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»Nič ni samo po sebi umevno, tudi dihanje ne. Naučimo se hvaležnosti za vsako malenkost, zaradi 
katere smo živi, povezani z ljudmi in naravo. In s sabo,« je povedala Slavica Biderman na predstavitvi 
svoje knjige Ravnovesje v visokih petkah v žalski knjižnici. Misel si zasluži tudi mesto v uvodniku 
našega časopisa, prvega v novem letu. Skromne, a velike misli, ki v svoji enostavnosti vendarle 
pomenijo veliko volje, energije in poguma vsakega izmed nas. Veliko enostavneje je biti nezadovoljen 
z vsem, veliko enostavneje je za svoje probleme obtoževati druge, veliko enostavneje se je »šlepati« na 
energijo ter materialne in nematerialne dobrine drugih, kot pa vzeti svojo usodo v svoje roke in se 
pogumno spopasti z vsem, kar prinaša. In če je ne vzamemo, potem smo odvisni od nečesa, nekoga, v 
materialnem in nematerialnem smislu. Odvisne pa nas imajo nosilci oblasti ali kapitala najraje. Taki 
smo najboljši podložniki, potrošniki in odvisni uporabniki, vedno dolžni nekaj tistemu, ki nam je 
nekaj dal, ker si nismo sposobni ali nimamo volje, energije ali karkoli urediti sami. 

Letošnje leto bo kot nalašč za takšne odvisnosti, podložnosti ali vsaj prazen blišč, ki je navznoter 
votel. Čakajo nas dvojne volitve. Najprej državnozborske, ki bodo prvi pokazatelj tega, kdo nas je 
najbolj prepričal v minulem obdobju, pa tudi tega, kdo nas je najbolj razočaral. Potem sledijo 
še lokalne, na katerih bodo dobile državnozborske volitve svoje mladiče in bodo spet ogledalo 
zgornjega. Ali res? No, najbrž bodo bolj odraz tega, kdo je bil spretnejši pri komuniciranju, podajanju 
rok, metanju sladkorčkov in informacij po meri naročnika, če hočete,  manipuliranju z različnimi 
ciljnimi skupinami. Prosim, prosim, prepričajte me v naslednjih mesecih, da se motim, da tokrat ne 
bo tako. Da bomo znali misliti s svojo glavo, da bomo znali uživati svoje življenje zato, ker bo naše, 
ker ga bomo krojili po naših merah, v barvah, ki so nam pač všeč, ne glede na njihovo pregovorno 
politično kontaminiranost. Da ne bomo potrebovali »umetnih« ali »instant« tabletk sodobnega časa, 
ki nas bodo namesto naše glave in našega srca prepričale v dejanja, v dobro in slabo. Naj velike besede, 
ki bodo zvenele na kulturnih prireditvah v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ne bodo 
prazne, naj se nas dotaknejo in nam kulturo pripeljejo v naša srca in glavo ne le kot obisk predstave 
ali koncerta, naj nam razveselijo telo in duha in jo vnesejo tudi v kulturo naših odnosov, v kulturo 
spoštovanja sebe, drugih, drugačnih in enakih. Naj nas pustne norčije, ki sledijo, razvedrijo, potem 
pa odložijo maske že februarja in obdržijo zgolj nasmeh, vedrino in humor, ki nam bodo pomagali 
pri premagovanju različnih izzivov prihodnjih mesecev. Naj valentinovo prinese iskrene ljubezni, 
naklonjenosti in srčnosti brez plastičnih src in komercialnega kiča. Naj nam šport na februarskih 
zimskih olimpijskih igrah dokaže, da je še ostalo kaj od starih olimpijskih vrednot in da o najboljših 
dosežkih ne odločata le kapital in farmacija. Ali pa naj vsaj dokaže, da se trudi za to. Navijajmo za 
naše, tudi za dva spodnjesavinjska predstavnika, Timija in Kajo, in živimo v športnem duhu, tudi če 
jim ne bo uspelo po pričakovanjih.  

Kulturnih odnosov in zdravega športnega duha vam želim februarja in vse leto naprej!
Lucija Kolar

Kulturnih odnosov in športnega duha
foto: D. N.

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 Hramv Andražu nad Polzelo, v TIC 
Tabor in na sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora 

Žalec.

NOVO v ponudbi Hörmann garažnih vrat – 
energijsko varčna vrata najvišje kakovosti!
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Mednarodni festival tolkal-
nih skupin je tudi letos razgrel 
ponovoletno zatišje v Žalcu. 
25 nastopajočih iz šestih dr-
žav, med njimi je bila odlična 
nemška bobnarka Anika Nil-
les, je prejšnji konec tedna na 
12. BUMfestu navdušilo ob-
činstvo, ki je dvorano Doma 
II. slovenskega tabora v Žalcu 
napolnilo kar trikrat: na mati-

neji in obeh večernih koncer-
tih.

V enajstih letih festivala se 
je oblikovalo zvesto občinstvo 
z visokimi pričakovanji. 12. 
BUMfest je od 26. do 28. ja-
nuarja z odprtjem razstave v 
Savinovem likovnem salonu 
na predvečer festivala izpolnil 
pričakovanja, nad odzivom ob-
činstva pa so bili navdušeni tudi 

nastopajoči. Na petkovi mati-
neji so nastopili španski tolkalci 
in plesalci MAS Percusion, v 
petek Anika Nilles iz Nemči-
je, Richard Filz iz Avstrije in 
Radford University Percussion 
Ensemble iz ZDA, v soboto pa 
poleg Anike Nilles in Richarda 
Filza Piotr in Bartlomiej Sutt s 
Poljske in MAS Percusion. Več 
na strani 8. K. R.

BUMfest spet s presežniki

Anika Nilles v Žalcu
foto: T. T.

Selektor slovenske ska-
kalne reprezentance Goran 
Janus je po petkovih kvalifi-
kacijah tekme v Zakopanah 
določil tudi postavo za na-
stop na olimpijskih igrah v 
Pjongčangu. V njej bo poleg 
Petra Prevca, Jerneja Damja-
na, Anžeta Semeniča, Tilna 
Bartola tudi mladi Savinjčan 
Timi Zajc iz Hramš.

Timi se je v Zakopanah naj-
bolje odrezal kvalifikacijah 

minuli petek, ko je s 131,5 
metra skočil na 12. mesto. Na 
skupinski tekmi, kjer so bili 
slovenski skakalci po nesreč-
nem padcu Petra Prevca šele 
šesti, pa je Timi prispeval dva 
odlična skoka (130 m in 124 
m). Na posamični tekmi je z 
dobrimi 107 metri pristal na 
47. mestu. Več o Timijevih 
uspehih na str. 21.

Na zimskih olimpijskih 
igrah pa bo to dolino zasto-

pala še ena mlada Spodnje-
savinjčanka, osemnajstletna 
Kaja Verdnik iz Griž, ki bo 
tekmovala v deskanju na sne-
gu (prosti slog). L. K.

Timi in Kaja na olimpijske igre
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