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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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Lina Pušnik bronasta

Lina Pušnik

Žalska karateistka Lina Pušnik je v športnih borbah do
68 kg na sredozemskih igrah,
ki potekajo na jugu Katalonije v mestu Tarragona od
22. junija do 1. julija, zasedla
odlično tretje mesto in bronasto medaljo.
Slovenska odprava na igrah
šteje kar 260 članov, ki nastopajo v 25 športnih panogah,
med njimi barve Karate kluba
Žalec poleg bronaste Line zastopa Teja Končina, sicer trenerka v klubu, na igrah pa v
vlogi fizioterapevtke.
Lina Pušnik je v močni konkurenci na poti do tretjega me-

sta premagala Tunizijko Aisso
Faten in Alžirko Lamyo Matoub. V polfinalu je žal morala
priznati premoč Turkinji Edi
Eltemur, a navdušila v borbi za
tretje mesto, kjer je premagala Maročanko Fatimo Errabi.
Tako je Lina na čudovit način
zaključila sezono, v kateri je
bila uspešna že na balkanskem
prvenstvu, kjer je ravno tako
osvojila 3. mesto. Lina je s tem
nakazala, da bo v jesenskem
delu sezone še kako konkurenčna tudi na svetovnem prvenstvu za članice in člane, ki
bo novembra v Madridu.
T. Tavčar

foto: D. N.

Kruha, iger in dopusta za možgane

Ugotavljam, da se različnim vrstam sodobnih neenakopravnosti in neenakosti pridružuje
še ena. Neenakopravnost drugih (ekipnih) športov v primerjavi z nogometom, in sicer glede
pozornosti in finančne podpore. Če navedem le dva dokaza, naša nacionalna TV na svojem
drugem programu od zgodnjega jutra do pozne noči te dni skoraj izključno predvaja tekme,
njihove ponovitve, vrhunce, komentarje s svetovnega prvenstva v nogometu, in to kljub
prisostvovali takratni voditelji
dejstvu, da slovenski nogometaši tam ne nastopajo … Polni so dodatnih obdelav tudi tekem,
tako imenovanega 81. območna primer med Japonsko in Senegalom, pa še kakšnih bolj »oddaljenih«.
nega štaba TO Žalec, ki mu
Dejstvo, da se istočasno okrog 250-člansko SLOVENSKO zastopstvo športnikov v številnih
je poveljeval Adi Vidmajer s
športih bori na sredozemskih igrah in si zasluži le skopo poročanje v športnih poročilih, je
sodelavci (Emilom Pižornom,
drugi dokaz … Seveda nogomet želi tudi občinstvo, vsaj pol Slovenije (itak da pol sveta, če
Zdenkom Terpinom, Mirom
ne več) spremlja vse nogometne premike. Pivo teče v potokih ob živahnem razpravljanju o
Nareksom, Tatjano Kuk …) in
pičlih (ne)zadetkih, dosojenih ali zgrešenih enajstmetrovkah, kdo si zasluži ali ne, o tem,
celotnim štabom ter poveljnikako so sosedje premagali nepremagljive Argentince itd.
ki enot 81. OŠ TO Žalec, ki je
In seveda, v nogometu se vrtijo hudi denarci, milijoni, ki si jih povprečne glave kar
vključeval tudi nove enote iz
težko zapomnimo. Meni je ob tej ljudski navijaški zabavi prav zanimivo, kako ljudje mirno
celjske občine. Slovesnost sta
odpuščajo tudi grehe. Recimo grehe čudežnega dečka Christiana Ronalda, ki zasluži tiste
pripravila Občina Žalec in OZ
velike milijone, ob tem pa »enih« 13 milijonov evrov davkov utaji in se v zagovoru na sodišču
ZVVS Spodnje Savinjske dolilahkotno zagovarja, da ima pač samo šest razredov osnovne šole in zato se ne spozna na te
ne.
reči, da bi namreč moral kaj dati tudi državi. Hm? Itak, da je samo človek, ki vmes zgreši tudi
Zbranim so spregovorili Adi
kakšno enajstmetrovko, ob ostalih zadetkih in lepoti pa se mu ne zgodi ravno kaj hudega.
Vidmajer, ki je na kratko osveOn je vendar Ronaldo. Kot kakšen princ iz pravljice, ki na koncu vedno zadane usodni strel,
tlil pomen tega jubileja, župan
dobi pravo princesko in zmaga na izboru za najboljšega na svetu.
Občine Žalec Janko Kos in
Očitno to potrebuje od vsega utrujeno ljudstvo! To in Ljubezen po domače, kjer preprosti
župan Občine Braslovče Braakterji pred vesoljno Slovenijo izražajo svoja »najgloblja« čustva, v skladu s scenarijem
nimir Strojanšek. Poglobljen
recitirajo Prešerna in se po potrebi kopajo tudi v »fačuzijih«. Pri tem seveda ne opazijo,
zgodovinski prerez ustanovida se smešijo, da se ob tem zabavajo gledalci pred TV-ekrani in da marljivi TV-režiserji in
tve in delovanja TO pa je pomontažerji seveda zlepijo skupaj samo tisto, kar najbolj bode, pade v oči, nasmeji.
dal polkovnik v pokoju Emil
Utrujeni po precej politično, gospodarsko, šolsko in še kako razburkani pomladi ljudje
Pižorn. Ob tej priložnosti so
najbrž pač potrebujejo pravo dozo kruha in iger. Nogomet in Ljubezen po domače sta ravno
vsem podelili spominske znaprava »možgane na off in instant« zabava. Čisto preprosto, ne da kogarkoli podcenjujemo.
ke in značke, Občini Žalec pa
Pač ni prostora za hudo sofisticirane vsebine, ljudje si želijo preproste zabave in sprostitve.
plaketo ZVVS. V kulturnem
Ko pa smo minule dni pri nas vendarle obeležili naš državni praznik, se je tudi druga
programu je nastopil pevski
»polovica« Slovenije ves čas ukvarjala še s čim drugim in se zabavala drugače, ne trdim
kvartet Eros.
D. N.
bolje, enostavno drugače. In ponovno smo ugotavljali, kako veliko je stvari, s katerimi se
lahko pohvalimo, vendar smo preveč nagnjeni k temu, da
neredko vidimo le tiste, ki jih grajamo. Morda tudi zato,
ker gledamo preveč površinsko, plehko, preveč nogometno
in po domače, preveč po scenariju drugih? Presodite sami.
NOVO v ponudbi Hörmann garažnih vrat –
energijsko varčna vrata najvišje kakovosti!
Nič ni narobe z navijanjem, ampak najprej moramo navijati,
ceniti in spoštovati NAŠE, SLOVENSKO in predvsem dobre
plati tega našega. Le tako bomo ostali svoji, slovenski, tudi
v prihodnjih rodovih. »Tako majhna je naša država, pa
vendar je ves svet v njej,« je na proslavi ob prazniku v Žalcu
povedal dr. Zoran Pevec. Pritrjujem mu. Navijajmo iskreno
in odločneje tudi zanjo, spoštujmo jo in jo pazimo!
Pa prijetno poletje in ne pozabite, tudi doma je lepo.
Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:

Ob 50-letnici teritorialne obrambe

Ob obletnici so plaketo ZVVS podelili tudi Občini Žalec.

Minuli petek, 22. junija, je
bilo pred osrednjo občinsko
proslavo ob dnevu državnosti
v Žalcu tudi spominsko srečanje ob 50-letnici ustanovitve
Teritorialne obrambe Slovenije, nekdanje slovenske vojske,
ki je delovala kot del oboroženih sil takratnih obrambnih struktur Jugoslavije na

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

čelu z Jugoslovansko ljudsko
armado (JLA). TO je kasneje
postala Slovenska vojska, ki
se ji je skupaj z milico uspelo
zoperstaviti jugoslovanski armadi ter s pomočjo politike
in diplomacije tudi priboriti
samostojno državo.
Slovesnosti ob polstoletnem
jubileju ustanovitve TO so

Oglašujte
z nami ...
utripamo
z vami

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

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

Lucija Kolar
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