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200 novih dreves ob dnevu Zemlje

Ob dnevu Zemlje vsako leto posajajo drevesa povsod po dolini; posnetek je iz Griž

Celjska OE Zavoda za gozdove Republike Slovenije je v petek
pod vodstvom Petra Terglava in
s pomočjo učencev OŠ Griže ter
lastnikov zemljišč na območju
gozdne učne poti Hrastje v Grižah zasadila približno dvesto
sadik mešane sestave (graden,
gozdni javor in češnjo).
Tako so prispevali k obnovi
in obogatitvi gozda, obenem pa
obeležili dan Zemlje, kot bodo
v naslednjih dneh tudi drugod
po dolini.
T. T.
foto: D. N.

Zagoreli bodo kresovi
letos zadnjo nedeljo v aprilu.
Prihodnji torek, 30. aprila,
bodo zagoreli prvomajski kresovi, v zgodnjem prvomajskem jutru pa bodo savinjske godbe poskrbele za prvomajske budnice.
Tradicionalni prvomajski shod
v organizaciji Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije – območne
organizacije Savinjska in PGD
Grajska vas bo v sredo, 1. maja,
pri Šmiglovi zidanici (pričetek ob
11. uri). Na Gori Oljki bo prav
tako tradicionalno srečanje planincev in romarjev, ki se bo pričelo ob 8. uri.
Prvomajsko srečanje na Brnici
pripravlja PD Liboje, tradicionalni prvomajski pohod na Čemše-

Naročnik oglasa: Glasbena šola "Risto Savin" Žalec

Konec aprila in začetek maja
sta med najprijetnejšimi v letu,
saj prinašata dva državna praznika, na večer pred 1. majem
pa bodo po dolini zagoreli tudi
prvomajski kresovi. Učenci
bodo imeli enotedenske počitnice.
Ob dnevu upora proti okupatorju bo osrednja proslava v
dolini ta petek (26. 4.) ob 18. uri
v Domu II. slovenskega tabora
v Žalcu. V Taboru oziroma na
mestu Cankarjeve tehnike bo v
soboto dopoldne tradicionalno
tovariško srečanje. Občina Tabor
v teh dneh praznuje tudi občinski
praznik in najbolj množična prireditev – 21. Šentjurski sejem bo

Lepa nevesta, lepe fotografije ...
niško planino in Zajčevo kočo pa
PD Tabor. Priložnosti za pohode,
srečanja in tudi povsem zasebna
druženja s sorodniki, prijatelji in
sosedi bo v prihodnjih dneh veliko, po dolgi zimi pa bodo zagotovo še prijetnejša.
K. R.

Enega prvih mlajev v dolini so minuli
petek postavili na Zaloški Gorici,
postavljanje pa je bilo tudi povod za
prijetno druženje vaščanov Zaloške
Gorice

»Kamor grem, povsod kritizirajo medije,« je zadnjič potarnala novinarska kolegica in tako dodala, da
se ji počasi začenja svitati, zakaj je tako. Od medijev naj bi ljudje pričakovali, da bodo rešili probleme, ki
jih ne rešuje nihče drug. In v tem stavku je ogromno resnice. Zmešnjava tega čudnega časa, za katerega že
vseskozi ugotavljamo, da je povzročil krizo na vseh področjih, ne le gospodarsko, je prinesla tudi zanimivo
stanje duha pri navadnih ljudeh in glede na situacijo v formalnih in javnih institucijah ter državi jim tega
absolutno ne moremo zameriti. Občutek nemoči, da lahko vplivajo na to, da se kaj, kje, na katerem koli
relevantnem področju lahko izboljša, je zastrašujoč. Redkokatera javna institucija v državi deluje, kot bi
morala. Ne deluje pravna država, ne deluje finančni sistem, ne deluje socialna država, posledično ne deluje gospodarstvo … Če bi delovalo, potem denimo ne bi bilo treba javno objavljati davčnih dolžnikov, ker bi
jih država brez tega sama obvladala. Se zavedate, kaj takšna objava pomeni v javnosti? Je izraz nemoči države in, če hočete, priznanje, da ne počne tistega, za kar je tam postavljena in za kar jo državljani v končni
fazi tudi plačujemo? Z javno objavo se težišče problema prenese na javnost, kjer so v prvi bojni vrsti mediji.
Mediji pa so dežurni krivec za vse, česar drugi niso naredili. Ker so potem tako objavo malo raziskali,
dobili kakšno dodatno informacijo, ker so pač delali v skladu s svojim poslanstvom, v interesu javnosti.
In tu se začne problem. Ko mediji nastavijo ogledalo državi, tistim, ki jim ga nastavijo, ni všeč, kar
vidijo. Hudiča, kakšno ogledalo pa imamo, si rečejo! In potem to rešujejo na različne načine, eni ga »glancajo«, da bi zbistrili podobo, drugi ga popljuvajo, da bi jo še malo zameglili, tretji ga kar razbijejo, ker je
to lažje, kot da bi popravili tisto, kar odseva v ogledalu … Tako je to ... Na kaj več kot na to, da bi popravili
pričesko in make-up na sebi, pa ne pomislijo. Ne govorim o tem, da so mediji popolni. Tako kot vse drugo v
današnji družbeni realnosti so se znašli na razpotju, tudi zaradi manipulacij, največkrat zavestnih, ki jih
politika, institucije, posamezniki, kdorkoli že, ki ima kakšen interes, izvaja nad njimi. Popolnoma pa sem
prepričana, da so mediji vedno odsev družbe. In še nekaj drži: če javnosti ne ustreza, kaj, kdaj, kako in če
sploh je napisano, to še ne pomeni, da je kaj narobe z mediji. Všečnost vsega zapisanega je hudo nevarna
zadeva, še bolj pa je nevarno, da bi to postal kriterij za ocenjevanje medijev. In kje v tej zgodbi je naš Utrip
Savinjske doline? Bralci ste nam skozi anketo že sporočili, da ga radi prebirate, veseli smo tudi vseh kritičnih pripomb, ki jih tu pa tam dobimo, in o vsaki z vso resnostjo razmislimo. Zdaj pa po svoje razumemo
tudi tiste, ki pričakujejo, da bomo pokrili dogodke, za katere nismo vedeli, ali da bomo rešili tisto, za kar
nismo. Iz tega namreč sklepamo, da smo kot edini tiskani in nasploh medij, ki pokriva to dolino, zaželeni.
Ne razumemo pa nečesa, namreč na načelni ravni sicer večina podpira našo neodvisnost in svobodo, v
praksi pa včasih to hitro pozabi.
3. maja bo minilo deset let, odkar je ta dan generalna skupščina Združenih narodov razglasila za
svetovni dan svobode medijev. Naj bo to tudi priložnost, da spomnimo na spoštovanje svobode medijev,
neodvisnost ter v tem smislu pomembno vlogo pri razvoju demokracije. Morda se po dnevu upora proti
okupatorju ter 1. in 2. maju, ko slavimo praznik dela, spomnimo, da je tudi novinarstvo delo in stroka, ki
ima svoj prav. Sicer pa dogodki in stvari, o katerih pišemo, so kot nevesta. Če je lepa in zadovoljna, potem
na naših fotografijah ne more biti drugačna. Pa prijetne praznične dni in navdihujoč maj. Lucija Kolar

Garažna vrata leta

Odlična kakovost po neverjetni ceni

Naročnik oglasa: Jomesa, d. o. o.

Garažna sekcijska vrata

Sedežne garniture,
jedilnice, kuhinje ...

M-vodoravni motiv, površina
Woodgrain, RAL 9016
vklj. motorni pogon Hörmann
ProMatic, montaža in 8,5 % DDV,
v 4 akcijskih dimenzijah:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.
42 mm

Generalni uvoznik za
vrata Hörmann v Sloveniji:

vrata EPU z debelino
lamel 42/20 mm
za samo

Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600

www.zakelj.si • Tovarniška 8, Prebold • www.jomesa.si

PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680

www.matjaz.si • info@matjaz.si

888 €
42 mm

42 mm

vrata LPU z debelino
lamel 42 mm
za samo

950 €

v letošnjem letu na Občini Žalec intenzivno izvajamo aktivnosti za
pripravo strategije razvoja naše občine do leta 2020. Vaša mnenja,
pobude in želje si želimo vključiti v strategijo, žal pa se ne moremo
osebno pogovoriti z vsakim posameznikom. Zato vas prisrčno
vabimo, da izpolnite spletno anketo oziroma odgovorite anketarju,
v kolikor vas bo poklical. Z vašim sodelovanjem nam boste
pomagali oblikovati strategijo po meri občanov.
Prisrčna hvala za vaše sodelovanje!
Janko Kos, župan Občine Žalec
Povezava na anketo:
https://www.1ka.si/a/26232

Naročnik oglasa: Občina Žalec

Spoštovani občani Občine Žalec,

