                               Martin Krpan je bil doma iz Zavrha na Blokah         Slavko Petrič

Fran Levstik v svoji povesti o Martinu Krpanu navaja, da je bil Martin Krpan doma z Vrha pri Sveti Trojici na Notranjskem. V Sloveniji je obstajala samo ena vas z imenom Sveta Trojica. Ta vas se nahaja na severnem predelu Bloške planote. Martin Krpan  je bil doma v bližini te vasi. Toda tu v bližini navedene vasi ni nobenega naselja z imenom Vrh, ampak se tu nahaja vas Zavrh. Iz določenih razlogov, ki sem jih navedel v svoji razpravi z naslovom Martin Krpan je bil Bločan, je Fran Levstik preimenoval vas Zavrh v vas Vrh. Da je Levstikova vas Vrh dejansko vas Zavrh nam posredno v vezi z   zgodovinskimi dogajanji na bližnjem gradu Nadlišek, pove sam pisatelj v svoji povesti. Iz povesti je tudi razvidno v katerem obdobju se je povest dogajala in v katerem kraju je Martin Krpan živel takrat ko je prižigal sveče v cerkvi sv. Urha.
Pred obglavljenjem Brdavsa na Dunaju je Martin Krpan temu rekel, naj hitro zmoli kakšen očenašek, ker se mu mudi domov, da bi slišal zvon, ki poje na Vrhu pri Sveti Trojici. Torej bi rad slišal zvon iz kapele, odnosno cerkve sv. Urha, ki stoji na griču Nadlišek v neposredni bližini vasi Zavrh.
V pogovoru s cesarjem na Dunaju Martin Krpan pove, da mu je ob priliki povratka iz Trsta, ko sta z ženo Marjeto nesla grozdje, zbolela in jo je moral nesti v košu na ramenih. Zaradi tega mu je bilo zelo nerodno, ker so ga ljudje spraševali kakšno kramo prenaša. Takole pravi:«Raje bi doživel, da bi se mi bili utrgali v cerkvi naramnici obe hkrati takrat, ko bi sveče prižigal.« 
Zanima nas ali je Martin Krpan prižigal sveče v cerkvi sv. Urha  pred letom 1686, ko je bil zgrajen dvorec na Pajkovem in so se Turjaški grofje iz gradu Nadlišek preselili v dvorec na Pajkovo ali po tem letu ko je Cerkev prevzela opuščeno grajsko kapelo na Nadlišku in jo spremenila v svojo podružnično cerkev.
Z gotovostjo lahko trdimo, da grajska kapela sv. Urha pred letom 1686 ko so Turjaški grofje še živeli na gradu Nadlišek ni imela cerkovnika, ker ni bil potreben. Kapela je bila zasebna last in Cerkev ni imela jurisdikcije nad to kapelo. Obseg verske dejavnosti v tem sakralnem objektu je določal lastnik kapele. Nikakor ne bi grajska gospoda prenesla, da bi dan za dnevom, trikrat do petkrat na dan poslušali hrup zvonov iz zvonika, ki se je nahajal tik ob gradu, zvonovi pa so viseli v zvoniku v višini oken grajskih soban. Na gradu  se ni zvonilo za umirajoče, umrle, ob pogrebih, kakor se v glavnem tudi ni izvajalo drugih cerkovniških dejavnosti. Maše v tej kapeli se niso brale vsak dan. Če bi grad le imel svojega cerkovnika, to  zagotovo ne bi bil Martin Krpan, ker grof ne bi dovolil, da se njegov plačan uslužbenec ukvarja s strogo prepovedanim tihotapstvom s soljo. Ker grad ni imel cerkovnika, tako tudi ni imel svoje mežnarije. Na osnovi ugotovljenih dejstev vidimo da Martin Krpan pred letom 1686 ni mogel prižigati sveč v grajski kapeli Sv. Urha.
Franciscejski kataster, ki je bil za Kranjsko deželo izdelan v letih 1823 do 1826 nam ne more posredovati nobenih podatkov o morebitni mežnariji pri gradu Nadlišek. Od časa izselitve Turjaških iz gradu pa do časa izdelave franciscejskega katastra je preteklo 137 do 140 let. Od časa pozidave kapele sv .Urha v cerkev sv. Urha,ki je bila okrog leta 1740 in so ob tej priliki odstranili zidovje grajskih stavb pa je preteklo približno 86 let. Vprašamo se, kako naj izdelovalci franciscejskega katastra vedo,čemu so pred 140, odnosno 86 leti služile posamezne grajske stavbne parcele. Od časa opustitve gradu do sedaj je preteklo že 323 let in zato navedbe ljudskega izročila kje je stala mežnarija v kateri naj bi živel Martin Krpan niso uporabne, ko pa vemo, da smo ljudje kratkega spomina in tako le malo ljudi ve za ime, dekliški priimek in od kje je bila doma njihova praprababica, ki je živela pred približno 100 leti.
Iz navedenih ugotovitev sledi, da Martin Krpan ni mogel prižigati sveč v grajski kapeli Sv. Urha v času ko je bil grad še naseljen, ampak pozneje, ko je opuščeno kapelo prevzela Bloška župnija in jo preimenovala v svojo podružnično cerkev v vasi Zavrh. Bloška župnija, kakor pozneje Trojiška župnija pri tej cerkvi nista zgradili mežnarije, ker verjetno nista imeli na razpolago zemlje, ki bi jo lahko dodelili tej mežnariji. Skrb za cerkev je prevzela vas Zavrh, kateri je cerkev tudi pripadala. Tista domačija, ki je opravljala mežnarijska dela je dobila plačilo v obliki bere od petih vasi, ki so spadale pod zvon sv. Urha. To so bile vasi Zavrh, Polšeče, Hiteno Zales, Štorovo in Zg. Bočkovo. Cerkev sv. Urha tako nikoli ni imela mežnarije, kakor tudi ne svojega stalnega poklicnega mežnarja.
Cerkev sv. Urha je  pripadala vasi Zavrh, bila je torej završka. Druge bližnje vasi niso imele pravice, da bi se vmešavale v delo pri oskrbi te cerkve. Iz teh dejstev lahko zaključimo, da je moral biti bil Martin Krpan, da je lahko prižigal sveče v završki cerkvi domačin iz vasi Zavrh. Torej bil je doma iz Zavrha pri Sveti Trojici na Blokah
Turistični delavci na Bloški planoti lahko marsikaj pokažejo obiskovalcem teh krajev. Tako jim lahko razkažejo vas, kjer je bil doma Martin Krpan, toda bognedaj da bi po vasi iskali imaginarno domačijo Martina Krpana. Lahko jim pokažejo cerkev sv. Urha, kjer je Martin Krpan prižigal sveče. Z dovoljenjem gosp. župnika bi lahko v cerkvi pozvonili, da obiskovalci slišijo čudovit glas enega najstarejših slovenskih zvonov, ki je star že 627 let in katerega glas si je Martin Krpan tako želel slišati, ko je bil na Dunaju. Lahko bi si obiskovalci ogledali oltar , kjer je Martin Krpan prižigal sveče. Obiskovalcem se lahko pokažejo ostanki protiturškega obzidja in obrambnih jarkov,na kratko opiše zgodovina gradu in cerkve. Prikaže se obdobje protestantizma v teh krajih s poudarkom na prevajalcu sv. Pisma Juriju Dalmatinu. Obiskovalce bi lahko popeljali v kanjon Iške ali Zale, da si ogledajo kristalno čistost vode, kar se lahko vidi le še redko kje. Obiskovalce lahko opozorimo na lepoto teh krajev in še na marsikaj drugega.

                                                                                                                        


