TRBOULE – KRAJ, KJER SI TRADICIJA IN TEHNOLOGIJA SEŽETA V ROKE
Srečanje članov DBL v soboto, 19. oktobra 2019

Pot iz Ljubljane v zasavske kraje vam bo z osebnim avtomobilom najhitreje minila, če jo uberete prek Trojan,
seveda pa ni nič narobe, če se pripeljete prek Litije. Preko savskega mostu se boste podali proti centru,
v krožišču pot nadaljujete še naravnost in pri naslednjem semaforiziranem križišču zavijte desno
v Sparovo parkirno hišo. Glede na to, da je sobota tržni dan, držim pesti za prosti parking, ki pa je brezplačen.
Ob cca. 9.45 se torej dobimo spodaj pred vhodom v trgovino Spar in se čez cesto odpravimo
do starega rudarskega stanovanja na Njivi, kjer nas bo pričakala muzejska svetnica gospa Jana
Mlakar Adamič in nam predstavila življenje v rudarskih kolonijah nekoč.

Ker so Trbovlje ozka dolina, nam ne bo treba prav daleč, da bomo prišli do Trboveljskega
hrama kulture – Delavskega doma Trbovlje, ki združuje tako gledališko kot tudi kinodvorano,
pa tudi galerijo, mi pa bomo stopili korak v prihodnost in si ogledali festival novomedijske
umetnosti Speculum Artium. Ob 12h vas pričakuje direktorica Knjižnice Toneta Seliškarja,
ki vam bo predstavila našo splošno knjižnico.
Ob 13h se bomo v knjižnici poslovili, saj nas čakajo v Gostilni Martin, ki je
znana po izbrani kulinariki, za vas pa so pripravili meni, s katerim so postregli
tudi na Tednu Zasavskih jedi. Knapi so z dela prihajali lačni, zato so jim
morale žene pripraviti »pošteno« kosilo in nekaj od teh dobrot v sodobni
različici bodo postregli tudi vam (jedilnik priložen, če pa kdo meni, da ne bi
preizkusil mesnih dobrot, pa naj to vnaprej sporoči, da bodo zanj pripravili
vegi varianto).

Tu se naše druženje konča. Na poti nazaj domov si v lepem vremenu morda ogledate
še najnovejši tehnološki okras Trbovelj – monolit pred glavno pošto, ali pa se sprehodimo
še proti zgornjem delu Trbovelj.
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