
Leto XIX      številka 9      cena 1,46 EUR      27. september 2017

Iz vsebine

N

aslednja številk
a

 U
tripa bo izšla

  25. oktober

  2017

Za zgodovinsko evropsko zlato tudi Žiga Dimec ......................................................9
Kulinarični zemljevid kot dopolnitev .....................................................................10

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.

Slovenci smo res poseben narod. Radi imamo uspehe, ampak nagradimo jih pa težko. Ne govorim samo 
o materialnih zgodbah, bolj o brezpogojnih čestitkah in pohvalah. Razen če niso tako visoka priznanja, kot 
je denimo zlata košarkarska zmaga, ki je najbolj sveža, potem hitro ocenimo, da se preveč izpostavljajo. In 
tudi če kdo od zlatih, srebrnih, bronastih dobi nagrado, že moraliziramo, kdo in koliko si jo zasluži, kdo ne 
… Pa čeprav v Sloveniji, smo že večkrat slišali, tudi od našega zlatega košarkarja Žige Dimca, s katerim smo 
pripravili pogovor v tokratnem Utripu, nagrajujemo veliko manj radodarno kot drugje. Čeprav gre morda 
za bolj učinkovito promocijo države, kot so klasične oglasne kampanje, toda to je že druga zgodba. Bolj me 
vznemirja dejstvo, da se še nismo znebili socialističnega razmišljanja, da smo vsi enaki. Saj se še spomnite, 
sicer nam je bilo fajn, ampak bolj fajn je bilo tistim, ki so manj delali, pa dobili enako … Očitno smo to 
filozofijo tako ponotranjili, da še skoraj tri desetletja po tem funkcioniramo podobno.

Bog varuj, da se kakšen dobitnik, kakšen posameznik ali ekipa s posebnim dosežkom na različnih 
področjih, kdorkoli, ki si je s svojim delom nekaj prislužil in izstopa, pohvali sam ali da je pohvaljen javno ali 
da se vsaj javno pokaže s svojim uspehom. Zapovedano takoj boli mnoge, najbrž povprečje tistih, ki pač tega 
niso dosegli. Sama sem prepričana, pa tudi naravno ni, da ne moremo biti vsi enaki in enako dobri v vsem, 
lahko pa smo enaki v tem, da poskušamo iz tega, kar smo, kar nam je dala mati narava in kakšne možnosti 
imamo, razviti največ, kolikor je mogoče. In če nam to uspe, tudi če nima žlahtnega leska na prvenstvih, smo 
zmagovalci. In smo lahko ponosni nase, na nas pa so lahko ponosni tudi drugi. Teoretično.

Da so ponosni drugi, je lahko pri nas že problem. Ne govorim o družini, ki se veseli z nami, govorim o 
drugih. Ujela sem pogovor uspešnih mladincev, ki so si, iz pogovora sodeč, priborili medaljo na nekem 
pomembnem tekmovanju. Misliti mi je dala izjava enega izmed njih: »Ne, ne bomo nesli medalj zraven, potem 
si bodo pa spet mislili, da se ven mečemo!« Ven mečejo? Zato, ker so dosegli nekaj, za kar so najbrž garali bolj 
kot drugi, se trudili tudi takrat, ko so drugi imeli prosto, pred tem pa večkrat poželi tudi neuspeh? Potem 
se jim pa enkrat le obrestuje, pa si tega ne upajo povedati svojim kolegom, ker bodo namesto pohval poželi 
zavidanje in »štempelj«, da se mečejo ven? Vam je znano? Uf, kolikokrat sem srečala koga, ki mi je po nekaj 
mesecih rekel, da so oni tudi dosegli kak podoben uspeh, tako kot tisti, o katerih smo pisali. Pa jih vprašam, 
zakaj tega niso sporočili takrat, ko je bilo aktualno. »Eh, saj pri nas te potem vsi čudno gledajo, pa takoj imaš 
problem, češ, da si poln samega sebe …« Pa dajte no mir!

Osvojili smo zlato na košarkarskem, srebro v judu, zlati smo na Entente florale, naša trenerka tenisa si je 
priborila nastop na univerzijadi, s svojimi žulji in prostovoljnim delom smo postavili gasilski dom, zmagali 
smo pomembno tekmo, imamo najboljšo kulturno šolo in še in še, posebej so se izkazali številni posamezniki, 
drugi pač ne … O tem boste lahko prebirali na naslednjih straneh. V tem trenutku bom javno pohvalila naš 
časopis (in gotovo že pregovorno pokasirala veliko pikrih), ker je vedno poln dosežkov, malih in velikih, ker 
jih z veseljem javno objavimo in jim s tem damo mesto, kot si ga zaslužijo. Nanje smo ponosni in zato o njih 
pišemo! Žal mi je le, da nam kak dosežek uide, in to zato, ker si ga »skromni« akterji ne želijo izpostaviti ali »ga 
pozabijo«, ker bodo potem deležni takih in drugačnih opazk v okolju. In še nekaj naj bo jasno, pohvalimo jih 
tudi zato, ker je za velikim uspehom še večja odgovornost, da bodo izpolnili še večja pričakovanja, ki izhajajo 
iz priznanj. In to spet s svojim delom, nič ni podarjenega!

Pred vami je torej najboljši časopis v Spodnji Savinjski dolini in tako kot smo ponosni na tiste, o katerih 
pišemo, smo ponosni tudi na to, da smo ravno mi tisti, ki jim z javno objavo dajemo priznanje!

Lucija Kolar

O lažni skromnosti
foto: D. N.
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Žalec je letos drugič sodeloval 
na mednarodnem ocenjevanju 
urejenosti vasi in mest Enten-
te Florale Europe. Leta 2004 je 
prejel srebrno priznanje, letos 
pa so se predstavniki žalske ob-
čine razveselili zlatega prizna-
nja. 
V Žalcu so se na prihod sodni-
kov združenja Entente Florale v 
juniju dobro pripravili. Nista jih 

pričakala le prenovljen Šlandrov 
trg in Dom II. slovenskega tabo-
ra, ampak tudi svetovna novost 
Fontana piv Zeleno zlato. Občin-
ska uprava je skupaj z Javnim ko-
munalnim podjetjem, Zavodom 
za kulturo, šport in turizem ter 
drugimi poskrbela še za številne 
podrobnosti, saj očem komisije 
ne uide nobena pomanjkljivost. 
Pred razglasitvijo je bila delega-

cija žalske občine prepričana, da 
si mesto  zasluži zlato priznanje, a 
šele z razglasitvijo na odru večna-
menske dvorane v Podčetrtku se 
je lahko pričelo veselje. To zlato 
priznanje je pomembno tudi z 
vidika promocije žalske občine 
kot zelene in trajnostno naravna-
ne turistične destinacije. Več na 
strani 3.
 K. R.

Zlato za urejenost Žalca

Od 31. avgusta do 17. sep-
tembra je na Finskem, v 
Izraelu, Romuniji in Turčiji 
potekalo evropsko košarkar-
sko prvenstvo, na katerem je 
sodelovalo 24 reprezentanc. 
Slovenska reprezentanca je na 
čelu s kapetanom Goranom 
Dragićem in najperspektiv-
nejšim mladim košarkarjem 
Luko Dončićem osvojila zlato 
medaljo, prav vsi igralci pa so 
prispevali svoj delež k temu 

uspehu. Tudi Žiga Dimec, 
doma iz Latkove vasi, ki sicer 
igra za novomeško Krko.

Pot do zlate medalje ni bila 
lahka. Slovenski košarkarji so 
v skupini A v Helsinkih pre-
magali Poljsko, Finsko, Grčijo, 
Islandijo in Francijo, v četrt-
finalu Latvijo, v polfinalu pa 
s kar 92 : 72 Španijo. Sledil je 
finale, ki je v Istanbul privabil 
več kot sedem tisoč slovenskih 
navijačev in v katerem je Slo-

venija s 93 : 85 premagala še 
Srbijo. Zaključek je reprezen-
tanca odigrala brez Gorana in 
Luke ter tako dokazala, da so 
prav vsi zaslužni za prvi naslov 
evropskega prvaka v kolektiv-
nih športih. Tudi Žiga Dimec 
je osvojil kar nekaj dragocenih 
točk.

Več o uspehu košarkarjev in 
kakšna je bila pot do zlata Žige 
Dimca, pa na strani 9.

 K. R.

Zlata medalja tudi savinjska

Zlatega junaka Žigo Dimca so pozdravili tudi v domači Latkovi vasi.
foto: D. N.

Dom je, kjer se počutimo varne
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Rdeči križ Slovenije in žalsko območno združenje RK vabita k 
vseslovenskemu projektu

DROBTINICA 2017
Vljudno vabljeni v soboto, 14. oktobra,
od 8. do 12. ure pred trgovske centre,

kjer lahko v zameno za kruh in ostale domače izdelke 
podarite sredstva za zdravstveno letovanje socialno 

ogroženih otrok v letu 2018 na Debelem rtiču. Stojnice bodo 
postavljene pred Mercatorjem Žana Žalec, Marketom Levec, 
Marketom Prebold, Marketom Šempeter, Trgovino Liboje, 
Tuševo blagovnico Bala Petrovče, supermarketom Tuš na 

Polzeli ter supermarketom Jager na Vranskem in
v Braslovčah.
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