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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujejo za svoja
gospodinjstva občine Žalec, Braslovče in Prebold.

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.

Pozeba konec aprila, če zelo poenostavimo, nam je na novo prinesla stara spoznanja. Zgo-
dnje brstenje narave je prineslo večjo škodo. Ni torej vedno dobro, če si (pre)hiter. Razen če 
prehitevaš tekmece pri teku na tekmi. Drugič, nikoli ne reci, da je kaj nemogoče, kajti sodoben 
čas prinaša veliko izzivov v smeri »nemogoče je mogoče«. V smislu zanašanja na to, da se nekaj 
skoraj ne more zgoditi, ker se že dolgo ni ali ker pač ni pogojev za kaj takega. Res pa je, da na 
naravo ne moremo vplivati, se pa lahko iz njenih naukov vendarle tu in tam kaj naučimo. Tudi 
to, da sicer obstajajo pravila, a da zagotovo obstajajo vedno druge in drugačne okoliščine, ki 
dajejo na koncu ob podobnem vložku drugačen rezultat. In tudi to, da za tisto, na kar ne mo-
remo vplivati in česar ne moremo spreminjati, ne kaže izgubljati energije in živcev. Lahko pa 
vplivamo na to, kar počnemo in smo. Spreminjamo lahko le sebe. Da se človek vse življenje uči, 
na koncu pa »butast umrje«, so znale povedati že babice. Ampak optimalno je nauk razumeti 
(in se v tem smislu tudi ravnati) tako, da smo se pripravljeni vse življenje učiti in se tudi učimo, 
se prilagajamo novostim in novim časom. Dopuščamo, da pridejo novi argumenti, ki nas pre-
pričajo v nekaj, v kar prej nismo verjeli, da pa imamo omejen rok trajanja in smo samo ljudje, 
ki nam vseh modrosti v tem času ne uspe spoznati, kaj šele priznati. Da smo v vsem, kar počne-
mo, »živi«, se ne predamo in ne čakamo, da bo kdo naredil namesto nas ali celo da nas bo vodil 
kot lutko, razen če smo del ljubke otroške predstave. Ampak ne tiste v peskovniku za odrasle. 

A če se vrnem na izhodišče, tudi hitrost in prehitevanje sta velikokrat prava usmeritev, v 
poslu, v sodobnem virtualnem svetu, samo če nas ne obnorita in naredita objestne. Hitrost, 
energija in trdo delo so brez dvoma prave odločitve v športu, a tudi tu ne padejo na plodna tla, 
če se ne poklopijo s srcem in z razumov v pravi kombinaciji. In smo spet tam, pri še eni zlogla-
sni modrosti, da je vsaka stvar za nekaj dobra, za nekaj slaba in da ima vsaka medalja dve plati. 
Prepričana sem, da imamo najraje tiste žlahtne, s katerimi nas razveseljujejo športniki. Tudi v 
tokratni številki Utripa jih je nekaj. A na drugi strani žlahtnega leska so vedno trdo delo, od-
povedovanja, žulji, znoj in še kaj. Toda na koncu je zaradi tega lesk še bolj svetleč, pravzaprav 
nam zaradi tega veliko več pomeni. 

V tem mesecu so se in se nekoliko bolj lesketajo tudi naša srca, najbolj tista zaljubljena ali 
tista, ki enostavno vedno gorijo za koga, za kaj, za skupno, za svoje, za najino. Srčna, topla, in 
pripadna. Naj vas osrečujejo. 

 Lucija Kolar

Pravo srce ne pozebe
foto: T. T.
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V preteklem mesecu smo 
razpeli jadra in v športu 
doline spet nanizali velike 
uspehe. Pri tem je bil med 
najuspešnejšimi gotovo Ro-
kometni klub Zelene Doline 
Žalec, ki je v domači dvorani 
pripravil finale rokometnega 
državnega prvenstva za mlaj-
še deklice A, na katerem so 
slavile in postale državne pr-
vakinje mlajše deklice A, do-
bili so tudi kadetske državne 
podprvakinje, mlajše deklice 
B pa so se okitile z bronom. 

Trenerka mlajših deklic A 
in B Tana Sutaj je po osvojitvi 
prvega mesta povedala: »Sem 
presrečna, ker vem, da ima-
mo zelo dobre rokometašice 
in kakovostne punce, zdaj so 
to pokazale še na tekmi. Verja-

mem vanje in vem, da so med 
najboljšimi, morajo pa seveda 
trdo trenirati in tudi rezulta-
ti potem pridejo.« In dodala: 
»Dekleta pridno in redno tre-
nirajo, kar se potem vidi na 
igrišču. Ni treninga, da bi dela-
li »na pol«, zaradi tega imamo 
tudi takšne rezultate. V letošnji 
sezoni nismo izgubile nobene 
tekme.« Ali trenerka pričakuje 
takšne rezultate tudi v priho-
dnje? »V našem klubu ne gle-
damo samo rezultatov, želimo 
vzgojiti in naučiti igralke, ki 
se bodo z znanjem in s fizično 
pripravljenostjo lahko razvile, 
postale res ekipne igralke in 
igrale tudi kasneje v članski 
ekipi.« Športni direktor Mitja 
Turnšek pa je ob tem dodal, da 
je trener velikokrat rokome-

tašicam kot mama ali oče, ob 
tem pa je nosilec izobraževal-
ne komponente. »To pomeni, 
da trener sledi viziji kluba, ki 
pravi, da ne iščemo samo pro-
fesionalnih igralk, ampak tiste, 
ki bodo igrale rokomet zaradi 
veselja, ob tem pa bodo uspe-
šne v šoli, pridobile bodo tudi 
izobrazbo, si v dopoldanskem 
času s svojim poklicem služi-
le kruh, popoldan pa pridno 
trenirale in si morda potem 
prislužile tudi »nagrado« v ro-
kometu. S tem sledimo skan-
dinavskemu modelu v športu. 
Profesionalizma trenutno v 
Sloveniji že v moškem roko-
metu ni, v ženskem še manj.« 
Več o letošnjih dosežkih roko-
metašic RK Zelene Doline Ža-
lec pa na str. 21. T. T.

Odlični rezultati rokometašic

Na Vranskem so v soboto, 
21. maja, ob 10-letnici Fol-
klornega društva Vransko pri-
pravili mednarodni folklorni 
festival.

Popoldne je bila najprej po-
vorka folklornih skupin skozi 
trg Vransko, nato pa je v Špor-
tni dvorani Vransko sledil na-
stop vseh sodelujočih skupin: 

FS Delčevo, TFS Stu ledi Trst, 
KD Folklora Cerklje, FS Grifon, 
Plesna skupina SKD Globasni-
ca, Trachtengruppe »Die sprin-
gende Böcke«, Petrovi tam-
buraši, MePZ Vransko, Plesna 

skupina Klasje, Pihalna godba 
Laško, FS OŠ Vransko - Tabor, 
FS Vrtec Vransko in FS Vran-
sko. Ljubiteljem folklore se je na 
Vranskem predstavilo več kot 
250 folkloristov. T. Tavčar

Mednarodni folklorni festival

Folkloristi so se predstavili tudi v povorki.


