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Maske gor, maske dol!
Pri zaščitnih maskah je tako kot 

pri vsem drugem, česar smo se mora-
li navaditi. Ljudje, ki so natančni in 
spoštujejo pravila v življenju, so pog-
ledali in prebrali vse o nošnji in roko-
vanju z njimi in se bodo držali vseh 
pravil. Drugi so pravila preleteli povr-
šno, nekaj so slišali tu, nekaj tam. 
Potem pa imajo tisto doma izdela-
no masko v avtu 14 dni brez menja-
ve ali pranja in jo natikajo gor in dol, 
ko hodijo v trgovino ali na kaka dru-
ga mesta, kjer je zaukazana. Kot se 
še spomnite iz šole, ko vas je učite-
ljica okarala, da točno ve, da znate, a 
da si morate vendarle kdaj natančno 
prebrati navodila za uporabno nalo-
go, potem boste pa končno tudi reši-
li prav. 

Če se vrnem k maskam. Tudi tis-
tih tipov ljudi vmes med opisanima 
je veliko. So pa še taki, ki v paniki 
odstopajo navzgor in navzdol. Člo-
vek se v tej bizarni situaciji kar zaba-
va, ko opazuje, kako sago smo nare-
dili iz navadnih zaščitnih mask. 

Mene osebno v teh duhamornih 
dneh najbolj spravijo v smeh tisti, ki 
se odpravijo v paru, z družino ali celo 
sami na sprehod v naravo na svež 
zrak in si za vsak primer nadenejo 
masko. Zakaj že? 

No, v vsakem primeru bi nas znal 
kdo od malo bolj nagnjenih k avto-
ritarnosti kar navaditi na maske, pa 
na ustvarjanje psihoz, kajti če lju-
dem pričaraš skupnega, malo miste-
rioznega sovražnika, ki mu še nismo 
čisto odkrili izvora, kaj šele, kako bi 
ga ukrotili, potem so bolj ubogljivi in 
čredni nagon za kakršne koli mani-
pulacije prej naredi svoje.

Nasploh so bile zaščitne maske 
gotovo najbolj izpostavljena tema 

zadnjega meseca in najbrž bomo o 
njej govorili še nekaj časa, predvsem 
o tem, koliko so v resnici stale in 
koliko so bili pri tem iznajdljivi dob-
ri komercialisti, če se milo izrazim. A 
poglejmo s pozitivne plati, maske so 
nas povezale. Po naši dolini so akti-
virale vse živo. Našli so se prosto-
voljci, ki so jih šivali družno in posa-
mično. Mnogi FB profili, predvsem 
ženskih duš, so izkazovali doma-
ča prizadevanja, da si zašijejo svojo 
masko. Nekje vmes sem dobila obču-
tek, da so maske postale že moda. 
In tudi so. Po zgledu šivilj iz UKC-ja 
so se aktivirale modne oblikovalke 
in šivilje z našega konca in ustvari-
le take maske, ki so že skoraj »must 
have«, če se izrazim v žargonu naših 
modnih blogerjev. Zdi se, da maske 
počasi izgubljajo pridevnik »zašči-
tne« in so zagotovo postale poslovna 
priložnost ali so vsaj sprožile razmi-
šljanje o njih. 

Glede koronavirusa pa … Eni ver-
jamejo nečemu, drugi drugemu, eni 
vedno dvomijo, drugi prisegajo na 
teorije zarot, tretji bogaboječe ver-
jamejo v poštenost vsega. Vse se mi 
zdi bolj normalno kot otopelost, ki 
sem jo te dni zasledila pri delu ljudi. 
V stilu: »Raje nič ne berem, ne priž-
gem televizije, računalnika, ker sem 
potem čisto zmeden(a), ker me je še 
bolj strah.« Do neke mere res, samo 
otopelost, celo apatija sta nevarni 
zadevi. Ljudje se raje izklopijo, kot da 
bi si na podlagi različnih informacij 

sami ustvarili svojo, neodvisno sliko. 
Samo tako bi lahko dobili neko »širi-
no« spoznanj in ne bi postajali ovca, 
ki jo kasneje nevedno potegne za 
sabo prvi spreten in prijazen pastir 
z dovolj veliko kocko sladkorja. Gla-
vo v pesek je sicer najlaže poriniti, še 
sploh, če imaš zagotovljeno službo in 
jo boš imeli tudi, ko vse mine.

In minilo bo, z malo potrpljenja in 
dobre volje. K slednjemu prištevam 
tudi, da ni treba prijaviti vsakogar, 
ki je v teh, s prepovedmi posejanih 
dneh, malo ustvarjalen. Upam, da 
se ob tem kolca tistemu, ki je zatožil 
s strani župnika napovedan, a zara-
di prijave prepovedan blagoslov jedi 
iz avtomobila, ki bi prinesel toliko 
dobre volje in tako malo greha. Pa je 
nekomu v tej Savinjski res šel v nos. 
Drugje se nam pa smejijo, ker so lah-
ko podoben blagoslov jedi legitimno 
izvedli.

Hvala bogu, astrologinja, ki 
se ukvarja z energijami, Andreja 
Novak, je napovedala, da bo šlo na 
bolje že z mlado luno, 23. aprila, naj-
bolj pa na polno luno, 7. maja. »Tak-
rat bo narava podprla svobodo, novo 
rast in razvoj.«

Vmes bomo spet praznovali. Naj 
bo tokrat nesebično, v duhu prazni-
ka upora proti okupatorju. In naj 
vam praznik dela ponudi ustvarja-
len razmislek o tem, kaj bomo dela-
li in kako, potem ko se bomo zbudi-
li iz epidemije.

  LUCIJA KOLAR
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Čestitke 
 

ob dnevu boja
proti okupatorju 

in 
živel 1. maj!

Avtomatska  
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.
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Pred Romuni poslanec in športniki  
 L. K.    T. T.

Agonija hmeljarjev s pomanjka-
njem delovne sile zaradi koronaviru-
sa, ki preprečuje prihod tuje delovne 
sile, največ iz Romunije in Bosne, se 
bliža rešitvi. V ponedeljek zvečer se 
je po 360 romunskih  delavcev odpra-
vilo devet slovenskih avtobusov. 

Avtobusi z delavci so v torek prispeli 
na madžarsko-romunsko mejo, kjer so 
obtičali. Do zaključka redakcije v sre-
do (do 18. ure) še ni bilo znano, kdaj 
bodo prišli v Slovenijo, kjer jih najprej 
čaka še enotedenska karantena. Med-

tem se je na splošen poziv pristojne-
ga ministrstva že odzval poslanec iz 
naše doline Aleksander Reberšek, zavi-
hal rokave in šel prostovoljno poma-
gat taborskim kmetom. Danes pa se 
na akcijo v hmeljišča odpravlja 40 
sodelavcev Pivovarne Laško Union in 
več kot 40 športnikov iz Rokometne-
ga kluba Celje Pivovarna Laško, Nogo-
metnega kluba Maribor, Košarkaškega 
kluba Zlatorog, predstavnikov sloven-
ske smučarske, rokometne in košar-
karske zveze. 

Aleksander Reberšek pri napeljavi vrvic

Počasi nazaj 
 L. K.    T. T.

Življenje se po dobrem mesecu in 
pol postopoma vrača na višje obra-
te. V Spodnji Savinjski dolini smo 
jo zaenkrat solidno odnesli, pravi-
jo pristojni, tudi štirje domovi za 
ostarele se držijo.

Tačas so se ponovno odprle vrtna-
rije, trgovine z gradbenim materia-
lom, avtoservisne delavnice, 4. maja 
jim bodo sledili frizerji in kozmetični 
saloni. Le za šole in vrtce še ne vemo. 
Vlada je pripravila že drugi sveženj 
ukrepov v podporo gospodarstvu, o 
katerih bo v naslednjih dneh odločal 
parlament. Študentje te dni že odda-
jo vloge  za 150 evrov denarne pomo-
či, medtem ko bodo upokojenci soli-
darnostno pomoč med 130 in 300 
evri dobili avtomatsko pri aprilski 
pokojnini. Pestro bo tudi maja.V vrtnarstvih je te dni zelo živahno.


