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Žalec se prebuja – poletni ve~eri

Luca in Roki evropska prvaka

Evropska prvaka Lucija in Roki

Lucija Polavder in Roki
Drakšič sta ponovno poskrbela za slavje v Sloveniji, še
posebej v rodnih Grižah in

žalski občini. Konec prejšnjega meseca sta naša odlična
judoista postala evropska prvaka v svojih kategorijah.

Polavdrova je osvojila že
osmo kolajno na prvenstvih
stare celine. Zlatu z Dunaja leta 2010 je dodala še eno
kolajno najžlahtnejšega leska. Roki pa je prvič osvojil naslov evropskega prvak
(nastopil je v kategoriji do 73
kg), potem ko je bil bronast
leta 2010 na Dunaju in lani v
Čeljabinsku, obakrat v nižji
kategoriji do 66 kg.
Ob velikem uspehu so Lucijo, Rokija pa tudi tretjega
udeleženca evropskega prvenstva v judu, prav tako
Grižana, Miho Žganka bučno
sprejeli v rodnih Grižah. Več
na str. 20.
T. Tavčar

Zaključni koncerti šolskih zborov

Združeni otroški pevski zbori OŠ Braslovče med nastopom

Da se šolsko leto nezadržno bliža koncu, spominjajo tudi zaključni letni
konceri šolskih pevskih
zborov po dolini, pa tudi
druge sklepne prireditve, ki

jih zrcali naš časopis. Eden
izmed takih je bil koncert
pevskih zborov OŠ Braslovče Majska mavrica.
Zbori vseh treh podružničnih šol, Gomilsko, Trnava in Letuš, ter matične
šole, ki jih vodi Anja Jezernik, ter zbor Vrtca Braslovče,
ki ga vodita Simona Lukanc
in Vesna Bahč, so ubrano
kot v en glas predstavili svoj
zborovski program. Številno

občinstvo je poleg petja prisluhnilo tudi brani besedi,
saj so učenci brali odlomke
iz svojih najljubših knjig.
Gostja letošnje Majske mavrice je bila mlada glasbenica Tanja Lončar, ki je zbrane
v dvorani navdušila s petjem
in z igranjem na citre.
Ob tej priložnosti so se s
knjižno nagrado zahvalili
pevcem, ki so v zboru prepevali ves čas šolanja.
T. T.

foto: T. T.

V vsaki stvari je nekaj dobrega
»Sem večni optimist, nimam rad jamranja, ljudi je treba tolažiti, jim dajati upanje, če bomo samo
na grešne kozle kazali, od tega ne bo nič,« je te dni dejal priljubljeni župnik Izidor Pečovnik - Dori,
ki se je mudil na dopustu v domovini. Gre za človeka, ki ga spoštujejo verujoči in neverujoči različnih
prepričanj, poklicev, starosti in celo veroizpovedi.
Ste se kdaj vprašali, v čem je skrivnost njegove priljubljenosti, ki ostaja taka ne glede na to, da že 18
let živi v Berlinu? Pa poglejmo. Podiral je tabuje in ob podpori škofov pripravil zloglasno modno revijo,
še prej pa z željo po približevanju cerkve ljudem med drugim iskreno dosegel, da je neznatna cerkvica
nad Laškim postala pravo romarsko središče. Ko so modno revijo konzervativni cerkveni krogi obsodili, se je tudi javna podpora škofov razblinila, Dori ni jokal, se pritoževal in zahteval pravice. Naloženo
je sprejel z dvignjeno glavo in odšel na »kazensko« misijo v Berlin. Poprijel je za delo in morebitna negativna čustva in energijo usmerjal v dobro stvar. Kazensko se je kmalu spremenilo v zgodbo o uspehu,
saj je svoje ideje in vero v cerkev, ki je lahko bližje vernikom samo, če jih iskreno posluša in se spusti s
svojih okopov, prelil v danes zelo uspešno berlinsko škofijo z urejeno slovensko skupnostjo, s šolo in vrtcem ter domom za starejše. Skupnost je ena najboljših nosilcev slovenstva v tujini, ki ob tem skrbi tudi
za povezovanje z avtohtonim prebivalstvom, za sodelovanje vseh ljudi ne glede na raso, vero in narodnost. Ob tem pa z nemirnim duhom še vedno podira tabuje za dobro ljudi in s pogledom v prihodnost.
Morda se komu zdi, da se pred 18 let ni zadosti boril, da se je vdal, a v resnici se je boril z najboljšim
orožjem, ki obenem ni orožje v militantnem pomenu besede. »Sem človek, ki rad prisluhne. Vedno
vprašam, kaj bi še lahko naredil,« je še povedal in dodal, da se ne sprašuje, kaj bi drugi lahko naredili.
Raje druge spodbuja in navdihuje, da naredijo, ker sami to želijo. V tem smislu pripravi v Berlinu enkrat na mesec družinsko mašo, ki jo sami oblikujejo starši in otroci. Cerkev je nabito polna, toda zakaj
Dori meni, da bi ga ob podobni praksi v Sloveniji »že zdavnaj nagnali«? Lahko si le mislimo.
Naprej, ker je menil, da je to prihodnost, je prepričal celo konzervativnega kardinala, da je nekoliko
neobičajen obred birme prava stvar za ljudi, v službi katerih vendarle je cerkev in ne obratno. Dori je
po vseh izkušnjah izjemno notranje bogat človek in težko bi našli vernika ali ateista, ki bi temu nasprotoval, morda mu kdo zavida, a to je že druga zgodba. Sam enostavno vedno išče le dobro v ljudeh, ne
glede na to, kako jim je ime.
Kaj sem želela povedati? Dori mirno prizna, da je tudi grešnik, a grehi so zato, da se z njimi spoprimemo, jih obžalujemo in popravimo. Ni ti treba biti popoln, da si ustvariš popolno življenje. In popolnost ni v izobilju in materialnih stvareh. Popolnost življenja je v modrosti, da znamo v velikih težavah
in življenjskih stiskah najti življenjski izziv namesto obupa, nove prijatelje namesto sovražnikov, nove
bogate izkušnje za prihodnost namesto negativne energije preteklosti. Ali ste prebrali med vrsticami?
Tudi če ne, same vrstice bodo povsem dovolj, da se podate v obetajoč junij, da s pozitivno voljo zaključite šolsko leto in da najdete navdih v dobrem. Vsaka stvar je vendarle vedno za nekaj dobra. Bodite
prepričani.
Lucija Kolar

UNIVERZUM, d. o. o., ŽALEC
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 €

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

• VELIKA IZBIRA KOLES
• REZERVNI DELI ZA KOLESA
in MOTORJE TOMOS
• GOTOVINSKI POPUSTI!

STILM D.O.O., Šlandrov trg 26, Žalec
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