Društvo Kobilja Glava deluje v Dreki od leta 2007. Svoje delovanje usmerja v poživitev tega
demografsko najbolj prizadetega predela Benečije s pobudami, ki posegajo na področje
kulture, razvedrila, jezika in izročila.
V zvezi z izročilom naj omenimo naslednje priložnosti:
- Rožinca: začelo se je z organizacijo sejma, da bi tako pridobili nekaj sredstev za manjša
popravila cerkva, nadaljevalo se je z izdajo knjige Rožinca je naša in vrsto srečanj in kulturnih
izmenjav. V zadnjem času je pripravljanje tradicionalnih snopičev postalo stalna in dobro
obiskana kulturna prireditev na dan pred velikim šmarnom. Trikrat je bila organizirana tudi
delavnica za pripravo gubanc, društvo pa si je prizadevalo tudi za obnovitev samega praznika
ob sodelovanju pevskih boro in pritrkovalcev. Od leta 2015 se ob tej priložnosti pripravlja tudi
skupno kosilo v Krasu.
- Pierhe – Na beneške pirhe, “pierhe”, smo postalo ponovno pozorni ob odkritju Trinkove
pošiljke Slovenskemu etnografskemu muzeju. Tako je predvelikonočna delavnica izdelovanja
tradicionalnih pirkov postala stalna prireditev, dejavnost pa smo razširili tudi na šole in druge
priložnosti; pripravljen je bil tudi priročnih z opisom tehnike, vsebinskih motivov in s pirhi
povezanih življenjskih anekdot.
- Devetica – To predbožično navado obujamo v obeh dreških farah, leta 2011 smo pripravili
tudi DVD z izborom posnetkov in vanj vključili tudi izvirni filmski ponete iz 70. let.
Drugo področje delovanja društva se usmerja v poglobitev poznavanja naše zgodovine in
našega teritorija nasploh:
- predavanja – prirejamo jih dvakrat ali trikrat letno, pri čemer vabimo strokovnjake in
kulturnike, da osvetlijo tematike v zvezi z zgodovino, geografico, turističnim razvojem itd.
- Informative inštalacije (predstavitev geološkega nastanka dolin, umetniške raszstave na
meji ipd.)
- Postavitev spomenika (z javno nabirko sredstev) dreškim duhovnikom, ustanoviteljem
lista Dom in zagovornikom naše identitete in kulture
- Kulturne izmenjave, pri čemer sodelujemo zlasti z bližnjimi kraji v Slovenije (Volče,
Podljubin …)
- Nove pobude, v okviru katerih naj omenimo odkrivanje starih poklicev (od leta 2011),
praznik v Lazah (od leta 2016) s pokušnjo starih jedi ter vključitev v Microfestival v
sodelovanju z društvom Zeroidee iz Vidna.
- Posebno pozornost posvečamo ohranjanju in oživljanju jezika, kar se kaže v tem, da vsa
naša srečanja potekajo v slovenščini, da so prav tako v slovenščini naša obvestila javnosti in
naše publikacije (Rožinca je naša, Mutasti se šuljajo spomini, Cieglcij, Pierhe dreškega
kamuna, DVD Devetica), da vsaj entra v letu gostimo Beneško gledališče in tudi prireditev
kulturnega društva Rečan Zapojmo jo na sred vasi.
Društvo ima tudi svoje spletno mesto, kjer objavlja poročila o svojem delovanju, postavljeni
sta bili tudi dve web-cam s pogledom na naše doline. Nekdanjo mejno karavlo pa smo opremili
z informativnimi panoji in drugim gradivom, ki je koristno tudi izletnikom. Poskrbeli smo tudi
za restavriranje raznih predmetov in manjša obnovitvena dela v cerkvah in kapelah naše
občine
(Kras, Štoblank in Lombaj).

