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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2018

TURISTIČNEMU DRUŠTVU DAVČA
(Davča 22, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Krajani Davče so Turistično društvo Davča ustanovili v letu 1968, saj so bili takrat aktivni
na številnih področjih, med njimi tudi na področju ohranjanja kulturnega izročila. V
Davči so tja do konca 60-tih let prejšnjega stoletja na vsaki večji kmetiji sejali lan, ga trli,
predli na kolovratu in tkali platno. Vendar pa je s prodorom umetnih vlaken na tržišče ta
dejavnost na podeželju pričela izumirati. Z namenom ohranjanja opravil in običajev,
povezanih s predelavo lanu, je Turistično društvo pričelo s prireditvijo Dan teric, ki so jo
uspešno organizirali kar deset let zapored. Po nekajletni prekinitvi prireditve jo je društvo
ponovno obudilo in živi še danes.
V društvo je vključenih okrog 30 članov, čeprav je potrebno poudariti, da pri
organiziranju večjih akcij in prireditev sodeluje cela vas.
Turistično društvo Davča vsako leto s prizadevnostjo svojih članov in tudi domačinov
izpelje več različnih aktivnosti. Kot že omenjeno, vsako leto pripravi Kulturnoetnografsko prireditev Dan teric. Organizira tudi celodnevno prireditev Zadnji majnik kot
romarsko pot k davški Mariji. Vsako leto so ponosni tudi na pešpot po Zgornji Davči, ki
udeležencem ponuja čudovite panoramske razglede. Kako priti od lanene bilke do
lanenega platna pa člani radi pokažejo tudi na različnih prireditvah in predstavitvah
širom Slovenije in zamejstva.
Prav na začetku 21. stoletja je društvo opuščeno trgovino preuredilo v Etnografski muzej
z delavnico za preizkus in prikaz celotnega postopka od bilke do platna. Muzej
obiskujejo predvsem osnovne šole in društva ter ostali obiskovalci Davče.

Želja Turističnega društva Davča in prav tako želja krajanov v preteklosti je bila, da
ohranijo spomin mladih generacij, ki so si rezala trdo skorjo kruha s pridelavo lanu in
predelavo lanu v različne končne izdelke. Zato so posneli dokumentarni film, v katerem
nastopajo še živeči krajani, ki so to izkusili na lastni koži. V zahvalo tem ljudem in
opomin sodobnim generacijam o trdem delu in skromnem življenju je ta dokumentarni
film društvu v ponos, vsem krajanom in krajankam pa v veselje, saj so pri ustvarjanju
sodelovali vsi, kar je Davčo kot kraj v najboljši možni meri najbolj povezalo.

Železniki, 30. junij 2018

Župan
mag. Anton LUZNAR
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