
Šmarje pri Jelšah, dne 19.10.2022 

 

Naši dragi mladi prijatelji, dragi Denis in ostali prizadevni šolarke in šolarji iz 
4.a in 5.c razreda in šestošolke ter šestošolci OŠ Šmarje pri Jelšah, in dragi 
vzgojiteljice in  vzgojitelji, lepo pozdravljeni ! 

Jesen venomer prinaša sadove dela in truda, vloženega poprej. Kar smo v naši 
jeseni življenja iznenada želi stanovalci Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, pa 
so še toliko bolj dragoceni darovi narave.  

Vi, dragi prijatelji, ste naš dragocen sad narave !  

Močno nas je ganila vaša gesta, da naberete in nam podarite kostanj. Neizmerno 
smo hvaležni za vaše delo, pripadnost skupnosti in požrtvovalnost. Kostanj je bil 
še toliko bolj slasten zaradi vašega truda, pretkanega z vašimi dobrimi mislimi, 
prijaznostjo in lepimi željami.   

Hvala vam, tako zelo in iz srca vam hvala, da ste se spomnili na nas. Hvala 
vam, da ste vložili svoj čas in nesebično ter prijazno poskrbeli za našo ozimnico, 
in nam prejšnji dan hkrati omogočili čudovito druženje ob pečenem in kuhanem 
kostanju. Kostanju, ki ste ga osnovnošolci nabrali z vašimi pridnimi, veselimi in 
ljubečimi ročicami. Zahvala pa gre tudi vašim vzgojiteljicam in vzgojiteljem, ki 
so vas spodbudili in podprli pri nečemu tako lepemu, kot je osrečiti in prijetno 
presenetiti sočloveka, pa četudi ga ne poznaš. 

V naša življenja ste prinesli neizmerno radost in hvaležnost. Da se že rosnih letih 
zavedate, da zna biti jesen življenja težka, osamljena in polna ovir, je nekaj še 
posebej presenetljivega.  

In zato nam je posebej dragoceno, da ste se spomnili na nas. Dragoceno je, da si 
prizadevate, da bi tudi nam, ki smo starosti vaših dedkov in babic, bilo čim lepše 
v naši jeseni življenja. To jesen ste nam zagotovo posebej polepšali ! 

Iz vsega srca vam želimo, da tudi vi žanjete, kar ste sejali. S svojo gesto ste na 
dobri poti k temu, da bo tudi vam na starost venomer igral nasmešek na 
ustnicah. Ta nasmešek, ki ste ga vi tako nesebično in prijazno pričarali na naše 
zgubane obraze. Želimo vam tudi, da se boste čez dolga leta z iskrico v očeh 
spomnili, kakšno radost ste v življenje v svoji rani mladosti prinašali tudi sami. 

Za naslednjič pa vas vabimo, da se nam pridružite in se na lastne oči prepričate, 
kako zelo ste dragoceni !  

Hvala vam še enkrat ! 

Pošiljamo vam tople pozdrave in najboljše želje na vaši celotni poti življenja, ki 
vas že nestrpno pričakuje v vsej svoji lepoti in drobnih radostih ! 

S toplimi pozdravi, stanovalci Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, 

v našem imenu predsednica Sveta stanovalcev,  

vaša Lučka (Lucija Užmah). 

        


