Turisticna krožna pot
z ogledom kulturne
dedišcine Hotedršice
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Pot je lahka in primerna tako za otroke kot za starejše.
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KULTURNO
TURISTICNO DRUŠTVO
HOTEDRŠICA
Kulturno turistično društvo
deluje že od leta 1999. Ustanovili
smo ga, da bi razvijali kulturno
in turistično dejavnost v naši
vasi. Vsako leto izpeljemo več
kulturnih in turističnih prireditev.
Osrednja prireditev je »Kresna
nedelja«, v mesecu juniju, ob
godu sv. Janeza Krstnika. V
okviru društva delujeta folklorna
in gledališka skupina.

Tomažinov mlin

Tomažinov mlin je
eden redkih delujočih
starinskih mlinov v
Sloveniji. Tomažinov
mlin velja za edinstvenega tudi v evropskem merilu. Poseben
je zato, ker njegovo
mlinsko kolo stoji nad
kraškim breznom, kar
pomeni, da voda vanj
priteče iz njega pa ne
odteče. Mlin deluje od
18. stoletja

Vaški trg

Vaško jedro se
razprostira v lepo
oblikovan trg s kipom
Sv. Janeza Nepomuka.
Po stopnišču, ki ga
je zasnoval arhitekt
Jožef Plečnik, se
povzpnemo v cerkev
Sv. Janeza Krstnika.

Crna kuhinja

V stari kmečki hiši
so na ogled prostori
in predmeti, ohranjeni tako, kot so jih
za svoje bivanje in
življenje uporabljali
naši predniki. V črni
kuhinji se občasno še
vali dim, predvsem v
času kolin.

Folklora

Folklorna skupina
ohranja stare plese,
na način kot se jih je
plesalo nekoč. Svoje
znanje dopoljnjujejo
z novimi odrskimi
postavitvami in
kooregrafijo.
Odzovejo se vsakemu
vabilu in se redno
udeležujejo srečanj
folklornih skupin.

Zemljanke so arhitekturna posebnost
Hotedršice. Tako
domačini imenujemo
kašče, sezidane iz
kamna, vkopane v
zemljo in pokrite s
travno rušo z vseh
strani, razen z vhoda.
V nekaterih še danes
shranjujejo poljske
pridelke.

Dramska skupina
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Zemljanke

Že od nekdaj je v
Hotedršici navada,
da se vsako zimo na
oder postavi novo
gledališko igro. Z
dramsko skupino
poskušamo ta običaj
ohraniti tudi v
današnjem času.

Dobrodošli v

Hotedršici
v prelepi notranjski
vasici

