
Oča so koso klepali 
Ideja o tem, da bl tudi v Trnovski vasi Izvedli skupno občinsko prireditev, 
namenjeno obujanju starih običajev, je med tamkajšnjimi društvi tlela že 
nekaj časa. Letos pa se bo tudi uresničila; štiri društva bodo namreč za
dnji majski vikend pripravila t. i. kmečki praznik z naslovom Oča so koso 
klepali. 

V organizacijo in izvedbo 
kmečkega praznika so vklju· 
čena Turistično društvo, 
Društvo kmetic, Društvo lju
biteljev stare tehnike, PGD 
Biš in Občina . Koordinator 
velikega trnovskega praznika 
pa je predsednik odbora za 
negospodarstvo in družbene 
dejavnosti ter občinski sve
tnik Manfred Jakop, ki je o 
tem povedal: .Dolgo smo se 
že pogovarjali , da naša obči· 
na nima neke prepoznavne 
prireditve. kOl je to značilno 
za kar nekaj drugih občin. 

Iz teh pogovorov se je nato 
razvila ideja, da bi lahko ta
kšno prireditev izvedli sku
paj s prostovoljnim gas ilskim 

društvom Biš, ki že tradicio
nalno konec maja pripravlja 
gasi lsko tekmovanje z vaško 
veselico pod ŠOtorom in ki 
ga lahko tudi dobro izkori
stimo. Zaradi datuma se nam 
je zdelo najprimernejše, da 
vsebino našega kmečkega 

praznika prilagodimo kmeč

kim opravilom v tcm letnem 
času. 1 n kot je znano iz prete
k1osli, so se naši predniki ko
nce maja in v začetku junija 
posvečali predvsem košnji, 
zato bo mdi osrednja vsebi
na prvega kmečkega prazni
ka v Trnovski vasi namenjena 
prav temu opravilu,« je pove
dal Jakop. 
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Od tekmovanja 
koscev do narodne 
noše 

Organizatorji prireditve pa 
se niso omejili zgolj na prikaz 
ročne košnje, ampak bodo 
obiskovalcem pokazali tudi 
razstavo stare tehnike; zlasti 
orodij, ki so jih uporabljali 
kosci pri košnji, pri sušenju 
trave in spravilu sena . • V pr
vem delu prireditve, za kalc
rega sta zadolžena Turistično 
društvo in Društvo kmetic, 
bo najprej prikazana pripra
va kose, ročna koš nja na srari 
način , razmet trave in njeno 
sušenje ter ostali obiČaji, kot 

so priprava in pogostitev s 
tradicionalno malico OZ. jed
mi za kosce, zapele se bodo 
tudi Ijud§ke pesmi, ki so bile 
nekoč značilne ob košnji 
ipd. Nato bo sledilo odprtje 
razstave vseh starih kmečkih 

orodij za koš njo in spravilo v 
kulmrnem dOmu, za konec 
pa bo sledil tekmovalni del, 
kjer se bodo tekmovalci, ki 
jih bo ocenjevala posebna 
komisija, pomerili v ročni ko
šnji ; ocenjevalo pa se bo po 
več kriterijih, ne le po hitro-

sti, ampak tudi kvaliteti ko
šnje itd. Tekmovanje bo sicer 
potekalo v dveh kategorijah; 

. v prvi se bodo pomerile pet· 
članske ekipe iz naših vaških 
odborov, pričakujemo jih 
sedem, v vsaki ekipi pa bodo 
trije kosei in dve gospodinji, 
ki bosta raztrosili travo, tck
movali pa bodo v treh igrah 
s prikazom vseh del. Od ko
šnje do >delanja navlov. itd. 
V drugi kategoriji pa se bodo 
pomerili v košnji posamični 
tekmovalCi, ne glede na sta· 

Manfred Jakop, koordinator prvega yellkega kmečkega praznika 
v Trnovski vasi, pravi, da bo videti marsikaj zanimIvega. 

rost in med njimi bo nato 
izbran najboljši in najhitrejši 
kosec, ki bo prejel pokal in 
priznanje, prav tako kot tudi 
najboljše ekipe,o je o celo
dnevni nedeljski prireditvi 
še povedal Manfred Jakop. 

Ena izmed zanimivosti pr
vega kmečkega praznika v 
Trnovski vasi pa bo gotovo 
(udi prva javna predstavitev 
slovenskogoriške narodne 
noše, ki jo je prav za (a namen 
seši la domačinka Leopoldina 
Lovrenčič. Ob tem bo seve· 
da, kot zatrjujejo organizator
ji, dobro poskrbljeno za jeda
ČO, pijačo in večerno zabavo, 
prireditev pa bodo s pesmijo 
obogatili še Vokalni kvintet 
domačega društva upokojen
cev ter ljudski pevci Kulntr· 
nega društva. 

»Ždimo si in upamo, da bo 
ta kmečki praznik postal tra· 
dicionalna priredilev občine 
Trnovska vas, v prihodnje pa 
ga nameravamo nadgrajevati 
tudi z drugimi vsebinami, se
veda vse \' povezavi s starimi 
običaj i naših dedkov in ba· 
bic,' je še povedal jakop. 
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