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Društvo kmečkih žena in deklet PODKUM
Društvo kmečkih žena in deklet TRBOVLJE

Izvajanje projekta: 2012 in 2013

Kmetice v Zasavju
Na področju Zasavja delujejo društva kmetic, ki povezujejo podeželske žene.
Osnovni namen društev je skrb za povezovanje, izobraževanje podeželskih žena,
promocijo podeželja. Zelo pomembno vlogo pa imajo naša društva tudi pri
ohranjanju tradicije. Ne le samo na področju kulinarike, ampak širše. Pomembna
vlogo je čutiti pri ohranjanju kmečkih običajev, obujanja spomina na kmečka
opravila in prenašanju ljudskih pesmi.
V Občini Zagorje ob Savi imamo kar tri društva: Društvo vaških žena Čemšenik,
Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat in Društvo
kmečkih žena in deklet Podkum. V Trbovljah deluje Društvo kmečkih žena in
deklet Trbovlje, na območju Hrastnika pa Društvo kmečkih žena in deklet
Hrastnik. Naša društva se po številu članic uvrščajo nekje med srednje velika
društva, saj so pogoji za kmetovanje neugodni in številnim pomeni le obstransko
dejavnost. Za društva si nekatere kmetice nikoli ne najdejo časa.
V preteklosti ni bilo večjega povezovanja med društvi v Zasavju, a v letu 2011 smo
se na pobudo Društva kmetic, žena in deklet na podeželju, Izlake – Mlinše –
Kolovrat povezale in prijavile skupni projekt Na vasi nekoč. Začrtale smo več
aktivnosti, ki smo jih skupaj izvajale na področju vseh treh občin. Pri delu smo
uživale, čeprav smo se nalog sprva nekoliko bale. Ko smo se dogovorile in lotile
dela, pa so nam aktivnosti dobro uspevale, le časa nam je vedno primanjkovalo.
Aktivnosti je bilo veliko in prepričane smo, da je bilo obiskovalcem, ki so se nam
pridružili všeč v naši družbi. Seveda bi si želele še večjega obiska. Razumemo, da
je to začetek in bo vsako leto boljše. Naš osnovni namen pri načrtovanju je bil, da
bi razdrle ograde med kmečkim in mestnim prebivalstvom. Na skupnih srečanjih
smo nekoliko starejšim želele obuditi spomine na njihovo mladost, hkrati pa
mlajšim pokazati življenje njihovih babic, prababic, dedkov … Želele pa smo tudi,
da bi srednji generaciji približale podeželje, način kmetovanja in naše izdelke. Več
sodelovanja med stanovi, podeželjem in mestom, med kmeti samimi bi pregnalo
iz našega vsakdanjega življenja marsikatero skrb in tegobo.
Projekt smo uspešno zaključile, a želele bi, da naše delo spoznate tudi drugi. Zato
se vam želimo na kratko predstaviti in vas še enkrat popeljati čez dvoletno
opravljeno delo. Želimo pa se zahvaliti vsem, ki ste nam pri izvedbi priskočili na
pomoč in bili z nami.
Upamo, da vam je bilo všeč!

Irena Ule

Drušštvo vaških žeena ČEMŠENIK
K
Dru
uštvo pod tem
m nazivom deeluje od leta 2009,
2
pred tem
pa smo
s
delovale vrsto let kot Aktiv vaških žena
ž
Čemšenik.
Vsaako leto izvajamo pester program, ki je namenje
en
preedvsem našim
m zvestim ččlanicam. En
nkrat letno se
odp
pravimo na strokovno
s
ekkskurzijo, obišščemo kraje v
Slovveniji pa tudi čez mejo jo m
mahnemo. Na teh ekskurzija
ah
dob
bimo nove ide
eje in rešitve, s katerimi si pomagamo pri
p
delu doma. V vseh teh leetih smo izve
edle že velik
ko
stro
okovnih srečanj z razzličnimi pred
davatelji, kjer
prid
dobimo različčna nova znaanja. V drušštvu je aktivn
no
preedvsem manjše število član ic, toda druže
enje nam velik
ko
pom
meni, zbiramo
o se in izmenjuujemo izkušnje in nasvete.

Vse članice
č
zelo raade kaj dobrega
speččemo in skuhaamo zato vsako
leto organiziramo
o kuharski tečaj,
kjer nas kuharskii mojstri vedno
nauččijo novih skrivvnosti kuhanja.
u pa tudi širrše
V do
omačem kraju
smo znane po d
dobri potici in
bnem pecivu
u, s katerim
drob
sode
elujemo na vseeh prireditvah
hv
kraju
u.

Predssednica društvva: Mojca Lebar

Drušštvo kmetic, žžena in deklett na podeželju
u IZLAKE – MLLINŠE – KOLOV
VRAT
Naše drruštvo deluje od leta 199
95.
Seveda ssmo se povezzovale že prej v
Aktivu. TTako delujem
mo že preko 20
2
let. Člannstvo se vess čas nekolik
ko
spreminjja, a številka se
s vrti okrog 80
8
članic. V svoje vrste poskušam
mo
privabiti mlajše kmetice, društvo pa
p
smo od prle tudi za prijateljice in
somišljennice iz nekmečkih družin. V
vseh teeh skupnih letih smo že
ž
marsikaj doživele. Sp
prva smo velik
ko
pozo
ornost posveččale spretnosttim na kulinaričnem podroočju. Tako sm
mo imele velik
ko
tečajjev kjer smo pekle kruh, potice, slaščice
e, kuhale razliične jedi. Izde
elovale smo sir,
skuto
o … Pridobile smo veliko znanj
z
in spretnosti, ki nam
m koristijo tako
o v družinskem
krogu, vse pogostteje pa nam zaupajo,
z
da pogostimo
p
tuddi skupine, ki zaidejo v našše
kraje
e.
Vsakko leto smo o
organizirale najmanj
n
eno strokovno
s
eksskurzijo. Naš program je bil
b
vedn
no pester. V različnih reegijah smo se
s izobraževaale na različnih strokovn
nih
podrročjih, spletle prijateljske vezi
v s tamkajššnjimi kmeticcami, smo si vedno
v
ogleda
ale
naravne in kulturne znamenito
osti. Podale sm
mo se preko meja: bile sm
mo v Avstriji, na
n
džarskem, Italiiji, Nemčiji in Veliki
V
Britanijii. Iz popotova nj smo vedno
o prinesle velik
ko
Mad
obbčutkov, strokkovnih znanj in
veedenja o ljud
deh, ki smo jih
j
sreečale. Prav taako smo v našših
krrajih sprejele gostje iz tujin
ne.
kih
Goostje so nam ob obisk
veedno poudarjaale, da živimo
ov
ra ju in so bile vesele, da ga
az
nj imi delimo.
Prripravljale sm
mo velikonočn
ne
ra zstave, pikn
nike, pohod
de,
s
v ročn
nih
urrile smo se
sppretnostih: izd
delovanju vizittk,
izdellovanju rož iiz različnih materialov,
m
slikale smo naa svilo, stekllo, imele teččaj
šivan
nja … Vedno smo rade so
odelovale na krajevnih prrireditvah, saaj so bile našše
dobrrote dobrodoššle. Prav nič nas
n ne ovira, da
d se udeležujjemo državnih
h tekmovanj na
n
različčnih področjih
h: tekmujemo
o v spretnostn
ni vožnji s trakktorjem in eno
oosno prikolicco.
Našaa članica je žže dvakrat osvojila prvo mesto,
m
zmaga le smo na drržavnih žensk
kih
kmečkih igrah, ossvajamo bron
nasta in srebrrna priznanja na državnih tekmovanjih v

kuhaanju bučne in
n kisle juhe. Prav tako sm
mo že večkraat osvojile zlaata, srebrna in
bron
nasta priznanjja na državn
nem tekmova
anju za najle pšo fotografiijo in sliko. Še
Š
pose
ebno smo pon
nosne, ker imaamo v naših vrstah
v
mlado kkmetico leta in
i kmetico letta.
Pred
d devetimi letti smo ustano
ovile pevsko skupino Klassek. Naš prvi namen je biilo
obujanje ljudskih pesmi za lastn
no veselje, km
malu pa so vaj e zapolnile vssak sredin večer
ope so bila vsee pogostejša. Za nami je žee preko 150 nastopov,
n
izda
ale
in vaabila na nasto
smo svoj ploščekk. Nastopale smo že prakktično po vseej Sloveniji. Letos se lahk
ko
mo sodelovalee na Evropead
di v Gothi v N emčiji ter na mednarodnem
pohvvalimo, saj sm
interrnational festiivalu v Ljubljani.
Pred lleti smo uspeššno izvedle dvva
projekkta: Pozdrav s podeželje in
Oblekka naredi človveka. Obleke, ki
spomiinjajo na de
elovna in »ta
mašnaa« oblačila izz življenja našših
prabaabic, zelo rade nosimo in
predsttavljamo z njimi našše
društvvo, naše rud
darske kraje in
tudi S lovenijo, kadaarkoli je prilika
a.
Z zavvzetostjo smo
o se lotile tu
udi
promoocije podeželjja in dobrot iz
naših
h kmetij ob raazličnih priložžnostih. Naše članice odpreejo domove in
n povabijo lju
udi
od blizu
b
in daleč, da se udeležijo kmečkih op
pravil po stareem in po novvem. Veseli sm
mo
tudi obiskov šol aali vrtcev, naše članice prip
pravijo predsttavitev peke kruha
k
ali drug
gih
no
dobrrot tudi v šoli. Prav rade se predstavimo na prireditva h in na naši sttojnici se vedn
kaj najde.
n
Aktivvnost, na kateero smo nadvvse ponosne, pa
p je tudi skrbb za prostočaasne dejavnosti.
Tako
o hodimo v hribe, zimujeemo na morrju, se okopaamo v kopališčih ali pa si
privo
oščimo popold
danski piknik. Na nekatera srečanja povaabimo tudi naaše sopotnike in
podm
mladek, saj jih
h moramo tud
di nagraditi, ke
er nam dovoliijo nekaj svob
bode, pa tudi na
n
pom
moč nam prisko
očijo, kadar po
otrebujemo njihove
n
spretnnosti ali moč.
Še bi lahko naštevvala in opisovvala naše delo
o. Članice bi vverjetno rekle,, da je v našem
o, ker je potre
ebno pogosto poprijeti za delo,
d
pa seved
da
društvu lepo, a hkkrati naporno
tudi kaj prispevaati… Želimo pa si, da bi se nam priddružile tudi mlajše članicce.
pričane smo, d
da bi imele marsikaj početi, saj se ne boojimo novih izzzivov. Pri nas je
Prep
vedn
no pestro in veeselo!
Prredsednica dru
uštva: Irena Ule
U

Drušštvo kmečkih žena in dekle
et PODKUM
V našem ddruštvu se po
ovezujemo žen
ne
in deklet a, ki živimo
o na območčju
Podkumskkih hribov, ali pa smo s tem
delom ppodeželja kako
k
drugače
povezane.. Tako naše članice prihajajo
J
Goren
nje
iz Sopote,, Podkuma, Jazbin,
vasi, Osre dka, Padeža, Malega Kum
ma,
š
Rodeža….ood reke Save do Sopote in še
malo čez. Naša predno
ost je ravno ta,
t
dih
da imamoo v društvu veliko mlad
članic. Kerr pa se v društtvu srečujemo
oz
različčnimi temam
mi in nameni, vsaka najde kaj, kar jo pritegne. Takko je že skorraj
pose
ebnost, če iz kakšne hišee v našem društvu ni noobene članice
e. Naša uradn
na
regisstracija društvva sega v leto
o 1997, čisto zares
z
pa smo se začele v Aktivu
A
družiti že
ž
prej,, v letu 1991. V teh letih sm
mo zamenjale
e že nekaj preedsednic, prvaa je bila Milen
na
Bravvec, sledila je V
Vera Sluga, od kar pa delujemo kot drušštvo, pa je naaša predsednica
Danii Brinjevec.
In kaaj pravzapravv počnemo: tako
t
kot vsa društva zelo rade izpopo
olnjujemo svo
oja
kulin
narična znanjaa, občasno povabimo v goste kakšnega ppredavatelja, se
s z avtobusom
odprravimo odkrivvat zanimivostti naše domovvine. Skoraj ppa ni prireditvve na Podkumu,
na kateri
k
ne bi so
odelovale, paa naj gre za prireditev
p
kakkšnega od društev, krajevn
ne
skup
pnosti ali cerrkvenih prazn
nikov. Rade pa se odzovvemo povabiilu na različn
ne
prire
editve širše v ZZasavju, z vesseljem sodelujjemo tudi s soosednjimi dru
uštvi kmečkih in

pode
eželskih ženaa, tekmujemo
o na kmečkih
h igrah, takoo da se lahko pohvalimo s
števiilnimi priznan
nji. Najbolj inttenzivno je na
aše druženje ood pozne jese
eni do pomlad
di,
ko se
e tedensko p
proti večeru srečujemo ob ročnih delih. Rezultat tega je vsakoletn
na
razsttava, tako daa nam naši možje
m
res ne morejo očitaat, da smo »n
napravile slab
bo
vrem
me«.
Načrrtov za prihodnost nam ne
n manjka, če
e pa vas zannima kaj več, pa se nam le
pridrružite.
Predsedn ica društva: Danica
D
Brinjevec

Drušštvo kmečkih žena in dekle
et HRASTNIK
V našem društtvu se povezzujemo žene in
dekleta,
d
ki živvimo na obmo
očju, ki spada v
Občino
O
Hrastnnik. Lahko po
onosno rečemo,
da
d smo vse ddoma iz hribo
ov, bodisi gled
de
na
n naše sedannje življenje in
n delo, ali pa na
n
naše
n
otroštvo . Žene v našem društvu sicer
nismo
n
vse kmetovalke, pa saj našše
društvo
d
ni nnamenjeno le kmetovanju,
največ
n
nam je vredno druženje in
komunikacija
k
o mislečimi.
med sorodno
V društvu prrevladujemo
izkuššenejše članicce, ki smo v
društvu že dolga leta, kar
na nas je tisstih, ki smo
večin
včlan
njene že od ustanovitve
društva, v letu 19997. Tako so
nja pogosto
tudi naša družen
ezana s temo
o etnologije‐
pove
obujanjem običčajev tako
glede kulinarike, ggovorjene in
ne besede,, krašenja
pisan
kmečkega doma, opreme in
dij, ki so bilaa nekdaj pomembna na kmetijah. Vččasih pa kakkšno priredite
ev
orod
priprravimo tudi same. Že kar nekaj let nas v vsem tem delu vodi naša predsednica
Irenaa Kovač. Pred
d tem je bilaa naša
pred
dsednica Bred
da Dečman. Rade
se odzovemo vvabilu društeev v
em kraju na kkakšno od njihovih
naše
prire
editev, kjer sodelujemo z
rezultati dela naših rok, taako s
prtiččki, kot tudi s kulinaričnimi
izdellki, pa tudi id
dejami, ki nam jih
ne zmanjka.
z
Tud
di dobrodelno
ost v
dece
embru nam n
ni tuja. V vseh teh
letih se je v našem
m druženju naatkalo
že toliko lepih spominov, da nam
e nikakor nee more zmanjkati
volje
tudi za prihodnostt.
Pred sednica društtva: Irena Kovač

Drušštvo kmečkih žena in dekle
et TRBOVLJE
Na
N
območju občine Trrbovlje delu
uje
Društvo
D
kmeč kih žena in deklet
d
Trbovljje.
Ustanovljeno
U
jje bilo septem
mbra 1997, prrej
pa
p smo se dr užile v aktivu
u. V društvo je
včlanjenih 65 članic. Od leta 2009 im
ma
društvo tudi svvoje prostore
e v KS Gabrsk
ko,
česar smo ččlanice zelo vesele. Našše
delovanje je pestro. Medse povabim
mo
znane mojsttre kuhanjaa in drug
ge
na
sttrokovnjake, ki pripraavijo različn
predavanja.
p
V jesenskem in zimskih času
ustvaarjamo raznaa dela ročn
nih spretnostti: pletenje, vezenje, izd
delavo butar …
Pred
dvsem pa radee kuhamo in pečemo
p
kruh iz različnih vrrst moke in drobna peciva iz
kruh
hovega testa: žžemljice, sirovve hlebčke ... Sodelujemo z občino Trbovlje in s svojim
mi
kuhaarskimi in pekovskimi izdelki
podp
premo različn
ne prireditve v občini.
Za promocijo
p
obččine Trbovlje nam je
leta 2011 Turističčno društvo Trbovlje
elilo priznanjee »Zlata vrtnica«.
pode
Velikko se udeeležujemo različnih
strokkovnih predaavanj in ogleedov na
teren
nu.
Z
vveseljem
obiščemo
sado
ovnjake, vrtovve in različne kmetije
po Sloveniji.
S
Imaamo svoj zeeliščno ‐
zelen
njavni vrt v Kn
nezdolu.
Sp
pomladi članicce pomagamoo pri pripravii vrta za sete
ev,
po
ozneje pa skupaj skrbimo zzanj, tako da je pogled na vrt
v
prrav prijeten. Ob vsem teem pripravljaamo strokovn
na
prredavanja in zaključku
z
pos krbimo za maalo sladkega ob
o
prrisrčnem pogo
ovoru. Članic e društva se torej veselim
mo
vssakega sniden
nja. V poletnihh časih se sre
ečujemo enkrrat
mesečno, ostale mesece v letu pa enkrat tedensk
ko,
vsako sredo. V svvojo sredino sprejmejo vsa
ako kmečko in nekmečko ženo in deklle.
de kmetice, saj
s
Nadvvse pa si želiimo, da bi see nam pridružila mlada deekleta ‐ mlad
rabim
mo nove idejee in dela nam ne bo zmanjkkalo.
Predseddnica društva: Ana Zakonjše
ek

OD SADJA
S
DO PIJA
AČ, KISA IN HRANE
Udeleženci so se zbrali na kmetiji, kjerr je bilo že vse
U
pripravljeno. Prikazali
P
in izvvedli smo celoten postope
ek
»sspravila« in predelave saadja. Najprej smo se lottili
pripravi posod
de. Oprali sm
mo sode in vso potrebn
no
avili smo se v sadovnjak z gajbicami, ko
oši
posodo. Odpra
n košarami. Na
ajlepša jabolkka smo obrali in skrbno zložžili
in
v gajbice ter jih odnesli v klet za ozimn
nico. Nato sm
mo
g
drevesa otresli in pobrali prreostalo sadje. Stresli smo ga
v kadi, ga oprrali, odcedili iin tako jabolka pripravili za
m
mletje.
Pokaza
ali smo tolčennje sadja v kaadeh, kot so to
delali včasih. Preostala
P
jab olka smo zm
mleli kot v čassu
m.
naše mladosti,, napolnili prrešo in pričelli s stiskanjem
Pritekel je sladki sok.
Kdorr je želel, je lahko sok izpod
d preše poskussil. Sok smo n alili v posode in članice so že
ž
čakale, da so ga s segrevanjem pasterilizirrale, ga natoččile v očiščen
ne steklenice in
Postavile so jih v prostor, jih pokrile, da sse je vsebina počasi ohlajalla.
skrbno zamašile. P
em se počaka na trenutek, ko zamaški pokajo.
p
To je znak, da je stteklenica dobro
Pote
zaprtta in bo lahko
o skladiščena.
Sokaa je priteklo veliko in gaa nismo vsegga popili in
poraabili za pasterilizacijo. Preostanek smo nalili
n
v sode,
da je bilo pripravljeno za vreetje. Kasneje je iz njega
o vzame kar
nastal jabolčnik – po domače »toukuc«. To
ostom, ki so
nekaaj časa in spretnosti pri kletarjenju. Go
lahko
o poskusili to alkoholno pijjačo, smo pon
nudili pijačo
iz prreteklega leta. Pri nas pijačča nima dobre
ega slovesa,
ker je popivanje prevelikih ko
oličin družina
am prineslo
obe. V tujini p
pa pijačo seniijo in jo nazivvajo
tego
»sad
dno vino«.
Tudi sadne tropine niso šle v nič. Nametali smo
s
« iz
jih v kad, dolili vodo, poiskkali »klobuk«
lanskkega kisa in potisnili v klet na prime
erno
temp
peraturo. Tako se je pričel postopek kisa
anja
in če
ez čas smo p
pridelali kis. Tudi
T
iz starejššega
sadje
evca se je lahkko pridelal kiss.
Iz raazličnih vrst sadja se prip
pravi lahko tudi
t
žgan
nje. Češenj in sliv tega letta ni bilo dovvolj,
tudi jabollk in hru
ušk je bilo bolj za vzorec, zato
z

smo prikazali kkuhanje žgan
nja iz starejšega
buditi
toukkovca. Nismo pa pozabili v spominih ob
namakanje sadjja v kadeh
h ali nekakšnih
njakih, da so b
bile zaloge skkrite pred žandarji.
vodn
Prep
pričali smo se,, da naš kotel za žganjekuh
ho še
delujje. Žganje so uporabljali ljjudje v zdravilstvu
(cvett), včasih je šilce dobrega žganja spodb
bujalo
k težkemu delu, sedaj pa lju
udje raje pokkusijo
bujejo
priprravljene likerje, ki so bolj nežni, saj vseb
manj alkohola, priitegnejo pa jih
h tudi dodatkii sadja, zelišč, medu ali slad
dkorja.
Tisti dan pa smo imeli na voljo tudi nekaj gro
ozdov iz brajdde na kmetiji. Grozdov ni biilo
dovo
olj za večjo prrešo, zato smo
o iz grozdja v manjši stiskaalnici pridobili sok. Malo sm
mo
ga pokušali, neekaj pa smo ga shranili na
n
ena
ak način kot jabolčni sok. V naših klete
eh
ima
amo različne ssokove in siru
upe.
Iz sliv smo kkuhali priljub
bljeno domaččo
armelado in z njo napoln
nili kozarčke. S
ma
pomočjo strojčkka pa smo izd
delale krhlje, ki
smo jih pripravvljale za suššenje. Sušilnice
nismo imele, sedaj se naaše gospodin
nje
ajdejo nekoliiko drugače, krhlji pa so
zna
vse
eeno okusni.
Ob vsem
v
tem sm
mo pripravile še razstavo orodij,
o
ki so sse
uporrabljala pri sp
pravilu sadja. Razstavile smo posode zza
nabiranje, pobiranje in shranjeevanje sadja, različne mlinne
m
plato za sušenje krhljev
k
ali slivv v sušilnicahh,
za mletje,
posaamezne dele preše, toukače.. ipd. Razstavo sm
mo
estrile s slikam
mi
pope
nekaterih preš, ki
smo jih še našle nna
našem področju, a
e na starost in
glede
velikost nista dopuuščala prestavvitve. Prav tak
ko
smo razstavile izzdelke iz saadja: kompotte,
m,
različčne marme lade, pecivaa s sadjem
breza
alkoholne in alkoholne pijjače, krhlje… in
priprravile razstavoo starih sort sadja, ki se je
ohranilo v naših saadnih vrtovih in je tisto jese
en
obrodilo. Opremiile smo jih z imeni. V ta
namen smo izdelaale vodnik po razstavi. Razstava je bila voodena z razlaggo.

NA VASI
V
PO SENU
U DIŠI
Seno
o je včasih takko opojno dišaalo. Spominjam
se trdega dela nna popoldanskem soncu, ko
k
mo
smo spravljale sseno v kopicce. Začele sm
daj, ko je sonnce še pripekalo, saj je bil
b
zgod
travn
nik velik, rokk pa malo. Skoraj
S
se je že
ž
stem
mnilo, ko sm
mo otroci utrrujeni popada
ali
vsakk za eno koopico in skoraj zaspali od
o
opojjnega vonja. TTa spomin je bil kriv, da sm
mo
hote
ele obuditi tuudi ta običaj. Lotile smo se
prika
aza spravila ssena, tako ko
ot so to poče
eli
včasih ‐ ročno.
Na kmetiji
k
Medveed smo priprravile
parcelo, na kateeri smo prikazale
najprej košnjo s kosami. Kosci so
s to
kosili en za drugim, tako kot so
eli nekoč. N
Niso vstali tako
poče
zgod
daj, saj je bil ttravnik manjšši. So
pa poklepali koso in jih med ko
ošnjo
brusili. Tako je bilo
o v naših strm
minah
ovno slišati taa priljubljeni zvok.
pono
To delo je naaporno, zato
o je
podinja prinessla pijačo: to
oukuc
gosp
in vo
odo, da so kkosci lažje zd
držali.
Redi, ki so ostajalee za njimi, so žene
ekleta z leseniimi ali železnimi vilami razttrosile, da se jje hitreje zače
elo sušiti. Gled
de
in de
na to, da se je b
bližala nevihtaa, smo pohite
eli in seno sppravili v kopicce, da ga ne bi
namočilo.
Drugga skupina je iimela nalogo, da pograbi in
n
posp
pravi že posuššeno seno na strmem hribu
u
Grab
bljice so pričele grabiti z vrha, pomagale
e
so si
s z odmetavvanjem z lesenimi vilami,,
nekaatere pa so si pomagale kaar z grabljami..
Ko se
s je sena naabralo že malo več, so ga
a
spravvile v mrreže, jih povezale
p
in
n
najm
močnejše so jih
h povlekle do kozolca. Tam
m
smo ga kasneje zložili v štan
nte, da se je
e
Grabljice so nadaljevale in spravile seeno v »rižo«.. Kasneje jo je
dobrro posušilo. G
gosp
podar pobral s prikolico, kott to delamo danes.

Ko smo z delom zaključili, je seveda
s
sledilo
o
še zlaganje sena v kozolec. Za to delo je bil
potreben par. Edeen je zlagal trravo v štant in
n
jo pri tem tudi rrahljal. Ko je zlagal višje v
štanttu, je uporabljal »hlapca«, da je bilo
o
delo bolj varno. Drugi pa je krmo
k
podajal.
no določeno količino krme je bilo
o
Točn
potrebno nasaditi na vile in jo dvignitti
elavcu v štantu, da jo je lah
hko prijel. Krm
ma ni smela biiti zavita, da se
s je lepo snella.
sode
Tudi delo na tleh ni bilo lahko, ves čas pa se
e je drobir usi pal nazaj in je
e tistega spod
daj
s
vse srbelo.
Proti koncu pa sta gostiteljja priredila še
š
of«. Gospodinnja je pogrnilaa mizo in nanjo
»liko
prine
esla domač kkruh, suhe kllobase in malo
zelen
njave. Speklaa je tudi orehovo potico in
štrud
dl. Pripravile smo odličen goveji golaž in
posttregle s kisllim mlekom Zazvenela je
harm
monika in sloovenska pese
em, ki je bila
včasih kmetova sppremljevalka.

Udelleženci so si ogledali tudi stara orodja za
spravvilo sena. Usp
pelo nam je prrikazati stari način
n
spravvila sena in tu
udi sodobnejšii.
Senaa ni več, saj sso ga že pokrrmili. Ostali pa
p so
lepi spomini na tta dan in tud
di na tiste dni, ko
smo seno vozili šee na vozu z želleznimi kolesi.

OD OVCE
O
DO VOLLNE
Ovce
e so skoraj izgginile iz naših krajev
k
in so se
e običaji skoraaj pozabili. Lju
udem so v našših
krajih dajale pred
dvsem meso in volno, pri nas
n nismo im eli mlečnih ovc. Sedaj pa se
e vračajo. Ostaareli, ki ne mo
orejo več skrb
beti za govedoo, in mlajši zap
posleni so vide
eli
ovce
v reji ovac priložno
ost, da naše strmine
s
ostane
ejo negovane .
Ta dan
n so ovce čakkale na striženje že v dobro
nastlan
nem hlevu. N a kmetiji so vse
v pripravili za
striženje. Tudi živaali so čutile,, da se nek
kaj
ž
pripravvlja. Ker so p rihajali vroči dnevi, je bil že
čas za to delo. Ta ddel projekta sm
mo razdelile na
n
e striženje ovac
več fazz. V prvi fazi ssmo prikazale
in reza
anje parkljev. Ovc je bilo kaar preveč, da bi
jih strigli ročno. Raaje smo poisskali spretneg
ga
a, ki z ovco sspretno ravnaa, ovco strojn
no
delavca
hitro ostriže.
o
Ker sp retno rokuje z njo in je hiter
so ovce
e mirne in jih tudi ne zastriže. Pri praviln
no
ostriženi ovci ostanee volna v kožu
uhu.
Parklje
e pa so strigli kkar domačini. Še najboljše so
s
kar do
obre vrtne š karje, ki pa morajo dobro
delovati in morajo biti dobro naabrušene. Ovcco
se possedi na zadnnjo plat in se jo oprime z
obem
ma nogama. TTako sta roki prosti:
p
z eno se
s drži noga, z drugo pa strižemo. Pri tem
se paarklje tudi dob
bro ogleda, daa ni poškodb.

Pri striženju see lahko do
obro
o jih
opazzijo zunanji paaraziti. To leto
ovce
e niso imeele in njihovo
zatiranje ni bilo po
otrebno.
Po končanem
k
dellu smo postreegle
z malico:
m
izdelkki iz zorjen
nega
ovčje
ega mesa. Pripravile smo
s
nare
ezek iz ovčje ssalame, klobaas iz
ovčje
ega mesa in ggolaž iz jagnjettine
ter rolado iz ovčjega meesa.
udile smo domač kruh
h z
Ponu
dodaatkom ržene in ajdove moke
in solato
s
iz domačega vrta in

regraat iz travnika. Za boljši okus in popestrritev smo doddali še sire iz ovčjega mlek
ka.
Sprva nismo velikko razlagali o jedeh,
j
saj se pri nas ovčettina med dom
mačini ni prijela.
Ko pa so bili ljudjee zadovoljni, pa
p smo zbrali dovolj
d
pogum
ma.
Ogle
edali smo si lahko tudi stare
škarjje, ki pa so žžal že neuporabne.
Na podstrešju smo našlii še
»glavvnik« za česanje volne. Volna
V
naj bi
b bila zelo čista, da so pred
dli kar
neop
prano volno
o. Kolovrata žal
nism
mo imeli in še zavzeto iščem
mo, če
bi gaa kdo odstopil. Takšna volna se
pote
em češe in sprede in zvvije v
klopčiče ali štrene. Štrene pa
p se
em operejo.. Če so ovce
pote
umazane, je boljee opati ovco pred
enjem. Sliššale smo tudi
striže
zanim
mivo pripoveed sovaščanke, ki je bila rojena v Boosni. One prredejo nit brez
pripo
omočkov.
Prav pridne pri p
preji nismo bile in smo vze
ele volno, ki sso jo na kme
etiji prihranili iz
prejššnjega leta. V
Volno prodajo
o predilnici in zanjo dobijo izdelke, lahkko tudi klopčiče
volne. Iz njih so čllanice izdelovvale nogavice, šale in volne na oblačila … Pri teh izdelk
kih
š bolj tradiciionalni. Volno
o smo uporab
bili
smo bili še
tudi za prikaz
p
filcanjaa, iz pripravljenega dela pa
p
lahko izde
elamo klobukee, copate, torb
be ... Na kmettiji
imajo kar nekaj izdelkoov iz ovčje vo
olne, ki so nam
ali: posteljninoo, nogavice, plet.
jih pokaza
Tik predno smo se possvetili pokušin
ni ovčjih jedi in
bolj zabavvnemu, neforrmalnemu delu, smo spusttili
ovce na pašo. Bilo je m
mnogo meketaanja, saj se ovce
»
kaar niso prepoznale. Ob vsem
z novimi »frizurami«
pa so stra
ašno rade poozirale mladim
m in malo manj
mladim fotografom.
f
Ob koncu so ovce tu
udi
poznačene z znaki, da sse slučajno ne
e lotimo oskrb
be
ponovno. Tako jih manjj preganjamo.

NAŠE PODEŽELJE:: DELO NAŠIH BABIC
Na prireeditev smo
o se priče
ele
pripravljatti že mnogo prej,
p
saj smo po
p
domovih iin pri sosedih iskale posebn
ne
izdelke, kii bi jih bilo vredno razstaviti.
Sprva nism
mo našle niččesar, vsaj tak
ko
se nam jee zdelo. Proti koncu zbiran
nja
pa smo u gotovile, da skrivamo
s
dom
ma
veliko zannimivih stvari.

dle v KS Čemšenik.
Srečanje in razstaavo smo izved
delke izpod rok naših bab
bic in
Prikaazale smo izd
tudi dela, ki so naastajala v naših domovih sedaj.
n
izdelkih
h se nekako prepleta
p
spom
min z
Pri novih
novimi možnostm
mi, ki jih ponujajo
p
sod
dobni
eriali.
mate
Razstava ročnih d
del je bila preecej bogata zb
birka.
Razstavile smo izd
delke, ki smo jih
j odkrile na policah in so bili skoraj po
ozabljeni. Ob tej
t
prilo
ožnosti pa so
o pričarale zgodbe iz izb
bic naših sta rih mam in tet, ki so ob
o
nemogočem času
u svoj prosti čas vpletle v niti čudovvitih izdelkov. Tudi sedan
nje
podinje imajo konjičke, ko v prostem ča
asu izdelujejoo izdelke, da z njimi okrasiijo
gosp
dom
move.
Za saamo predstavvitev izdelkovv smo se poza
animale
pri starejših članicah, ki so
o nam z ve
eseljem
edale, kako jee bilo na podeželju včasih,, kaj so
pove
včasih jedli vsakk dan in kajj so pripravlljali ob
ebnih priložno
ostih, ko si prredvsem s sla
adicami
pose
poskkušamo poleepšati trenuttke. Srečanja
a med
gene
eracijami so vedno zan
nimiva. Zgod
dbe se
ohraanjajo zapisan
ne, lahko pa se prenašajo
o tudi z
ustnim izročilo. V sodobnem
m času spominu ne
pamo prav mn
nogo, pa se v tej obliki lahkko shrani velikko, hkrati pa se spletejo ve
ezi
zaup
med generacijamii.
Razstava je bila zeelo lepo obiskkana. Obiskovvalci pa so se z nami radi zaadržali, saj sm
mo
spremljevalno pripravile tudi razstavo
r
in po
okušino domaačih dobrot, ki
k so jih članice
skrbno pripravile.

NAŠE PODEŽELJE:: REGIJSKO SR
REČANJE DRUŠTEV

ne,
Najvvečji del tega sklopa so bile aktivnosti,, kjer smo taako rekoč povezale občan
vzpo
ostavile vezi m
med vasmi, kraaji in sosedi. V tem delu so se našega druženja udeležžili
udeleženci zasavsskih občin in naše
n
povabilo je seglo še naa področje lju
ubljanske regijje.
Odzvvalo se je 23 društev ljublljanske regije.
Srečanje smo pričele v Kisovvcu, kjer smo
o
d
rudarskim
m
muzejem
m
postregle
e
pred
udeležence s »ttradicionalnim
m« rudarskim
m
m
zajtrrkom: funšterrcem in črno kavo. Potem
smo si ogledali m
muzej in prislu
uhnili razlagi o
dovini rudarjen
nja pri nas.
zgod

Našaa pot se je naadaljevala na Zasavsko sveto goro, kjer smo imele po
onovno razlag
go
zgod
dovine in pom
mena Zasavskee gore za naše
e območje. Daan je bil vroč,, zato smo pra
av
na vseh
v
»postajaah« poskrbele, da so se lahko gostjee in gostiteljice osvežile in
manjkale niso nitii dobrote po naših
n
skrivnosstnih receptihh. Imele smo čudoviti
č
razgle
ed
mo si ogledalee kraje, hribe in doline dalečč naokoli.
in sm
Tem ogledom je sledilo srečan
nje udeleženkk in klepet o tem, kar so videle, o našših
krajih, o našem ttežkem delu. Nadaljevale smo s kratki m kulturnim programom in
okro
oglo mizo, kjer smo spregovorili o vlogi žena na podeeželju z več vidikov. Žena na
n
pode
eželju je matti, gospodinja,
kmettica, pogosto je zaposlena …
Opraavlja več pokklicev. Nekakko
pa se v obilici dela redko najd
de
čas zase in za svvojo vlogo pri
p
odločanju v družbi. Ta vloga je
j
še posebej zaanemarjena v
delih z omejeenimi dejavniki
pred
za km
metovanje, kjjer je potrebn
no
marssikaj početi, da se nekakko
preživi.
Za vsse udeleženkee smo pripravvile lično izdelan spominek na obisk in srečanje pri na
as.
Za zaaključek prijettnega druženjja pa je poskrrbelo kulturnoo društvo Eti Elektroelement
Izlakke, ki je za vse uprizorilo kom
medijo Snubačka.

NAŠE PODEŽELJE:: KOT BABICE NEKOČ
V G
Gabrskem smo
s
pripraviile
razsstavo domaččih dobrot, ki
e na kvašen
no
smoo jih vezale
peciivo. Ob razzstavi so biile
prisootne naše članice in so
obisskovalcem razzlagale, kako se
kvaššene stvari tu
udi pripravljajo.
Poseebno pozorno
o smo prikaza
ale
izdeelavo domačegga kruha, saj do
d
no
njegga vse gojjimo posebn
nega kruha izz domače pečči pripravljamo tudi posebn
ne
spošštovanje. Poleeg tradicionaln
kruh
he. Ob skrbni razlagi in prikazu, so udeleženci zastavvljali vprašanja, na katere so
želeli odgovore. N
Na srečanju je bil prikaz pre
edenja volne, s čimer smo želele
ž
opozoriti,
da so
o naše babice še same izdelovale obleke.
Vsem
m, ki so se žželeli poskusiti pri
priprravi, pa smo tudi to omoggočile.
Na dogodku sm
mo poskrbelle za
etno vzdušje ttudi s tem, daa smo
prije
ob spremljavi harmonike pele
enske narodne pesmi, saj je
j bila
slove
in je še prav ta zvrst ves čas priisotna
p
Po
oskrbele smo tudi,
na podeželju.
da so udeležen
nci poskusili naše
mi dlje časa zaadržali
izdellke in se z nam
in obujali
o
spomine na podeeželje,
življe
enje na njeem nekoč in ga
prim
merjali z današšnjim časom. Pa saj
zago
otovo veste, kako se ko
ončajo
pripo
ovedi, ki se začenjajo »takkrat, v
starih časih, ko seem bil še majjhen«.
o kot kita, sppletena iz kru
uha. Tako se je
Verjaamete lahko, da se spomini prepletajo
konččal tudi tisti d
dan, zgodbe pa
p smo obuja
ali še na poti domov in po
otem še dom
ma.
Velikko smo si po
ozabili poved
dati! Morda naredimo še dan, ko se spomnimo še
š
dedkkovih spretnossti in zgodb.

NAŠE PODEŽELJE:: KLEPET POD LIPO
V Hrastniku smo uprizoriile
Kleppet pod lipo. Lipa,
L
pod katero
smoo se zbrale, slovi po tem, da
d
so sse pod njo včasih zbira
ale
vaškke klepetulje
e in pa tu
udi
vašččani. V času, ko
k ni bilo radiia,
televvizorjev in ne
e telefonov, je
bilo prav na tem
m mestu možn
no
izveddeti vse novicce. Tudi na na
aši
prireeditvi smo jih veliko slišale in
jih po svoje zaaokrožile. Kak
ko
dolggočasen pa bi bil dogodek, če
zgoddbam ne bi pridale vaške
davosti in obvveznih dopolnitev. Seveda pa je pozno v noč zazvene
ela
opraavljivosti, zved
tudi pesem, s kattero so navad
dno zaključili svoja
s
druženj a predvsem moški,
m
sedaj pa
p
nekako nadom
meščati. Včassih, ko so bilii od dela in petja že dovo
olj
smo jih morale n
f
odpravvili vasovat po
od okna mlad
dih
utrujjeni in so bili ravno dobre volje, so se fantje
dekle
et in jim zapeeli podoknice.. Tega si nism
mo upali storitti v naši zased
dbi, saj bi lahk
ko
od kje
k prišli mlad
di fantje branit svoja dekle
eta. Smo pa rraje obudile veliko
v
šal na to
temo
o in so še vedno zelo smešn
ne.
Za bo
oljše vzdušje sso poskrbele tudi članice, ki
k so pripravilee manjšo razsstavo in kulturrni
proggram, niso pa manjkale dom
mače dobrote..

NAŠE PODEŽELJE:: KO ZADIŠI IZZ NAŠIH PEČI
V Podkumu pa nas je omamljal vo
onj
babičine peeči. Članice so pripraviile
bogato razzstavo dom
mačih dobro
ot.
Udeleženci s o si lahko oggledali razstavvo
ob razlagi iin se sevedaa posladkali z
dobrotami, kii so jih napeklle članice.
Nedeljski dann so članice društva kmečk
kih
žena in dekleet Podkum pripravile prijetn
no
druženje. Priipravile so raazstavo dobro
ot.
Uspelo jim jje prikazati, kaj vse so se
naučile od svvojih predniko
ov. hkrati pa so
upošštevale tudi prriporočila sodobne kulinarike: manj slan o, manj sladko …
Obiskovalci so si d
dobrote lahko
o tudi ogledali. Dobro iz doomačih peči pa
p je bilo dovo
olj
in so
o jih lahko lju
ubitelji in slad
dokusci tudi poskusili.
p
Obi skovalce so članice
č
prijazn
no
sprejjele in jim pon
nudile dobrotte, ki so nastale
izpod
d spretnih ro
ok. Dobrote niso
n
bile sam
mo
okussne, izdelki so bili všečni tud
di na pogled.
Članice so poskrbele za prijetno vzdušje.
ah
Čeprrav so vajenee trdega delaa na strmina
naše
ega »zasavskega Triglava«, so velikodušn
ne
in vesele
v
kmetice. V njiho
ovi družbi se
s
obiskkovalci dobro počutijo.
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