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KULTURA

Bojan Rozina: Loški Potok

Še ni prišel jeseni čas,
ko nekaj me vleče na jug, 

na smrekove senčne preproge, 
v naročja dišečih travnatih bilk.

Spominjaš me na slikovito uvalo, 
na film Zadnja dolina, 

obsijana slemena na hribu, 
ki tujcu zastrejo srce. 

Tako mirno spiš, lepa princeska, 
pod budnim očesom sv. Barbare, 

zeleno zakrita v deželi ostrnic. 
Zapelji me, cesta, v barvno oazo, 

v objem doma s potočkom, 
v dolino Loški Potok.

SO ŽE ŠESTO LETO BRALI

pogovarjati, saj je bil razgledan, zanimiv in včasih tudi 
šaljiv sogovorec. Spominjali se ga bomo po njegovi 
velikodušnosti, po njegovem plemenitem značaju in 
človekoljubnosti. Loški Potok je imel rad, posebno še 
krajino Retij s sv. Florjanom. Nanj in na njegovo svojsko 
likovno ustvarjalnost pa nas bodo spominjala likovna 
dela, ki jih je slikal z veliko ljubeznijo.
Likovniki v svojih delih pogosto predstavijo motive 
Loškega Potoka. Bojan Rozina iz Izlak pa je letos poleg 
slike prinesel tudi pesem Loški Potok, ki jo objavljamo 
v Odmevih. 

Vabimo vas, da si slike ogledate v KTC, ko bo ta ponovno 
odprt, lahko pa si jih ogledate tudi na facebook strani 
Turističnega društva Loški Potok.

Blanka Bartol

Poletavci, torej otroci, stari med 7 in 12 let, so brali že 
šesto leto zapored. Vsak otrok je med 10. junijem in 10. 
septembrom bral 30 dni 30 minut na dan. Letos jih je 
projekt dokončalo kar 163, kar je res lepo število. Vsem 
Poletavcem iskreno čestitamo!

nam pomagali, da smo namesto odpovedane prireditve 
letos za Poletavce pripravili lepe nagrade. Projekt se je 
tako zaključil s spletnim prenosom žrebanja, kjer sta nas 
nagovorili direktorica knjižnice Nastja Hafnar in vodja 
projekta Poletavci Anica Mohar, nadobudneže pred zasloni 
pa je zabaval Boštjan Gorenc - Pižama.

Neža Tanko, 
Knjižnica Miklova hiša

Iskrena hvala našim donatorjem:

 AMZS
Bistro Ž

Bitis
Cvetličarna Požar

Deželna banka Slovenije
Dt avto - r
Ertl Glas

Fotostudio Opal
Frizerski salon Barbara

Frizerski salon DG
Frizerski studio Fantazija

Frotcom Slovenija
Gostilna in picerija 

Harlekin
Gostilna in picerija 

Ribn’čan
Gregor Lovšin s. p.

Griffing
Inotherm

Javni sklad RS za regionalni 
razvoj in razvoj podeželja

Kmetijsko gozdarska 
zadruga Ribnica

Košček
Lekarna Ribnica

Luart
Megadom

Mercator
Microera

Nova Ljubljanska banka
Občina Ribnica

Območna obrtno-
podjetniška zbornica 

Ribnica
Office&more

Optik Janez Poznič, s. p.
Optika Preskar

Papirnica Ribnica
Pekarna Ribnica
Petek transport

Policija
Pos plastika

Posek in spravilo lesa 
Dušan Zbačnik s. p. 

Pošta Slovenije
Sanolabor

Spar
Telemach

THE Nutrition
Tiskarna P&G

Triglav
Yaskawa

Zavarovalnica Sava 

Razumemo, da je marsikomu 
pol ure branja na dan dolgo 
in da je prenekateremu bralcu 
zmanjkalo počitniških dni, 
da bi dokončal nalogo. Vse 
takšne mlade bralce želimo 
opogumiti in jim sporočiti, 
da ni nikoli prepozno in da 
naj znova poskusijo naslednje 
leto. K sodelovanju pa želimo 
pritegniti tudi tiste, ki se 
letos niso odločili za branje. 
Sodelovanje pri Poletavcih 
prinaša zgolj prednosti in 
nima nobene slabosti. Vsak 
bralec tako pridobi dobro 
navado in super nagrado. 
Na tem mestu se zahvaljujemo 
tudi vsem donatorjem, ki so 
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NOVIČKE IZ KNJIŽNICE

Odmevi

CONN IGGULDEN
Špartanski sokol
Piše se leto 401 pr. n. št. Perzijski kralj Darej 
II. umre. Najstarejši sin Artakserks prevzame 
prestol in zavlada mogočnemu imperiju, ki se 
razteza od Egejskega morja do severne Indije. 
Ker se boji, da se bo prestola polastil njegov 
brat, princ Kir, naroči njegov umor. Toda Kir 
se spretno izogne smrti in se odloči maščevati 
častihlepnemu bratu. Zbere elitno vojsko 

grških plačancev, neustrašnih in pogumnih Špartancev, katerih 
očetje in stari očetje so se izkazali v bitki pri Termopilah, kjer so se 
borili do konca. V krvavi bitki princ pade, preostanek njegove vojske 
pa obtiči v osrčju imperija, obkrožen s sovražniki ter brez podpore, 
hrane in vode. Deset tisoč izčrpanih grških vojakov, žensk in otrok 
se poda na neverjetno potovanje skozi neusmiljeno puščavo in čez 
nevarne gore. Domov jih vodi mladi Atenec in Sokratov učenec 
Ksenofont. Špartanski sokol mojstrsko oriše divjost in junaštva 
antičnega sveta. To je zgodba o vojaških ambicijah, izdaji, hrabrosti 
in izjemnem pohodu iz tuje dežele, ki se kljub vsem oviram srečno 
izteče.

SODRAŠKIH 800
Ob 800-letnici prve pisne omembe 
Sodražice je izšla obsežna strokovna 
monografija Sodraških 800, katere 
urednik je mag. Ludvik Mihelič. Različni 
avtorji so predstavili svoje poglede 
na vse pomembne segmente življenja 
Sodražice in njenih prebivalcev v preteklih 
letih: naravnogeografske značilnosti 

občine Sodražica, njeno rastlinstvo in živalstvo, najvažnejše 
zgodovinske mejnike, zgodovino in sedanjost občine Sodražica, 
verski utrip, šolstvo in zdravstvo, kraje in ljudi, gospodarstvo, 
likovno umetnost in glasbo ter društva v Sodražici. Monografijo 
zaključujejo predstavitve znanih Sodražanov. 

JOJO MOYES
Prodajalnica sanj
Razvajena lepotica Athene Forster uživa 
v zabavah in škandalih. Umiri se šele ob 
postavnem Douglasu Fairleyju-Hulmu. 
Njuna poroka je veliko razočaranje za Vivi, 
ki je že od najstniških let zaljubljena vanj. 
Toda Athene se po komaj dveh letih zakona 
naveliča moža in sledi neizogibno.
Petintrideset let zatem se Suzanna Peacock 

z možem vrne v domači kraj, ki ga je zapustila zaradi bremena 
razvpite matere. Mož jo pregovarja, da si ustvarita družino, Suzanna 
pa materinstvo še vedno prelaga. Za začetek odpre trgovinico, 
ki postane priljubljeno zbirališče krajanov in ji prinese nova 
prijateljstva. Pa vendar ji šele tragedija, ki pretrese skupnost, prinese 
spoznanje, da bo srečno zaživela takrat, ko se bo otresla duhov 
preteklosti.

ELIZABETH KAY
Sedem laži
Vse se je začelo z eno samo lažjo. Ampak 
vsi vemo, da se nikoli ne konča pri tem. Ena 
laž seveda vodi k drugi. Jane in Marnie sta 
si med odraščanjem povedali vse. Poznali 
sta najgloblje skrivnosti druga druge. To 
se jima je zdelo samoumevno. Toda ko se 
Marnie zaljubi, se začne vse spreminjati. Jane 
ima namreč skrivnost: mrzi Marniejinega 

bogatega, samovšečnega moža. In ko jo Marnie vpraša, ali ji je 
všeč, Jane pove prvo laž. Navsezadnje tudi najboljše prijateljice 
zadržijo nekaj zase. Toda če bi bila odkrita, bi bil mož njene 
najboljše prijateljice morda še živ. Ker to seveda ni njena zadnja laž, 
pravzaprav je to šele začetek. Sedem laži je Janino priznanje resnice 
– njene resnice. Gre za prepričljivo, srhljivo, hipnotično zgodbo o 
zapletenih, toksičnih prijateljstvih med ženskami. Razkriva mračno 
plat obsedenosti in vse, kar lahko izgubimo v imenu ljubezni.

Počasi se izteka letošnje zelo posebno leto. Precej drugačen je tudi letošnji praznični december in tudi 
med prazniki bomo veliko več časa preživeli doma v krogu svojih najdražjih, kar ima gotovo tudi svoj čar 
v času nenehne naglice in ponekod tudi odtujenosti. Za naše zveste bralce smo pripravili nov pregled 
knjižnih novosti, ki vam bodo na zanimiv in napet način polepšale dolge večere!

SUSAN ELIZABETH PHILLIPS
Kaj pa, če je pravi?
Georgie York, nekdanjo zvezdnico priljubljene 
televizijske nadaljevanke, pred celim svetom 
in z veliko pompa zapusti mož. Njena filmska 
kariera je na psu in javnost ji obrne hrbet. 
Georgiejin odziv je vse prej kot pameten. Na 
vrat na nos se odpravi v Las Vegas in tam naleti 
na zoprnega, a privlačnega nekdanjega soigralca 
Brama Sheparda. V trenutku nepremišljenosti 

naredi napako, ki jo drago stane. Življenje se ji obrne na glavo, 
ob tem pa se mora postaviti po robu še svojemu ambicioznemu 
očetu, Bramovi neprijazni gospodinji, svoji ponižni agentki, ledeni 
direktorici studia in novi ženi bivšega moža, ki najraje od vsega 
rešuje svet. In seveda bo morala nekaj ukreniti glede Brama. Ampak 
kaj, ko ji je zoprnež vedno bolj pri srcu!

ROBERT BRYNDZA
Temni pesek
Predavateljica kriminologije Kate Marshall in 
njen sin med potapljanjem v jezeru Shadow 
Sands najdeta truplo mladega fanta. Fantova 
smrt je zgolj zadnja v seriji skrivnostnih smrti 
in izginotij, ki so se zgodili v bližini jezera in 
jih domačini povezujejo s fantomom, ki se 
skriva v megli. Ko brez sledi izgine mlada 
profesorica, ki raziskuje urbane legende, 

morata Kate in njen sodelavec Tristan Harper naglo ukrepati in 
ugotoviti, kdo je morilec, če hočeta, da jo bosta našla živo. Jima bo 
vsemu navkljub uspelo najti in razkrinkati tega serijskega morilca?

S tem tudi zaključujem letošnji zadnji pregled nekaterih knjižnih 
novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški Potok tudi v 
prihodnjem letu! 

Kolektiv Knjižnice Miklova hiša vsem 
želi lepe božične praznike ter obilo 
zdravja, sreče, ljubezni in uspeha v 

novem letu 2021! Radi in lepo se imejte 
ter ostanite zdravi! SREČNO!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik


