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V Galiciji so se ponovno poklonili žlahtnemu športniku, tokrat paraolimpijcu Žigi Vangošu. Prejšnji 
mesec smo poročali o njihovem slavju, kaj slavju, slavjih zaradi Timija Zajca, ki še traja po uspešni planiški 
predstavi preteklega tedna. Pred dvema letoma smo se pogovarjali o topli gališki dobrodošlici Urški Žolnir, 
še prej pa Petri Naraks, podobno vajo smo imeli v Grižah z Miho Žgankom, Rokijem Drakšičem in Lucijo 
Polavder, lahko bi še naštevala. Kaj in kdo vse se skriva po naših vaseh in koliko je odrekanj in ur trdega dela, 
da so na koncu lahko takšna slavja? In kaj vse se skriva za bliščem žlahtnih kolajn in zdravic? Ali je naključje, 
da prihajajo najbolj zveneči iz manjših krajev, kjer je že tako in tako veliko več volje za skupne akcije in 
prostovoljstvo v smislu spontanih dobrodošlic še nekaj velja? Ne vem, toda jasno je, da naši žlahtni športniki 
sprožajo v Slovencih neverjeten nacionalni ponos in ni malo mladeži, ki v teh časih brez idealov vendarle 
najde svoje idole med športniki. Prav tako ni naključje, da smo postali okolje številnih mladih skakalcev in 
judoistov, ki se zgledujejo po »velikih«.

Paraolimpijec Darko Đurič je na prvi mednarodni konferenci o drugačnosti povedal, da čeprav se je zaradi 
redke genetske bolezni rodil brez roke in obeh nog, se ni nikoli počutil prikrajšanega ali manjvrednega. 
Vedno je razvijal vse tisto, v čemer je dober. Drugačnost za otroke ni težava, je pa težava za odrasle, je še 
povedal. Narava mu je dala tako malo, ob tem so ga zapustili še biološki starši, a z neverjetno voljo in pozitivno 
energijo ob podpori svojih krušnih staršev je naredil tako veliko. In je zadovoljen. Darko je človek, ki je moral 
za to, da je dosegel uspeh na paraolimpijadi, storiti še več, kot so športniki zgoraj, in seveda, gotovo je zgled. 
Upam, da tudi za omahljivce, ki bi puško v koruzo vrgli že za kako nepomembno drobnarijo.

Potem pa se najde bržkone precej vinjen voznik terenskega vozila BMW X5, ki prejšnjo nedeljo sredi 
prijaznega sončnega popoldneva v središču Žalca zapelje naravnost skozi teraso gostinskega lokala, jo povsem 
razdeja in kakopak tudi svoj dragi avto. Naj je močno opit ali ne, za dejanje ni racionalnega pojasnila. Sreča 
v nesreči je le, da ni nihče huje poškodovan, škoda je ogromna. In zgled? Slab. Po uri in dnevu sodeč, bi znal 
biti zelo razočaran posameznik ali pa samo bogato objesten ali pa oboje. V vsakem primeru pa slab zgled. 
Pa še vseeno zgled, z deviantno noto, ki opozarja na druge vrste drugačnost. Tudi to na žalost kdo posnema.

To soboto se v bližini mesta zgoraj omenjenega dogodka pripravlja odprtje četrte sezone Fontane piv Zeleno 
zlato, za zdaj še brez strehe nad glavo, a z novim virtualnim filmčkom v sodobni tehniki za sodobne turiste. 
Želimo si tudi nove sezone z manj alkoholnega dodatka, kot je bil tisti destruktivni na terasi lokala v bližini, 
bolj v smislu kulturnih doživetij in turističnih navdihov. Ker gre fontana v četrto sezono, žal ne moremo 
zaželeti, naj gre v tretje rado. Naj pa jo radi obiščejo ljudje od blizu in daleč ter si privoščijo sproščujoča 
druženja, pri čemer ventile sprostijo samo do meja pozitivne razsodnosti in razigranosti. 

Ostanite v cvetju v tem toplem navdihu preteklih dni in privoščite si pomlad.
Lucija Kolar

Zgledi vlečejo, videz pa včasih vara
foto: T. T.
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Preteklo soboto je bilo pri 
POŠ Trje v KS Galicija, ki je 
zaradi številnih vrhunskih 
športnikov že pravi fenomen, 
ponovno veselo. Čeprav je 
prejšnji konec tedna v Planici 
znova blestel Timi Zajc, pa so 
tokrat počastili drugega Gali-
čana, judoista Žigo Vangoša, 
ki je na poletnih svetovnih 
igrah specialne olimpijade v 
Združenih arabskih emiratih 
osvojil srebrno kolajno.

Po galiških judoistkah sve-
tovnega formata, Urški Žolnir 
in Petri Naraks, je Žiga Vangoš 
pripravil nov razlog za topel 
sprejem domačinov, ki se je 
začel z vodnim slavolokom ga-
silskih društev ter nadaljeval ob 
številnih čestitkah in druženju 
pri POŠ Trje.

Več o tem pa na str. 13.
L. K.

Srebrni Žiga in žlahtni Timi

Žiga Vangoš in predsednik KS Galicija Peter Vipavc

V Planici je svojo odlično letošnjo predstavo sklenil mladi skakalec iz Hramš Timi Zajc, ki je kot 
najboljši Slovenec nase opozoril že v petek s četrtim mestom na prvi tekmi, potem z ekipnim 
tretjim mestom, s petim mestom v nedeljo in za piko na i s tretjim mestom v skupnem seštevku 
sedmih serij tekmovanja Planica 7.

V soboto, 23. marca, dan po 
svetovnem dnevu voda, je v 
Občini Braslovče na pobudo 
turističnih društev Braslovče 
in Gomilsko potekala akcija 
»Očistimo okolje«. Čez štiri-
najst dni načrtujejo podobno 
akcijo v Žalcu in še kje.

K akciji V Braslovčah so pri-
stopila številna društva v občini, 
Varstveno-delovni center Muc 
in posamezniki, letos poleg od-
raslih tudi večje število mlajših 

občanov. Aktivno se jim je pri-
družil tudi župan Tomaž Žohar, 
ki se je med drugim pridružil 
tudi »braslovškim turistom« ob 
Braslovškem jezeru, ki so mu z 
zadovoljstvom povedali, da so 
tu odkrili manj odpadkov, kar 
dokazuje, da so se sprehajalci ob 
jezeru navadili svoje odpadke 
odnesti domov ali pa jih odvreči 
v koše za smeti, postavljene za ta 
namen.

Črna odlagališča odpadkov 

skoraj izginjajo. Tudi bregovi po-
tokov Trebnik, Radigaj in Trnav-
ca ter reke Bolske, ožja območja 
Braslovškega in Žovneškega 
jezera ter bregovi Preserskega 
jezera so čistejši kot lani. So pa 
problematične ožje okolice regi-
onalnih cest Šentrupert–Letuš 
ter Braslovče–Spodnje Gorče, v 
nadaljevanju proti Žovneškemu 
jezeru, prav tako breg reke Savi-
nje ter gozdne poti Podvrha in 
Braslovč, kamor ljudje nenadzo-
rovano dovažajo veje obrezane-
ga grmičevja in sadnih dreves, 
pokošene trave, gnilega sadja in 
drugo, kar pa kvari naravno le-
poto gozda. T. Tavčar

Začeli s pomladanskim čiščenjem

Tudi najmlajši iz Topovelj so se udeležili akcije.

foto: D. N.


