstva ne glede 
na mesec. (apa) 

Mama 
Mamica moja, 
zjutraj si vstala, 
soncece zlato posijalo je. 
Preden grem v solo poljubcek 
tidam, 
moras vedeti, da te zelo rada 
imam. 
ob zarji se zbudiS, 
v lepoti zabiestiS. 
Moja mami vesela si, 
bodi moja za vse dni. 

TRNOVSKA VAS 

Polka in majolka 
gostuje 

Snemanje oddaj.e je bilo nekaj posebnega, 
5 projektom diha vsa obcina 

Aleksandra Papez 

B olfensko rlrustvo Iju
biteljev stare tehni
ke in obcina Trnovska 

vas so opravili prvi del snemanj 
v sklopu priprav oddaj Polka 
in majolka. Minulo soboto, 23. 
marca, so snemalci in domacini 
preziveli na Simonicevi doma
(iji, ob podezelski hiSi, kjer so 

Izmenjava knjig 

se predstavili cIani Turisticnega 
drustva Trnovska vas, Sportnega 
drustva Kenguru, ProstovoIjnega 
gasilskega druStva BiS in posame
zni predstavniki lokalne skupno
stL Zato so skrbno ocistili okolico 
domaeije, CIani turisticnega dru
stva pa poskrbeli za dobra stanje 
ohranjene erne kuhinje. 

Obeina Sveta Trojica vabi na 
sprehod okoli TrojiSkega ozi
roma GradiSkega jezera ter k 
uporabi izmenjevalnice knjig 
- majhne lesene hiSke na dre
vesu ob jezeru, kjer si lahko iz
posodite knjigo ter v zameno 
na polico odlozite ena od 
svojih. 

Na zmenku z dulo 

Knjiznica Lenart vabi na pred
stavitev prve knjige Zvezda
ne Murko Na zmenku z duso. 
Predstavitev knjige bo danes, 
28. marca, ob 18. uri v Knji
znici Lenart. Avtorica bo spre-

. . 
Prvi delsnemanja oddaje Polka 
majolka so dobro opravili. 
Foto: Klavdija Brumen 

Vabijo pa ze na drugi del sne
manja - na oldtajmersko parado, 
ki bo v nedeljo, 31. marca, ob 14. 
uri, ko bo parada krenila izpred 
gostiSca Siva eaplja, vabijo tudi k 
ogiedu glasbeno-predstavitve
nega deia istega dne ob 16. uri 
v veenamensko dvorano v Tr
novski vasi, V tern delu se bode 
s petjem in igranjem predstavi-
Ii Pevski zbor Osnovne sole De
strnik - Trnovska vas, Otroski 
pevski zbor Nasmeh KD Trno
vska vas, vokalna skupina Sim
fonija, Harmonikarski orkester 
Sinise Ceha, trio Maxi (SinHa , 
Ceh, Branko Novak, David 
Rebrec), mladi talenti ter tuji 
glasbeni gostje. Dogodek bo po
vezoval Mitja Grmovsek. Pred 
dvorano bo razstavljena kmetij
ska mehanizacija, predstavili se 
bodo kurenti, clanice Drustva 
gospodinj Trnovska vas, lokal
ne, ljubiteljske ustvarjalke - Ja
smina Skurjeni, Tamara Rimele 
in ustvarjalka unikatnega nakita 
Nika Hauptman. S snemanjem 
diha vsa obeina, predstavila se 
boda drustva in posamezniki, ki 
so in se bode izpostavili poseb
nosti in turisticno zanimive dele 
obeine ter lokalne posebnosti. 
Polka in majolka je projekt, ki 
gostuje po vsej Sloveniji, v od.! 
dajah gostujejo domaCi in tuji 
gosti, sodelujejo pa predvsem 
domacini. Posneto predvaja 13 
slovenskih televizijskih postaj, 
objavljajo pa tudi na youtubu. 

govorila 0 osebnih izkusnjah, 
najpomembnejse je opisala v 
svoji knjigi, v pomoe bralcem. 
"Ne skrivam se vee. In odkri
yam svobodo. Jo zeliS izkusi
ti tudi ti?" je zapisala. Ce je vas 
odgovor da, pridite na predsta
vitev. Gost bo duhovni prana 
terapevt, jorubski sveeenik To
mislay Brumec. 

Pray tako v Knjiznici Lenart 
vabijo na predstavitev in pogo
vor z avtorjem strip albuma Pre
kletstvo tretjega albuma Romea 
Strakla v eetrtek, 4. aprila, ob 18. 
uri v prastorih lenarske knjizni
ceo Pogovor bo vodila Marija Sa
uperl. (apa) 
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