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DETLOV KLOPOTEC

ALI STE VEDELI?

• Da  smo  ponovno  podpisali  pogodbe  o
sodelovanju  z  vsemi  šestimi  poslovnimi
partnerji,  z  Domom starejših  občanov Tezno
žal samo do konca marca 2014.

• Da je bil  januar za Detel  neugoden mesec -
dva  delovna  programa  (TBP  in  Lek)  sta
potrebovala precej manj naših storitev. Manjši
obseg  dela  se  je  poznal  tako  na  vzdušju  v
naših delavnicah kot na zaslužku. Februar že
boljše kaže.

• Kupili  smo  novi  kombi  za  prevoz  materiala.
Prejšnji je bil zelo trpežen in je zdržal z nami
skoraj 13 let. Upamo, da nas bo tudi novi imel
tako rad.

• V februarju  bomo začeli  s  plesnim krožkom.
Plesno predznanje in velike plesne spretnosti
niso potrebne, vabljen je vsak, če le ima rad
glasbo in ples.

ŠE ENA NOVICA: Naš Klopotec bo odslej izhajal 
vsaka dva meseca, bo pa daljši kot doslej – če se 
bo le nabralo dovolj člankov. Prebrali ga boste 
lahko na oglasni deski, če pa si kdo želi Klopotec 
na papirju, ga bomo z veseljem natisnili.

Vsak izvod Klopotca si boste lahko prebrali tudi na
naši spletni strani: www.zavod-detel.si

PRAZNOVANJA 

VSEM,  KI  STE  PRAZNOVALI  ROJSTNI  DAN  V
DECEMBRU IN JANUARJU IN GA PRAZNUJETE V
MESECU FEBRUARJU, ŽELIMO VELIKO ZDRAVJA,
USPEHOV,  LJUBEZNI IN DOBRE VOLJE!

NAŠEGA INŠTRUKTORJA DUŠANA JE V
DECEMBRU OBISKAL  ABRAHAM. VSI

SODELAVCI TI ČESTITAMO IN ŽELIMO še
naslednjih 50 let 

 

J.K.

PRISPEVKI SODELAVCEV

Moje delovno okolje

Moje  delovno  okolje  je  prijetno.  Ko  pogledam skozi
okno  delavnice,  vidim veliko  zelenja,  ki  me pomirja.
Delovno  vzdušje  je  zaradi  prijaznih  sodelavcev
sproščeno. Veliko se skupaj nasmejimo. Mentorji nas
znajo motivirati  in  razvedriti.  Trudimo se,  da so naši
delovni prostori urejeni in da delo poteka nemoteno.
Tudi vodstvo Detla skrbi za naše dobro počutje. Veselo
je  na novoletni  zabavi,  pikniku  na  Ribičiji  ali  med
vikendom na morju.

Nina Erlih, Ptuj

Naš novi kombi

Kupili  smo  kombi  za  prevoz  materiala.  Je  znamke
Peugeot Boxer. Znak za francosko znamko Peugeot je
lev, firma ima sedež v Parizu.
Star je tri  leta in pol. Približno za 50 cm je daljši od
Renault Master-ja, ki smo ga imeli prej. Je tudi višji, to
pomeni,  da  lahko  naložimo  več  materiala.  Vanj
spravimo 6 velikih železnih zelenih zabojev. Odvisno je
od teže, ali so lahko vsi polni ali ne.  Tudi sredinska
vrata  so  širša  kot  pri  Masterju,  kar  omogoča  lažje
nalaganje in razkladanje zabojev.
Ima klimo in ABS sistem zaviranja.
Avto poganja 3.0 turbo dieselski  HDI motor, ima 150
konjskih  sil.  Dno  kombija  ima  umetno  maso,  da  se
manj  poškoduje,  ko  se  nalaga.   Ima  zimske  gume
znamke Bridgestone. Je snežno bele barve.

Meni se zdi fenomenalen, mentorji so dobro izbrali.

David Šuman, Trčova

NOVOLETNA ZABAVA

Že je tukaj februar in vsi smo malo pozabili, kako lepo
je bilo  na praznovanju novega leta. 
Ponovno smo bili  na Ptuju, v nam že znani dvorani,
kjer nas je skupaj 120 uživalo v gledališki  predstavi,
zapeli  smo  z  našo  pevsko  skupino  in  se  odlično
okrepčali z dobro jedačo in pijačo.

Spomnimo  se  novoletne  zabave,  ki  jo  je  takole
zabeležil naš  fotoaparat. 



Pevci smo se nadvse zabavali ob našem nastopu,

nagrajeni pa smo bili z vašo pevsko podporo in lepim 
aplavzom.

Nasmejala nas je gledališka skupina iz Vitomarcev z igro
»Štirje letni časi«.  Posebno še energična gospodična na
levi.

Sodelavci iz Ptuja so šefico presenetili z novoletnim 
darilom.

Če so inštruktorji nasmejani, je vse dobro!  

Med nastopi in jedačo ter pijačo je potrebno kakšnega 
pokaditi..

»Daj, slikaj še nas iz Preventa, ker smo ful dobre volje!«

Ste opazili dva božička med nami?



PRISPEVEK NAŠE ŠPORTNE EKIPE

Z  velikim  zanimanjem  sledimo  rezultatom  naših
športnikov na olimpijskih igrah. Včeraj smo videli
kar  tri  naše  športnice  na  najvišjih  stopničkah in
občutek je res lep. Čestitamo!

Do današnjega  dne,  je  slovenska  reprezentanca  na
olimpijskih  igrah  v  Sočiju  osvojila  4  medalje.  V
smučarskih  skokih  je  blestel  Peter  Prevc  na  mali
skakalnici  z  srebrno  medaljo,  Teja  Gregorin  je  z
bronom končala biatlonsko 10 kilometrsko preizkušnjo,
v smučarskem teku proste tehnike pa je Vesna Fabjan
osvojila prav tako bronasto medaljo. Naša svetla, zlata
Tina  Maze pa  je  na smuku osvojila  zlato  olimpijsko
medaljo, ki si jo je delila z Dominique Gisin iz Švice.
Naša  športna  ekipa  napoveduje,  da  bomo
najverjetneje  dobili  še  eno  medaljo  v  super
veleslalomu, naša favoritka pa je seveda Tina Maze,
najhitrejša Korošica na smučeh.  Na veliki skakalnici
pa mislimo, da bo medaljo prinesel Peter Prevc. Vsi
bomo navijali za naše. 

Nogomet

Na  slovenskih  tleh  pa  se  je  v  decembru  Maribor
pomeril z ekipo Wigan in jo premagal z rezultatom 2:1
in  se  uvrstil  v  šestnajstino  finala  lige  Evropa.  20.
februarja  se  bo  Maribor  pomeril  z  ekipo  Sevilla  iz
Sardinije v ljudskem vrtu. 

Košarka

Pri košarki v tujini, natančneje v ligi NBA pa je trenutno
najboljša ekipa Indiana Paceres. 

Športna ekipa, Trčova

ZDRAVSTVENI NASVETI:   NEGA ROK POZIMI

• Izogibajte se umivanju z vročo vodo in uporabljajte pH-
nevtralno, neodišavljeno milo z vlažilnimi sestavinami.
Preveč  bazična  mila  uničujejo  kisli  zaščitni  plašč,  ki
kožo ščiti pred okužbami in umazanijo. 

• Kremo za  roke  namažite  po vsakem umivanju  in  jo
vedno vtrite tudi v obnohtno kožico. Če vam običajne
kreme ne zadostujejo, bo morda pomagalo karitejevo
ali kokosovo maslo.

• Po  potrebi  (vendar  ne  več  kot  enkrat  na  teden)
opravite piling.

• Pred spanjem premažite dlani z mandljevim ali olivnim
oljem, ki mu lahko dodate topel med. 

• Če so vaše dlani mrzle, jih zmasirajte in tako pospešite
obtok krvi. 

• Med  hišnimi  opravili  nosite  rokavice  iz  lateksa,
podložene  z  bombažem,  ki  preprečuje  znojenje.
Kemikalije  so  namreč  izrazito  bazične,  zato  dlanem
zelo  škodujejo.  Če  nimate  rokavic,  detergentu  za
pomivanje posode dodajte nekaj mandljevega olja. 

• Preden  se  odpravite  na  mraz,  si  obvezno  nadenite
tople rokavice. 

• Doma  ne  grejte  premočno  in  uporabljajte  vlažilnik
zraka. Pomagate si lahko tudi s krožnikom vode, ki ga
postavite zraven radiatorja: za lepši vonj uporabite kar
rožno vodo.

T.P.                                    

RECEPT MESECA: LENA GOSPODINJA

Sestavine: ½ kg skute, 2 navadna jogurta, 9 žlic moke,
5 žlic sladkorja, 3 jajca, 1 pecilni prašek, 1 vanilin 
sladkor, 2 žlici belega olja.
Preliv: 1 velika kisla smetana, 1 jajce.

Vse sestavine zmiksaš in vliješ v pekač. Pečeš na 180
stopinj celzija pol ure. Daš iz pečice, poliješ preliv in 
pečeš še 10 minut.

Jožica Korenjak, Ptuj

NEKAJ ZANIMIVOSTI

 
Skupinsko sedenje na WC-ju je lahko družaben 
dogodek, so si mislili že Rimljani. Kaj si pa o tem 
mislimo danes, veste dobro sami. Če imate radi, da 
vas na WC-ju opazujejo, so tale stranišča prav za vas. 

Fotografije so iz OI v Sočiju

VIC                 
V morju se utaplja moški. Primorci stojijo in gledajo. 
Ena izmed žensk zavpije:
»Kaj pa stojite?!?!?«
 Eden izmed moških odgovori:
»Saj res, usedimo se!«


