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Žalec se prebuja – poletni ve~eri

Vsi smo odgovorni za državo

Med govorom župana Jožeta Kužnika na Polzeli

»Vsak po svojih močeh moramo začeti ravnati bolj etično, dvigati raven pravne kulture, gojiti kulturo politike, ki
bo bistveno manj primitivna,
ki ne bo žaljiva in podla, ki se
ne bo ukvarjala samo sama
s sabo, ampak bo skrbela za
državljane, za dobro Slovenije,« je med drugim kot pogoj
za izhod iz hude krize etičnih
vrednot, kar je v resnici povzročilo ekonomsko in socialno krizo v 22 let stari državi,
poudaril dr. Miro Cerar na
Kresničnem večeru z druženjem ob dnevu državnosti
pred Dvorcem Novo Celje.
Po dobrih dveh desetletjih
smo Slovenci še vedno politič-

no razklani, toda: »Naš sovražnik ni rdeča zvezda na praporu, naš sovražnik je revščina,
ki se vse bolj plazi med nami,
mi pa tega nekako ne znamo
opaziti ali pa celo pogledamo
stran,« je opozoril žalski župan Janko Kos in dodal: »Prepričan sem, da moramo za
voljo spoštovanja naših prednikov in zaradi odgovornosti
do naših otrok in potomcev
stopiti skupaj in tudi skupaj
praznovati dan državnosti.«
Na osrednji slovesnosti v
Občini Polzela je na predvečer
praznika v dvorani kulturnega
doma slavnostni govornik župan Jože Kužnik povedal: »Nimamo vsi enake vizije, kako

Dr. Miro Cerar s soporogo in župan Janko Kos na Kresničnem večeru v Novem Celju

nadaljevati veliko priložnost,
ki nam je bila zgodovinsko
usojena in dana pred 22 leti.
Toda narodno in politično
soglasje bi morala dozoreti v
nas, ko gre za vprašanje narodove usode in njegove nadaljnje poti. Morali bi se zavedati
svoje odgovornosti in poslanstva. Cilji so jasni, mi pa razdvojeni. Kadarkoli izpustimo
priložnost, ko je treba prižgati
ogenj k ugledu Slovenije, izgubljamo drobec priložnosti
za svoj ugled in ugled naših
potomcev. Ta ogenj ni zgolj
ljubezen, je tudi konstruktivna kritika, je boj za ohranitev
vrednot, je ustavljena jeza nad
malodušjem in veliko poguma, ko je treba izstopiti iz
črede s svojimi zamislimi in
idejami …«
S pesmijo in glasbo so svoje
spoštovanje do domovine izrazili orkester Cecilija kulturno-glasbenega društva, Mešani
pevski zbor Oljka in pevski
zbor Osnovne šole Polzela.
Na Vranskem so se v ponedeljek poklonili državnemu
prazniku s postavitvijo mlaja
na star način, za kar je pri osamosvojitveni lipi na avtobusni
postaji poskrbelo Folklorno
društvo Vransko. Sledil je kulturni program pod kostanji na
trgu, ki sta ga pripravila Kulturno društvo Vransko in Literarno društvo Livra Vransko,
program pa se je nadaljeval s
koncertom skupine Preprosto
črni iz Šmartnega ob Paki. Planinsko društvo Vransko je na
praznični torek tudi letos pripravilo pohod in kolesarjenje
na Čreto, kjer je bila v cerkvi
Matere božje tudi maša za domovino.
Kulturne in športne prireditve ob dnevu državnosti so poleg občin pripravila tudi mnoga društva.
K. R., T. T.

foto: T. T.

Kaj lahko ponudimo?
Najbrž poznate kakšno podobno zgodbo, pa bom povedala še svojo … Zdi se mi zelo primerna za premislek ob nedavnem prazniku državnosti in ob koncu pouka. Daljna sorodnica, recimo ji Eva, je pred
kratkim doktorirala. Pozitivno in prijazno dekle zgodnjih tridesetih, širokega obzorja, pronicljivih misli
in nepokvarjenega duha. Svoji osnovno in srednješolsko izobrazbo je pridobivala v domovini, visokošolsko deloma v domovini, deloma v tujini, vsestransko talentirana, izjemno delovna, z nadpovprečnimi
uspehi … Od magisterija naprej se je selila z univerze na univerzo, od inštituta do inštituta, od Azije do
Amerike, skratka po svetu …
Spoznavala je različne ljudi, kulture, družbe, poslovne prakse, si pridobivala strokovne in življenjske
izkušnje in pripravljala doktorat, s slovenskim in z ameriškim mentorjem. Ameriški je največja svetovna eminenca na njenem strokovnem področju. Z njo je delil vso znanje, ji pomagal, si prizadeval za
napredek njenega raziskovalnega dela, po njegovih besedah se je ob vsem bogastvu nekaj desetletnih izkušenj od nje celo učil. Slovenski mentor je bil ljubosumen na ameriškega in ob zagovoru je celo odkrila,
da je bolj slabo prebral njeno doktorsko delo. Nekaj zamisli iz zelo inovativne doktorske študije je Eva
celo predstavila ljudem v domovini, ki bi lahko »stisnili« kakšen gumb in z njimi pomagali kakšnemu od
slovenskih problemov, a gluha ušesa, ljubosumje in njena nevključenost v kakšno od političnih omrežij
so tudi tukaj postavili zid. Tudi Evin oče ni bil ravno toleranten, češ, naj končno ustvari kaj konkretnega, namesto da hodi po svetu in zbira papirje. Stara slovenska tradicionalna vzgoja pač … In Eva je
kljub želji, da vendarle ostane doma, sprejela obetavno službo v Združenih narodih nekje v Afriki …
Skratka, v dneh, ko se je zaključilo še eno šolsko leto, ko množica mladih nadobudnih ljudi zre s
pričakovanjem v prihodnosti, si izbira nadaljnjo pot ali končuje izobraževanje in se ozira za zaposlitveno perspektivno, se ponovno sprašujem o tem, kaj jim sploh ponuja domovina. Kaj jim pravzaprav
lahko ponudi, glede na to, da se odgovorna politična elita prepira celo na državni praznik? Ob hudih
eksistencialnih težavah nas posiljuje z dilemami o tem, kdo je bolj in kdo manj zaslužen za slovensko neodvisnost in da je en znak ali ena barva bolj prava, primernejša od druge. Pa kaj se je že vsem zmešalo?
Poslušali smo nekaj res izbranih govorov na različnih proslavah ob dnevu državnosti, večina raznobarvnih daje celo vtis, da imamo skupne cilje v smislu, da je treba stopiti skupaj ne glede na barvo in
politično pripadnost. A kaj, ko se pronicljivost in modrost teh misli nekako ne prelijeta v prakso, ki jo
vodi politika, seveda. Zato upam, če se vrnem k Evini zgodbi, da se nam ne bo zgodilo, da bomo naši
domovini zvesti še samo mi, ki smo tako vzgojeni, ki smo toliko zvesti (in toliko stari), da ne znamo
ali ne zmoremo več poslati tega, kar živimo, k hudiču in zapustiti to noro hišo … Toda naši otroci jo
bodo. Ne zato, ker jih mi ne bi vzgajali v domoljubju in pripadnosti, pač pa zato, ker nas vidijo, kakšno
agonijo živimo, kako nas vse po vrsti »farbajo« in kako se ne zgodi prav nič, kar se zvenečega izpove v
lepih govorih.
Vprašajmo se torej, kaj bo torej razen družine (pa še ta je v teh časih ogrožena) in lepote naše mlade
Slovenije perspektivne generacije še zadržalo v Sloveniji. Naj bo to vprašanje izhodišče za razmislek čez
poletje, v času, ko se nam bodo možgani in pregrete misli zaradi počitnic in dopustov morda ohladili in
prinesli kakšno obetavno neobremenjeno rešitev.
Osvežite se, čeprav doma, v Sloveniji, ki je brez politične barvne slepote vendarle tako neizmerno lepa.
Lucija Kolar

UNIVERZUM, d. o. o., ŽALEC
Garažna vrata leta
Odlična kakovost po neverjetni ceni

Naročnik oglasa: Jomesa, d. o. o.

Garažna sekcijska vrata
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

JOMESA-POHIŠTVO • Tovarniška 8, Prebold • 03-7000-910

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 €

Ul. Ivanke Uranjek 5
(pri Eurospinu Žalec)
03 571 87 40, 041 854 607

•G
GOTOVINSKI POPUSTI
OPUSTI DO -40
40 %
• NA ZALOGI SKUTERJI KEWAY
• VELIKA IZBIRA KOLES
• REZERVNI DELI ZA KOLESA
in MOTORJE TOMOS

STILM D.O.O., Šlandrov trg 26, Žalec
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