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TRNOVSKA VAS 

Ko gospodinja 
izdelke na ogled 

postavi 
Tudi gospodinje iz Trnovske vc3.si 50 z razstavo 
dale svoj prispevek k obcinskemu praznovanju 

Aleksandra Papel 

D ru~tvo gospodinj Trno- praznovanja 20. obletniee obeine 
. vska vas, ki je lani abe- T,movska vas pripravilo razstavD 

lelilo zavidljivih 40 let v prostorih veenamenske dvorane 
delovanja, je tudi letos v sklopu v Trnovski vasi. Razstavo so slove-

sno odprli pretekli eetrtek. Ob tej 
priloinosti je predsedniea dru~tva 
gospodinj, Marica Magus.., pove
dala: 'Tudi gospodinje ielimo 
doprinesti k obeinskemu prazno
vanju. Tudi drugaee s pekovskimi 
in kuharskimi izdelki sodelujemo 
na ~tevilnih prireditvah v naSem 
kraju: 

Od hrane do kYaCkanih izdeIkov 

Sirina llstvarjanja in marljivost 
gospodinj se kaie v raznovr· 
stnosti razstavljenih izdelkov. 
Od njihove primame dejavnosti 
- kulinarienih izdelkov - vloie
nega sadja in zelenjave, marme
lad, omak, sokov, drobnega 
suhega peciva in pekovskih iz
delkov iz kva~enega testa do 
kvaekanih prtiekov in drugih 

cetrtek, 25. oktobra 2018 

kvaekanih izdelkov. Letos so 
se preizkusile ~e v izdelovanju 
okrasnih kosarie iz odpadnega 
papirja. Posebno pozomost pri
tegnejo vrtni in poljski pridelki, 
katere so gospodinje pridelale 
same. K sodelovanju so letos po
vabile domaeina, sicer ~tudenta 
gradbeniStva, Davida Majena. 
David je razstavil rezbarske iz
delke. -Yeselje do narave izvira 
ie iz otro~tva, od tod tudi moje 
zanimanje za les. Oce je bil moj 
vzornik, saj je tudi sam veliko iz
deloval iz lesa: 

Gospodinje tudl umetnlce 

David se z izdelovanjem izdel
kov iz lesa ukvarja zadnji dYe 
leti. Pri poteku izdelave pa mu 
na pomoe priskoci brat Aleksan
der, ki ga bolj veseli kova~tvo. 
Tokrat je razstavil sklede, llice, 
kuhalniee ipd. Pomen ustvar
janja in domacega pa je pohva
lil tudi zupan obeine Trnovska . 
vas, Alojz Benko. Prireditev je 
povezoval Janko Krajne, predse
dnik Kultumega dru~tva Trno
vska vas, ki je prispevalo kratek 
kulturni program. Ker so gospo
dinje po svoje umetnice, so se 
jim na otvoritvi pridruzile Nika 
Yiher in Katrina Rozman na k1a
virju, Lucija Brumen s pomenlji
vo deklamacijo 0 minevanju ter 
KIara Muriee, ucenka domacina 
siniSe Ceha, ki je vse razveselila z 
diatonicno harmoniko. Tako do
macna in zanimivo je v Trnovski 
vasi. Ogled razstave je mogoe do 
konea oktobra. 

Na otvoritvi dobre volje ni manjka-
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