POZDRAVLJENI PRIJATELJI – ČLANICE IN ČLANI
DRUŠTVA SOŽITJE HRASTNIK!

ZNOVA POGLEDUJEMO POD DEŽNIK NAŠEGA DRUŠTVA IN Z
VESELJEM UGOTAVLJAMO, DA NAS JE POD TEM DEŽNIKOM VSAKO
LETO VEČ. V LETU 2009 SO SE POD NJIM SKRILI PRVOŠOLKI
ADRIJANA IN REBEKA, PA VRTEČAN FIKRET, TER NJIHOVI SKRBNI
STARŠI. PRIDRUŽILI SO SE NAM TUDI NOVI ČLANI, A ŽAL JE ODŠLA
NAŠA ŠTEFKA KORITNIK.
SKOZI VSE LETO SMO SE TEDENSKO SREČEVALI, VČASIH TUDI PO
DVAKRAT IN NEKAJKRAT TUDI V SOBOTO. SKUPAJ SMO DOŽIVELI
VELIKO LEPEGA, SE MARSIČESA NAUČILI ALI KAJ PONOVILI,
SPOZNAVALI SMO NOVE KRAJE IN LJUDI.
ZA NAS NI BILO NIKOLI ZAPRTIH VRAT ALI PREDOLGIH POTI, KER
SMO PREVEČ RADOVEDNI.
SEVEDA SE NAŠI ČLANI IZ RAZLIČNIH RAZLOGOV NISTE USPELI
UDELEŽITI NAŠIH AKTIVNOSTI, ZATO BOMO V LETOŠNJEM
BILTENU NEKAJ VEČ PROSTORA NAMENILI TUDI VAM, DA
SPOZNAMO KAKO PREŽIVLJATE SVOJE DNI.
NIKAR NE BODITE V STRAHU, DA BO POD NAŠIM DEŽNIKOM, »
DEŽNIKOM SOŽITJA HRASTNIK «
KDAJ ZMANJKALO PROSTORA. NAŠ DEŽNIK JE ČAROVNIŠKI! SE
VEČA IN VEČA, TER JE LEPŠI IN SIJAJNEJŠI Z VSAKIM NOVIM
ČLANOM.
ZDAJ PA POGLEJMO MED NAŠE DOGODKE, KI SO SE ZGODILI V
LETU 2009.

Urednica Ljudmila Deželak
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SE JE DOGAJALO
SE DOGAJA
SE BO DOGAJALO

PIKNIK
Imeli smo piknik na Smrekovini. Jedli smo golaž in polento. Na izbiro
smo imeli še bedarce, čevapčiče, klobase in pecivo. Pili smo pivo in sok.
Imeli smo tudi igre. Igrali smo pikado in barbinton in balinanje. Piknik
smo končali ob 16. uri.

Toni Košec
NAŠI POHODI V HRIBE
Tudi v letu 2009 smo se odpravili na naše bližnje hribe. Med drugim smo
obiskali Kum, Kal, Močilno… Kum smo obiskali Katarina, Irma, Bojan Stradar,
Gregor, Toni, Nevenka, Polona, Vesna, Olga, Sanda, Markelj Marjan, Sara,
Slavi, Sandi, Mirko Gračnar, pridružila pa se nam je tudi stanovalka
stanovanjske skupine iz Zagorja Vida Drnovšek. Na Močilnem smo videli
najdebelejši kostanj, ki ga je naša skupina (bilo nas je sedemnajst) komaj objela
okoli debla.
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Prijazni lastniki so nas razveselili z zelo dobrim jabolčnim zavitkom in domačim
jabolčnim sokom. Na Kalu smo bili na prijetno pomladansko soboto v mesecu
maju. Z nami je bil tudi g. Markelj, ki mi je povedal odličen recept za regratov
med. Vso zimo smo odganjali bolezni in nadležni kašelj z njim. In moram vam
povedati, da resnično pomaga.
Naj tudi vam zaupam recept
REGRATOV MED
150 – 200 CVETOV REGRATA
2 POMARANČI
2 LIMONI
1 LITER VODE
1,5 KG SLADKORJA
V posodo damo liter vode regratove cvetove in dobro oprane (bolje ne špricane)
na rezine narezane pomaranče in limone. Vse skupaj kuhamo 1 uro. Ko se
ohladi skuhano zmes precedimo skozi krpo in ožmemo. Tekočini dodamo 1,5 kg
sladkorja (lahko tudi manj, ker je zelo sladko). Tekočino skupaj s sladkorjem
kuhamo še 3 ure. Ko je kuhano ohladimo, da je toplo in z dobljenim medom
napolnimo kozarčke. Hranimo v hladnem in temnem prostoru.
Pa na zdravje in še veliko pohodov v hribe!
Slavi Jordan Simončič
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FOTO ZGODBA
IZLET V AVSTRIJO IN OGLED MINIMUNDUSA
Majsko soboto smo se zbrali pred blagovnico in se posedli na avtobus,ki
ga večkrat vozi naš šofer Kajič. Peljali smo se preko Trojan po avtocesti do
Ljubljane in naprej proti Kranju do počivališča, kjer smo se ustavili na prvi

kavici. Pot smo nadaljevali proti Tržiču (tu je bila včasih velika tovarna obutve)
in naprej proti mejnemu prehodu Ljubelj , vendar nas niso ustavili,ker na meji ni
več policistov in carinikov Po vijugasti cesti smo se spustili čez prelaz proti
Celovcu.

Izstopanje iz avtobusa in zadnje informacije.
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Ogled in slikanje v Minimundusa.

6

Ura je bila že popoldan,zato nam je v želodčkih kar dobro „jamralo“. Odpeljali
smo se proti Sloveniji skozi predor Karavanke do Lovske koče pod Stolom,kjer

so nas pričakali z ogromnimi „pohanji“ in krompirčkom.
Po končanem kosilu smo se odpeljali še na kavico, kjer smo si ogledali medveda

v domačem živalskem vrtu.
Dan se je pričel nagibati proti večeru ,zato smo se odpravili proti domu po
avtocesti do Trojan. Tu smo se ustavili, ker brez trojanskih krofov pač ne gre....!

Alenka, Janja, Boris
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OBISK PARLAMENTA IN ŽIVALSKEGA VRTA

Na lepo in toplo junijsko soboto smo se odpravili v Ljubljano, da bi si ogledali
kraj, kjer izvoljeni predstavniki ljudstva premlevajo pomembne odločitve,
sprejemajo zakone in s tem odločajo o naši usodi.
Dobili smo se ob 08,00 uri na parkirišču pred Osnovno šolo Narodnega Heroja
Rajka. Ker nas je bilo 28 smo naročili minibus in se odpeljali v Ljubljano. Z
gospo, ki je zadolžena za stike z javnostjo in vodene oglede parlamenta sem se
že po elektronski pošti dogovorila in rezervirala voden ogled za drugo soboto v
juniju ob 10,00 uri (druga sobota v mesecu je namenjena brezplačnemu ogledu
parlamenta). Ko smo prispeli pred parlament smo imeli še nekaj časa za jutranjo
kavico, ki smo jo popili na vrtu pred slaščičarno Maximarketa. Na drugi strani
na ploščadi je bilo rajanje s Čuki, delili so tudi brezplačne lučke, ki so nas
prijetno ohladile.

Sam ogled parlamenta je bil zelo zanimiv, najprej smo morali iti skozi varnostno
napravo, ki je pogledala ali nosimo s seboj kakšne nedovoljene predmete.
Ustavili smo se v preddverju velike dvorane v kateri potekajo seje. Tukaj
zgornje dele vseh štirih sten krasi freska slikarja Slavka Pengova iz leta 1958.
Prizori na njej prikazujejo zgodovino Slovencev od naselitve do obdobja po II.
svetovni vojni. Gospa, ki nas je vodila po parlamentu nam je razložila kaj
natančno predstavljajo slike. Tukaj so tudi vitrine z raznimi darili, ki so jih skozi
čas prinašali pomembni predstavniki tujih držav, ki so prihajali na obisk k
predsedniku države ali vlade.
Po ogledu preddverja smo odšli na balkon, ki se razprostira nad samo veliko
dvorano, kjer sejejo poslanci. Na balkonu je 106 sedežev. Prostor je namenjen
vsem, ki so zainteresirani za spremljanje sej Državnega zbora, diplomatskemu
zboru, gostom in akreditiranim novinarjem.
Bilo je zelo zanimivo. Zahvalili smo se naši gostiteljici in se urno odpravili
naprej, saj smo bili ob 12,00 uri že dogovorjeni za voden ogled po živalskem
vrtu. Najprej smo se seznanili z življenjem in delom v živalskem vrtu. Vsak, ki
ga ni bilo strah pa je okoli vratu dobil kraljevega pitona. Nato pa smo se skupaj
z vodičko odpravili skozi najzanimivejše dele živalskega vrta, kjer nam je
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odgovarjala na naša vprašanja in nam povedala še veliko zanimivega o
živalskem vrtu.

Sledil je samostojen ogled, kjer si je lahko vsak po svojih željah ogledal, kar ga
je najbolj zanimalo. Po ogledu živalskega vrta in po nekaterih mnenjih obiska
naših prednikov, smo se odpravili najprej na kosilo, potem pa siti ter polni lepih
vtisov domov.
Slavi Jordan Simončič
KOSTANJEV PIKNIK, KI GA JE PLAČALA EVROPSKA UNIJA
Mislite, da v tej skupnosti držav v EVROPSKI UNIJI vedo za naše društvo?
Seveda vedo! Plačali so nam hrano na našem tradicionalnem kostanjevem
pikniku, ki smo ga imeli v mesecu oktobru pri gostišču Zadružni dom v Čečah.
Čeprav sobota ni bila najbolj sončna se nas je zbralo veliko, ki smo v zavetju
pokrite terase ob igranju družabnih iger čakali na prvi pečen kostanj. Našemu
vabilu so se odzvali vsi stanovalci stanovanjske skupine iz Zagorja in njihovi
mentorji in tako smo se lahko bolje spoznali z njimi.
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Najprej so mame zarezale v kostanj, da pri peki ne bi preveč pokal. Matjažev
oče, ki nam vsako leto prizadevno peče kostanj na lastnoročno izdelani napravi,
nam je tudi tokrat postregel s tistim ta pravim, sladkim, ravno prav pečenim
kostanjem. Vesnin oče Franci, ki je bil zadolžen za sladek jabolčnik, je tega
stisnil zjutraj kar iz jabolk, ki so bile v zabojih pripravljene za zimo. Tudi
Alešev oče in mami sta prinesla domač jabolčnik, za vsak slučaj, da ga ne bi
zmanjkalo. Oba sta bila odlična. Potem nam je še lastnica gostišča postregla s
slastnimi picami in sladkim jabolčnim zavitkom.
» Kaj je pa sedaj to? » smo jo vprašali. » To plača pa EVROPSKA UNIJA, » je
odgovorila.
Gostišče je sodelovalo v natečaju EU za regionalni razvoj in tako smo bili tudi
mi deležni teh sredstev po njihovi zaslugi. Upajmo, da bodo kandidirali tudi v
letu 2010.
Mili Deželak

ŠPORTNO POROČILO ZA LETO 2009
Tako kot vsa zadnja leta smo se tudi v letu 2009 veliko ukvarjali z različnimi
športi. Najbolj pogosto, prizadevno, strokovno seveda s plavanjem, kar se je
nenazadnje izkazalo na republiškem mitingu v Železnikih, kjer je bila ekipa
našega društva druga najštevilnejša, takoj za ekipo iz Črne. Od desetih
tekmovalcev jih je kar devet osvojilo medalje, pa tudi naš deseti tekmovalec je
ostal brez samo po smoli, saj mu je uspel odličen obrat in je žal plaval prehitro
in bil diskvalificiran. Tako so medalje osvojili: Vesna Matekelj, Polona
Doberšek, Samira Salihović, Bojan Sivka, Bojan Stradar, Ernest Mešić, Matjaž
Kolarič, Toni Košec in Gregor Simončič. Svoje znanje v plavanju pa je na
občinskem tekmovanju z gladko zmago prikazal naš osmoljenec iz državnega
prvenstva Ermin Durmišević. Vsem še enkrat iskrene čestitke, pohvala pa tudi
njihovem trenerju g. Francu Rojku.

V letu 2009 smo izvedli tudi občinska tekmovanja v namiznem tenisu, bowlingu
in atletiki. V namiznem tenisu se je večina pomerila v tekmovanju, kjer so se
trudili čim večkrat zadeti žogico, ne da bi le ta padla na tla. Toni Košec zaenkrat
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še nima enakovrednega tekmeca, še zlasti, ker se Ado Hasinović tekmovanja ni
udeležil. Še najbolj se mu je približal Karel Perc. Bolj napeto in zanimivo pa je
bilo na bowlingu. Tekmovali smo z »ograjcami« in presenetljivo so bile tako
Vesna Matekelj, kot Polona Doberšek in Katarina Petrović uspešnejše od
najboljšega pri fantih Tonija Košca. Za malenkost pa so zaostali Nevenka
Delalut, Samira Salihović, Sabina Lišić, Matjaž Kolarič, Bojan Stradar, Karel
Perc in Gregor Simončič.

V atletiki smo letos prvič pripravili tekmovanje v metu žogice. Tu se je pri
fantih ob zmagovalcu Toniju Košcu še posebej izkazal Ernest Mešić, pri
dekletih pa je vse presenetila Sandra Jedrinović, saj sta zmagali skupaj s Polono
Doberšek z enakim rezultatom. Na republiškem atletskem turnirju v Mariboru
smo bili prav tako zelo uspešni, čeprav na teh tekmovanjih nekaj naših članic
tekmuje za VDC Zagorje, nam je uspelo osvojiti pet medalj. Zlato medaljo sta
osvojila Samira Salihović in Gregor Simončič, srebrno Bojan Stradar in Matjaž
Kolarič, bronasto pa si je pritekla Vesna Matekelj.
V okviru športnih dejavnosti smo se v organizaciji Specialne olimpijade
udeležili tudi tekme evropske lige v košarki med domačo Olimpijo in gosti iz
Rima in z navijanjem pomagali Olimpiji k edini zmagi letos v tem tekmovanju.
V letu 2010 bomo prav tako veliko časa in energije posvetili športnemu
udejstvovanju, čeprav letos razen regijskih iger ne bo pomembnejših tekmovanj,
želja pa je, da bi prvikrat uspeli sestaviti štafeto v teku na 4 x 100 m.
Sandi Simončič

VIKEND V TOPOLŠICI
Bil je oktobrski dan. Že dolgo smo vedeli, da bomo preživeli vikend v zelo
znanem zdravilišču.
Ves teden smo se pripravljali na ta dogodek. Zadnje dneve smo si pakirali
potovalko. Komaj smo čakali tisti srečni dan. Že v petek popoldan smo šli od
doma.
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Vozili smo se proti Celju, kjer smo se tudi ustavili in si nakupili še nekaj nujnih
stvari.
Potem smo se odpeljali po avtocesti do Velenja. Vseskozi smo opazovali
pokrajino, ki se nam je zdela prečudovita. Okoli petih smo prišli do hotela
Vesna v Topolšici.
Drugi dan smo imeli seminar. Mož je šel na seminar, me s hčerko Vesno pa na
kopanje v bazen. Dan je tako hitro minil. V nedeljo zjutraj pa smo si ogledali
muzej, kjer je Nemčija podpisala kapitulacijo. Tako smo počakali na kosilo in
prijetnega in koristnega druženja je bilo konec. Pojedli smo kosilo, se še malo
pogovorili in odpeljali proti domu.
Vikend nam je ostal v večnem spominu. Tudi drugo leto se bomo zopet prijavili
za seminar.
Stanislava in Vesni Hercog
KOSTANJEV PIKNIK
Bilo je pusto sobotno dopoldne. Vsi smo strmeli v nebo, saj so se megle kar
kopičile. Trdno smo bili prepričani, da bo začelo deževati. Čakali smo, da bi le
nehal padati dež. Toda ta dan je bil že pokvarjen.
Vse eno pa smo imeli piknik, čeprav pod streho. Igrali smo se razne igre, katere
smo lahko igrali za mizo. Kmalu nam je postalo dolgčas. Počakali smo na
motoriste in nato odšli domov.
Žal se lahko samo pripravljamo za naslednji vikend in piknik v Čečah. Upamo,
da nam ne bo vreme pokazalo svojo temno plat.
Stanislava in Vesni Hercog

NA KAVICO IN VROČO ČOKOLADO
Naša tedenska srečanja ob lepem vremenu preživimo zunaj na svežem zraku.
Vsi se premalo gibamo in zato je to priložnost, da » pretegnemo noge ». Naše
mesto je zanimivo, a v njem je zelo malo ravnih poti. Tako je priložnosti za hojo
več kot dovolj. Malo proti Praprotnem, pa na Ano, nazaj čez Studence in že smo
» zašpilili » pohodno klobaso.
Vendar nas nikoli ne bolijo noge tako močno, da ne bi prišli do RONDOJA. To
je prijeten lokal pod trgovino SPAR, ki ga redno obiskujemo. Vsak si naroči kar
želi. Najbolj zaželena sta vroča čokolada in kapučino. Pijemo, klepetamo,
opazujemo druge in se šele v mraku poslovimo.
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» Se vidimo drugič na vroči čokoladi! » si zaželimo in gremo proti domu. Mi
počasi naša mentorica pa hitro kolikor zmore. Da se ji ljubi?!
NOVOLETNE PRIREDITVE
Ob zaključku leta smo vse nove člane, donatorje, predstavnike občine m
drugih društev ter predstavnike Zveze Sožitje, povabili na Novoletno prireditev.
Kar dober mesec smo se pripravljali nanjo, saj vedno pripravimo program in
dobro zakusko.
Zbrali smo se v športni dvorani v Hrastniku, ki je bila zelo lepo okrašena in tudi
naša prireditev je bila dobro obiskana. S svojo prisotnostjo nas je počastila
predsednica Zveze društev Sožitje Ga. Katja Vadnal, prišla sta predstavnika
občine g. Ljubo Zalezina in predsednik Sveta za invalide g. Marjan Dolanc. V
prijetnem vzdušju, ki so ga pričarali tudi pevci pevskega zbora Osnovne šole
narodnega Heroja Rajka – podružnice Dol, smo dočakali Dedka Mraza. Ta
nikoli ne pride praznih rok. Darila so bila znova veliko presenečenje in vsi so se
jih razveselili.
Po večerji in tudi že pred njo je bil čas za ples. Naš hišni ansambel Črni bliski že
ve kaj mi radi plešemo. » Ta hitre! » In igrali so, da smo bili že vsi mokri in
zasopli.
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Bil je lep večer in tudi fotografije govorijo o tem prijetnem vzdušju.
Vse, ki nam pomagajo, nas finančno podpirajo, smo se zahvalili in jim zaželeli
vse lepo v letu 2010 z javno objavo na lokalni televiziji.
Mili Deželak

KJE VSE BIVAJO NAŠI ČLANI?
Nekateri naši člani ne morejo živeti doma temveč so svoj novi dom našli v
različnih zavodih po Sloveniji. Tisti, ki bivajo v stanovanjski skupini v Zagorju
ob Savi se redno udeležujejo naših aktivnosti, druge obiščemo večkrat na leto.
Novo leto je priložnost, da jih obiščemo in jim prinesemo darila, ki so jim jih
prinesli tisti » trije dobri možje: Miklavž, Božiček in Dedek Mraz ».
S šolskim kombijem se odpravimo na pot ob reki Savi proti Sevnici, kjer v
bivalni skupnosti Mrtovec, ki je v okviru doma upokojencev in oskrbovancev
Impoljca, živi Ivica Koprivnik. Zelo nam je všeč njena nova soba s kopalnico in
straniščem. Ivico povabimo, da se nam pridruži na poti v Impoljco, kjer v domu
živita Matej Ocepek in Stanka Gašparut.

Čakata nas, saj pridemo vsako leto in vesela sta daril. Ivica, Karli in Nevenka so
prej tudi bivali v tem domu in imajo tukaj še vedno veliko znancev in prijateljev,
ki jih morajo pozdraviti.
Nekateri naši člani pa bivajo v bolj krajevno oddaljenih domovih.
V Črni na Koroškem biva Kraševec Domen, Bregar Irena in Janez Žižek . V
domu upokojencev v Hrastniku živi naša najstarejša članica Kaluža Ljudmila.
V VDC Ljubečna stanuje Markelj Miran, v domu upokojencev Loka pri
Zidanem Mostu pa živi Senica Zvonko. Sklenili smo, da vse v naslednjem letu
obiščemo.
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IVANKA IN STANKO
Ivico oz, kot ji pravijo uradno Ivanko Koprivnik sem spoznala šele pred nekaj
leti. Ker ni prišla na naše novoletno rajanje z Dedkom Mrazom v prostore
Poslovne, smo njo in njenega očeta obiskali doma in ji prinesli darilo, ki ji ga je
namenil ta »dobri mož«. Ivici je že pred več leti umrla mami in je sama skupaj z
očetom živela v spodnjem Hrastniku pri Steklarni.
Kmalu po našem takratnem obisku ji je umrl tudi oče, zato ji je socialna služba
poskušala poiskati ustrezno rešitev nadaljnjega bivanja in življenja. Prva hitra
rešitev je bila gospa prostovoljka Stanka, ki je Ivico prijazno sprejela v svoj dom
za prve dni. Potem pa se je Ivica preselila v dom upokojencev v Hrastniku.

Ker je Ivica še mlada se je kmalu izkazalo, da dom upokojencev ni tista najbolj
prava rešitev zanjo. Skupaj s socialno službo smo ugotovili, da bi bilo bolje, če
bi šla živet v dom v Impoljci, kjer živi več njenih vrstnikov. Tam je Ivica bivala
nekaj časa in se kmalu spoprijateljila s Stanetom, ki je tudi bival v Impoljci.
Stane je zelo prijazen fant in lepo skrbi za Ivico, tako, da je prijateljstvo preraslo
v ljubezen.
V lanskem letu sta se skupaj preselila v bivalno skupnost v Mrtovcu, ki deluje v
okviru doma v Impoljci. Ivica ima svojo sobo, Stane pa svojo vendar veliko
časa preživita skupaj. Stanovalci te bivalne skupnosti sami in ob pomoči
mentorjev pripravljajo zajtrk, kosilo in večerjo, skrbijo za čistočo, operejo in
zlikajo perilo v dopoldanskem času pa ustvarjajo razne umetnine v spodnjih
prostorih kjer imajo delavnico. Ravno v teh dneh, ko sem Ivico obiskala so
naredili lične majhne klobučke, ki lahko služijo za nabadanje igel ali samo za
okras, če niste ravno šiviljsko nadarjeni. No in na tem klobučku je bil pripet
listek z napisom, ki govori o bistvu našega delovanja in življenja:
» ČE IMAŠ PRIJATELJE, NOBENA POT NI PRETEŽKA! »
Slavi Jordan Simončič
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KARLI IN NEVENKA
Karli in Nevenka sta skupaj obiskovala osnovno šolo v Hrastniku. Visoka in
sloka Nevenka je bila Karliju vedno všeč. Tudi Karli je bil prijeten fant, ki se je
rad vozil s kolesom, hodil v kino in uspešno zaključil šolo. Žal zanj ni bilo
ustrezne zaposlitve in na Centru za socialno delo so mu predlagali vključitev v
delavnice. Tudi Nevenka je bila tam in začetne simpatije so se razvile v
prijateljstvo in ljubezen.
» Kar 25 let sva že par », sta mi zaupala. Živela sta v Hrastniku pri starših.
Starša sta odšla živet v dom upokojencev v Hrastniku. Karli in Nevenka pa sta
se nastanila v domu v Impoljci,
Ravno v tistem času pa so v Zagorju
v okviru tamkajšnjega VDC-ja, na
novo preuredili hišo v kateri so bili
prejšnji prostori VDC-ja, da je
postala ustrezna za bivanje in novi
dom dvanajstim varovancem. Karli
in Nevenka sta se iz Impoljce
preselila v Zagorje med stare znance
in prijatelje.
Nevenka je rada v družbi , je zelo
samostojna in Karlija vzpodbuja, da
se udeležuje aktivnosti društva. Karli
pa pravi, da je popoldan, ko pride iz
delavnic, najraje » vodoravno ». V
mesecu aprilu se bo Karli srečal z
Abrahamom in tega se vsi veselimo.
Kakšno presenečenje mu bo
pripravila Nevenka?
Prav radovedni smo.
Mili Deželak
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ALEŠ
Aleš živi z mamico Marijo, očetom Francijem in sestro Saro v naselju Brdce nad
Dolom pri Hrastniku. Po končani osnovni šoli je nekaj časa delal v delavnicah,
sedaj pa je doma.

Sestra Sara je o njem zapisala:
Njegov dan se začne zgodaj zjutraj, saj rad kmalu vstane. Z mamico pojesta
zajtrk, kuhata kosilo in odideta na kakšen sprehod. Aleš zelo rad posluša glasbo
in pa gleda televizijo. Popoldne rad počiva in pa gre zvečer kmalu spat. Je zelo
zabaven in ima rad veselo družbo. Zelo rad hodi na obiske k sorodnikom in pa
na kakšne izlete. Zelo mi je žal da noče več v službo, saj bi tam imel veliko
prijateljev ki jih doma nima. Upam da bo lahko letos odšel z vami na morje in se
imel lepo s prijatelji.
Mi pa o Alešu vemo, da odlično pleše in na naših srečanjih, takrat ko imamo
glasbo nikoli ne obsedi za mizo.
MIRAN MARKELJ – MOJA ŽIVLJENJSKA ZGODBA
Sem Miran Markelj sedaj varovanec
VDC Ljubečna, ki je 6 km iz Celja,
spada pa pod center Golovec.
Po moji dolgi bivalni dobi v VDC
Vipava je prišel čas, čeprav zelo
težak za mene, da sem se moral
preseliti v novo okolje, med druge
ljudi. Saj veste kako je, če se navadiš
na nekaj, pa se ti po 12-tih letih vse
sesuje v nič. Pa saj veste kako pravi
pregovor » Vse rane počasi zaceli
čas ».
Sedaj ko sem vam že malo opisal
svojo zgodbo in tudi veste kje sem
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sedaj, sporočam, da se imam kar lepo, med zelo prijaznimi ljudmi – od osebja
do varovancev. Stanujemo v lepi novi stavbi, ki je stara eno leto. Imam svojo
sobo s TV in kar rabim imam vse okoli sebe. Veliko se vozimo s kombijem, na
razne koncerte in prireditve v dvorano Golovec in Ostrožno, tako, da nam ni
dolgčas.
V Centru rišemo, lepimo razne figure, delamo makrameje. Vse po naših
zmožnostih, ki so odvisne od vsakega posameznika.
Domov hodim vsake 14 dni in za praznike. Tudi dopust izkoristim doma, kjer je
najlepše.
Sedaj upam, da sem vam opisal malo moje zgodbe, kje se nahajam sedaj, drugič
pa še kaj več.
Lep pozdrav vsem v društvu Sožitje.
Miran Markelj
MLADENOV DAN!
MLADENOV DAN SE PRIČNE ŽE OB ŠTIRIH ZJUTRAJ, KO ŠE VSI
SANJATE SVOJE SANJE, SVA MIDVA ŽE V RESNIČNEM SVETU. IZ
SPALNICE GREVA V DNEVNO SOBO, SE PREOBLEČEVA IN MU
VSTAVIM SONDO, PO KATERI GA HRANIM, BREZ NJE GA NE BI BILO.
SONDA JE NJEGOVO ŽIVLJENJE IN NAJINA NAJVEČJA PRIJATELJICA.
NO, POTEM VZAMEVA ZDRAVILA, KI MU LAJŠAJO NAPORE, KI JIH
IMA NJEGOVO TELO. SEVEDA TAKOJ SE PRIŽGE RADIO, KER MUZIKA
MORA BITI OBVEZNO. SLEDI ZAJTRK... VMES SE POGOVARJAVA A
MLADEN LAHKO GOVORI LE Z OČMI. VSE KAR POČNEVA DELAVA
SKUPAJ, DA SE ČIMVEČ NAUČI. NAREDIVA TUDI MASAŽO TELESA ZA
BOLJŠE POČUTJE. ČE JE PRI VOLJI SEDE V VOZIČEK, KI MU RAVNO
NI PRI VOLJI, KER TU SO VEDNO MOJE ROKE IN V HIPU SE
SPREMENIM V NJEGOVO FOTELJO V KATERI SE POČUTI STO
PROCENTNO VARNO. HRANIVA SE VSAKE TRI URE, VMES DOBI
TEKOČINO. ČE JE DAN ZA VELIKO POTREBO, MU MORAM POMAGATI
Z UMETNIM ČIŠČENJEM. VELIKO SE POGOVARJAVA IN UŽIVAVA V
TEM DRUŽENJU. TUDI V KUHINJI JE VEDNO Z MENOJ, VAM POVEM,
DA BI BIL IZREDNO DOBER KUHAR. V TOPLIH DNEVIH GREMO V
NARAVO, DRUGAČE SE SPREHAJAMO PO STANOVANJU IN SKUPAJ
PIŠEVA PESMI.
KER JE IZREDNO OBČUTLJIV NISO ZAŽELJENI OBISKI, ČE SI
PREHLAJEN, KER MLADEN TAKOJ ZBOLI IN MORA V BOLNICO, KAR
NI NITI MALO LUŠTNO. MI VELIKO POMENI NJEGOVO ZDRAVJE IN
NAJ BO MOJ SINEK ZDRAV Z NASMEHOM NA OBRAZU. GLEDA SE
TUDI TELEVIZIJA A OB TEM VES ČAS GORI RADIO. ZAZNA VSAKO
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DOBRO PESEM, ŠE POSEBEJ, ČE JE POLNA EMOCIJ. ČE PA PESEM NI
PRAVA TAKOJ NAŠOBI USTNICO IN JE TAKOJ POTREBNO ZAMENJATI
PROGRAM ALI POSTAJO.
NA VRSTI JE LIKANJE KJER TUDI SODELUJE, TAKO, DA POZNA
VSE ZVOKE, GIBE IN KRETNJE.
UŽIVA V SVOJI DNEVNI SOBI, KJER IMA SVOJE KAKTUSE IN
TUDI DNEVNO SOBO SMO PREBELILI V VIOLA BARVO, KER JE TO
TUDI BARVA EPILEPTIKOV.
KO SE ZVEČERI SI POVEVA VSE KAR SE JE ZGODILO TOKOM
DNEVA, ČE TA DAN NISVA KAJ NAREDILA, POSKUSIVA NADOKNADITI
NASLEDNJI DAN... LAHKO NOČ MOJ MALI KORENJAK, SAJ VEŠ
NAJINO JUTRO SE PRIČNE VEDNO PRED DRUGIMI, TODA SKUPAJ
ZMOREVA VSE... PA MOGOČE ŠE VEČ KOT SE SLIŠI...
OSTANITE ZDRAVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Oči!
MAMI?PROSIM SINEK,KAJ TE MUČI?
IN GOVORIJO OČI:ALI SEM JAZ TUDI BIL V
TREBUŠČKU?
JA,SEVEDA SINEK MOJ!
IN GOVORIJO OČI:ZAKAJ SEM POTEM JAZ
DRUGAČEN?
SINEK MOJ,TI NISI DRUGAČEN,TI SI POSEBEN!
POSEBEN?
IN GOVORIJO OČI:KAKO TO MISLIŠ MAMI?
SINEK MOJ IMAŠ SPOSOBNOST,DA TVOJE OČI
GOVORIJO,BREZ GLASU,
DA TVOJE OČI DAJO OBJEM,BREZ DOTIKA,DA
TVOJE OČI IZGOVORIJO,
DVE NAJLEPŠI BESEDI:"RAD TE IMAM MAMI"!
NE,NE SOLZE,NE SOLZITE MOJIH OČI,KER MOJ
SIN TO VIDI,
IN NJEGOVE OČI GOVORIJO:"MAMICA MOJA NE
BODI ŽALOSTNA,KER
RAD TE IMAM...ALI TO VEŠ??JA SINEK,ČUTIM IN
HVALA,TI ZA TO!
ALI SEDAJ VIDIŠ,ZAKAJ SI POSEBEN???????????
MLADENOVA MAMI...
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MLADEN!
NIKOLI NI ŽALOSTEN,GLEDA ME IZ OČMI
POLNIMI
LJUBEZNI...PA SE VPRAŠAM,KAJ MISLI?KAJ
ČUTI?KAJ SI ŽELI?...
ODGOVOR JE VEDNO OVIT V TIŠINO...GOVORIVA
VEDNO BREZ BESED...
PREVLADUJE LE TOPLINA MED BESEDO MAMI IN
SIN!!!!!!!!!!!!!
MOJ UTRIP SRCA JE MLADEN...

PETER OROŽEN
Pomaga doma in potuje
po Sloveniji. Silvestroval je
v Novi Gorici.

MIHA IN MICKA GOLOUH
Pomagata na kmetiji kolikor
imata moči.

LILI KOS
Živi z možem
na Kalu pri Krmelju.

EREIZ MLADEN
Živi doma pri mamici
in očku.

DANI MALIS
Pazi na sosedove otroke, ki
jo imajo radi kot mamo, a
jo bolj ubogajo kot mamo.

KAJ
DELAJO ?

ROK HOMŠEK
Skrbi za dom in svojo
čredo ovac.

MARGARETA MARKOVIČ

BREČKO HIERONIM

MIRAN SENICA

Živi na Hrvaškem in
ima dve ljubki, mali
hčerkici.

Živi v Turju in pomaga
na kmetiji.

Skrbi za živino na
na domači kmetiji.
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VDC BIVALNA
Naša bivalna skupnost šteje 12 uporabnikov, od tega 5 fantov in 7 deklet. Naša
hiša stoji na Trboveljski cesti 6, v Zagorju ob Savi. Je zelo lepo urejena in ves
čas pospravljena. Mi uporabniki pomagamo pri pospravljanju okolice in hiše
same. Med seboj se zelo lepo razumemo, včasih pa se tudi skregamo, če je
potrebno pa vsi skupaj stopimo in se borimo kot levi za pravico. Smo kot ena
velika družina, v kateri za nas skrbijo 3 mame in 2 ata. Za obroke poskrbijo v
gostišču Kum, če kaj rabimo HALO, HALO Hektor in že dobimo. No to naj bi
bilo na kratko vse, če pa bi radi izvedeli kaj več, pa nas obiščite.
Lep pozdrav,
Bivalna skupnost Zagorje
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MIKLAVŽEVANJE V HRASTNIKU
Petega decembra so bili stanovalci stanovanjske skupnosti lepo povabljeni s
strani Sožitja Hrastnik na obisk Miklavža.
Tekom dneva so nestrpno čakali na uro, ko naj bi bil odhod. Z Boštjanom sva jih
odpeljala v gasilski dom Hrastnik. Kot je običaj jih je najprej obiskal špic
parkelj, ter jih hotel malo prestrašiti z verigo in seveda kakšnega porednega
vzeti s seboj. Ker pa so bili to leto vsi pridni so lahko počakali Miklavža.
Ko se je pokazal Miklavž so mu vsi od navdušenja in veselja zaploskali. Prinesel
je zvrhan koš daril in obdaril vse male in velike otroke. Ob odhodu jim je
obljubil, da bo drugo leto spet prišel, če bodo pridni kot so bili do sedaj.
Po odhodu Miklavža je Sožitje Hrastnik vse pogostil s sendvičem, sokom in
piškoti.
Skrinjar Mojca

OBISK ČLANOV DRUŠTVA SOŽITJE HRASTNIK
Dne 28.12.2009 so nas nekaj po osmi uri zjutraj obiskali člani društva Sožitje
Hrastnik, pod vodstvo ga. Slavi Simončič.
Po predhodnem obvestilu, smo skupaj s stanovalci obisk pričakovali, zato smo
pohiteli z zajtrkom in skozi vse jutro hiteli s pripravo peciva za postrežbo
gostov. Obiska so se še posebej veselili naši stanovalci, ki so tudi člani tega
društva – Nevenka, Karli, Toni K. in Katarina.
Na obisk so se pripeljali z manjšim šolskim avtobusom. S seboj so v hišo
prinesli veliko dobre volje in dobrega razpoloženja. Pozornost so nam izkazali
tudi z darilom – sladkimi dobrotami in slanimi prigrizki. Ob pecivu, čaju, soku
in kavici se je razvil prijeten pogovor. Sledil je ogled sob naših stanovalcev
oziroma članov društva. Tako kot stanovalci, smo tudi zaposleni bili deležni
veliko pohval s strani obiskovalcev, predvsem staršev.
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Ob odhodu so s seboj vzeli Nevenko in Tonija Košca, da sta z njimi obiskala še
ostale člane društva po ostalih zavodih. V Hrastniku se jim je pridružila tudi
stanovalka Katarina, ki je božično-novoletne praznike preživela pri starših in je
ni bilo v stanovanjski skupnosti.
Vsak obisk v naši hiši nam prinese kakšno novo izkušnjo, zato smo vsakogar
vedno veseli. Ob vsakem obisku se trudimo, da obiskovalci lepe trenutke za
nami preživijo in z dobrimi občutki od nas odidejo.
Medved Renata

GOSPOD FRANC ROJKO – NAŠ UČITELJ IN TRENER PLAVANJA
V mesecu februarju so nam s sedeža Specialne olimpiade Slovenije poslali
Razpis za podelitev plaket in priznanj Specialne olimpiade Slovenije. Vsako leto
na predlog članic podeljujejo priznanja za delo in dosežke na področju športa za
osebe z motnjami v duševnem razvoju. Takoj smo pomislili, da če si kdo zasluži
to priznanje, potem je to naš učitelj in trener plavanja g. Franc Rojko. V našem
predlogu smo zapisali takole:
G. Franc Rojko je s svojim dolgoletnim delom na področju učenja plavanja in
treniranja naših članov Specialne olimpiade prispeval k razvoju in ugledu
specialno olimpijskega gibanja. Njegovo sistematično in dolgoletno delo z
našimi OMDR je prineslo lepe rezultate na tekmovanjih specialne olimpiade v
plavanju. Veliko naših članov, pa je s pomočjo njegovega strokovnega dela,
uspešno splavalo. Zato v Društvu Sožitje menimo, da si g. Franc Rojko za svoje
dolgoletno prizadevno in strokovno delo zasluži priznanje Specialne olimpiade
Slovenije.
26.03.2009 je bil občni zbor Specialne olimpiade Slovenije na kateri je bila
podelitev priznanj. G. Franc Rojko je bil med prejemniki priznanj, ker pa se ni
mogel udeležiti podelitve je priznanje v njegovem imenu prevzel predsednik
društva Sandi Simončič.
Čestitamo, le tako naprej!
Slavi Jordan Simončič

BAZEN
Jaz se zelo rad kopam v bazenu, tam se družim s prijatelji in učim plavati. Zelo,
zelo rad hodim na učne ure plavanja. Tam sem se zelo veliko naučil, a hkrati
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zabaval. S prijatelji smo vedno skupaj, na plavanju pa še več časa. Imeli smo
tudi različna tekmovanja iz plavanja, ki se jih že veselim. Plavam pa zato, ker bi
rad nekoč plaval lepo in hitro. Pa tudi zaradi tekmovanj, na katerih zelo rad
zmagam, a četudi ne sem vesel, saj se vsako leto več naučim in boljše plavam.

Zato se moram zahvaliti najboljšemu učitelju g. Francu Rojku, ki me spremlja
pri vsem tem.
Ernest Mešič

TEKMOVANJE. V ALPSKEM SMUČANJU NA SPECIALNI OLIMPIJADI.
SLOVENIJE.
Vsako leto se pripravljam za tekmovanje Specialne olimpijade Slovenije v
alpskem smučanju. Tekmuje se na različnih smučiščih. Največkrat na Arehu na
Mariborskem Pohorju, pa tudi na Pokljuki in na Kobli. Letos je bilo tekmovanje
na Pohorju. Iz Zagorja smo šli štirje tekmovalci in štirje spremljevalci. Najprej
smo dobili malico in štartno številko, nato smo imeli ogled proge. Najprej so
tekmovali v težjem veleslalomu. Dolgo sem čakal. Progo sem uspešno izpeljal
dvakrat. Na podelitvi sem dobil zlato medaljo za zmago. To je bila moja prva
zlata medalja v smučanju. Bil sem zelo vesel. Žiga je dobil bronasto medaljo. Po
kosilu smo šli domov.
SIMONČIČ GREGOR
PETER KAVZAR
Ali ga poznate? Vsi ga poznamo in ponosni smo, da je, on naš prijatelj –
svetovni prvak.
Na deroči reki, med hitrimi brzicami ni hitrejšega – pogumnejšega. Navijali smo
zanj, ko je bil na Olimpijskih igrah v Pekingu, bili žalostni ker ni prinesel
medalje, a potolažil nas je, da bo zlato medaljo dobil in, da nam jo prinese
pokazat.
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Držal je besedo! Postal je svetovni prvak in zlata medalja je bila okoli njegovega
vratu. Takrat, ko smo ga povabili na klepet jo je pozabil doma.
» Kje je medalja? » smo ga vprašali. Nič se ni obiral, takoj jo je prinesel. Zdaj
smo jo lahko občudovali, tehtali in si jo obesili okoli vratu.
Prisluhnili smo » Perotu », ki nam je pripovedoval koliko let že pridno trenira,
kje je že potoval, kam bo še šel tekmovat. Povedal nam je, da še študira, da ima
dekle in muco.

Tudi mi smo mu povedali, da tekmujemo na specialni olimpiadi in da je bil naš
Tonček tudi udeleženec in dobitnik medalje na olimpijskih igrah v Atenah.
Čisto na koncu pa smo le želeli vedeti, če se bo poročil.
» Če bom dobil olimpijsko kolajno v Londonu, pa morda res », je odgovoril in
že odhitel na fitnes.
Veseli smo bili njegove obljube, da se še srečamo.
Tonči, Samira, Erko, Gregor, Polona, Vesna M., Vesna H., Irma, Matjaž, Bojan
Sivka, Bojan Stradar, …..
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NAŠI STARŠI IN PRIJATELJI PIŠEJO
PIRAN 2009
NAS MAJA PRED TEDNOM JE V PIRANU SPREJELA
IN PO STOPNICAH V TRETJE NADSTROPJE NAPOTILA.
SMO SE BEŽNO OPAZOVALI IN ZNANE OBRAZE ISKALI.
ZDAJ TEDEN LEP IN VESEL JE ZA NAMI .
OBRAZE IN IMENA SMO ŽE OSVOJILI A ŽAL SE JUTRI
BOMO POSLOVILI.
ANI IZ MARIBORA JE NEŽNO MATEJO PRIPELJALA,
SKRBNO JOŽICO IN VESELO BRIGITO,
KI HRUP IN TRUŠČ JI JE ZDRAVJE NAČEL, DA MORALA
SE JE POSLOVITI IN DOMOV ODITI.
Z MAJO IN DARINKO SO SANDI , NINA IN VLADIMIR PRIŠLI.
V VODI SO S SVOJO OPREMO POZORNOST VZBUDILI ,
A ONI SO SE PRAV SREČNO IN RAZPOSAJENO PO VALOVIH PODILI.
POLONA VISOKA IN SVETLOLASA Z IDRIJSKEGA KONCA SE JE PRIPELJALA,
ŽIVAHNO NINO SABO JE VZELA,
RESNA ANITA IN DOBRODUŠNI PRIMOŽ STA
JIMA ZA DRUŽBO BILA.
IZ ISTEGA KRAJA JE ALENKA PRISPELA,
ZGOVORNA ANDREJA JE VSE PREGLASILA,
DOBER PLAVALEC JE DAMJAN TUDI Z NJO IN MILOŠ,
KI GLASBO NA PLAŽI NAM JE VRTEL
IN V MORJU ZAPLAVATI TUDI JE USPEL.
ANITA PONOSNA KAR TRI FANTE JE IMELA
IZ ŠENTJURJA NA OBALO JE PRISPELA.
BORIS SE NAJPREJ ZA NJO JE SKRIVAL,
A DANES KAR HITRO DRUGAM SE OBRNE.
DA NJENI KLICI ODGOVORA NE DOBIJO.
BOJAN NJENO POMOČ KAR DOBRO IZRABI,
DA PRIDE DO VODE IN V VALOVIH UŽIVA.
HINKO S KAMERO IN FOTOAPARATOM
LOVIL JE NAŠE LEPE TRENUTKE,
DA BOMO LAHKO SREDI ZIME VROČE,
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PRIJETNE SPOMINE BUDILI.
IZ MEŽIŠKE DOLINE JE URŠKA PRIŠLA
IN NEŽNO IN LEPO ŠPELO JE VZELA.
A ONA BREZ DUŠANA Z NJO NE BI ŠLA
TAKO DA STA Z NAMI ZDAJ TUKAJ OBA.
SILVA TAM V SENCI JE RADA SEDELA
IN LEPE JE RISBICE HITRO IMELA.
IN ZDAJ ŠE TUKAJ JAZ SEM OSTALA
IZ HRASTNIKA TRI FANTE SEM MED VAS PRIPELJALA.
GREGORJU NIKDAR BESED NE ZMANJKA,
TEH PA NA ŽALOST MATJAŽU MANJKA.
HIPERAKTIVEN JE TONI MED NAMI .
S KUHANJEM KAVE SE MALO USTAVI.
V MORJU SMO Z VAMI VSI UŽIVALI
ZATO VSEM HVALA ZA VESELE URE.
TAKO TOLIKO SEM JAZ NAPISALA,
DRUGO BOSTE SAMI ZRAVEN DALI ALI DOPISALI.
PRAVE RIME SICER NISO, A SO S PLAŽE IN PO MORJU DIŠIJO.

VIKA
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POTOVANJE PO EVROPI
Med poletnimi počitnicami se je naša družina ter moja sestrična s fantom
odpravila na potep po Evropi. Peljali smo se čez šest držav, od tega smo si jih
pet malo bolje ogledali. Odpeljali smo se čez Avstrijo v Nemčijo, kjer smo
obiskali vodni park Erding terme. To je največji vodni park v Evropi z več kot
deset najrazličnejšimi tobogani. Proti večeru smo se odpeljali k očetovi teti in
stricu, ki živita v Ingolstadtu v Nemčiji. Zgodaj zjutraj smo nadaljevali pot proti
severu Nemčije do zabaviščnega parka z imenom Heidepark. Prenočili smo v
kamp hišicah. V tem parku sem se prvič peljala z adrenalinskim vlakcem, ki te
postavi na glavo. Prvič me je bilo zelo strah, a sem zelo uživala, zato sem šla še
večkrat. Gregor, ati in jaz smo šli na prosti pad z imenom krik. Spust je bil visok
za več kot dve dvanajst nadstropni stolpnici. Oče, brat Gregor in Tadej so šli na
leseni adrenalinski vlakec, jaz pa nisem smela zraven, ker sem bila premajhna.
Naslednji dan smo odšli iz parka v karting center Ralfa Schumacherja. Tam so
dirkali moj oče, brat in Tadej, ostali pa smo jih gledali. Naslednje jutro smo se
odpeljali proti Amsterdamu, glavnemu mestu Nizozemske. Tam smo najprej
zagledali zelo veliko koles. V Amsterdamu imajo tudi veliko vodnih kanalov,
zato se ljudje velikokrat peljejo od hiše do hiše s čolni. Na ulici so bili igralci
oblečeni v like iz znanih filmov. Slikala sem se z likom iz filma Vojna zvezd,
brat Gregor pa z Batmanom. Šli smo si ogledat kraj Scheveningen, ki leži ob
severnem morju. Do gležnja smo šli v vodo, ki je bila zelo mrzla. Odpeljali smo
se do mesta Kinderdijk. Prišli smo do trajekta kjer bi morali iti čez reko. Vsi
smo se smejali, ker nismo predvidevali, da se bomo peljali s trajektom. Na drugi
strani smo si ogledali mline na veter. Drugo jutro smo odšli v Bruselj, glavno
mesto Belgije. Ogledali smo si Atomium, po katerem je Belgija znana. Iz
najvišje krogle se je videlo celo mesto. Odšli smo na glavni trg, kjer je bilo
veliko trgovin s čokoladnimi pralinami. Ogledali smo si še eno znamenitost kip
dečka ki lula. Bil je zelo majhen. To noč smo prespali v Parizu. Drugi dan smo
obiskali Disneyland. Bilo je zelo veliko ljudi. Ta park je zelo lep, a smo se
zaradi gneče peljali z le štirimi vlakci. Naslednji dan smo se z metrojem peljali
do avtobusa, ki nas je peljal na ogled Pariza. Na koncu pa smo seveda šli na
Eifflov stolp s katerega se vidi celo mesto. Bilo mi je všeč. V Luxemburgu smo
žal bili ravno na praznik, zato je bilo vse zaprto. Sledila je pot domov na kateri
smo ponovno prespali pri teti in stricu. Na tem potovanju smo se kar nekaj
naučili, ter se zelo zabavali, pa čeprav je bilo kar naporno. Upam, da bomo še
kdaj šli na takšno zanimivo potovanje.
Napisala Sara Simončič
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MOJA NEČAKINJA ADNA
Moji nečakinji je ime Adna. Stara je dve leti. Ime Adna sem izbrala jaz, saj mi je
zelo všeč.
Zelo rada ima igrače Hello Kity. Doma jih ima zelo veliko. Veliko pa ima tudi
oblačil z motivom Hello Kitty.
Vsak dan gremo skupaj na sprehod. Adna že sama hodi in tudi pove že
marsikatero besedo.
Hodi v vrtec in se rada igra z ostalimi. Ko pridem domov iz službe, me že
nestrpno pričakuje.
Zelo jo imam rada.
Samira Salihovič

NAJDRAŽJI!

Vesni naša, je pridna, fletna deklica,
Enkratna nežna dušica.
Smo radi z njo in se veselimo,
Nikoli žalost v srcu ne pustimo,
In se iskreno življenja veselimo.
Vse dobro in najboljše, vedno znova ti želimo.
Sožitje društvo plemenito in iskrivo.
Od nekdaj v njem le prijateljstvo velja.
Življenje samo naj bo lepo brez gorja
In vsi, ki v srcu dobro mislimo
Trudimo se, da drug drugemu koristimo.
Jeze ni, odšla je daleč, daleč stran.
Uganite prosim prijatelji dragi, kam?
Hrastnik 27.03.2010
Franc Hercog
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POHVALE V ZAHVALI
Spoštovani! V tem kratkem prispevku bi se rad zahvalil vsem ljudem, ki jih
osebno poznam, ali pa tudi ne, v Hrastniku in Zagorju, za njihova kakršna koli
dobra dela v društvu Sožitje ali v VDC. Otroci, ti sončki, ki včasih svetijo malce
po svoje, nas potrebujejo v vsej človeški veličini. Torej potrebujejo zvestega,
prijaznega, poštenega prijatelja. Veliko ljudi se zaveda, da je pomoč manj
uspešnim, bogatenje njih samih in, da je ljubezen do bližnjega dar, ki neizmerno
osrečuje.
Društvo Sožitje v Hrastniku s predsednikom g. Simončič Sandijem in njegovo
nepogrešljivo pomočnico, ženo Slavico, je zadnja leta naredilo ogromno za naše
člane in članice.
Toliko aktivnosti, toliko stikov, toliko pozitivne energije, upanja.
Kako lepo, kako vzpodbudno. Torej hvala vsem in vsakemu posebej.
Franc Hercog
KAKO SE JE VESNA NAUČILA DELAT MAKRAME
Smo se v Izoli zbrale, da bi se naučile izdelati kakšen okrasek z vrvico.
Mentorica nam je pokazal kako se vozli naredijo, Vesna se je trudila in trudila,
na kraju pa je rekla »tega pa jaz že ne bom znala«. Zvečer ko smo bile same se
ji dejala, da ne sme takoj vreči puško v koruzo. Naredile smo prvo zanka, nato
smo dvignile kiklico (spodnjo vrvico), položile druga vrvico na vrh in naredile
drugo zanko. Tako smo tisti večer naredile kar nekaj uspešnih zank.
Drugi dan smo hotele nadaljevati, pa ni šlo, ni šlo. Spomnila sem jo naj dvigne
kiklico, takoj je vedela kaj mora narediti in izdelek je bil tu. Pa poglejte kaj vse
smo naredile v delavnicah v Izoli.

Zapisala Minka Rizvič
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ZAHVALA
Da nam je bilo lahko tako lepo in da smo si lahko malo več privoščili se
zahvaljujemo našim podpornikom, donatorjem in dobrim ljudem

FIHO - ZVEZA SOŽITJE
OBČINA HRASTNIK
TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE
KSP Hrastnik
TOPLARNA
CEROZ
RTH
MERCATOR
SINDIKAT RTH
SINDIKAT TET
ALFA MIKRA-ZADRUŽNI DOM ČEČE
DR. GORANOVIČ
DR. FELE
DR. GUNA
DRUŠTVO INVALIDOV
SPAR HRASTNIK
CHICAGO BAR
RONDO
OŠ NH RAJKA
GASILCI RTH
IN DRUGI DONATORJI, KI NE ŽELIJO BITI OBJAVLJENI, TER VSEM,
KI STE NAMENILI DEL DOHODNINE, ZA DELOVANJE NAŠEGA
DRUŠTVA, TER SEVEDA VSEM ČLANOM IZVRŠILNEGA ODBORA,
KI SO SE POTRUDILI, DA NAM JE BILO VSEM LEPO.
V KOLIKOR IMATE KAKŠNO POBUDO, VPRAŠANJE ALI KARKOLI
BOMO IZREDNO VESELI, ČE NAS POKLIČETE NA TEL. ŠTEVILKI:
031-678-154 (Slavi) ali
041-612-924 (Sandi).
PA LEP POZDRAV DO SNIDENJA!
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PLAN AKTIVNOSTI DRUŠTVA SOŽITJE HRASTNIK
JANUAR - DECEMBER 2010
Datum

Čas

Aktivnost

Kraj dogajanja

1600-1730
1600-1730
1600-1730
1600-1730
1630-1800

KUHARSKI TEČAJ – ROJ. DNEVI
PLAVANJE
DELAVNICE-izdelovanje pustnih mask
ROJ. DNEVI-izdelovanje pustnih mask
PLAVANJE

VELIČKOVA 41
BAZEN HRASTNIK
OŠ NH RAJKA
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK

03.02.

1600-1730

OŠ NH RAJKA

06.02.

900

09.02.
12.02.

1800
1630-1800

23.02.
26.02.

1600-1730
1630-1800

DELAVNICE -izdelovanje pustnih
mask
PLANINSKI POHOD ali aktivnosti na
snegu
KULTURNI DAN-ogled predstave
PLAVANJE
POČITNICE
DELAVNICE ZA 8..MAREC
PLAVANJE

03.03.
06.03.
09.03.

1600-1730
900
1600- 1730

DELAVNICE ZA 8..MAREC
KOPANJE
VODEN OGLED NOVE KNJIŽNICE

12.03
18.03.
19.03

1630-1800
1500-1800
1700

23.03.

1600-1730

26.03.
31.03.

1630-1800
1600-1730

JAN.
06.01.
15.01.
20.01.
28.01.
29.01

FEB.
OŠ
NH
RAJKAparkirišče
KINO HRASTNIK
BAZEN HRASTNIK
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK

MAR.
OŠ NH RAJKA
THERMANA LAŠKO
KNJIŽNICA
HRASTNIK
PLAVANJE
BAZEN HRASTNIK
BOWLING +ROJSTNI DNEVI
PLANET 300
OBČNI ZBOR
RUDNIŠKI GASILSKI
DOM
SLADKA DARILA ZA MATERINSKI OŠ NH RAJKA
DAN
PLAVANJE
BAZEN HRASTNIK
DELAVNICE-velikonočni običaji
OŠ NH RAJKA

APR.
03.04.
06.04.
09.04.
14.04.

900
1600- 1730
1630-1800
1600- 1730

20.04.
23.04.
28.04.

1600- 1730
1630-1800

PLANINSKI POHOD NA HOM
ROJSTNI DNEVI
PLAVANJE
DELAVNICE-zdravje naše največje
bogatstvo
DELAVNICE-prva pomoč
PLAVANJE
POČITNICE
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KUM
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK
OŠ NH RAJKA
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK

Datum

Čas

Aktivnost

Kraj dogajanja

04.05.

1600- 1730

STADION HRASTNIK

07.05.
08.05.
12.05.

1630-1800
600
1600- 1730

18.05.
21.05.
26.05.

1600- 1730
1630-1800
1600- 1730

OBČINSKO
PRVENSTVO
V
ATLETIKI
PLAVANJE
EKSKURZIJA
DELAVNICE-domače
živali
naši
prijatelji
ROJSTNI DNEVI
PLAVANJE
DELAVNICE-spoznavajmo domači kraj

MAJ

14.05.

REGIJSKE IGRE

BAZEN HRASTNIK
ITALIJA
OŠ NH RAJKA
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK
OŠ
NH
RAJKAparkirišče
Kočevje

JUNIJ
01.06.

1600- 1730

04.06.
05.06.
09.06.

1630-1800
900
1600- 1730

12.06.

1100

15.06.
18.06.

JULIJ

1600- 1730
1630-1800

OBIŠČIMO
NAŠE
ČLANE
V
KRAJEVNI
PLAVANJE
PLANINSKI POHOD
DELAVNICE-PROMETNA
VARNOST
PIKNIK-srečanje Zasavskih Društev
Sožitje
ROJSTNI DNEVI
PLAVANJE

SKUPNOSTI
TURJEKOVK
BAZEN HRASTNIK
ŠMARTINSKO JEZERO
OŠ
NH
RAJKAparkirišče
SMREKOVINA
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK

1600- 1730

ROJSTNI DNEVI

VELIČKOVA 41

POČITNICE
AVG.
1600- 1730

OBČINSKO
PRVENSTVO
NAMIZNEM TENISU
ROJSTNI DNEVI

V

01.09.

1600-1730

DELAVNICE-spoznavamo domači kraj

04.09.
07.09.
10.09.12.09.
15.09.

900
1600-1730
1200

PLANINSKI POHOD - Aškerčevina
RAČUNALNIŠTVO
VIKEND SEMINAR

1600-1730

21.09.
24.09.
29.09.

1600-1730
1630-1800
1600-1730

OBČINSKO
PRVENSTVO
BOWLINGU
RAČUNALNIŠTVO
PLAVANJE
ROJSTNI DNEVI

Datum

Čas

Aktivnost

VELIČKOVA 41

SEP.
OŠ
NH
RAJKAparkirišče
RIMSKE TOPLICE
OŠ NH RAJKA

????
V PLANET 300
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK
OŠ NH RAJKA
Kraj dogajanja
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OKT.
02.10.
05.10.
08.10.

900
1600- 1730
1630-1800

09.10.
13.10.
19.10.
22.10.
27.10.

1000
1600- 1730
1600- 1730
1630-1800
1600- 1730

PLANINSKI POHOD
RAČUNALNIŠTVO
OBČINSKO
PRVENSTVO
PLAVANJU
KOSTANJEV PIKNIK
DELAVNICE-FOLKLORA
RAČUNALNIŠTVO
PLAVANJE
ROJSTNI DNEVI+folklora

KOPITNIK
OŠ NH RAJKA
V BAZEN HRASTNIK
ČEČE
OŠ NH RAJKA
OŠ NH RAJKA
BAZEN HRASTNIK
OŠ NH RAJKA

NOV.
02.11.
05.11.
06.11.
10.11.
16.11

1600- 1730
1630-1800
900
1600- 1730
1600- 1730

19.11.
24.11.
30.11.

1630-1800
1600- 1730
1600-1730

RAČUNALNIŠTVO
OŠ NH RAJKA
PLAVANJE
BAZEN HRASTNIK
PLANINSKI POHOD
DOBOVEC
DELAVNICE-folklora
OŠ NH RAJKA
PRIPRAVA
ZA
NOVOLETNO OŠ NH RAJKA
PRAZNOVANJE
PLAVANJE
BAZEN HRASTNIK
DELAVNICE-folklora
OŠ NH RAJKA
PRIPRAVA
ZA
NOVOLETNO OŠ NH RAJKA
PRAZNOVANJE

DEC.
03.12.
04.12.

1630-1800
1700

PLAVANJE
MIKLAVŽ

08.12.
14.12.

1600- 1730
1600- 1730

17.12.

1630-1800

24.12.
27.30.12.

1600- 1730
1800- 1930

ROJSTNI DNEVI
PRIPRAVA
ZA
PRAZNOVANJE
PLAVANJE
NOVOLETNO PRAZNOVANJE
OGLED NOVOLETNIH PRIREDITEV
OBISK ČLANOV

BAZEN HRASTNIK
RUDNIŠKI GASILSKI
DOM
OŠ NH RAJKA
NOVOLETNO OŠ NH RAJKA
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BAZEN HRASTNIK
HRASTNIK

Se spominjate zgodbe o GULIVERJU,
ki je prišel med velikane!
Tudi mi bomo odšli tja v deželo

GULLIVERLANDIJO
V soboto 8. maja 2010

VABLJENI!
Pojdimo skupaj in doživimo nepozaben dan!

Ta dežela je v ITALIJI v bližini TRSTA, zato začnite varčevati, ker bo
prispevek udeležencev 10 EUR in obilo dobre volje.
Za vse ostalo poskrbi Društvo.
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