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Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 25. marca 2020.
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15 Valentin ima ključ do 
korenin in zaljubljencev       

16 Pustna vlada je dolino 
popeljala v blagostanje

25 Rokomet v srcu in v 
fotografskem objektivu

28
Nevaren virus na 
hmeljiščih zaradi 
okuženih ostankov 
agrumov

Februarska dvojnost tako in drugače
Februar je zelo zanimiv mesec, 

morda še posebej letos zaradi doda-
tnega dneva in njegove »prestop-
nosti«. V prvi polovici meseca so 
prevladovale kulturne prireditve, 
predstave in proslave. Podeljeva-
li so priznanja, znake, plakete. Na 
proslavah so slavnostni govorni-
ki različno navdihnjeni uporablja-
li velike besede, vsak po svoje raz-
mišljali o kulturi. Eni z, drugi brez 
Prešerna ter ostalih slovenskih kul-
turnih avtoritet in vsebin. Naj ne 
občudujemo samo tuje, najprej 
domače, so nam priporočali. Pa da 
naj se kultura naseli v vsak dan. 
Letos mi je posebej padlo v uše-
sa, da so tako ali drugače govorili o 
vrednotah človeške družbe, o kul-
turi v obnašanju, celo o bontonu, o 
Prosim in Hvala. Pa so vsi iskreni? 
Gotovo vsi na načelni ravni in goto-
vo kdo tudi v praksi … Ste se kdaj 
vprašali, kako se govorniki sami 
držijo velikih besed iz svojih nago-
vorov? Presodite sami. 

A saj se je škoda ukvarjati s 
tem, v govoru je pač treba pove-
dati nekaj visokoletečega in pika. 
Bolj pomembno je, da nam kultur-
ni praznik in kultura prinašata veli-
ko lepega, dobrega in slovenskega. 
Ponosna sem, da svoje (tudi) kul-

turno poslanstvo že dvajset let na 
dvajset let podlage svojih časopi-
snih predhodnikov opravlja Utrip 
Savinjske doline. In da smo rav-
no jubileju in bralcem v čast v okvi-
ru možnosti posodobili in polepša-
li podobo časopisa in oplemenitili 
vsebino … No, priznanja ob jubileju 

nismo prejeli, saj se tudi predlagali 
nismo. Smo pa zato dobili nov izziv, 
novo pisarno in z njo slabše pogo-
je za delo … Ampak pomembno je, 
da se ne damo in da delamo dober 
časopis, ne glede na vse ovire in raz-
loge zanje.

Janez Meglič je na prireditvi ob 
50-letnici Medobčinskega društva 
invalidov dejal, da je hvaležen obči-
nam doline in vsem, ki marsikaj 
naredijo za odpravljanje ovir za 
invalide in njihovo boljše življenje. 
Vsaka čast! Na tem mestu se njemu 
in vsem invalidom Spodnje Savinj-
ske doline opravičujem, ker je naše 
uredništvo s selitvijo v prvo nad-
stropje ponovno slabše dostopno 
invalidom. Žal na to nismo imeli 
vpliva …

Februar je res zanimiv mesec, ki 
ga v drugem delu zagrabijo pustne 

norčije. Če ne bi bilo vmes valenti-
novega, bi si že mislili, da se je kul-
turni del nesramno dotaknil maška-
rade. Kakor koli februar v drugi 
polovici za šalo ali zares dobiva bolj 
nagajivo podobo ali pa tako, kot bi 
v resnici bila vsak dan, če bi pove-
dali vse po resnici in bi se ne skriva-

li za masko hinavščine. Še dobro, da 
za nekaj dni zadošča tudi pozitiv-
na energija pustnih norčij, zabave 
in smeha kar tako. Ker kruha smo 
željni, a včasih so tudi igre za silo 
dovolj.

In če se za konec vrnem h govor-
cem. Skoraj bi si upala trditi, da 
je bil predstavnik žalskih dijakov 
Martin Mutec iskren, ko je dejal: 
»Ker trenutno naš narod ni popol-
noma složen, še ne pomeni, da ne 
bi smeli gojiti narodnega ponosa. 
Zato vas pozovem, mlade in stare, 
da širite in častite slovensko bese-
do, da se borite za svoje cilje, kot so 
se borili naši predniki, in predvsem, 
da ste ponosni, da ste del tega veli-
častnega naroda! Saj to je naš dom.« 

Bravo »tamladi«. Obljubim, vsaj 
zase lahko trdim, da se bom borila! 
Dajte se še vi!

  LUCIJA KOLAR
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»Ker trenutno naš narod ni popolnoma složen, še ne 
pomeni, da ne bi smeli gojiti narodnega ponosa.«

“Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!”
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Timi na stopničkah  
    D. N.

Savinjčani in z nami vsa Sloveni-
ja smo veseli vnovičnih dosežkov 
izvrstnega skakalca Timija Zajca 
iz Hramš v KS Galicija, ki je navdu-
šil z drugim in tretjim mestom  na 
letalnici v Kulmu v Avstriji.

Po lanskih izjemnih dosežkih in 
krizi v prvem delu letošnje  sezone, 
ko mu ni šlo in  je ostal tudi izven 
finalne serije, je znova v svetovnem 
vrhu. V poletih se lahko bori za mali 
kristalni globus, ki ga bo lahko osvo-
jil, če mu bo šlo po načrtih in željah 
tudi v nadaljevanju. V posebnem 
točkovanju poletov je namreč na 
drugem mestu. Za Kraftom zaosta-

ja 20 točk, zadnja tekma v pletih pa 
bo v Vikersundu 15. marca. Vrhunec 
pa bo v naši Planici, kjer bo potekalo 
svetovno prvenstvo v poletih.

O obeh dosežkih na Kulmu pa 
je Povedal: »Za menoj je vrhunski 
konec tedna, saj sem bil kar dvak-
rat na stopničkah, ki so zame vsa-
ke vredne zlata. Malo mi je žal treh 
desetink v soboto, a obenem je to 
super dosežek glede na to, da sem 
v skoku naredil napako. Na Kulmu 
sem užival v letenju, v vsakem pole-
tu sem bil med najboljšimi, s čimer 
sem dokazal, da sem trenutno v zelo 
dobro formi.« 

Timi Zajc  z drugim in tretjim mestom ter Avstrijec Stefan Kraft   z zmago in tretjim 
mestom sta bila na letalnici Kulm oba dneva na odru za zmagovalce. Japonec Rjoju 
Kobajaši (levo) je bil  drugi,  čeprav bi si zaslužil zmago, a so sodniki odločili drugače. 

Ledena pustna zabava
    T. Tavčar

Minuli vikend je bil pustno obar-
van marsikje po dolini. V Braslov-
čah je na pustno soboto dopoldne 
dvorano doma kulture napolni-
lo več sto maškar, ki so s Petrom 
Panom »odletele« v čarobno deželo 
Nije. Popoldne pa so se Petru Panu 
maske pridružile tudi na Skupnem 
placu na ledeni zabavi na drsališču. 

V nedeljo so pustovali v kulturnem 
domu Letuš, kjer pripravili pust-
no zabavo z živo glasbeno spremlja-
vo Mateje in Petra. Otroška pustna 
rajanja so bila tudi na Trju, v Tabo-
ru, v torek tudi v Žalcu, za odrasle v 
Petrovčah in še kje. Največji pustni 
karneval v dolini so pripravili v sobo-
to na Vranskem. 
   Več o tem pa na str. 16 Z ledene pustne zabave v Braslovčah
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