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Ko sem se na idilično, bogato zasneženo, globoko zamrznjeno, a s soncem obsijano prejšnjo nedeljo 
odpravila na sprehod, me je prvič po dolgem času vtis, ki ga je dajala okolica, spominjal na tiste 
prave stare zime. Na vsake nekaj sto metrov kakšen majhen ali večji vrvež. Najprej sosedovi otroci, 
ki so se kar čez cesto kepali, valjali po snegu in delali snežaka, nekaj metrov naprej na rahlem gričku 
sankališče in priložnostno smučišče z vrvežem otrok in staršev … V snegu gazi s stopinjami številnih 
sprehajalcev, ki so želeli ujeti trenutek idilične zime, malo naprej pa stopinje tropa srnic, ki so vidno 
označile pot, ki je po navadi skrita. Počitnice so v zraku, po dolgem času zasnežene, takšne, ki očitno 
še lahko zmagajo s povabilom stran od osebnih računalnikov. Takšne, ki vabijo k druženju v naravi, 
k igrivostim in nagajivostim, kot se jih spominjamo iz nekih drugih časov. Celo starih lesenih sani 
sem še videla nekaj. Ob letošnjem prvem obilnem sneženju mi je soseda rekla, da je bila tisti dan 
na delovni akciji cela njihova ulica. Tako prijetno je bilo, čeprav so se pošteno naznojili, preden so 
odmetali vsak svojo sneženo zalogo. Sosedje so čez planke primerjali, kako je zima koga obdarila, in 
komu zaradi odmetavanja ne bo treba v fitnes ter se mimogrede zapletli v pogovore … Pa je soseda 
skuhala čaj, druga kuhano vino in že so se družili ob sproščenem pogovoru. Mraz je stopila toplina 
trenutka. Narava, prekrita z debelo odejo, si bo končno dobro odpočila, nizke temperature pa bodo 
nevtralizirale tisti njen strupeni del, ki nam povzroča preglavice na pomlad zaradi milih zim.

Potem se spomnim tistih jutranjih negodovanj na delovni dan, ko se pregovorno vsi pritožujejo čez 
cestarje, ki nikoli ne splužijo snega, kot si je zahtevna populacija zamislila, in negodujejo, ker morajo 
že pred odhodom na delo poprijeti za lopato, da lahko zapeljejo ven, ali pa ker jim je pred blokom 
spodrsnilo na ledu in so »kasirali« kako modrico in mokro obleko. Včasih se sprašujem, zakaj ljudje, 
vsaj večina, velikokrat najprej v vsaki stvari, dogodku ali človeku vidijo le slabe stvari … In potem pod 
vtisom negodovanja pozabijo gledati in sploh ne vidijo, da drvijo mimo njih mnoge dobre, pozitivne 
in lepe stvari. Še več, tako negativno razpoloženi so aktivni udeleženci v prometu in življenju … 

In če se vrnem k snežni idili z začetka tega zapisa … Zavedam se, da je negativizem tudi v tem, 
da samo idealiziramo neke izgubljene stare čase in problematiziramo tisto, kar sta prinesli sodobna 
družba in kultura. Na to sta me opozorili hčeri, ki sta se z mano sprehodili skozi prej omenjeno 
nedeljsko popoldne: »Mami, pa saj v tem sodobnem času ni vse slabo, toliko tega vi niste imeli …« Res 
je, toda ne glede na čas, kdor išče dobro, najde tudi lepo in resnično, je med drugim ob slovenskem 
kulturnem prazniku povedal slavnostni govornik v Preboldu. A ob tem je dodal in menim, da velja za 
vse večne čase: »Egoizem lahko premaga samo na trdne moralne vrednote oprta kultura, ki omogoča, 
da ljudje energijo, ki bi jo sicer porabili za medsebojno obračunavanje, usmerijo v skupne napore za 
zadovoljevanje potreb skupnosti in s tem tudi posameznika.« 

Iščite torej dobro in boste imeli ne glede na prostor in čas boljši vtis o vsem, kar se dogaja. Če nas bo 
več takih, potem to ne bo le vtis, ampak resničnost. Prijazne marčevske dni vam želim in ne glede na 
njegove posebne dneve naj bo vsak vaš dan poseben in posebej lep.

Lucija Kolar

Kdor išče dobro, ga tudi najde!
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 Hram v Andražu nad Polzelo,

v TIC Tabor in na sedežu uredništva
v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Oglašujte z nami, 

utripamo z vami

www.zkst-zalec.si/utrip

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

NOVO v ponudbi Hörmann garažnih vrat – 
energijsko varčna vrata najvišje kakovosti!

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si
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Prejšnji petek se je s svo-
je dvanajstdnevne navijaške 
misije na olimpijskih igrah v 
Pjongčangu vrnila desetčlan-
ska ekipa, ki je bila pod vod-
stvom Aleksandra Javornika - 
Žavskega z Ložnice pri Žalcu 
del petdesetčlanske slovenske 
skupine navijačev.

»Ne glede na to, da se ni iz-

šlo po željah, smo veseli, da 
smo bili zraven in da smo 
povsem izpolnili svoje navija-
ško poslanstvo. Športniki po-
trebujejo navijače in mislim, 
da smo to svojo energijo kar 
najbolje dajali na tribunah,« 
je med drugim ob letošnji beri 
športnikov povedal Žavski. 
Slovenske športnike sta zasto-

pala tudi mlada akrobatska 
deskarka Kaja Verdnik iz Griž 
(23. mesto v snežnem žlebu) in 
skakalec Timi Zajc (33. mesto 
na srednji skakalnici), ki sta 
srebru biatlonca Jakova Faka 
in bronu deskarja Žana Koširja 
dodala tudi spodnjesavinjski 
podpis. Več o tem pa na stra-
neh 16 in 32. L. K., foto: D. N.

Savinjski navijači in športniki OI

Spodnjesavinjski navijači so bili v Pjongčangu med najbolj opaznimi.

Letošnji pust je ponovno 
razigral dolino in prinesel 
obilico zabave, radoživo-
sti, sproščenosti in ekipnega 
duha.

Kot vidimo se je med vse te 
žlahtne vrednote uvrstila tudi 
srčnost. Naj traja. Več o pu-
stnih norčijah po dolini na str. 
8, 9 in 23.

 L. K.

Igriv, norčav in srčen

Iz srca za pusta in druge dni
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