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»Moj največji uspeh je, da sem živ, zdrav in še vedno človek,« je v pogovoru za naš časopis 
povedal Žalčan Črt Birsa, ki ima za sabo osvetljevanje velikih koncertov ranga 2Cellos 
po vsem svetu. V časih, ko je veliko pred uradno v teku volilna kampanja, zapakirana v 
različne oblike drugih prireditev, in ko ne veš, kaj je izrečeno iskreno in z močno podlago v 
argumentih, kaj pa je namen takšne ali drugačne manipulacije, deluje zgornji stavek resnično 
osvežujoče, čeprav že kar malo neverjetno. A če se res poglobimo, da je največja vrednota to, 
da si živ, da si zdrav in da si človek v smislu tistih starih vrednot, da spoštuješ druge, njihovo 
različnost, si odgovoren do sebe, do drugih, do dela in okolja, v katerem deluješ zasebno ali 
profesionalno, potem se ne smeš preveč ozirati naokrog, saj lahko hitro naletiš na odmike. A 
imate prav, vsak naj se sam pogleda v ogledalo, in to brez tistega pogleda, ki je poln samega 
sebe in se v resnici ne vidi, in naj pomete najprej pred lastnim pragom, potem pa se loti še 
pometanja naokrog. Lepo prosim, če tega ne vzamete preresno tisti, ki ste že itak preveč 
kritični do sebe. Bi bilo morda enkrat za spremembo mogoče, da se malo bolje zazrete v 
ogledalo in vase tudi tisti, ki ste tako polni sami sebe, da se sploh ne vidite več, ko vam kdo 
nastavi pravo ogledalo?

Pa pustimo ogledala. Pred nami je tretja sezona fontane in, hvala bogu, zabave okoli nje pa 
tudi različnih doživetij nam, sodeč po napovedih, tudi letos ne bo manjkalo. Kruha in iger 
bo dovolj, ogledal morda ne bomo potrebovali, ker se nanje sploh ne bomo spomnili. Zato 
pa že res potrebujemo nekaj toplote in več sonca, saj smo se takoj po šolskih počitnicah že 
pošteno naveličali zime. Cvetje minule cvetne nedelje je znanilec manj bledih, bolj pisanih 
vremenskih dni, obarvani pirhi in dobrote z različno sporočilnostjo velike noči, ki nam bodo 
dražili vsa čutila v prihodnjih dneh, nas bodo dokončno povabili v pomlad. Tudi če bo še 
sveža. 

Želim vam živahno pomlad, ki naj jo vodita navdih ustvarjalnosti in dinamika razvoja, s 
katerima si je prislužil gospodarskega oskarja naš sogovornik na strani enajst. Pa prijetne 
praznike in ne pozabite, pri fontani ne bo blagoslova jedi, le odprta kuhna, »požegnali« pa 
bodo v soboto le začetek njene tretje sezone. In da ne bo pomote, le potica bo pospremila 
veliko noč, lepotica pa letošnjo fontano piva!

Lucija Kolar

Le potica in lepotica
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.
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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

TZ-AZ-LPU67-91x60mm-SL.indd   1 23/01/18   14:42

 
Oglašujte 
z nami ... 

utripamo 
z vami

03/712 12 80

zkst.utrip@siol.net

Na velikonočni vikend bo 
svoje pipe ponovno odprla 
Fontana piv Zeleno zlato. Na 
predvečer velike noči, torej 
to soboto ob 20. uri, bo na-
mreč Žalec v znamenju odpr-
tja tretje sezone fontane piv, 
kar bodo pospremili skupaj z 
glasbeno skupino Tabu, ki bo 
tudi letošnji ambasador piva, 
in voditeljem Boštjanom Ro-
mihom. Pestro dogajanje pa 
obljubljajo organizatorji tudi 
v vsej novi sezoni, med dru-
gim na predvečer praznika 
Občine Žalec (5. septembra) 
premiero posvežene operete 
Hmeljska princesa, ki bo obo-
gatila tudi letošnje praznova-
nje 180-letnice II. slovenske-
ga tabora.

Na dan odprtja fontane 31. 
marca bodo lahko obiskovalci 
kupili vrčke s čipom za pivo po 
ugodnejši ceni 6 evrov (nakup 
z omejenim številom), sicer pa 
bo redna cena 8 evrov. Tudi le-
tos bo na šestih pipah fontane 

na voljo šest vrst piv, dve med 
njimi bosta stalnica, svetlo Ku-
kec in letošnje Ambasadorjevo 
pivo, zeleno pivo pivovarne Ha-
ler. Na ostalih štirih pipah bodo 
menjali piva, za začetek pa bodo 
obiskovalci lahko okušali Loko 
lokoviško pivo, pivo Svarun Pi-
vovarne Lobik, specialno Laško 
Zlatorog pivo in t. i. Komb4jn 
pivo domače mikropivovarne 
Green Gold Brewing družine 

Rojnik iz Sp. Grušovelj. Prva 
zdravica bo torej že to soboto, 
ko bo zaradi prireditev ob fon-
tani, na tržnici in Šlandrovem 
trgu v Žalcu vse do 3. ure zjutraj 
v nedeljo tudi nekaj cestnih za-
por. Več o letošnji sezoni, v ka-
teri bo ponovno zaživela Kuhna 
pri fontani z novim partnerjem 
Lars&Sven Burgerjem, ki bo 
pripravljal hmeljski burger, pa 
na str. 2. L. K.

V tretjo sezono fontane

Žalska Fontana piv Zeleno zlato že čaka pripravljena na svojo tretjo sezono.

Na cvetno nedeljo so bu-
tari velikanki že tradicional-
no izdelali v Kaplji vasi in v 
Matkah.

V Kaplji vasi so izdelali bu-
taro velikanko, ki je merila 23 
m, in jo postavili ob glavnem 
vhodu v preboldsko župnijsko 
cerkev. Približno 12 metrov 
dolgo in lepo okrašeno butaro 
so iz 5 km oddaljene vasi do 
župnijske cerkve sv. Pavla v 
Preboldu prinesli iz Matk. Ti 
so po končanem blagoslovu 
butaro odnesli nazaj v svojo 
vas, kjer so se pri vaški kapeli 
zadržali ob prijetnem druže-
nju.

 D. N.

Butari velikanki

Dvig butare je precej zahtevno opravilo.

foto: T. T.
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