Skupina kozolcev pred vasjo Dob

Ostale zanimivosti

Na zahodnem robu vasi je skupina 10 enojnih kozolcev, ki so bili zgrajeni iz betonskih stebrov v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja na
mestu
lesenih in kritih s slamo.
med njimi je iz leta 1972. Kozolci z betonskimi stebri so na Dolenjskem znani
od prve
svetovne vojne dalje, v
pa so se
uveljavljati
po letu 1960. V
so njihove stebre izdelovali kar na terenu, na kraju,
ki je bil predviden za postavitev kozolca. Kasneje so kmetje kupovali
izdelane stebre. Najprej so jih kupovali pri izdelovalcih na Gorenjskem,
kasneje pa se
pojavijo izdelovalci armiranobetonskih stebrov tudi na Dolenjskem. Eden
izdelovalcev tovrstnih stebrov je bil tudi
Anton
po
Centov iz Doba, ki jih je
izdelovati sredi sedemdesetih let 20. stoletja. Posebnost dobskih kozolcev je, da so
v pokrajino postavljeni skupaj kot skupina v
kar je za Dolenjsko manj
Na Dolenjskem so
kozolce
postavljali v

Med ostalimi zanimivostmi, ki so zaradi svojih
lastnosti med drugim vpisane tudi v Register
kulturne
se
pogledati
vodnjak na
Kalu, ki stoji pri
Kal 5. Gre za enega od dveh vodnjakov kapnic, ki so ju zgradili
v obdobju
sanacij
vodnih virov, ki jih je na
v tridesetih letih 20. stoletja izvajal Higienski zavod iz Ljubljane. Projekt sanacij
vodnih
virov se je izvajal v
da bi se raven oskrbe z zdravo pitno vodo na kmetih dvignila. Na
Kalu so v ta namen leta 1936
ob
strokovni in
Higienskega zavoda iz Ljubljane zgradili dve veliki
kapnici, ki so ju opremili s paternostersko vodno
Do
danes se je ohranila le
na kapnici pri
Kal 5. Ta tip
je na Dolenjskem ohranjen le
na
lokacijah; poleg te na

V teh krajih sta se ohranili dve zanimivi lokalni
Marije in izdelava cvetnonedeljskih butar. Obe sodita med
in navade cerkvenega
leta. Prva
se je ohranila v Hrastovem Dolu, je zelo stara in ni bila nikoli prekinjena. Gre za devetdnevno adventno
do
Marije,
pri kateri se
v Hrastovem Dolu spominjajo potovanja
Marije in
v Betlehem. Pred adventom se v vasi dogovorijo za devet
kjer naj bi Marija zapored
devet dni pred svetim
Marijino potovanje po
se
15. decembra. Vsak
Marijin kip,
ki je hranjen v
cerkvi,
v drugi
vse do svetega
Obredno
spremljajo cerkvene pesmi ter molitve. Posebnost druge
je povezana z izdelovanjem velikih soseskinih cvetnonedeljskih butar. Vsaka soseska
cerkve posebej se v zadnjem tednu pred cvetno
nedeljo loteva izdelave soseskinih butar, ki so lahko visoke tudi
kot pet metrov. Butare izdelujejo predvsem
iz vasi. Za izdelavo butar
uporabljajo enoletne leskove
nato
s plodovi, popkovino,
virh in brin. Na koncu na butaro
sadje, npr.
Med tako imenovanimi sodobnimi
in navadami izstopata dve. Tradicionalno tekmovanje koscev na
Kalu vsako leto junija
organizira
Tekmovanje koscev je bilo
organizirano
leta 1994. Desetletno tradicijo pa ima
tudi tradicionalno
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Za ogled so zanimiva tudi
znamenja (kapelice in lesena razpela) v Dobu in okolici. Izpostaviti velja dobsko kapelico, ki je
Materi
Ta stoji na prevalu nad Dobom, ob cesti, ki vodi proti
postaji. Prvotna kapelica je bila zgrajena okoli leta 1900, v
tridesetih letih 20. stoletja je bila poslikana s stenskimi slikami popotnega slikarja Antona Juga.
so dotrajano kapelico leta 1999
in
na njenem mestu zgradili novo, sedanjo. Vanjo so postavili obnovljen leseni oltar s kipom Matere
iz stare kapelice. Posebno zanimivost
predstavlja tudi
zidano slopasto znamenje z
ki stoji pod cerkvijo sv. Antona
in sicer ob cesti v Hrastov Dol. Prvotno
znamenje je stalo nekaj metrov stran od sedanje lokacije. Po vojni je bilo znamenje
so ga rekonstruirali okoli leta 1998 na
podlagi stare fotografije, ki jo hrani Slovenski etnografski muzej v Ljubljani. V novem znamenju so v zgornje
vstavili fragmente ohranjenih
poslikav. Znamenje je bilo po vsej verjetnosti zgrajeno
v 17. stoletju. Tretjo posebnost med znamenji predstavlja kapelica Pri stari cerkvi na
Kalu, ki je bila zgrajena leta 1922 in je
Materi
Ustno
pravi, da naj bi kapelico dal postaviti trgovec in
z
Kala.
naj bi njegov dom okradli nepridipravi, ki so po dejanju pobegnili proti
Gospodar je hotel
tatove izslediti, zato se je podal za njimi v
Med iskanjem tatov je
dobil resne
da ga bodo le-ti ubili,
ne bo prenehal z
iskanjem.
se je zaradi
zaobljubil, da bo dal postaviti kapelico,
bo med iskanjem tatov ostal
Na bogato
arhitekturo v
tem delu
opozarja
na
Sad 8.
je lesena, zgrajena je bila iz bukovih in hrastovih
plohov leta 1791. Na

PGD Dob
PGD Hrastov Dol
Detajl slike na znamenju

Kapelica v Dobu

Tekomvanje debelih in suhih v Dobu

Zajemanje vode v Dobu iz leta 1951

