Popotna malha v Hrvaško Zagorje
Prva popotna malha UTŽO Trebnje se je v novem študijskem letu pričela deževnega
jesenskega jutra, dne 29. oktobra 2019.
Udeležba naših članov, bilo nas je za večji razred osnovne šole, je zapolnila skoraj vse
sedeže srednje velikega šolskega avtobusa. Pot nas je vodila po prelepi dolenjski
pokrajini do Brežic, kjer smo pred vstopom v deželo štajersko, tik za izlivom reke Krke
v Savo, premostili naš najdaljši vodotok. Vožnjo smo nadaljevali po bizeljski vinski
krajini in mimo kozjanskih gričev do Bistrice ob Sotli. Po prečkanju mejne reke Sotle
smo prispeli v Hrvaško Zagorje, del naše bivše domovine Jugoslavije.
Naš dobri šofer je ustavil avtobus v Kumrovcu in dodobra ohladil njegov pogonski
agregat. Spomini nas mladih na dobre stare čase širše domovine so še sveži, saj se je v
Kumrovcu, slovenski materi rodil naš veliki heroj Josip Broz Tito.
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Etno muzej Staro selo me spominja na krajinsko arhitekturo in etnično kulturo naše
prelepe Dolenjske in Štajerske. Večina udeležencev si je v kraju Gornja Stubica ogledalo
spomenik Matije Gubca, voditelju kmečkega upora v 16. stoletju, kar iz avtobusa, saj
je močno deževalo. Tudi ta je del naše slovenske zgodovine. Namreč, tega punta se je
udeležilo tudi veliko kmetov iz Štajerske in Dolenjske. Našo popotno malho smo
nadaljevali do Krapine, kjer smo si ogledali razstavo krapinskih neandertalcev naših
daljnih prednikov – vsaj tako smo se »pred kratkim« učili v šolah.
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Z ogledom Muzeja starodobnikov Presečki pa smo zaključili vodene aktivnosti naše
vodičke gospe Maje, ki nam je poleg zgodovinskih dejstev razjasnila tudi marsikatero
etnološko krajinsko zgodovinsko neznanko in vprašanje. Hvala za njeno prijazno in
profesionalno držo.
V domače loge smo srečno prispeli v poznih popoldanskih urah. Hvala tudi mladeniču
šoferju avtobusa, ki nas je varno vozil po mokrih in spolzkih cestah. Na koncu poti je
naša predsednica UTŽO Trebnje gospa Milica Korošec povedala, da smo kljub
deževnemu vremenu obiskali vse programsko predvidene cilje.
Še več takih izletov!
Z lepimi pozdravi, Jožica Huč.

