
Prejšnji petek, 16. decem-
bra, so v Žalcu v okviru prire-
ditev Praznični december in 
v sklopu potujoče Božičkove 
pošte sklenili projekt Žalec 
piše Božičku, v katerem so 
otroci Božičku poslali kar 700 
pisem. 

V njem so sodelovali otroci iz 
žalskih vrtcev in šol, ki so pisma 
Božičku najprej ožigosali v Bo-
žičkovi poštni poslovalnici, kjer 
so za nemoteno delo skrbeli po-
štni palčki Elfina, Alabaster in 
Fred. Vsako pismo je dobilo žig 
»Žalec z ljubeznijo«, preveden v 
angleški jezik. Ovojnice so nato 
odnesli do osrednjega odra, kjer 
so jih škratje razvrstili v zato 
namenjene poštne zaboje. Šte-
vilne obiskovalce je preko video 
projekcije pozdravil Božiček z 
daljne Laponske ter predstavil 
svoj dom in pošto, ki ima v teh 
dneh res ogromno dela. 

Podobno je bilo ta večer tudi 
v Žalcu, saj so velik poštni pa-
ket, naslovljen na Božička, na-
polnili z več kot 700 pismi. Po-
slan bo v mesto Rovaniemi na 
severnem polu, ki je od Žalca 
oddaljen 3200 kilometrov. Vsa-
ko leto iz 198 držav na ta naslov 
prispe okoli 700.000 pisem. 

Glede na petkovo dogajanje bo 
zagotovo pestro tudi danes, 23. 
decembra, ob 18. uri, ko bo me-
sto Žalec obiskal drugi decem-
brski dobrotnik, organizatorji 

pa bodo otroke presenetili tudi 
s predstavo za otroke. Gotovo se 
bodo presenečenja vrstila tudi v 
naslednjih prazničnih dneh. 

 T. T.
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Slovensko podjetje Areks, ki izdeluje pištole in puške, je še med predsedniško volilno kampanjo 
v ZDA izdelalo in poslalo pištolo zdaj že novemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. 
Direktor tega slovenskega podjetja je sredi prazničnega decembra napovedal, da bodo v primeru 
srečanja predsednikov Trumpa in Putina v Sloveniji zanju izdelali kot darilo pištoli, ki bosta 
pomenili »prijateljsko in povezovalno gesto«. Legitimno mnenje podjetnika, ki pač izkoristi tržno 
priložnost in ime rojakinje, prve dame za dodatno promocijo. Seveda v svoji želji po dobičku pozabi, 
da se drugemu takšna izjava sliši kot neokusna neumnost. Kako bi vendarle orožje lahko bilo 
prijateljsko in povezovalno? No, sicer smo se pa že navadili, da so okusi različni, interesi pa sploh. 
V vsakem primeru velja, da ima vsaka medalja vsaj dve plati. Bržkone je na vsaki kaj prav in kaj 
narobe. Orožje prinese veliko več denarja kot piškotki v še tako mamljivih različicah, ne le v blagajno 
podjetnika, tudi v državno blagajno. In na žalost so si verjetno zato bizarne izjave prislužile več 
nasmehov ali so vsaj brez negativnih komentarjev, kot bi bile sicer. Tako kot si jih je tudi slovenska, 
v ZDA izvožena prva dama, ki jo v tej vlogi mnogi kujejo v zvezde, drugi že kujejo dobičke, tretji 
pa se bodo po slovensko požrli od zavisti. Čeprav večina stremi po več denarja in po morda večji 
prepoznavnosti, si sama vendarle  ne bi želela prepoznavnosti, v kateri mnogi vidijo le odlično 
marketinško priložnost, kjer kot ženska postaneš samo predmet blagovne menjave in kovanja 
dobičkov. Naj uganem, kaj je Melanijina želja za božično darilo? Želja lepotice, ki so se ji uresničile 
ameriške sanje in ki ima vse, kar ji srce poželi? Vsaj v materialnem smislu gotovo. V izjavi za javnost 
med predsedniško kampanjo, smo izvedeli, da ima tudi ljubečega in pozornega moža … 

Vsem vam, drage bralke in bralci, želim ob dostojnem standardu življenja samo iskrenih in 
toplih partnerskih odnosov ter medsebojnega spoštovanja, ki bo temeljilo tudi na spoštovanju 
različnosti, drugačnih interesov in želja, na človekovem dostojanstvu in nesebični svobodi. Če so 
zato potrebni kompromisi (in skoraj vedno so), vam želim pravih kompromisov, kjer oba ali vsi 
partnerji pridejo nasproti do pol poti. In želim vam, da v vsej svoji drugačnosti ohranite in negujete 
prijateljstva in »svoje ljudi«. Enostavnega recepta za to ni, vsak si ga mora v svoji edinstvenosti 
izmisliti sam. Kot profesorica umetnostne zgodovine na eni izmed slovenskih gimnazij, ki je skupaj 
z dijaki na koledarju za leto 2017 poustvarila like velikih umetnostnih del.  Kot liki v preoblekah 
muz in junakov, upodobljenih na velikih umetniških delih, so nastopali dijaki, ki so sami ustvarili 
tudi kostumografijo, scenografijo, masko in fotografijo, seveda pod mentorstvom in s pomočjo 
profesorice.  In so neizmerno uživali, zraven pa ustvarili še unikaten koledar, dokument, ki bo 
odmeval zdaj in jih bo na odlično srednješolsko izkušnjo spominjal vse življenje. Profesorica je 
skromno povedala, da je dijakom pač želela približati umetnostno zgodovino. Vmes pa dokazala 
veliko več, predvsem, da je mogoče tudi z v teh časih »naporno« mladino najti stik. Vendar le, če si 
učitelj po srcu, če se ne prepustiš rutini, si inovativen in pogumen. In predvsem če ne zapadeš v tisto, 
da se ne splača ali da ni mogoče. 

Preživite v tem  duhu decembrske praznike in leto 2017, ki prihaja. Bodite, četudi v skromnih 
materialnih pogojih, pogumni in ustvarjalni. Sočutni, a ne labilni. Spoštljivi, a ne podložni. Pri tem 
ostanite zvesti sebi, ker boste samo tako lahko dovolj suvereni junaki tega divjega sveta! 

Praznujte sami s sabo in s sebi ljubimi ljudmi!
 Lucija Kolar

Praznične želje brez ropotije
foto: T. T.

Razstavni salon v Žalcu
Hausenbichlerjeva 9
Mob.: 031 629 769
www.steklarstvo-leskosek.si

Izdelujemo in vgrajujemo:
- kuhinjska stekla (barvana, s fototapeto)
- tuš kabine, vrata in stene po meri
- steklena notranja vrata (krilna, drsna)
- predelava starih lesenih oken in vgradnja izolacijskih stekel
- steklene ograje, namizna stekla, ogledala

VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2017!

www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.netUtripajte z nami ...

... tudi v letu 2017

Palčki so pridno žigosali vsa prispela pisma.

Gneča pred božičkovo pošto ni motila otrok, ki so prinesli pisma.


