ZBRANI ZA SREČO IN ZDRAVJE V LETU 2020
Leto se nezadržno bliža koncu. Vse je praznično okrašeno ter v
pričakovanju nekaj lepega, nekaj novega.Po polni luni in prvem snegu
smo se članice in člani kluba, v petek, trinajstega (13.), zbrali na
prednovoletnem srečanju. V slovesno okrašeni dvorani, s krasnimi
pogrinjki na mizah, smo pričeli naše druženje. V kulturni program nas je
popeljal kvartet policijskega orkestra. Na čas, ki neizmerno beži, nas je s
pesmijo spomnil naš član Marjan, ki je vse do poznih večernih ur skrbel
za prijetno razpoloženje udeležencev srečanja.

Pred zbrane je stopil Rafael Viltužnik, pomočnik direktorja Policijske
uprave Maribor, ki je na kratko spregovoril o pomenu varnosti, izpostavil
dobro medsebojno sodelovanje ter izrekel iskrene želje članom kluba.
Slavnostni govornik je bil podpredsednik kluba in Zveze klubov Slovenije
Jožef Grah, ki je na svoj izviren način potrkal na vest posameznikov ter
zaželel predvsem obilo zdravja, zadovoljstva in dobre volje.

Kulturni program je povezoval predsednik kluba Mirko Ploj, ki je povedal,
da se zbrani na simbolni ravni poslavljamo od leta 2019. Tako imenovani
»veseli december« je čas, ko vsaj enkrat v letu prikličemo in oživimo vse
dobre želje in ideje. Res je, da nam je tudi v tem letu zmanjkalo časa za
kakšno pomembno reč, ki smo jo načrtovali, pa se ni izšla. Pa nič zato!
Prav je, da nam nekaj upov in želja ostane tudi za prihajajoče leto.
Napovedal je malo asico Zojo, staro osem let, učenko 3. razreda OŠ
Jakobski Dol, ki nam je zapela več pesmi. S svojo otroško prisrčnostjo in
pesmimi, ki zadenejo dušo in srce, nas je prevzela in navdušila.

Predsednik je povedal, da so v domovih za starejše obiskali naše člane
ter jim izkazali majhno pozornost. Prenesel je tudi pozdrave vseh tistih, ki
so jih izrazili ustno ali pisno in se srečanja niso mogli udeležiti.
Vsak član je prejel skromen spominek in sicer stenski koledar in kemični
svinčnik, oboje z logotipom kluba. Vsak si je lahko izbral tudi fotografije s
srečanj in izletov v letu 2019. Naš član Branko Dogša je, v spomin na
naša druženja, pripravil DVD-je s fotografijami.
Spet je »govorila« glasba kvarteta policijskega orkestra. Opomnila nas
je, da lahko s prijazno besedo, prijateljskim nasmehom in toplim
objemom delamo čudeže. S temi mislimi moramo zasejati vse dobro na
tem svetu!

V nadaljevanju smo zaslužnim članom podelili majhna darila za velika
dejanja. Zahvalili smo se jim za njihovo delo in trud v klubu. Tokrat so si
darila prislužili: Branko Dogša, Mira Marin, Milan Traper, Majda Bobanec
in IlkaKalunder. Na letošnjem srečanju članic in članov Zveze klubov
Slovenije v Kopru sta bili našima članoma Milojku Cerkovniku in Tonetu
Tušeku podeljeni zlata in srebrna plaketa. V spomin na ta svečani
dogodek smo jima podarili fotografiji.

Kulturni del druženja smo zaključili, tako kot smo pričeli, z glasbo
kvarteta policijskega orkestra in Zojinim petjem.
Predsednik je vsem zaželel veliko sreče, zdravja in medsebojnega
razumevanja. »Naj bodo vse vaše poti srečne, pa kamorkoli vas že
vodijo. Srečni pa bomo, če vas bodo čim večkrat vodile tudi v naš klub,«
je zaključil.
Z glasbenimi gosti smo še nazdravili in skupaj zapeli.

Sledilo je prijetno druženje. Najprej ob dobrem kosilu, sladici, kavici in
pijači. Za domače pecivo, ki je krasilo mize, je poskrbela naša članica
Mira.
V ozadju je bilo ves čas slišati prijetno glasbo in glas našega glasbenika
Marjana. Plesalci pa so se brez predaha znojili na plesišču.
Sledili sta še dve presenečenji. Prvo humoristični skeč našega člana
Gustija Volška in Anite Arzenšek, o vsebini dela na oddelku milice Tezno
v letu 1973 ter o skrbi za varnost pešcev.

Naslednje presenečenje so bili tamburaši KUD Šmartno na Pohorju.
Sedem tamburašev pod vodstvom Martine Motaln nam je zaigralo več
prekrasnih pesmi. Lepo so zvenele tamburice, še lepši je bil glas njihovih
pevk.

Dan se je že prevešal v noč, ko smo slovesno, ob penini in glasbi, na
simbolni način, vstopili v novo leto. Ko smo v dvorani prepevali »bele
snežinke«, so zunaj že pošteno padale in prestrašile marsikaterega
udeleženca srečanja. Ob tej priložnosti smo se za delo in trud zahvalili
Cvetki, ki nam je ves čas srečanja stregla, ter kuharicam, ki so nam
pripravile hrano.

Glasba in ples, predvsem pa prijeten klepet, je najbolj vztrajne družil
pozno v noč. Pojedli smo še kislo juho ter se odpravili domov. Sledili so
stiski dlani, ki so povedali več, kot tisoč besed!
Po koncu srečanja nas je zunaj pričakala zimska idila – prvi sneg. Pobelil
je naravo in tako na simbolni način prekril napake ljudi. Navidezno je bilo
vse novo in čisto, kot bi dejansko vse na novo pričeli.

»Spoštovane članice, spoštovani člani,
veseli smo, da se nas na prednovoletnem srečanju vsako leto zbere več.
V svojem imenu in imenu članov izvršnega odbora kluba vam želim
vesele praznike ter zdravo in srečno leto 2020,» so bile besede
predsednika, ki nas bodo spremljale skozi prihajajoče leto.
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