
ALI JE KAJ TRDEN MOST 

Dragi farani, krajani, prebivalci vasi ob reki Krki! 

Poznate igro Ali je kaj trden most? Se jo kdaj igrate? V dneh, ko se nam zdi, da se je svet 

ustavil, da je obstalo gospodarstvo, izobraževanje, kultura, da so vrata zaprta skoraj povsod 

je igra in ustvarjanje še kako pomembno. Pomembno zato, da ohranimo kulturo, ki jo 

potrebujemo prav vsi. Tako kot potrebujemo trdnost, opor in povezanost.  

Simbol te trdnosti in povezanosti je tudi most. Most v Cerkljah, ki že skoraj 100 let povezuje 

levi in desni breg, ki že sto let kljubuje vojnam, naravnim in drugim nesrečam, ki je povezal 

oba bregova Krke in njune prebivalce, ki je olajšal potovanja z brega na breg. Most, ki bi, če  

bi govoril povedal marsikatero veselo ali manj veselo zgodbo.  

Vendar most ne govori, zato vas vabimo, da zgodbe namesto njega poveste vi, mi pa jih 

bomo zbrali in zapisali v knjigi, ki bo izšla ob 100-obletnici postavitve mostu 1922 - 2022.  

Knjiga, bo del vseh nas, zato vas vabimo, da poveste svoje zgodbe, anekdote, dogodke, 

spomine, ki ste jih doživeli sami ali so vam o njih pripovedovali drugi. Delite jih z nami in 

pomagajte k ohranjanju spomina na most, reko Krko in življenje ob njej zadnjih 100 let.  

Vabljeni stari in mladi, krajani, farani, tisti rojeni v Cerkljah in njeni okolici, vsi ki poznate 

kakšno zgodbo ali pa poznate koga, ki bi zgodbo delil z nami. Pišete nam, nas pokličete ali 

pošto pokažite ljudem, ki so bili tu doma. 

Zgodbe zbiramo na naslovu Patricija Haler, Črešnjice 60e, 8263 Cerklje ob Krki, e-naslovu 

patricija.haler@gmail.com, lahko pokličete na številko 040 808 980. Z veseljem zapišem 

zgodbo po vašem nareku ali pa vas obiščem na domu. Seveda lahko zgodbo zaupate ali 

prinesete tudi našemu župniku Janezu Žaklju.  

Prav tako iščemo fotografije, časopisne članke, izrezke. Torej vse kar je ali je bilo v preteklosti 

povezani z mostom.  

Poleg tega vabimo, tiste bolj ustvarjalne, da most upodobite v fotografiji, sliki ali pesmi. 

Veselimo bomo prav vsakega vašega prispevka, ki nam bo pomagal zgraditi mozaik ljudskih 

zgodb in prigod v sliki in besedi. 

Hvala.  
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