DORNBERK - ZALOŠČE- PRVAČINA
Zbudili smo se v čudovit dan, 8. marec 2009, Dan žena. Tudi ura začetka pohoda je bila
primerna prazniku: 9,30. Dornberškovci, Marija Saksida ter Rojc Mirko in Stana, so nam
pripravili lep panoramski pohod: Dornberk - Zalošče- Prvačina. Hodili smo med vinogradi,
približno po poti, ki smo jo že prehodili z lučkami. A kako je bil drugačen od tistega,
zimskega: takrat je bila tema, burja in mraz. Danes: sonce, dobra vidljivost, brez sapice.
Vzdušje med pohodniki je bilo enkratno.

Gasilska, tokrat pred startom.

Start z vodičem Mirkotom

Prečkali smo Vipavo.

Smo v Zaloščah. Še malo po pločniku, potem pa zavijemo na sprehajalno pot.

Čudo narave, skala.

Niki, resno kot nona Ada, v korak s kolono.

Že smo med vinogradi. In prvi počitek.

Kras

Nebo, kot morje! Hribi, kot na dlani!

Poglej. Vitovsko cerkev in spodaj Osek.

Čaven

Miza in stoli iz naravnega kamna. Krasno, kaj?

Drugi postanek. Združujemo kolono!

Hribi, v dolini že vidimo Vogršček, v ozadju Črniče.

Šestletni Gal vodi skupino, nono je takoj za njim!

Dva Gala, oba pridna pohodnika.

Še bliže smo Vogrščku.

Glej vinograd, kot narisan je!

Pogled na Kras in Mirenski grad.

Kot murnčki smo se predajali pomladnemu sončku.

Vse bliže smo vikendu g. Jankota na Mandriji
(Prvačina), kjer smo se ustavili in okrepčali.

Še kakšno moško je treba reči. Desno na slikah je gospodar Janko.

Težko, saj smo se kar ulenili, je bilo treba dalje. Glej zasnežene Alpe (Kanin), glej Sveto goro in
Sabotin!

Čudna gradnja! Varčna hiša? Smo na Lažnivi poti.

Kot le malokje še, visita
pod ostrešjem dve dolgi
kiti koruze.

Po enem od mini dvorišč se je sprehajal prašiček.

Ozke uličice v starem delu Prvačine, smo Na britofu.

V hiši na skrajni desni, na št. 173 je muzej Aleksandrinkam.

Na gričku mogočno stoji lepo obnovljena vaška cerkev.

Spuščamo se "Pod frato" v smeri Drage, Dornberka.
Glej letnico na portalu hiše: 1645.

Star "pč" ali "štirna" ali vodnjak.

Rezerva za vodo za potrebe železnice v času
parnih lokomotiv.

Mimo so prijahali trije ljubitelji ježe in nam popestrili pot.

Železniški most čez Vipavo. Levo od njega je nov
mostiček, čez katerega smo mi prečkali vodo.

V daljavi se nam je posvetil zvonik Dornberške cerkve.

Še malo ob in po progi in konec je našega pohoda. V Domu prostovoljnega gasilskega društva
Dornberk nas čaka malica: juha z doma narejenimi "lezanji" (rezanci), kisel fižol, doma pečen kruh,
vino in "kofe" (kava).
Izkazal se je tudi naš podpredsednik Rijavec Črtomir: peneča rebula, ob kateri smo mu nazdravili,
narezek in pecivo.
Naš Radojevič Jovo se je spomnil žensk. Čestital je k prazniku in vsaki podaril vrečko s čebulnicami.
Oglejte si filmčke!

