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Iz vsebine
Brez čiščenja odplak ne bo pitne vode ....................................................str. 7
Varčevanje tudi v šolah, a ne na škodo učencev......................................str. 8

V znamenju gasilskih jubilejev

foto: T. T.

foto: T. T.
S povorke Gasilske zveze Žalec ob 110-letnici na Gomilskem

Kar tri okrogle obletnice,
in sicer 110-letnice, so v preteklem mesecu praznovala
gasilska društva po dolini, pojutrišnjem pa bodo častitljivi
okrogli jubilej, 140-letnico gasilstva, praznovali v Preboldu.
Gasilci Občine Prebold
bodo 140 let delovanja, zanje je

pravzaprav »krivo« PIGD TT
Prebold, ki je celo najstarejše
društvo v Sloveniji, proslavili z
izdajo zbornika in s slavnostno
akademijo v petek, 27. septembra, ob 18. uri v športni dvorani
OŠ Prebold.
Že konec avgusta je 110-letnico, ki smo jo pospremili že v

avgustovski številki, zabeležilo
PGD Gotovlje. Drugo septembrsko soboto so dan gasilca v
Zvezi gasilskih društev Žalec
obogatili s 110-letnico PGD
Gomilsko. Prejšnjo soboto pa
so enak jubilej precej bučno
praznovali tudi v PGD Arja vas.
Več na str. 3, 6 in 26.
L. K.

Stolp iz ruševin
Občina Braslovče je dobila
prve namenske muzejske in
galerijske prostore, Spodnja
Savinjska dolina pa bolj urejeno in zelo privlačno turistično in zgodovinsko točko,

katere pomen je vseslovenski.
Iz ruševin rodbinskega gradu
Žovneških gospodov, kasneje
grofov in knezov Celjskih, so
obnovili obrambni stolp.
Z obnovo so na pobudo Bra-

slovčanov začeli pred dvajsetimi leti, nato so člani Kulturnozgodovinskega društva Žovnek
delali skoraj sleherno nedeljsko
dopoldne. Občna Braslovče je
njihovo delo podprla s proračunskimi sredstvi in lani obnovi stolpa namenila približno
78 tisoč evrov, letos pa zaradi
zaostrenih ekonomskih razmer
le približno 48 tisoč evrov, saj se
po besedah župana Branimirja
Strojanška zavedajo prioritet.
Kljub temu pa z delovnimi akcijami vsako nedeljo dopoldne
nadaljujejo, s čimer Braslovčani
dokazujejo moč prostovoljstva
tudi na področju varovanja kulturne dediščine.
(Več o odprtju na str. 5.)
K. R.

Svoje življenje imamo v svojih rokah
»Če želiš videti svoje včerajšnje misli, poglej danes svoje telo! Če želiš videti, kakšno bo tvoje
telo jutri – poglej danes svoje misli!« To so pomenljive misli priznane kirurginje dr. Nele Sršen,
avtorice knjige Rak na duši, ki je sredi septembra navdušila tudi v Žalcu. Zakaj pomenljive? Zato,
ker je dejstvo, da z močjo svojega duha bistveno vplivamo na stanje svojega fizičnega telesa, po eni
strani dobra novica. Svoje življenje imamo v svojih rokah.
Po drugi strani pa nas obleti dvom, kako močan mora biti duh, da lahko vpliva na telo in ali
sploh zmore. Ne govorimo le o vplivu duha na bolno telo, na potek bolezni, celo na ozdravitev, govorimo o vplivu duha na zdravo telo, da ne postane bolno jutri. In ko se zdi, da sta dilemi le dve,
se morda začudimo nad vprašanji nekaterih. Ali si sploh želim vplivati? Sploh želim biti zdrav?
Sploh želim tako močan duh, ki bo zmogel spodbuditi telo tako, kot si želim?
Če ostanemo v duhu dr. Nele pozitivni, pri dobri novici. Kako močan torej mora biti duh, kakšen je torej recept za dobro, kakovostno, zdravo življenje? Njen odgovor je, da univerzalnega
recepta ni. Ljudje imamo različno gensko zasnovo, življenje. Potujemo skozi različne socializacijske procese, imamo različne življenjske izkušnje, dobre in slabe, zato ni terapije, ki bi ob enaki
diagnozi ustrezala vsem ali učinkovala enako.
Edino, kar drži, je, da lahko vplivamo in da si moramo želeti vplivati. In še, da lahko vpliva
vsak, če si le dovolj močno želi. Ne smemo se izgovarjati na genetiko. »Mi nadziramo gene in ne
geni nas … Edina resnično prava materialna dobrina, ki jo imamo, je naše telo, zato ga moramo
poslušati.« To ne pomeni poslušati druge, kaj je dobro zanje in skopirati zase, čeprav so tudi njihove izkušnje del naših spoznanj! (Saj poznate tisto: »Meni ni pomagalo, čeprav toliko hvalijo!«)
To pomeni resnično se poglobiti vase in s pomočjo pozitivne volje najti svojo pot, svoja zadovoljstva, svoje strasti in jih dati v prvi plan ... Dr. Nela usmerja, kje iskati: »Kadar ponujaš ljubezen,
se ti ljubezen vrača. Tvoja tesnoba, tvoji strahovi se transformirajo in postajaš svetloba.« In še:
»Ne želi drugim slabega. Ne izgubljaj se v zavisti, ljubosumju in sovraštvu. Vsaka negativna in
slaba želja ali namera zoper druge samo v tebi ustvarja negativno magnetno polje.« To pa se
uresniči v tvojem duhu in ima potem negativen vpliv na telo. Zveni preprosto, nekoliko preveč
imaginarno? Pa deluje, preverjeno. Dr. Nela je predstavnica konvencionalne medicine, spoštovana kirurginja, ki je zaradi lastne izkušnje pridobivala znanja komplementarnih ved o človeku.
Verjame, da je moč duha tista, ki bistveno vpliva na metode konvencionalne medicine, tista, ki
odloči o zdravju ali bolezni, o življenju in smrti. Zato, zazrite se vase, zazrite se v to, kar ste, ne v
to, kar imate, in zaupajte v moč svojega duha. Pogumno na pot odkrivanja, nikoli ni prepozno!
Ne pozabite, imejte se radi, šele potem vas bodo imeli radi tudi drugi! Spoštujte se in spoštovali
vas bodo tudi drugi!
Naj bo vaša jesen lepa zaradi vas samih!
Lucija Kolar

UNIVERZUM, d. o. o., ŽALEC
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Grad Žovnek je privlačna turistična točka s pravljičnim pridihom

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

Naročnik oglasa: Jomesa, d. o. o.

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

UGODNO KOLESA CENTURION
DO 6 MESECEV BREZ OBRESTI!

