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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.

Težko bi v preteklem planiškem podaljšanem vikendu izbrali najsvetlejši trenutek, saj so nas 
naši skakalni asi razvajali štiri dni skupaj. A vendarle, po moje najponosnejši trenutek letošnje 
Planice je bil, ko so naši trije orli s Petrom Prevcem v nedeljo takoj po zadnjem fascinantnem 
letu našega aktualnega nacionalnega junaka in pred uradno podelitvijo ponosno zapeli Zdra-
vljico, ki je spontano zvenela iz trideset tisoč grl v izteku in gotovo mnogih pred televizijskimi 
sprejemniki. Skoraj toliko je divje plapolalo slovenskih zastav. Tako neverjetnega in množične-
ga spontanega kolektivnega odziva Slovencev ne pomnimo.

»Mislim, da je slovenski narod to zimo dokazal, kaj pomeni zastava, kaj pomeni stati pod njo, 
z njo mahati, mislim, da smo dokazali, da imamo narodno zavest,« je v torkovem TV Dnevniku 
na nacionalni televiziji povedal Peter Prevc. In te dni še, da je ponosen, ker je DEL te zgodbe. 
Kako skromno. Peter in skakalna ekipa so nas spomnili na velikokrat pozabljene vrednote, kot 
so ekipni duh, medsebojno spoštovanje in sodelovanje za skupni cilj, nesebičnost, odgovornost, 
trdo delo brez iskanja lažjih poti, srčnost, … Naši orli in Planica so nas povezali, kot nas pove-
žejo v zadnjem času le še športni uspehi. Naši orli in Planica so v slovenske trobojnice obarvali 
naš vsakdan toliko, kot ga nobena državna proslava, na kateri se vedno prej ali potem sprejo 
zaradi vsebine ali izvajalcev. Naši orli in Planica so odlična kulisa in odlični akterji, o katerih 
nihče ni polemiziral in ki so v Slovencih na en mah spodbudili tisto najboljše in nas združili v 
en sam nacionalni ponos! Tega res ne morejo bolje napisati v učbenikih in naučiti v šoli. In ne 
potrebujemo boljšega za ugled naše države.

V prejšnjem tednu smo se tudi v naših občinah poklonili najboljšim športnicam in športni-
kom in uživali v sproščeni dinamiki športnih svečanosti, res da ne v takih razsežnostih kot v Pla-
nici, a vendarle nas tudi naši športniki navdajajo s ponosom, tudi mi imamo olimpijce, imamo 
naše »Dolenje vasi«. Poleg tega pa še mnogi drugi, ki se ukvarjajo s športom, dosegajo uspehe, a 
še bolj pomembno, krepijo telo in duha, počnejo nekaj dobrega in niso breme družbe, ampak ji 
samo pomagajo. Želim si, da tega ne bi pozabili takoj po podelitvi priznanj in ko ugasnejo luči. 

Goran Janus, trenutno najbolj cenjeni skakalni trener na svetu, je v pogovoru za športni dnev-
nik Ekipa ta teden dejal, da si želi svoje delo nadaljevati v domovini, in ob tem sprožil razmislek 
o tem, da je vendarle vredno ostati v Sloveniji, ker ima vse. Naj država in lokalno okolje ustvar-
jata pogoje za to, da bodo naši mladi, naši strokovnjaki in naši športniki lahko živeli, ustvarjali, 
se razvijali in tudi podirali rekorde ter ustvarjali presežke doma. Tukaj je dom, tukaj je družina, 
tukaj je nacionalni ponos najbližje. In naj se končno drugi učijo od nas, kajti dokazali smo, da 
se lahko kaj naučijo! 

Veliko noč bomo začeli nekoliko prej, saj bomo v nedeljo že ob 2. uri ponoči ure prestavili na 
poletni čas za uro naprej. A še prej veliki petek in nato sobota. Pobarvajte pirhe tudi v slovenski 
trobojnici in letos z obveznim dodatkom divje zelene barve. Ne pozabite na sladke potice, tudi 
če vas bo mikalo, da boste letos na meniju imeli Planico, sladoled seveda, po katerem je naša in 
Prevčeva Planica dobila ime. Prijazne in ponosne praznike v krogu vaših najboljših ekip, družin 
in prijateljev vam želim.

Lucija Kolar

To je nacionalni ponos
foto: T. T.
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Od 17. do 20. marca je v 
Planici na novi velikanki po-
tekal zaključek svetovnega 
prvenstva v smučarskih po-
letih. Zaradi zmag slovenske 
ekipe s Petrom Prevcem na 
čelu je slavila vsa Slovenija. 
Svojih smučarskih skakalcev 
oziroma letalcev v reprezen-
tanci Savinjska dolina (še) 
nima, zato pa velja izpostaviti 
že približno 20-letno sodelo-
vanje Šotorov Petre pri orga-
nizaciji planiških poletov.

Šotori Petre v Planici sode-
lujejo s celotno postavitvijo 
vseh prireditvenih prostorov 
in njihov tim je pod vodstvom 
Mateja Kompolška ponovno 
opravil odlično delo. »Res smo 
ponosni, da je tim Šotori Petre 

del letošnjega uspeha. Ob tem 
bi radi poudarili, da je Plani-
ca eden najlepših in najbolj 
pozitivnih projektov podjetja 
Šotori Petre, za kar gre zahvala 
celotni ekipi organizatorjev in 

vodilnim v Planici. Hkrati bi 
se tudi mi radi zahvalili vsem 
sponzorjem in prostovoljcem, 
s katerimi smo skupaj postali 
prijatelji Planice,« je povedala 
direktorica Mira Petre. K. R.

Planica, Planica …

Petretov dvonadstropni VIP-šotor v Planici

Tudi letos so k lepšem 
praznovanju cvetne nedelje 
prispevali mnogi prebivalci 
doline, ki so z izdelovanjem 
butar pripravili dobrodošli-
co pomladi in najavili pra-
znovanje velike noči. Vašča-
ni Kaplje vasi in Matk so tudi 
letos k blagoslovu odnesli 
vsak svojo butaro velikanko 

in tudi veliko manjših.
Za vaščane Kaplje vasi je bila 

letošnja butara že štirinajsta po 
vrsti, merila je skoraj 20 me-
trov, nosilo pa jo je vsaj toliko 
moških. Pri izdelavi je sode-
lovalo še več vaščanov, ki so 
butaro v sprevodu pospremili 
do cerkve, kjer bo krasila vhod 
v cerkev do konca praznikov. 

Podobno butaro, a skoraj po-
lovico krajšo, so k blagoslovu 
prinesli tudi fantje in možje 
iz Matk. Iz zelenja, cvetja in 
pisanih trakov pa so ponovno 
ustvarjali tudi v Drešinji vasi 
(glej prispevek na zadnji stra-
ni) in največjo butaro odnesli v 
petrovško cerkev.

 D. N.   

Butare naznanile praznike

Fantje in možje z butaro velikanko


