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Pestro leto dogodkov Rotary kluba Velenje
V letu, ki se izteka, so na obraze ljudi narisali kar nekaj nasmehov – Ob 10. obletnici Rotary
kluba Kumanovo so podpisali dogovor o pobratenju – Podelili so tudi štipendijo za mlado
lokalno glasbenico, ki potrebuje sredstva za študij na konservatoriju na Škotskem
Jasmina Škarja

Vsak december je poseben, tudi zato, ker si marsikdo prizadeva, da bi sodeloval in pomagal
drugim premagovati vsakodnevne težave. Med tistimi, ki vidijo
in sočutno priskočijo na pomoč
tudi čez leto, pa so člani Rotary kluba Velenje, ki so se tudi
letos odzvali na mnoge stiske
in težave ljudi. Predsednik dr.
Peter Peer, prof. Fakultete za
računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani, poudari,
da je prioriteta humanitarnega
kluba ne samo poiskati in izpolnjevati poslanstvo v socialnem
smislu, temveč tudi poiskati in
izpostaviti ljudi, ki imajo talent,
ter jim ponuditi pomoč, ker jim
socialne razmere ne omogočajo
uresničevanja ciljev. Zavedajo
se, da je znanje tisto, ki plemeniti družbo in minimalizira socialne težave.

Tudi letošnje leto so
izpeljali kar nekaj
projektov

Veseli jih, da so v letu, ki se izteka, na obraze ljudi narisali kar
nekaj nasmehov, pa vendar jim
še več pomeni to, da niso aktivni samo konec leta, saj pripravljajo tradicionalne projekte, ki
živijo iz leta v leto. »Če izpostavim zadnjo tretjino leta, je tukaj
projekt v dobrobit Varni hiši Velenje, ki jo mesečno podpiramo
z različnimi, predvsem materialnimi donacijami. V predprazničnem času smo organizirali
tudi obdarovanja za varovanke
in njihove otroke. Veseli nas,
da smo ob 10. obletnici Rotary
kluba Kumanovo (Severna Makedonija) podpisali dogovor o
pobratenju in donirali projektu

pogozdovanja zaradi požara,
ki je v njihovi okolici povzročil
veliko škode. Že vrsto let s Knjižnico Velenje sodelujemo pri
projektu Klic iz omare, kamor
doniramo tudi sredstva za nove
igrače v Igroteki. S projektom
pozivamo ljudi, da pobrskajo

tniki za umetnike, na kateri bo
sodelovalo kar nekaj predvsem
lokalnih akademskih slikarjev
in kiparjev. »Osnovni koncept
te spletne dražbe temelji na doniranih delih umetnikov. Trenutno je k projektu že pristopilo
12 umetnikov. S pridobljenimi

ki potrebujejo finančna sredstva
ali štipendijo za svoje ustvarjanje, a jim razmere to otežujejo
(eno bomo podelili v sodelovanju z Rotaract klubom Velenje),« dodaja dr. Peer, ki doživeto in poln energije stopa tudi v
novo leto. Vpet je tako v lokalno

... imeti pogum biti sama sebi
prijateljica, kot znam biti svojim prijateljicam ...
... imeti sočutje, potrpežljivost
in razumevanje do sebe ...
... imeti samozavest obuti
visoke pete, četudi v njih ne
znam hoditi ...
... znati razlikovati med tem,
nad čimer imam vpliv, in
tistim, nad čimer nimam nadzora ...
... v polnosti sprejeti svoje telo
in biti hvaležna zanj že zdaj,
ne šele čez 5 kilogramov
manj ...
... si v ogledalu povedati resnico, četudi še tako zelo skeli ...
... varovati svoj mir in ga okrepiti ...
... odkrivati svoje srčne želje
in jih uresničevati ...
... biti kreativna, ustvarjalna,

Trenutno se vam v življenju dogaja toliko zanimivih stvari, da so vam zimski dnevi
postali čisto prekratki. Nezadostna količina počitka in spanca ter ponočevanje
do zgodnjih jutranjih ur pa bodo zahtevali svoj davek. Že sedaj čutite, da ste na
robu moči. Če boste s takšnim tempom nadaljevali še nekaj dni, boste kmalu
obležali, saj vam bo imunski sistem čisto odpovedal. Če boste silvestrski večer preživeli bolj burno,
si naslednjih nekaj dni zares vzemite za počitek, ukvarjanje s športnimi dejavnostmi in poskrbite za
zdravo prehrano. Telo vam bo neizmerno hvaležno. Novoletnih želja tokrat ne boste zaupali nikomur.

Bik, 21. 4. – 21. 5.

Vaš urnik je bil cel december izjemno natrpan, kar vas je precej izželo ter vas
psihično in fizično utrudilo. Preveč ste se razdajali za ostale družinske člane,
prijatelje in tudi sodelavce, zase pa ste pozabili poskrbeti. Prišli boste do točke,
ko ne boste več vedeli, kaj si pravzaprav sploh želite. Najbolj vam bosta prijala
mir in tišina, zato se boste nekoliko oddaljili tudi od družinskih članov. Morali se boste umiriti in
krepko razmisliti o načrtih za prihodnost, saj se boste znašli na življenjskem razpotju. Odločili se
boste za drastično spremembo na nekem pomembnem področju vašega življenja. Ne bo lahko, bo
pa vredno poskusiti.

Dvojčka, 22. 5. – 21. 6.

V pričakovanju novega leta se boste počutili odlično. S svojo pozitivno energijo
boste silvestrski večer popestrili vsem okoli sebe. Tudi bolj pogumni boste, kot
ste sicer. Višek energije in samozavestni nastop vam bosta pomagala, da se boste
končno upali približati osebi, ki vam je že dolgo na skrivaj všeč. Veliko oporo
boste našli tudi v prijatelju, ki vam je še vedno priskočil na pomoč. Tudi tokrat vas bo spodbujal
in srečni boste, da ga imate, kar mu boste ob koncu tedna tudi povedali. Tudi zato, ker veste, da je
zares vreden zaupanja in vam želi samo najboljše. Zdravje bo trdno. Poskrbite, da bo tako ostalo.

Rak, 22. 6. – 22. 7.

Nekdo, ki vam je zelo blizu, vas bo močno razjezil in prizadel vaša čustva. Ne
spuščajte se z njim takoj v prepire, saj boste s tem položaj le še poslabšali.
Brzdajte se do trenutka, ko boste začutili, da je največja zamera že izhlapela. Če
boste h konfliktu pristopili mirno in tej osebi razložili, da vas je s svojimi dejanji
prizadela, se vam bo tudi opravičila. Vajin odnos se bo tudi zato v prihodnosti izboljšal in poglobil.
Konec tedna boste posvetili družini. V tem boste zelo uživali, poleg tega pa se boste v njihovi družbi
počutili varno in ljubljeno. Začetek leta boste preživeli srečni v zavetju doma.

Lev, 23. 7. – 23. 8.

Podpis dogovora o pobratenju z Rotary klubom Kumanovo (Severna Makedonija) z začetka decembra.

po omarah in prinesejo v knjižnico igrače, ki jih ne potrebujejo več in si jih lahko nato otroci čez leto izposojajo. Ta akcija
še poteka, zaključila pa se bo s
koncem decembra. Ravno pa
smo podelili štipendijo mladi
lokalni glasbenici, ki potrebuje
sredstva za študij na konservatoriju na Škotskem. Veseli smo
tudi, da smo lahko sodelovali
pri dobrodelni dražbi Varstveno
delovnega centra SAŠA. Projekt Donirana hrana pa je tako
naša stalnica iz meseca v mesec,« našteva predsednik kluba
dr. Peer.

Umetniki za umetnike

Dr. Peer izpostavi tudi prihajajoči projekt, e-dražbo Ume-

Ponosni so tudi na to, da je njihov klub ena od sodelujočih
entitet pri projektu Donirana hrana, saj že od same vzpostavitve redno sodelujejo in organizirajo prevzem hrane za socialno
ogrožene posameznike.
V novembru so za kontinuirano izvajanje projekta prejeli spominski znak Vlade Republike Slovenije, ki ga je podelil župan
Mestne občine Velenje.
sredstvi iz naslova dražbe bomo
lahko zbrali sredstva za poletni
tabor socialno ogroženih otrok
v Gozdni šoli v Mozirju, ki ga
tradicionalno organiziramo
skupaj z Medobčinsko zvezo
prijateljev mladine, s Športno
zvezo Velenje in Športno unijo
Slovenije. Nekaj pridobljenih
sredstev želimo nameniti tudi
za nadarjene mlade umetnike,

inovativna in gledati preko
okvirjev ...
... se ceniti in pika ...
... znati počivati ...
... si odpuščati sproti, redno in
z vsem srcem ...
... izraziti svoje mnenje, četudi
se mi trese glas ...
... biti odločna, a srčna ...
... dajati ljudem podporo, oporo ter jim nameniti nasmeh ...
... negovati odnose s tistimi, ki
so mi dragi v srcu ...
... privoščiti si dobre knjige, tople klepete, sončne zahode in
gledanje v zvezdno nebo ...
... znati reči »ne« stvarem,
okoliščinam in ljudem, ki niso
po meri moje duše ...
... večkrat reči »da« stvarem,
okoliščinam in ljudem, ki polnijo mojo dušo ...
... biti zvesta sama sebi ...
Imaš tudi ti kakšno obljubo
sama sebi? Napiši jo. Daj ji
glas in prostor. Uresniči jo.
Iskreno navijamo zate!
Pogumen skok v leto 2022
želimo Renata, Nives in Ines
(Društvo SŽM)

🔲

Tako od domačih kot od prijateljev ste v preteklih prazničnih dneh dobili veliko
lepih daril, med njimi tudi nekaj zelo osebnih, za vašo dušo. Najbolj pa vas greje
občutek, da jim veliko pomenite. Žal pa še ni čas, da za letos odložite delo in skrbi.
Čakata vas namreč še zadnja dva dneva trdega dela. Vašim nadrejenim ne bo
mar, da prazničnega časa še ni čisto konec. Vse naloge boste vestno opravili, na pragu novega leta
pa boste zelo zadovoljni s svojim življenjem. V krogu družine boste mirno in uspešno zaključili leto
in se veselili novega, ki šele prihaja. Nimate velikih želja, saj ste letos postali zelo realni.

Devica, 24. 8. – 22. 9.

kot širše poslovno in delovno
okolje, saj kot profesor nekaj časa preživi tudi v Ljubljani. Želje
za leto 2022? Želi si, da bi nam
čim hitreje uspelo obvladati koronavirus ter da bi bilo pomoči
potrebnih čim manj oziroma tovrstnih potreb sploh ne bi bilo.

Skozi tančice ženskega pogleda

Obljuba
sebi za leto
2022

Oven, 21. 3. – 20. 4.

🔲

V preteklih nekaj tednih ste čisto pozabili na skrb za svoje zdravje. Res je, da je
lepo praznovati in tudi dobro jesti, niste pa opazili, da se vam je v kratkem času
nabralo kar nekaj odvečnih kilogramov. Tudi splošno zdravje bo občutljivo, saj
bo vaše telo vsak dan bolj utrujeno, duša pa vse bolj nemirna. Še dobro, da bo
prazničnega časa kmalu konec. V naslednjem mesecu poskrbite za bolj zdrav način življenja, sploh
pa prehranjevanja. V nasprotnem primeru se bodo kilogrami le še bolj kopičili. Če nimate dovolj
volje, da bi sami telovadili, se vključite v kakšno skupinsko vadbo.

Tehtnica, 23. 9. – 23. 10.

Cel mesec december je bil za vas zelo miren, zadnji dnevi pa bodo naravnost divji.
Gnečo, ki vas čaka, boste nekako morali znati izkoristiti tudi za to, da si bolje
organizirate čas. Vsaj ob večerih se posvetite samo partnerju. To, da sta skupaj,
ko so zraven še drugi, mu trenutno ne pomeni kaj dosti. Ukrepajte, saj se bo vajin
odnos v nasprotnem primeru skrhal in ohladil. Spoznali boste, da ima partner prav, ko vam očita, da
se niste kaj preveč pripravljeni prilagoditi tudi njegovim željam. Če bo vedno obveljala vaša, boste
kmalu sami. Če želite ohraniti vajino zvezo, bodo kompromisi nujni. Tokrat boste morali popustiti vi.

Škorpijon, 24. 10. – 22. 11.

Zdelo se vam bo, da še ni pravi čas za inventuro dogodkov leta 2021, a jo boste
morali narediti. Začeli se boste namreč zavedati, da ste v tem obdobju od življenja
pričakovali veliko preveč. Vsega žal ni mogoče imeti in dobiti, sploh pa ne takoj
in brez kakšnega pravega truda. Morda boste precej žalostni, saj se boste začeli
zavedati, da ste z nekaterimi svojimi dejanji porušili številne mostove. Razočarani boste tudi zaradi
sodelovanja s poslovnimi partnerji, ki se doslej ni odvijalo po vaših pričakovanjih. Rezultati vašega
dela se bodo pokazali z zamikom, vendar le, če boste v projekte vložili vse svoje znanje in energijo.

Strelec, 23. 11. – 22. 12.

Veseli ste, da je večina decembrskih praznikov mimo, saj vam bosta mir in samota
precej prijala. Vendar pa se ne tolažite, da ste najbolj srečni, če ste doma. Ker to ni
čisto res. Radi ste v družbi, vendar le z ljudmi, ki jih dobro poznate in jim zaupate.
V prvih januarskih dneh ne boste imeli prave volje za nič produktivnega, najbolj
od vsega vam bo prijalo poležavanje. Imeli pa boste kup idej, ki jih boste izpeljali, ko bo volja spet
prišla. Ne bo treba dolgo čakati, saj se vam bo v teh dneh zgodilo nekaj zelo lepega. Preden novico
poveste na glas, še malo počakajte. Vsaj toliko, da boste zares vedeli, da se ne more nič več zalomiti.

Spoštovani občani in občanke
PGD Velenje je osrednja gasilska enota v občini Velenje z
več kot 120 letno tradicijo humanega dela in zagotavljanja
pomoči potrebnim. Skozi ves ta čas pa ste nam stali ob
strani in nam pomagali tudi vi, spoštovani Velenjčani in
Velenjčanke. Vsako leto smo vam prišli osebno zaželeti lepe
praznike in uspešno leto, ter prinesli koledar. Tudi letos
nismo želeli prekiniti te tradicije, vendar smo vam zaradi
epidemioloških razmer letos koledar pustili v poštnem
nabiralniku.
Če želite tudi letos donirati sredstva za naše društvo, pa to
lahko storite preko SMS donacije na številki 1919 –
PGDVELENJE5 med 15.12.2021 in 15.1.2022 ali nakažete
sredstva na naš TRR SI56 0242 6001 8922 712.
Lepo se vam zahvaljujemo za vaše donacije, ki jih bomo kot
vsako leto porabili za nakup opreme in razvoj gasilstva.

Želimo vam prijetne praznične dni
in vse lepo v letu 2022, predvsem pa
veliko zdravja in osebne sreče.

Kozorog, 23. 11. – 22. 12.

Letošnji december za vas ni bil preveč vesel, zdel se vam je precej prisiljen in
nezanimiv. Po dolgih letih vas ni izčrpala praznična norija, ampak odnosi z
ljudmi. Zato sedaj komaj čakate na januar, ki bo, upate, bolj miren. Danes se
boste začeli pripravljati na silvestrski večer, ko vas čaka nepozabno praznovanje
novega leta. Praznovali ga boste v krogu sorodnikov in prijateljev, ki ne bo prav velik. To vam bo
všeč, saj vas bo čisto zares zajelo praznično vzdušje. Zdravje bo super in nobena zdravstvena tegoba
vam ne bo mogla priti do živega. Le duša bo utrujena, pogosto boste čutili žalost in nostalgijo za
obdobjem, ki se poslavlja.

Vodnar, 21. 1. – 18. 2.

Do konca leta vam je uspelo dokončati velik projekt in z izdelkom ste več kot
zadovoljni. Tudi vaši nadrejeni so vas pohvalili, še najbolj od vsega pa vam je všeč
denarna nagrada, ki ste si jo prislužili s trdim delom in z vztrajnostjo. Denarja
vam ne bo težko deliti z bližnjimi, zato boste silvestrski večer praznovali zelo
razkošno. Zadovoljstvo vas bo naredilo prijetnega do vseh domačih, prijatelji pa bodo hvaležni, da
vas imajo. Še zamere ne bo prav nobene, čeprav nekaterih ne boste vključili v svoje načrte. Končno
boste spoznali, da ste vredni več in da si tudi več zaslužite. Do partnerja bodite nežni in pozorni, tudi
on vam bo vsak dan pokazal, da vas ima izjemno rad.

Ribi, 19. 2. – 20. 3.

Na čustvenem področju samskih rib vse ostaja na mrtvi točki. Krive pa so žal
same. Do sedaj niste pokazali, kaj resnično čutite, pa čeprav že nekaj časa veste,
da so simpatije obojestranske. Tudi oseba na drugi strani je zelo sramežljiva in
čaka na kakšen vaš signal. Zagrabite priložnost in ji pokažite, da vam je všeč.
S samozavestnim nastopom in prikupnim flirtanjem boste takoj osvojili njeno srce. Ne odlašajte
in se spustite v čudovito ljubezensko avanturo! Vezani se boste v zadnjih dneh leta 2021 in prvih
v letu 2022 odlično počutili v družbi partnerja. Ustvarila bosta nekaj lepih spominov. Zdravje? Naj
vam hrana ne bo tolažba.

