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Čas je, da po zimskem spanju zamenjamo tekst na internetni strani. Pomlad prihaja s hitrim
korakom in z njo čas, ko bomo spet odprli vrata Maticove etno hiše. Ocenjujemo, da bo verjetno
to v aprilu, ko bo sonce že dodobra ogrelo okolico in ne bo treba več ogrevati prostorov, kamor
boste prišli.

Naj tistim, ki bodo prvikrat obiskali našo spletno stran, povemo, da si bodo v Maticovi etno hiši
lahko ogledali muzej v katerem je ponazorjena delovna soba nekdanjih suhorobarjev.
Obiskovalci si bodo ob vsem prikazanem lahko pričarali življenje izdelovalcev in prodajalcev –
krošnjarjev v ne tako davni preteklosti. Organizatorji muzeja smo še zadnji čas ujeli našo
kulturno dediščino, ki je med poplavo prihajajočih sodobnejših orodij, sodobnih pripomočkov in
podobnega, večinoma romala na odpad. Zahvaljujoč dejstvu, da je potrebno zapuščino
preteklosti ohraniti za prihodnost, jo pokazati, ne le tistim, ki se bodo ob njej spomnili, kako so
nekoč živeli, ampak predvsem tistim, ki takratnega življenja, zaradi svoje mladosti, ne poznajo,
želimo obiskovalcem osvežiti spomin na takratno trdo in skromno življenje.

Ob obisku vas bomo okrepčali s kozarčkom medenega likerja.

Lahko boste šli tudi po stezi skozi borov gozdiček do cerkve Marije Vnebovzete pri Novi Štifti.
Ob štirinajstih granitnih obeležjih Križevega pota boste ob prebiranju napisov na železnih križih,
lahko premišljevali in umirili svojo duševnost. Premišljevanje boste zaključili v prelepi baročni
cerkvi iz 17. stoletja.

Svoj izlet boste lahko nadaljevali v idilične kraje naše okolice in si ogledali krajevne posebnosti.
V Loškem potoku boste videli izredno lep in morda največji skalnjak v Sloveniji. Na Gori se
boste lahko zaustavili na pokopališču ob cerkvici in si ogledali spomenik ženske, ki je, kot ve
povedati ustno in zapisano izročilo, živela brez hrane. Rekli so ji Gorniška Lenčka.

S tem, ko smo vam navedli nekaj znamenitosti, pa smo kot domačini pozabili naglasiti tisto, kar
obiskovalci sami opazijo, mi pa tega ne vidimo več, da je narava okrog nas prečudovita in
neonesnažena, kar ni tako pogost pojav kje drugod.

Lepo vabljeni!
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