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DETLOV KLOPOTEC

ALI STE VEDELI?

 da  bo  spletna  stran  Zavoda  Detel  zaživela
predvidoma v mesecu juliju;

 da  so  priprave  na  naš   piknik,  ki  bo  01.06.  na
Ribičiji, v polnem teku.

PRISPEVKI SODELAVCEV

Pohod na maratonu treh src v Radencih

Najprej čestitke vsem udeležencem za prehojeno 10 km 
razdaljo v Radencih! 
Letošnjega pohoda v okviru 33. maratona v Radencih smo 
se udeležili prvič. Pogoji so bili čisto poletni, kot nalašč za 
nas. Sonce je dobro grelo progo in naše glave...zato res še 
enkrat  bravo vsem.
Preživeli smo čudovit dan. Pohod je potekal po načrtih, brez
zapletov. Na popotovanju po Kapelskih vinogradih oz. 
vinorodni deželi so nas čakale številne naloge, vzponi, 
spusti. Uspelo nam je prehoditi zelo veliko razdaljo in s tem 
je marsikateri udeleženec premagal celo samega sebe. 
Zmogli smo vsi.  Bilo je neverjetno, bilo je nepozabno. 
Hvala, da ste prišli v tako velikem številu, pa se vidimo spet 
drugo leto.

 Vroče!
P.V.

PRAZNOVANJA IN DOGODKI:

V  najlepšem  mesecu  maju  so  prijokali  na  svet  naši
sodelavci:
Šuman  David,  Flac  Ivo,  Farič  Andrej,  Kontrec  Slavica,
Brumen  Marjana,  Čaplo  Cvetka,  Dobič  Patricija,  Marin
Anton, Merc Olga, Sapač Klavdija in naš inštruktor Peterka
Miran. 
Za njihov rojstni dan jim želimo vse najboljše!!!
Na Ptuju pa smo zopet praznovali srečanje z Abrahamom.
Tokrat je podal roko naši sodelavki Olgi Merc. Skupaj smo se
poveselili 10.05.2013.

Ali je res minilo toliko let?
50 let, odkar prijokala si na svet.

Boš morala že nekako verjeti, 



da si se rodila pred 50. leti.
Res, prišla je obletnica, 

ki imenuje se pol stoletnica.
A kaj si moreš za vse to, 

če pa veš, da vsem leta tako hitro gredo.
Hočeš, nočeš, taka je usoda, 

Abrahamova so kruta leta.
A, ne beli si glave, 

ker še dolgo je do stoletnice.
Minilo pa ti bo mnogo prej, 

če pospremili te bomo na poti tej.

Čestitki se pridružujemo tudi vsi sodelavci iz Trčove in  
Murske Sobote ter naši Olgici želimo, da bi bila zdrava ter 
ostala vedno tako »na hece«!

 V vseh enotah Zavoda Detel se aktivnosti vrstijo ena za 
drugo.  Na sliki vidimo skupino fantov in deklet, ki so se na 
Trčovi odločili za angleški krožek.

Vodi ga simpatična študentka Raisa, ki je udeležence krožka
razvrstila  v  dve  skupini.  Pravi,  da  se  prav vsi  trudijo  in  z
zanimanjem sledijo pouku!

V vseh  enotah  našega  zavoda že  dober  mesec  vsaki  dan
poteka tudi telovadba, ki jo vodijo naši inštruktorji. Nekateri
z veseljem pristopijo k telovadbi, ki traja dobrih pet minut
med pavzo. Še vedno ostane dovolj časa za kavo.

Kadar je lepo vreme telovadimo zunaj. Naj nas bo vsaki dan 
več, ne manj!!!!  Lahko nam samo koristi.

J.K.

Društvo OZARA – nacionalno združenje za kakovost 
življenja

Beseda   »OZARA«  pomeni travnat svet na koncu njive, kjer
se pri oranju obrača plug. Tako v prenesenem pomenu ime
OZARA vzbuja  asociacije  na vračanje  v  skupnost,  počitek,
sprostitev, kontinuirano delovanje, vztrajnost,… 

Ljudje  smo  iz  dneva  v  dan  izpostavljeni  številnim
obremenitvam, pričakovanjem in stresu, ki lahko vodijo do
duševnih motenj. V društvo OZARA Slovenija se zavedajo,
da je za ohranjanje  in izboljšanje duševnega zdravja  ljudi
izjemnega pomena njihova socialna vključenost oz. podpora
, ki  jo lahko nudi družbena skupnost.  Zaradi tega izvajajo
različne  programe,  ki  ljudem  s  težavami  v  duševnem
razvoju, pa tudi njihovim svojcem, pomagajo pri izboljšanju
kakovosti njihovega življenja.

V društvo Ozara, enota Ptuj je vključena tudi naša sodelavka
Olga Merc.  Olga je  svoje prijatelje iz  društva povabila  na
ogled  Zavoda  Detel  Ptuj.  Dogovorili  smo  se  za  datum  in
uporabniki  društva  Ozara  in  njihovi  mentorji  so  prišli  na
obisk 8.5.2013. Razkazali smo jim delavnice, predstavili naše
delo in  prijetno poklepetali  ob  kavici.  Prinesli  pa so nam
tudi prelepo sliko, ki  so jo sami izdelali  in zdaj krasi  našo
sejno sobo.

Glavna urednica: Suzana Zadravec
Odgovorni urednik: Rok Gošnjak
Uredniški odbor: Tanja Peršuh, Nada Iskra, Janja Kaloh, Petra Vršič



T.P.

INŠTRUKTORJEVA ISKRICA

»Shujšal sem za 15 kg. Dobro je to, ker me je lani na morju 
kar dol vleklo!«

(Vzamimo si vzgled, saj se morje hitro bliža);

V. K.

VIC

Pride komandir na postajo in razdeli svojim policajem 
vstopnice za ogled predstave »Figarova svatba«. Naroči jim, 
naj se sicer lepo oblečejo, da pa ni potrebno priti
v frakih, saj je to samo predstava in ne prava poroka.

Pa reče en policaj drugemu:
"Kaj se bo hvalil, zadnjič, ko smo šli gledat balet »Labodje 
jezero«, je pa edini prišel v kopalkah!"

RECEPT MESECA:  

                                           

INŠTRUKTORJEVA ISKRICA

»Toliko  sem  prevozil  s  svojim  starim  kolesom,  da  je  bil
popolnoma  uničen.  Še  po  klancu  navzdol  sem  na  koncu
moral pošteno goniti.«

J. K.
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