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galerija still caffe
na Šlandrovem trgu v Žalcu

MESEC VINA

Potica za knjigo rekordov
10. Festival potic prejšnji
vikend v Preboldu je postregel tudi s posebnostjo,
na katero smo lahko ponosni ne le Spodnjesavinjčani,
ampak tudi Slovenci. Ob jubilejnem festivalu so spekli
največjo potico na svetu, s
katero se bodo najbrž vpisali v Guinnessovo knjigo
rekordov. To bo svojstven
prispevek k popularizaciji

te avtohtone slovenske jedi
v svetu.
Jubilejni Festival potic,
ki ga že deseto leto zapored
petek in soboto pred cvetno
nedeljo pripravlja Društvo
podeželskih žena Občine
Prebold, je poleg razstave
blizu stotih slastnih potic in
tradicionalne kmečke tržnice
z velikonočno ponudbo in s
prikazom izdelave butar po-

novno postregel še z eno prijazno gesto. Vse razstavljene
potice so ob zaključku dvodnevne razstave tudi letos
podarili domovom za starejše občane na Polzeli, Grmovju, Vranskem in v Preboldu
in tako razveselili tamkajšnje
oskrbovance, ki pravijo, da
po njihovi zaslugi jedo najboljše potice v Sloveniji. Več
na str. 26.
L. K., D. N.

Bela cvetna nedelja

foto: D. N.

Življenje je lahko (tudi) potica …
Butaro bandero so v cerkev odnesli tudi vaščani Kaplje vasi

Cvetno nedeljo si bomo brez
dvoma zapomnili po ponovnem sneženju. Če ne bi v tej
belini povsod po dolini v bla-

goslov odnašali barvite butare
in zimzeleno cvetje, bi morda
pomislili, da se bliža božič.
Najvišjo butaro, butaro ban-

Fantje iz Drešinje vasi v zasneženih razmerah z butaro na poti v cerkev

Garažna vrata leta
Odlična kakovost po neverjetni ceni

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
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 €

dero, ki meri skupaj s krakoma
kar 33 m, so izdelali v Kaplji vasi
in jo odnesli v farno cerkev sv.
Pavla v Preboldu, kjer zdaj krasi
cerkveno pročelje. Še daljšo pot,
kar pet kilometrov, pa so naredili izdelovalci iz Matk, ki so okrašeno butaro, visoko kar 13 m, po
maši odnesli nazaj domov in jo
postavili v domači vasi.
Petnajstmetrsko butaro so v
Spodnjih Grušovljah izdelali
tudi člani podmladka TD Šempeter in jo odnesli k blagoslovu
v šempetrsko farno cerkev sv.
Petra.
Tradicionalno so zimzeleno
lepotico izdelali tudi v Drešinji
vasi. Člani PGD Drešinja vas
in TD Petrovče so skoraj osemnajstmetrsko velikanko delali
dva dni, na cvetno nedeljsko
jutro pa so jo fantje v hladnem
in zasneženem dnevu odnesli k
blagoslovu v petrovško baziliko.
Na veliko soboto, veliko noč in
velikonočni ponedeljek pa bo v
dvorani gasilskega doma v Drešinji vasi tradicionalna razstava
velikonočnih jedi z naslovom Ko
zacveti dren in zadišijo potice.
Lani je na 40 mizah razstavljalo
35 razstavljavcev s širšega celjskega območja.
T. T., D. N.

Marec je v minil v znamenju nekaterih ženskih praznikov, ki jih različno praznujemo, vsako
leto pa imamo ob njih kakšen povod za globlji razmislek. Veliko smo te dni razmišljali o tem,
kaj so prinesla ženskam dolga leta boja za enakopravnost. Bolj kot sem obračala misli in jih izmenjevala z drugimi, ženskami in moškimi, bolj sem prepričana, da je borba za enakopravnost
ženskam prinesla samo več dela, več odgovornosti, vse »prejšnje« skrbi za družino in dom pa so
v povprečju ostale bolj ali manj enake. Še vedno se morajo ženske bolj truditi za enako pohvalo,
še vedno so manj plačane za enako ali boljše delo, še vedno je pijana ženska bolj kritizirana kot
pijan moški, in ženska, ki pogosteje menjava partnerje, kurba, moški pa frajer in mačo. Še vedno
so ženske pogosteje pridne mravljice iz ozadja v stilu »za vsakim uspešnim moškim stoji še uspešnejša ženska« kot pa direktorice, voditeljice, pa še takrat se zdi, da se za vlogo veliko bolj trudijo,
moškim pa je nekako »naravno dana«. V redu, boste rekli, pa saj mlajše generacije moških danes
že veliko bolj enakopravno sodelujejo v družini kot prej! Že, a če ne gledamo zgolj dreves in opazujemo gozdove v celoti, potem si priznajmo, da je družba še vedno nadvse patriarhalna in morda
samo prekrita s formalno krinko enakopravnosti. Dejstva govorijo drugače, ženske so redko v
samem vrhu odločanja v politiki, gospodarstvu, tudi drugod, vedno pa so nekje v ozadju, tiste, ki
temu moškemu ustroju omogočajo napredovanje in vladanje.
Pretiravam? Dokažite, moški, da nimam prav, pa začnite ženske, ki gredo »mimo vas«, enkrat
za spremembo gledati najprej po tem, kaj so naredile, ne po videzu in kako dolga krila ali kako
globok dekolte imajo ter premer čez prsi. Dokažite, da ni res, pa enkrat, ko se ženske razjezijo
zaradi nestrinjanja z nečim, razmislite (več kot nekaj sekund) o njihovih argumentih in jih ne
podcenjujte samo z »ženske kaprice, PMS ali ima tiste ženske dneve«. Dokažite, da ni res, pa
poskusite družinski očetje en teden organizirati in voditi vse aktivnosti, povezane z družino in
domom, ne da bi vprašali svojo ženo, kje imaš to in to, ob kateri uri ima otrok zobozdravnika ali
trening, kje imate srajco in kje za božjo voljo so oprane »gate«?!
Dokažite, da ni res, da so ženske enakopravne samo takrat, ko to ustreza moškemu svetu! Se
opravičujem tistim moškim, ki vse to dokazujete v vsakdanjem življenju, kapo dol. Sem pa prepričana, da vas je precej manj kot onih drugih. Pa saj so si ženske same krive, leta bitke za enakopravnost so jih utrdila, izobrazila, dodatno usposobila za vse vloge, ob tem pa iste ženske – mame
borke svojih sinov niso znale vzgojiti drugače v pravem enakopravnem duhu … Kakor koli, »biče
bolje« smo rekli v rajnki državi in če je prva premierka na čelu slovenske vlade dokaz za to, da bo
res kakšen premik v tej smeri, potem že drži. Da le ne bo samo ena z kdaj pa kdaj kratkim krilom
in v vlogi zgolj čistilke, kot se je te dni slišalo po deželi Krajnski.
Da je življenje vendarle vsaj malo tudi potica, pa smo se prepričali minule dni, ko so nas v
Preboldu presenetili s skoraj stotimi slastnimi poticami različnih sestavin, predvsem pa s potico
velikanko, ki bo promovirala našo nacionalno posebnost tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. In še
en dokaz tega, da rek »Življenje ni potica« ne drži v celoti: potice bodo tudi tokrat podarili varovancem domov ostarelih po dolini in tako že tradicionalno poskrbeli tudi za humanitarno noto.
In še nekaj, prireditev s srcem in z vso skrbnostjo že deset let pripravljajo ženske, potico velikanko
pa je zasnoval moški s skoraj v celoti moško ekipo. Pa ne iščimo simbolike tudi v tem, ostanimo
pri sladkih poticah in pisanih pirhih, ki nam bodo v prihodnjih prazničnih dneh prinašali dobro
voljo in pozitiven duh. Lepe praznike vam želim.
Lucija Kolar

STILM D.O.O., Šlandrov trg 26, Žalec
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