Miklavž otroke obdaril z gugalnico
Člani Rotary cluba Škofja Loka vsako leto izvedejo miklavževanje za učence OŠ Jela Janežiča. Zaradi epidemije
covida-19 in zaprtja trgovin je priljubljeni dobri mož tokrat darila za otroke kupil kar preko računalnika,
pri obdarovanju pa so mu pomagali škofjeloški rotarijci, ki so prispevali gugalnico.
Ob tem so na kanalu YouTube
objavili nekajminutni posnetek,
ki predstavlja presenečenje za
učence OŠ Jela Janežiča, ki jih
Miklavž decembra žal ni mogel
obiskati. Miklavž se je nanje
spomnil na malo drugačen način
in jih presenetil z video sporočilom. Na posnetku pod imenom
Miklavž v koronskem letu 2020 –
Andrej Šubic, RC Škofja Loka lahko
vidimo dobrotnika, ki se odpravi
po darilnih nakupih v starem
mestnem jedru, vendar povsod
naleti na zaklenjena vrata. »Vsako
leto mi pripravijo tak program,
da se ga spominjam celo leto.
Tako pridni in ustvarjalni so, tako
da moram zanje pripraviti res
lepa darila,« pravi na posnetku
in išče način, kako priti do daril.
Nazadnje je piškote in sadje naročil kar preko računalnika in
ob tem otrokom sporočil: »Spet
prišel je sveti Miklavž. Letos
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zaradi korone brez angelčkov
in parkeljnov. Brez objemov in
trepljanja po glavi, kar zelo pogrešam. Videl sem, kako ste bili v
tem letu spet pridni, kako ste se
pridno učili, peli, skakali in pisali.
Ker so bile trgovine zaprte, mi je
pomagal škofjeloški Rotary club.
Vaše učiteljice vam bodo pokazale novo gugalnico, na kateri se
boste igrali in gugali naenkrat
kar trije otroci. Pa Miklavžev
pozdravček, ki ga boste dobili
na mizah, pojejte.« Scenarist,
režiser in snemalec tega video
presenečenja ter član Rotary
cluba Škofja Loka Andrej Šubic
je o tem dobrodelnem projektu
dejal: »Tako kot Miklavž pogreša
objeme in trepljanje po glavi,
jih pogrešamo vsi, še najbolj
otroci. Poleg starejših oni v tej
epidemiji trpijo največjo škodo.
Kako so se prejšnja leta stiskali k
Miklavževemu plašču in mu nas-

Zaradi zaprtih trgovin je letos sveti Miklavž darila za otroke
naročil kar preko računalnika.
tavljali kuštraste glavice! Če sta
jim filmček in Miklavžev prihod
vsaj malo razveselila dneve, smo
dosegli svoj namen. In videli so,
da je tudi Miklavžu težko, ker se
mora učiti uporabljati računalnik
in sprejeti koronski čas z varnostno razdaljo, razkuževanjem in

masko. Miklavž, ki je tudi loški
rotarijec, je zanje sam spekel
piškote in samo čaka, da jih lahko
otrokom pusti na mizah. Tega si
zelo želi in to bo tudi pomenilo,
da smo drugi napeli vse sile, da
smo zaustavili širjenje virusa.«
Damjan Likar
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