
Leto XVII          številka 3          cena 1,46 EUR          25. marec 2015

Iz vsebine

N

aslednja številk
a

 U
tripa bo izšla

24. april

2015

Danes praznujemo materinski dan. Ne bom se poglabljala, zakaj prav na dan, na katerega se v krščanskem 
svetu praznuje Marijino oznanjenje, ko je angel Gabrijel Mariji, ki naj bi bila takrat stara le malo več kot 
trinajst let, napovedal, da bo čudežno rodila sina Jezusa. Govorim o brezmadežnem spočetju, torej tistem 
brez biološkega očeta. O tem si lahko vsakdo misli svoje. A raje razmišljam, da pomen materinstva ostaja ne 
glede na spreminjajoče se čase, polemike in različne manipulacije v fizičnem in duhovnem smislu domena 
žensk. Preprosto, ker je tako narava povedala. Moški ne more biti mati, je lahko le oče. Oba pomembna. Vsak 
s svojo težo, posebnostjo, vlogo in odgovornostjo v življenju otroka. Marca je ženskam širše namenjen še dan 
žena. Imamo pa tudi mučenike in junija dan očetov, a dneva nista niti najmanj tako izpostavljena kot mar-
čevska dneva, posvečena ženam oz. materam. Ste se kdaj vprašali, zakaj? No, jaz sem se v teh dneh vprašala, 
pa zakaj vraga po stoletjih boja in vsega, kar so si ženske priborile v teh časih, v resnici na koncu še vedno 
govorimo o patriarhalnosti. O tem, da v praksi ženski greh vidimo huje kot moškega, o tem, da je ženska z 
razgibanim spolnim življenjem kurba, moški pa frajer, da pijancev ne gledamo prav lepo, samo pijanka se še 
pa slabše vidi, o tem, da z odločnim moškim na direktorskem položaju "ni češenj zobati", "ta pa res zna", od-
ločna ženska direktorica je pa "zagamana in je gotovo zafrustrirana, da tako teži". Da ne naštevam ... Skoraj 
prepričana sem, da za to niso krivi samo moški, ampak ženske. Ko je ženska uspešna, ima namreč največje 
kritike v drugih pomembnih ženskah. Ali je to zavidanje ali navadna »faušija«, ne vem, vem pa, da znajo to 
moški odlično izkoristiti. Hej, dekleta, matere, žene! Ženske smo bitja, ustvarjena za kaj pomembnejšega od 
tega, da škodimo ali zavidamo drugim ženskam! Nihče drug kot me smo mame, smo prijateljice, smo sode-
lavke, smo žene, smo ljubice, ampak ne v nekem podrejenem in samo ogroženem smislu, ampak kot suverene, 
samostojne in pozitivne osebe, ki za svojo izpolnitev ne potrebujejo poraza drugih žensk in tudi ne poraza 
moških. Razmislite o tem! 

Prejšnjo soboto smo praznovali svetovni dan poezije in zasledila sem, da v Sloveniji izide najmanj ena pe-
sniška zbirka na dan, smo torej precej pesniški narod. Pesnikov in pesnjenja, ki s poezijo v izvornem pomenu 
besede nimajo povezave, pa je še veliko več. Od nje se razlikujejo tudi po tem, da je njihov namen metanje 
peska v oči, farbanje ljudi ... Pozornost mi je zbudila informacija, da naši pesniki (pravi) od same poezije 
težko preživijo, če nimajo kakšnega drugega vira preživetja. No, tisti drugi pesniki in njihova pesnjenja imajo 
večinoma boljšo materialno osnovo, še več, velikokrat pesnijo na račun javnega denarja in s pesmicami, ki 
nimajo realnih ozadij ali pa so zgolj krinka ... Njihove pesmice skratka drago plačujemo ... To so pesniki, ki 
lahko na tuje predstave vedno pridejo z brezplačno karto, čeprav bi si lažje kot ostali privoščili plačilo, "svoje 
predstave" pa nam zaračunajo z davkom svojih grehov.

"Včasih sem se spraševala, zakaj toliko krasnih, sposobnih ljudi v kraju ni dejavnih. Zdaj že tudi njih sko-
raj razumem. Očitno so bolj bistri kot jaz in so vedeli, da bi bili razočarani. Tudi mene so zelo opozarjali, 
da to ni zame, da bom slej kot prej obupala," je v zanimivem pogovoru na 8. strani povedala odlična sogo-
vornica, nekdanja kriminalistka, aktivna prostovoljka, humanitarka, po zadnjih volitvah tudi političarka, 
žena in mati, ženska. Pomenljivo! Toliko bolj, ker se z mislimi, kot so "saj se ne splača", "saj se nič ne zgodi" 
kot izraz nemoči pred vehemenco in samozadostnostjo centrov moči srečujemo vsak dan, čedalje pogosteje. 
Odtujenost od tega, kako v resnici živijo in mislijo ljudje "spodaj", kaj v resnici potrebujejo, je že kronična. 
Morda pa se bo kdo od tistih, ki velikokrat ne slišijo in vidijo, v naslednjih prazničnih dneh cvetne nedelje in 
velike noči vendarle spomnil, da velik nisi samo, če imaš v rokah moč. Velik si, če daješ, na kakršen koli način, 
brezpogojno. V kakršni koli vlogi življenja. Prijazne praznike vam želim.                                              Lucija Kolar
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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujeta za svoja
gospodinjstva občini Braslovče in Prebold.

ZKŠT Žalec pa zagotavlja, da jih prejmejo gospodinjstva
žalske občine. Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti

v trgovinah Brglez na Vranskem
in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo, v TIC Tabor in na 

sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net
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Generalni zastopnik za 
vrata Hörmann v Sloveniji:
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PE Ljubljana
T. +386 (0)1 24 45 680

PE Maribor
T. +386 (0)2 48 00 141

info@matjaz.si
www.matjaz.si

od 1.990 €*

* Za izbrane akcijske motive in dimenzije. V ceno je vključena montaža in 9,5 % DDV.  

Varna vhodna vrata za vaš dom
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Šentivd pri Grobelnem ob glavni cesti

Merks d. o. o., trgovina s kmetijsko mehanizacijo, www.merks.si

"Največje moje bogastvo 
so zagotovo zaposleni in bla-
govna znamka Tehnos," je 
povedal lastnik in direktor 
podjetja Tehnos iz Žalca An-
ton Kisovar, ki mu je Gospo-
darska zbornica Slovenije v 
začetku tega meseca podelila 
nagrado za izjemne gospo-
darske in podjetniške dosež-
ke za leto 2014. 

O tem, kako si je prislužil to 
prestižno priznanje, je povedal 
še: »Dobro moraš poznati ma-
tematiko, ne smeš zapravljati 
tistega, kar ni tvoje, skrbeti 
moraš, da so plače vedno izpla-
čane redno, da denarja za plače 
ne zapravljaš za druge stvari, ... 
Več na str. 11.                     L. K.

Nagrada za izjemne dosežke

Antonu Kisovarju (levo) je na podelitvi čestital tudi predsednik države Borut Pahor.
foto: D. Novaković/STA

V noči s te sobote (29.) na 
nedeljo (30. marca) bomo 
urne kazalce prestavili za uro 
naprej in prešli na poletni 
čas, potem ko se je koledarska 
pomlad že začela. Uro kasne-
je se bo torej začela cvetna 
nedelja, ki ji bo čez teden dni 

sledil največji krščanski pra-
znik velika noč. Dolina bo za-
cvetela in zadišala po poticah 
in velikonočnih jedeh.

Delavnice izdelave butaric in 
velikonočne delavnice se bodo 
vrstile v dneh pred obema pra-
znikoma in dosegle vrhunec na 

velikonočno nedeljo, 5. aprila. 
V gasilskem domu v Drešinji 
vasi bodo med 4. in 6. aprilom 
postavili na ogled že 11. razsta-
vo velikonočnih dobrot z na-
slovom Ko zacveti dren in za-
dišijo potice. Praznično bo tudi 
drugod.                                    L. K.

Prestavimo uro in praznujmo

Prejšnjo soboto in nedeljo so kot uvod v velikonočni čas v športni dvorani na Vranskem že tretjič zapovrstjo pripravili 
vseslovensko razstavo cvetja iz krep papirja z okoli sto ustvarjalkami iz vse Slovenije. Ta vikend pa bo po vseh koncih doline 
na vrsti "živo" cvetje.
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