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Obiskali smo Sončno vas Zveze društev za cerebralno paralizo, don Pierinovo skupnost Srečanje ter Center za

“Vredi pubeci so, fajn
se je z njimi pogovarjat!“

Imamo splošno sprejete predstave. Recimo, da so “na kmetih“ bolj konzervativni kot v naprednem mestu, da ne sledijo razvoju in duhu časa ter da so sploh malo zaplankani. Pravimo, daleč od
mesta, daleč od civilizacije. Imamo predsodke. Na primer, da je drugačnost sumljiva, nekdanji
narkomani okolju nevarni in ogrožene ženske z otroki neprimerne sosede. Ljudje z motnjami v
duševnem razvoju so nori, tisti s cerebralno paralizo pa vsaj nesposobni.
Po splošno sprejetih predstavah so predsodki najbolj živi v malih krajih, tistih konzervativnih
in zaprtih vase, ker pač ne sledijo času.
Obiskali smo tri kraje - Spodnje Vrtiče pri Kungoti, Sveto Trojico v Slovenskih goricah in Črno na Koroškem -, ki so zelo majhni. Po logiki splošnosti malo zaostali, polni predsodkov s svojimi
tradicijami in vrednotami vred. Prav hecno, da ravno v teh krajih najdemo Sončno vas Zveze društev za cerebralno paralizo, don Pierinovo skupnost Srečanje in Center za usposabljanje, delo in varstvo za ljudi z motnjami v duševnem razvoju. Zanimivo, da tukaj predsodek o sumljivosti drugačnih bolj slabo shaja in da navsezadnje beseda drugačen sploh ne obstaja. Ali nemara to, da so “na
kmetih malo od zadaj“, pomeni, da tam ljudje pač ne komplicirajo? Da jim je preprosto vseeno, ali
je bil človek pred tremi leti narkoman? Potem so kraji, v katerih smo bili, resnično zelo zaplankani.
Aco Prosnik, pater Lovrenc in Marijan Lačen za tem trdno stojijo. Preden so začeli z ustanavljanjem skupnosti, ki smo jih obiskali, so stopili med ljudi, se pogovarjali, pojasnjevali, razlagali.
Kar je znano, namreč ne straši. Kar je pojasnjeno, ni sumljivo. Najbrž si je treba vzeti samo malo
časa. Da potem pridevnik zaplankan zamenjamo z dober.

Stavbo je treba obnoviti, zato je delo v samostanu sestavni del vsakdana.

Jana Košak

"Mislil sem: ko si enkrat džanki, ostaneš džanki "

Konec maja je v Sveti Trojici blizu Lenarta odprla svoja vrata peta don Pierinova komuna v Sloveniji - V njej živijo trije
mladi fantje, ki so bili zasvojeni s trdimi drogami
V opuščenem delu frančiškanskega samostana pri Sveti
Trojici bivajo trije fantje, ki so
že prestali fizično najtežji del
odvajanja od heroina. Kot nam
je povedal tamkajšnji župnik,
pater Lovrenc, so domačini
ustanovitev komune v po začetnih dvomih in vprašanjih lepo
sprejeli. “Ljudem smo projekt
počasi predstavili. Prišli so tudi
predstavniki komune iz Nove
Gorice, ki so posamezne zadeve
natančneje razložili,“ je dejal
pater Lovrenc, duhovni spremljevalec treh fantov, ki se navajajo na normalno življenje. Dodal je še, da je ponosen na svoje
farane in njihov odziv.
Življenje v komuni je skupek pravil, ki se jih je treba držati. “Disciplina je zahtevna. Vse,
kar se bo kuhalo in jedlo, je predpisano. Kruh pečejo fantje sami.
Enkrat na teden je bila dovoljena kava, dvakrat tedensko pa so
lahko ob kosilu popili kozarec vina, vendar smo to morali ukiniti.
Nespremenjeno ostaja le to, da
lahko na dan pokadijo enajst cigaret,“ pravi trojiški duhovnik.
V eni izmed don Pierinovih komun je nekdo prekršil neko pravilo, zato je prepoved pitja kave
in alkohola doletela vseh 237 komun, ki delujejo v Evropi.

Na dimniku frančiškanskega samostana gnezdijo štorklje,
okna pa krasijo pisane rože. Tu
in tam je kakšna kaplja barve.
Sveže pobarvana vrata, ki spominjajo na grajske duri, se odprejo
in ven pokukajo 20-letni Anej,
21-letni Arlen in 23-letni David. Znotraj opaziva zidarski
oder, ki nekoliko otežuje hojo
po stopnicah. Fantje ometavajo
stopnišče. Stavba je potrebna temeljite obnove, tako da je delo
v samostanu sestavni del njihovega vsakdana. Don Pierino izbira
za svoje komune le stavbe, ki jih
morajo člani sami obnoviti. Fizična in umska ustvarjalnost, potrebna za obnovo stavbe, naj bi namreč pripomogla ponovno osmisliti življenja ljudi, ki jih je potegnilo v brezno drog.

Ko misliš samo še na “šut“

Življenje v komuni je zanje
nekaj novega. Učijo se poslušati, pomagati. “Ko prideš, se moraš spovedati,“ pojasni Anej, David pa pristavi: “Včasih nismo govorili o svojih problemih, nismo
kazali čustev, nismo govorili o sebi. Sedaj smo se naučili, da moramo biti bolj odprti. Če imaš problem, ga moraš rešiti - se pogovoriti s prijatelji, ne pa ga utopiti v kozarcu piva ali kako drugače. Pri

nas doma nismo komunicirali.
Ko sem prišel domov, sem pozdravil, potem pa se je vsak zaprl
v svojo sobo. Sedaj vem, da je treba stvari sproti razčistiti.“
Imeli so veliko svobode, ni
jim bilo treba delati, bilo jim je
dolgčas in vse so zlahka dobili.
“Enostavno dobljenih reči pa nismo znali ceniti,“ pravi David.
Zdaj živijo drugače. Vsak od
njih je odgovoren za nekaj. David je vodja skupine, Anej kuha in skrbi za higieno, Arlen pa
je organizator dela. Z odgovornostjo, ki jo imajo v komuni, se
je spremenila tudi njihova miselnost. David pove, da prej mama
niti denarnice ni pustila zraven
njega, zdaj pa jim don Pierino
zaupa cel objekt. Prav zato ga
ne smejo razočarati, doda. Don
Pierina so že srečali in vsi nosijo okrog vratu srebrno verižico s
križem, ki so jo dobili od njega.
“Spoštujem ga in mu zaupam.
Prej sem mislil: če si enkrat džanki, boš vedno džanki. In da je najboljše, da si dam kar nalepko na
čelo,“ reče David.
Drogo je mogoče dobiti na
vsakem koraku. “Odvisnikov je
vedno več. Eden gre v komuno,
trije se začnejo drogirati,“ pravi
Arlen, ki se spominja, da je nazadnje, ko je bil že “clean“ in se je za

nekaj dni vrnil domov, v domači
trgovini v ljubljanskih Jaršah naletel na “džankija“, ki se je tresel
in ga prosil za drobiž. “Ta fant je
imel okrog 12 let,“ doda Arlen.
“Ko sem se drogiral, sem takoj,
ko sem se zbudil, pomislil, kako
do denarja za nov ‘šut‘. Nato še
ves dan razmišljaš o tem in doma prodaš vse, kar imaš, in tudi
tisto, česar nimaš. Doma so začeli stvari skrivati pred menoj. Na
začetku potrebuješ dva jurja na
dan, nato pa 30 jurjev. Če imaš
sto jurjev, jih boš sto zapravil,
če jih imaš 200, jih boš zapravil
200. Če dobro pomislim, sem zapravil več denarja, kot so ga vsi v
našem bloku zaslužili z delom,“
pripoveduje Arlen. David pa nadaljuje: “Zdaj sam delaš, sam si
priboriš nekaj in si potem bolj zadovoljen. Razveseli te kruh, ki ga
sam spečeš, paradižnik, ki zraste
na vrtu, rože, ki zacvetijo.“
O svojem prejšnjem življenju
ne govorijo radi, a David kljub temu pove, kako je padel v brezno:
“Ko enkrat poskusiš, si že zasvojen. Kajti nihče ni dovolj močan,
da po prvem odmerku heroina
ne bi vzel vsaj še enega. Včasih
me je bilo igle blazno strah. Ko
so mi jemali kri, me je bilo groza. Ko pa enkrat potrebuješ drogo, ni več strahu pred iglo in bo-

lečino. In potem je, kot da si v nebesih.“ “Počutiš se kot šejk med
15 ženskami,“ ponazori Arlen in
vsi se začnemo smejati, on pa nadaljuje: “Misliš si, da so vsi pod
teboj in da si gazda. V resnici pa
je obratno.“
Sedimo za mizo na vrtu in
okrog nas je vse mirno. Edine
šume povzročajo živali v bližini.
Na ograji kikirika petelin, iz hleva se sliši zamolklo oglašanje prašičev, po kompostu se sprehajajo
kokoši. Fantje skoraj vse počnejo
sami. Sami kuhajo, čistijo, pomivajo. Oblačila perejo na roke, sami so nabrali bezeg, da so pripravili sok. Kot nama je povedal pater Lovrenc, je eden od ciljev življenja v komuni tudi pridobivanje spretnosti, ki so pomembne
v vsakdanjem življenju. “Kdor
se ne spozna, bi mislil, da fantje
ne počno prav veliko. Toda važno je, da so ves čas zaposleni in
da odmislijo to, kar so nekoč iz
minute v minuto doživljali,“ je
med drugim pojasnil. Življenje
v komuni zahteva veliko discipline in odrekanja. “To je šola življenja. Najti moramo življenjski
smisel, zadovoljstvo,“ pojasni David, Arlen pa pristavi: “Komuna
je šola, v kateri se učiš za izpit.
Ko prideš na izpit, pa je odvisno
od tebe, ali ga boš naredil.“

“Vredi pubeci so!“
Po vasi sva povprašala še nekaj ljudi, kako so sprejeli nekdanje odvisnike v svojem okolju. Dijakinja srednje trgovske
šole Patricija je fante spoznala na igrišču, ko so igrali nogomet. “Fajn se je z njimi pogovarjati,“ je dejala in dodala, da krajani o ustanavljanju komune niso veliko vedeli, da so jo ustanovili v njeni vasi, pa ji ne ugaja preveč. Stanku , ki ga srečava v eni izmed gostiln, se zdi dobro, da so izkoriščeni prostori
starega samostana in da jih nekdo ureja. Darja Pukšič, lastnica
trgovine v Trojici, pa je dejala:
“Vredi pubeci so! Lepo se obnašajo, ko pridejo k nam v trgovino. Imajo red, ki se ga, domnevam, vestno držijo.“
Fantje so, kot sva se lahko sama prepričala, res zelo prijetni. In
kar “knedl“ se pojavi v grlu, če pomisliš, kam nekoga privede odvisnost, na račun katere kriminalne
naveze kupčkajo denar. Ob odhodu jim zaželiva vso srečo upanje,
da se klavrna zgodba ne bo več
ponovila. Ko obrneva samostanu
hrbet, zaslišiva žvižganje. Fantje
so se znova posvetili delu.
Jasna Kovačič
Aleš Kocjan
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Ata Drago je za otroke vse zrihtal

"Vprašanje, kako nas sprejemajo domaèini, sploh ne bi smelo obstajati. Vsaka družba mora spoštovati vse svoje èlane in ceniti razliènost."
“Ata Drago, gremo na traktor! Vau, prikolica! Jaz tudi,
jaz tudi!“ Prikolica za seno je
naenkrat postala vlak v neznano in ata Drago glavni sprevodnik. “Še Roka naložimo! Pa
Teeto!“ “Ni problema, vse bomo zrihtali,“ je situacijo v svoje roke vzel glavni šofer in na
prikolico dvignil otroke v invalidskih vozičkih, pa še psico Teeto za povrh. “Adijo, adijo,“
je bila žarečih obrazov četica
“sončnih“ otrok, traktor pa je
zapeljal po kolovozu in pustil
za sabo kmetijo sredi Spodnjih
Vrtič, slabih dvajset kilometrov iz Maribora proti avstrijski meji, ki to poletje spet gosti Sončkove poletne tabore.
Ni minilo dosti časa in že so se
vnovič prikazali izza ovinka,
ata Drago je dobro pognal, brzeli so mimo v drugo smer, prikolica je poskakovala, otroci

pa navdušeno vzklikali: “Jaaaaaa, gremoooooo, šeeeeeee!“
“Dogajanje na kmetiji, spoznavanje domačih živali in različnih kmetijskih pripomočkov
je otrokom najbolj zanimivo,“ je
povedala Helena Kos, programska vodja Varstveno-delovnega
centra Sonček. “Ta teden na kmetiji gostimo 14 otrok, za njih pa
skrbi devet spremljevalcev. K
nam lahko pride kdorkoli, ki se
prijavi na internetni razpis; poleg otrok s cerebralno paralizo
se v jahanju, umetniških delavnicah, taborjenju, kopanju in ostalih aktivnostih družijo tudi povsem zdravi otroci in otroci s kakršnimikoli težavami v razvoju.“

Človek, ne jezi se

“Na taboru sem bila že lani,
letos pa sem s seboj pripeljala še
prijateljico Tajdo,“ je pojasnila
Prekmurka Lara, medtem ko jo
cmyk

Jana Košak

“Še meni, še meni,“ so se za pozornost psice borili otroci.
cmyk

je mama z vozičkom približala
konju pred hlevom. “O, Pikop, si
se pa poredil letos,“ je v smehu
pozdravila svojega starega znanca. “Zelo imam rada konje, doma jaham vsako nedeljo,“ je še
dodala in ga pogumno božala.
Tajda, ki je povsem zdrava, je
ves čas skrbela, da Larin voziček
ni zdrsnil po blatu, ki ga je zakuhalo prav nesramno slabo vreme.
“Že vem! Gremo se človek, ne jezi se!“ je Lara našla rešitev pred
dežjem in malo zatem neskončno uživala, ko se ji je že skoraj
presenetljivo pogosto posrečilo,
da je z uspešnim metom “zmetala ven“ vse ostale figure. Roko
na srce, še največkrat najine.
“Kdo se gre žogat s psom?“
je Bredin klic najbolj korajžne
zvabil na travnik, kjer so z labradorko Teeto kljubovali oblakom
in skušali postati pravi mali pasji
dreserji. “Sedi, Teeta,“ se je gla-
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usposabljanje, delo in varstvo za ljudi z motnjami v duševnem razvoju

Dolina ljudi širokih src

O fantih, ki pomivajo posodo, živahnih dekletih, odliènih športnikih, veselju
do življenja in zadovoljstvu s samim seboj
Že skoraj štirideset let je v naselju med
stanovanjskim blokom in osnovno šolo
Center za usposabljanje, delo in varstvo
Črna na Koroškem (CUDV), v katerem
vzgajajo in izobražujejo osebe z zmerno,
težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.
Na začetku je bilo krajane strah pred novim, drugačnostjo. Menili so, da bodo nori
ljudje, kot so jih takrat sami poimenovali,
spremenili podobo kraja, ki naj bi se razvijal v turistični smeri. Vendar so kmalu ugotovili, da so dobili dobre sosede. Naučili so
se živeti skupaj, v sožitju, čisto vsakdanje
življenje.
“Primož, tebe so punce nahecale, da pomivaš posodo?“ sva presenečeni, ko se srečava
s skupino gojencev, ki še niso šli na počitnice. “Malo jim pomagam,“ se nasmeji. Ponavadi si razdelijo delo. Nekdo skuha kavo, drugi pomije posodo. Najstarejša, skoraj osemdesetletna, a še vedno mladostno živahna Gusta
je ponavadi šefica čajne kuhinje. Danes opazuje prijateljice pri risanju. Anita Rednik rada
riše, poleg tega posluša glasbo, najraje sestavlja puzle, pozimi pa trenira tek na smučeh. Veseli se že indijanskega tabora, kjer bo preživela del poletja.
Na drugem koncu sobe Fredi igra nogomet s pomočjo play stationa. Zabil je že šest
golov, vmes pa povedal, da navija za Maribor. “Jaz sem drugače vratar za slovensko
reprezentanco. Vidve sta iz Maribora, ne?
Vem, ker sta z Večera,“ se pohvali, da naju pozna. Še en športnik pride na kavo. Gusti Kočevnik se trikrat dnevno s kolesom vzpne na
čez tisoč metrov visok hrib. V Črni so namreč
organizirali tekmovanje in zmagovalec, ki bo
imel največ vzponov, bo dobil pokal. “Najprej sem ga šel pogledat in objet. Upam, da
mi bo uspelo. Lani sem bil tretji od dvesto štiridesetih,“ razlaga, medtem ko na računalniku
pokaže seznam, kjer si beleži vzpone, čas vožnje in izračune za vnaprej. “Na začetku je šlo
težko, zdaj pa je vedno lažje. Od maja kolesarim vsak dan, četudi dežuje. Takrat oblečem
dve vetrovki,“ še doda. Da so prav vsi odlični športniki, prav nič ne dvomiva, saj so njihove stene obložene s priznanji, medaljami in
fotografijami z različnih tekmovanj po vsem
svetu.
Ali se bomo fotografirali? Ni problema,
vsi so za akcijo. Ob vsesplošnem veselju želijo na fotografiji še učiteljico. “Boža, pridi še
ti. Glej, zdaj bo ptiček.“ V centru so kar vsi na
ti, vzdušje je sproščeno. “Nisem samo učiteljica, ampak tudi mama in prijateljica,“ pove Boža Mlinarič, učiteljica delovnega usposabljanja. Sama se spominja, da so ljudje sicer protestirali, ko so jim vzeli bolnišnico in ustanovili center, vendar danes slabih izkušenj nimajo
več. Le včasih se zgodi, da se kakšen osnovnošolec ponorčuje iz koga.
V pritličju bližnje hiše v okviru Varstveno
delovnega centra potekajo delavnice. Niko v
kartonažni proizvodnji sestavlja škatle, Franja lepi folijo, da nastajajo vrečke, Mariborčanka Sabina pa šiva gobelin. “Sedaj delam

sil prvi ukaz in vsak se je poskusil v njem. Enkrat, dvakrat, trikrat in Teeta je končno ubogala.
Poslušnost se je izplačala - začasni skrbniki so jo nagradili z metom žogice, za katero se je z veseljem zapodila. “Še meni, še meni,“ so se za pozornost psice borili otroci in tudi tisti, ki so imeli sicer največje težave z ohranjanjem zbranosti, so zlahka sledili
igri. “Psička je navajena razdajanja in igre z otroki, tudi na morebitne udarce in otroško drezanje
je dobro pripravljena. Veste, psi
imajo radi naivne dušice,“ je razložila Breda Kralj, lastnica terapevtske psice Teete, ki se ukvarja z različnimi vrstami zdravljenja s pomočjo živali. “Otroci
imajo živali radi, zato so v igri z
njimi dosti bolj sproščeni, hkrati
pa dovzetnejši za učenje. S tem
si zvišujejo samopodobo, saj se
učijo trenirati psa, z božanjem
se sproščajo, z metanjem žogice
izboljšajo motorične sposobnosti, hkrati pa se s pomočjo živali
učijo boljše komunikacije z ljudmi.“ In res se je okoli Teete zbrala cela gruča otrok, vsak se je je

slona in sem že tretja najhitrejša,“ naju pouči.
Na vprašanje, kako ji je všeč v Črni, pa odgovori: “Tukaj je zelo lepo in super. Ljudje so
prijazni. Vsakega pozdravim, četudi ga ne poznam.“ Malo se razgovorimo o poletnih načrtih. Franja pove, da gredo vsi tisti, ki so po parih, skupaj na morje, Sabina pa pokaže sliko
svojega fanta, ki igra v hišni skupini Happy
Boys. Posneli so svoj prvi CD, eno pesem poje tudi Sabina.
Vsak rad pove svojo zgodbo, odkrito in
sproščeno. Navdušeno govorijo o svojem delu, načrtih, se pohvalijo z dosežki s tekmovanj in iz vsakdana. Na vsakem koraku je čutiti veselje do življenja, zadovoljstvo s seboj
in drugimi.

Nihče jih debelo ne gleda

Mestu dajejo svojevrsten utrip, ki se ga
zavedajo tudi Črnjani. “Navajeni smo jih, živimo z njimi. Prisotni so na vsaki prireditvi,
kjer sedijo v prvih vrstah. Vedno tudi prvi navežejo stik z nastopajočimi. Imamo prijateljske odnose, včasih spregovorimo več kot le
pozdravne besede,“ se razgovori Cvetka Borko. Če je v kraju poroka, bodo oni zagotovo
zraven.
“Center se je moral približati Črnjanom.
Nismo se obnašali vzvišeno, ampak smo jim
ponudili roko,“ pove direktor CUDV Črna
Marijan Lačen. Ko komu na dom pripeljejo premog, pokličejo v center in njihovi fantje gredo pomagat. Spet drugič posodijo kombi ali pa dovolijo, da uporabljajo njihovo telovadnico in bazen. Zaposlujejo tudi veliko domačinov, kar ob pogovoru z naključnimi mimoidočimi ugotoviva tudi sami. “Že pet let
strežem v centru. Na začetku je malo čuden
občutek, ko pa prideš do res drugačnih, takoj
odreagiraš in se navadiš. Korošci jih poznamo po njihovih sposobnostih; eni so dobri matematiki, drugi uspešni športniki,“ jih pohvali

želel dotakniti, jo pobožati, ji vreči žogico, pritegniti pozornost.
“Zdaj pa gremo pokosit travo,“ je bila odločna mala Aleksandra, ki so ji težave delale
slabotne nogice, in naju za roko
odpeljala do malega traktorja.
“No, pa gremo!“ “Joj, sta hecni,
kako naj kar gremo, če pa nimam
ključa od traktorja?“ “Aaaaa, saj
res, ključ!“ se nama je hitro posvetilo, da so zadeve na kmetiji
precej resne. “Izvoli, izvoli, midve ga imava,“ sva iz žepa potegnili nevidni ključ, Aleksandra
pa se ni dala: “S tem ne gre, če
je ta za bicikl!“ “Ups, pomota.“
Pa smo šli, na travnik, v tisti del,
kjer je detelja (“Na desno, na desno, kaj ne vidita?“), pokosit s
pravo domišljijsko koso. Nekje na pol poti se je zadeva ustavila: “Hmmm, bencin!“ Od nekod sva potegnili svoje skrivne
zaloge, seveda najprej hoteli natočiti v napačen rezervoar, Aleksandro polili po hlačah in narobe
zaprli dovod za vodo. Najina šefica je imela vse pod nadzorom.
“Dajta, primita mi zdaj malo koso, da si obrišem pot s čela! Joooooj, ne tako, se mi bosta čisto pocmyk

Rajko Večko. “Dobri so, nobenih falotarij ne
počnejo. Pozdravljajo, kot je treba, prijazneje
kot ostali,“ pove starejši domačin. Ko so ustanovili center, je bil še mlajši in se spominja,
da so takrat nasprotovali predvsem starejši
občani. Prodajalka Vlasta pove, da so bili na
otvoritvi trgovine tudi ljudje iz centra. “Svoje
otroke vzgajam tako, da niso nestrpni, da ne
izločajo drugih, ker lahko tudi sam v nesreči
postaneš hitro drugačen. Moj sin mi je enkrat
dejal, da je drugačne otroke treba imeti še raje,“ nadaljuje. V vsem mestu nisva naleteli na
človeka, ki bi povedala karkoli v nasprotju s
prejšnjimi izjavami.
Direktor Lačen nama pripoveduje zgodbo
o seminarju, ki je pred leti potekal v Črni. Na
njem so sodelovali starši gojencev iz vse Slovenije. “Ob koncu seminarja so mi starši povedali, da so se tukaj krasno počutili. Ko so
šli skozi mesto, jih ni nihče debelo gledal, kar
jim je veliko pomenilo.“ O protestih proti različnim domovom drugod po državi, na primer
proti materinskemu domu v okolici Maribora, pa doda: “Slovenci smo še posebej fobični in imamo slabši odnos do drugačnosti kot
drugod po svetu. Dosti se zganja vika in krika, kar je verjetno posledica naše zgodovine.“
Pri njih niso imeli težav z ustanavljanjem bivalnih skupnosti. “Ko se odločiš, da boš ustanovil tako skupnost, ne smeš pomišljati. Vsak
človek ima zakonsko pravico, da biva kjerkoli in nihče mu tega ne more preprečiti. Na koncu vsak ugotovi, da je dobil dobre sosede,“ še
pove. Ko so ustanovili bivalno skupnost, so
sosedom pripravili piknik, ki so se ga vsi udeležili in se tako pobliže spoznali.
“Dina, Dina,“ so se na dvorišču igrali s svojo psičko, medtem ko so si pripravljali popoldansko kavo. Nato pa so nama pomahali v slovo,
ko sva se odpeljali iz doline ljudi širokih src.
Franja Žišt
Nina Ambrož

Ali se bomo fotografirali? Ni problema, vsi so za akcijo. “Glej, zdaj bo ptiček.“

rezali!“ Seveda, midve ne veva,
kako je lahko nevidno rezilo nevarno. Kljub vsemu smo (nevidno) travo dobro pokosili, naložili celo (domišljijsko) prikolico in jo zapeljali v (namišljeno)
ogrado s kozami. “Samo še sparkiram in potem smo fraj do kosila,“ je bila Aleksandra zadovoljna z delovnim dnem.

Verižica za Teeto

Po delu zabava. Helena je iz
svoje hiške prinesla veliko pisano ponjavo in hitro smo se razporedili v krog, napeli “padalo“ in
nanj vrgli žogico. Z dviganjem
in spuščanjem stranic smo žogico vodili gor in dol in se trudili,
da nam ne bi padla na tla. “Pazite, vi na drugi strani, dvignite padalo! Jooooj, spet smo jo izgubili, presneto!“ smo se jezili in se
po nekaj neuspehih raje šli “ohladit“ na kreativne delavnice z Regino. Tam smo, varni pred dežjem, izdelovali glinene verižice
za psičko Teeto, lepili prtičke na
steklenice, ploščice in karton, risali s pasteli, rezljali pisane liste
in sploh bili veliki umetniki. “Te
ploščice so za kuhinjo, Rok, glej,
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V ateljeju na Studencih
končuje akademska kiparka Vlasta Zorko-Tihec svoj
veliki relief, namenjen za

Vlasta Zorko-Tihec

preurejeni osrednji prostor
v gimnaziji Miloša Zidanška na Taboru. V glini se široko zasnovana kompozicija na temo našega upora (v
Osredju so padli borci Pohorskega bataljona) bliža
koncu. S posebnim tehničnim postopkom bo umetnina dobila dokončno podobo in bo krasila gimnazijski prostor, ki je preurejen
tako, da bodo v njem lahko
gledališki nastopi.
10. avgusta bo prispela
iz Francije skupina otrok
v starosti od 13. do 14. let
skupaj z voditelji. Z našimi
otroki bodo preživeli tri tedne na Pohorju v domu Miloša Zidanška in tako vrnili
obisk našim otrokom. Organizator letovanja je občinska zveza prijateljev mladine v Mariboru.
To soboto in nedeljo bo
v Ljubnem ob Savinji že tradicionalni Flosarski bal. S
to prireditvijo, ki poleg domačinov privabi tudi veliko
turistov, še živeči savinjski
flosarji oživljajo splavarjenje lesa po Savinji in Savi.
“Naselje je bilo v juliju
povsem zasedeno, prav tako
kaže za avgust. Zaradi ustreznih dogovorov z nekaterimi
šolami in podjetji smo letos
pričeli sezono že 1. junija,
četudi je skupščina soustanoviteljev najprej določila 10.
junij. Sezono bomo sklenili
10. septembra,“ Jože Pretnar
- upravnik počitniškega naselja ZZB NOV Pohorje v Valovinah pri Pulju.
Ravne na Koroškem - V
tem kraju je letos že tretji
tečaj v okviru akcije Naučimo se plavati. Tečajev se
udeležujejo otroci iz Mežiške doline, pod strokovnim
vodstvom učiteljev.
2. avgust 1974

Franja Žišt

ta vaza je za tvojo mamo, sličice
bomo obesili na zid v jedilnici,“
je vsaka umetnina našla svoje
mesto. “Vsakemu otroku želimo
ponuditi nekaj, kar ga bo pritegnilo. Vizija Sončka je ustvarjati
pogoje, v katerih so enakovredno sprejeti čisto vsi ljudje,“ je
povedal Jože Primožič, sekretar Zveze Sonček, in dodal: “Nočemo predstavljati nekega socialnega centra za drugačne, pač pa
tudi ekonomsko, turistično priložnost za bližnjo in daljno okolico. Vprašanje, kako nas sprejemajo domačini, sploh ne bi smelo obstajati. Vsaka družba mora
spoštovati vse svoje člane in ceniti različnost.“
Pa je ata Drago, nekdanji lastnik Sončkove kmetije, poleg
kmečkih opravil otroke vozil s prikolico gor in dol in za njih vse živo “zrihtal“, domačini v Kungoti
so nam s ponosom v očeh pomagali najti pravo smer do Sončne vasi,
kjer smo bili vsi - bolj in manj zdravi - samo otroci na kmetiji, kjer se
vozi traktor, jaha konje in kosi trava. S pravo koso ali brez.
Nataša Kramberger
Polona Osrajnik
cmyk

HOROSKOP

ZA 2. AVGUST 2004

Oven
Pri stvareh, ki se jih lotevate te dni, bi vam prav prišlo
malo več samozavesti. Zaupanje vase je že pol uspeha!
Bik
Čeprav se vsem okoli vas
zdi, da ste tokrat res zabredli
pregloboko, kar nadaljujte v
tej smeri. Sami veste, kaj je
dobro za vas.
Dvojčka
Delo vam zadnje čase ne
diši preveč, zato boste čas
bolje izkoristili s počitkom.
Odklopite živce in si napolnite baterije!
Rak
Res lahko je prizadeti ljudi
okoli sebe, zato naslednjič bolje izbirajte besede. Že v prihodnjih dneh se vam bo močno obrestovalo.
Lev
Malo strasti v razmerju nikoli ne škodi in dnevi, ki sledijo, so kot nalašč za obuditev
skritih fantazij, tudi če se na
prvi pogled zdijo nore.
Devica
Najprej morate spoštovati
sami sebe. Ljudje okoli vas
bodo le težko opravili delo,
ki bi ga morali opraviti sami.
Vzemite se v roke.
Tehtnica
Partnerja že predolgo puščate čakati. Opravke, ki se
vam v tem trenutku zdijo nujni, bi prav lahko malce prestavili. V dvoje gre laže.
Škorpijon
Odločite se že enkrat, kaj bi
radi. Z nenehnim odlašanjem
boste samo prizadeli ljudi okoli
sebe. Najbolj pa sami sebe.
Strelec
Če se boste toliko ozirali na
govorice, boste dejansko pristali na robu živčnega zloma. Pa
kaj sosede briga, kaj počnete!
Kozorog
Ne obremenujte se toliko s
preteklostjo in pustite minulemu razmerju, da res mine. Takoj se vam bo odkrila optimistična prihodnost.
Vodnar
Delo krepi človeka, ampak vi ste to vzeli malo preveč zares. Preden se danes
posvetite delu, si vzemite čas
za kavo in klepet.
Ribi
Skrivnost je v odločnosti.
Izberite kraj, pokličite prijatelje in odrinite. Zakaj se zmeraj
toliko obremenjujete z dopustom? To so vendar počitnice!

