
Trnovska vas. Prvo srecanje Vrhovcanov 

Vsi veseli Vrhovcani na kupu 
Pred kratklm obnovlJana In povee.na veenamenska dvorana v sradliCu Trnovske vasl 
Ie blla mlnull petak zveCar nablto polna. Z&odllo .. Je nam"": prvo druiabno ....canja 
Vrhoveanov, kot selle Imenujejo cIomaCInl dvaII ...... U. 

"v bistvU gre za prvo sreea· 
nje obcanov Trnovskega in 
BileCkega Vrha in odziv je res 
nad vsemi pricakovanji," je ob 
srecanju povedal pobudnik 

ideje Sandi Lah, lei je zamisel 
prectstavil obema vaSkima 
~boroma in oba sta ga z ve· 
seljem podprla. "Tillen je bil 
tudi odziv n.sih ljudi, saj smo 

jim namero 0 sreeanju predsta· 
vili tudi osebno, po domovih. 
Velika veCina, skoraj vsi, so bili 
zelo pozitivno preseneceni in 
so svoj prlbod potrdili, kar se 

Tmovskovaika dYorana Ie blla na petkovem spoznavnem In druiabnem s'eCanlu poIna Vmoveanov -
oilCanov BlieCkega In Tmovskega Vma. 

je potem dokazalo tudi v petek 
zvecer, saj" ni noben slOl ostal 
prazen. Mislim, da so takSna 
sreeanja dandanes. ko je manj 

. drurenja ob killnih skupnib 
opravilih kot nekot, Ie kako 
pomembna. Poleg tega imamo 
'tudi precej novih priseljencev, 
ki se se ne poznajo med seboj, 
a pray je, da se v tako majhni 
obCini, kot je naSa, vendarle vsi 
poznamo!" 

V dvorani so se zbrale dru· 
Zine prakticno iz vseh hisnih 
stevilk; od najn'llajsih do tistih, 
ki se lahko pohvalijo ie z lepim 
stevilom kriiev na svojih rame· 
nih, manjkal pa ni niti zupan 
Alojz Benko, ki je IOvrstno dru· 
ienje svojih obCanov pozdravil 
z velikim veseljem. 

Veeer se je zacel s pevskim 
nastopom domaeih ljudskih 
pevcev in mladega harmonikar· 
ja Denisa, zbrane sta pozdravila 
tudi Sandi Lah in predsednik 
vaSkega odbora Miran Brumen; 
povezovalca programa pa sta 
povedala marsikaj zanimivega 
o zgodovini obeh vasi, lei sta 
bili v ohranjenih zgodovinskih 
virih prvic omenjeni leta 1582. 
Oruiabni veeer se je nadalje· 
val s posamieno predstavitvijo 
vseh prisotnih druiin, nato pa 
so se zbrani ob domacih dobra
tab in vinski kaplji na mizah ter 
iivi glasbi spoznavali in zabava· 
H Ie globoko v noe. 
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