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Kar se mene tiče, bi lahko januar mirno pogrešala. Prve januarske dni smo se po blišču 
decembrskih praznikov ukvarjali s sivino aktualnih dni in s sanacijo posledic preobilne hrane 
in pijače, potem nas je upočasnil plaz virusnih obolenj na čelu z gripo. Ko smo že skoraj mislili, 
da bo del januarja vendarle ostal za pripravo načrta ali vsaj za kakšen vdih in premislek o tem, 
kaj bomo počeli v tem letu, kaj in kako popravili od prej, da bo bolje za naprej, nas je požrlo 
nadomeščanje dela prejšnjih dni in januar je zdrknil mimo. Aja, da ne pozabim razprodaj, vsaj 
na tretje znižanje pač večina pade in opravi kakšen poceni nepotreben nakup … Zato je, če si 
samostojni podjetnik ali kakor koli v svobodnem lastnem poslu, januar samo za strošek. Toliko, 
da smo si na jasnem, kako idealno je  v svobodnem poklicu ali »na svojem«. Če ne delaš, če 
zboliš, moraš drugič delati dvojno, da nadomestiš izpad. In če delaš v intelektualnem poslu, ki 
bi ga vsi imeli, a nihče zanj ne bi plačal, vsaj ne več kot za čiščenje, je še pestreje.

Ne jamram, samo govorim realno. Želim si, da bi nam kulturna hrana februarskih dni 
prinesla nekaj duševnega miru, če že ne polnih želodcev, in da bi nam prisrčnost Valentinčkov 
pogrela srca, v maskah pustnih norčij pa si damo vsaj malo duška na račun vse teže navadnega 
vsakdanjika. Toda tudi februar bo tako kratek. Nam bo uspelo v njegovi centrifugi predelati vse 
tisto, kar smo zamudili januarja? Ne bomo le stihijsko odhiteli od enega do drugega dogodka, 
pomešali različne priložnosti in jih potem na hitro izpljunili čez noč na pragu marca, še bolj 
zmedeni kot prej? Kaj pa vem, do februarja je še nekaj dni, morda prinašajo kakšno novo 
priložnost, ki bo rešila januar. In ko smo že pri februarju, morda nas letos preseneti v povsem 
drugi podobi, morda bo to popolnoma novi februar … Kdo ve, pustimo se presenetiti. Morda 
je pa dobro, da si nismo uspeli pripraviti načrta, morda pa je najboljši načrt nenačrtovanje in 
sprejemanje vsega, kar pride, kot nek izziv, ki se ga lotimo sproti. Morda. Kakor koli že bo, naj 
vam uspe! Prijeten kulturni praznik in prijetne vam želim vse ostale dni pa kakšen dober izziv 
za zraven.

 Lucija Kolar

Naj vam uspe!
foto: D. N.
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Bumfest, ki so ga minuli 
vikend že enajstič priredi-
li v Žalcu, je bučno najavil 
čas številnih prireditev, po-
svečenih slovenskemu kul-
turnemu prazniku. V vseh 
občinah Spodnje Savinjske 
doline bodo pripravili osre-
dnje proslave, ob njih pa se 
bodo zvrstile tudi številne 
krajevne proslave in druge 
prireditve v čast in poklon 
Prešernovemu dnevu.

Prvi bodo osrednjo občin-
sko proslavo ob slovenskem 
kulturnem prazniku pripravi-
li že 2. februarja ob 17. uri v 
športni dvorani na Vranskem 
in ob tej priložnosti odprli 
prenovljeno šolsko knjižnico. 
V soboto, 4. februarja, ob 18. 
uri se bodo prazniku poklo-
nili v Občini Prebold, in sicer 
s proslavo v Športni dvorani 

Prebold, ki jo bodo pripravili 
skupaj z JSKD Žalec.

V Žalcu bo osrednja občin-
ska proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku s podeli-
tvijo Savinovih odličij za do-
sežke na kulturnem področju 
za leto 2016 v ponedeljek, 6. 
februarja, ob 19. uri v Domu 
II. slovenskega tabora v Žalcu.

Kulturnemu prazniku pa 
se bodo poklonili z glasbe-
no predstavo Trubar in drugi 
trubadurji v izvedbi skupine 
Jararaja.

Istega dne bo ob 18. uri v 
Domu krajanov Andraž nad 
Polzelo osrednja polzelska 
občinska proslava z mojstrom 
besede Ferijem Lainščkom in 
pevko Ditko, na proslavi pa 
bodo podelili Prešernov cekin 
za življenjsko delo na podro-
čju kulture.

V braslovški občini bodo 
slovenski kulturni praznik 
obeležili z osrednjo občinsko 
proslavo v torek, 7. februar-
ja, ob 17. uri v dvorani Doma 
krajanov Gomilsko. Istega 
dne ob 18. uri pa se bodo v 
domačem kulturnem hramu 
prazniku kulture posvetili v 
Taboru.

A ob osrednjih prireditvah 
bodo o prazniku pričala tudi 
številna druga dogajanja in 
proslave, nekaj jih je zbranih 
v napovedniku na str. 17. Va-
bljeni, da si jih ogledate v živo.

 T. T., L. K., D. N.

V čast kulturi

Bumfest je minuli vikend bučno najavil obdobje, ki bo posvečeno kulutrnemu dogajanju in prazniku.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

 03/712 12 80
  zkst.utrip@siol.net

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.


