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Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 30. septembra 2020.
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Res gre kaj tudi prav!
Marsikaj gre narobe v teh koron-

skih časih, zato včasih ne vidimo, 
da gre veliko tudi prav. Mnogi ugo-
tavljamo, da je korona najbolj priza-
dela stanje duha, da zaradi neneh-
nih omejitev, ustvarjanja panike, 
celo pretiranega strahu, nestrpnos-
ti do drugače mislečih, ubija širino 
pogleda. Zlasti pri tistih, ki je že v 
nekoronskih časih niso imeli veliko. 
Zdaj ne znajo več ločiti zrnja od ple-
vela, pravzaprav zrnja sploh ne vidi-
jo. Če pritrdim tistim, ki menijo, da 
se vse zgodi z razlogom in da kriza 
rodi nove priložnosti, spodbuja iska-
nja in uresničevanja novih potencia-
lov, če se od dreves, ki stojijo na tes-
no v gozdu kaosa družbenih omrežij 
in manipulacije političnih obrazov 
na medijski poljani, dvignem v svet 
ptičje perspektive, dobim potreb-
no distanco. Kmalu ugotovim, da je 
kaj tudi prav. Če kriza ne prinese nič 
dobrega, če se ob vsem, kar nam je 
vzela, iz nje česa ne naučimo, če nas 
ne okrepi in opogumi, da naredimo 
kaj novega, celo inovativnega, dru-
gačnega, boljšega, ali vsaj to poskusi-
mo, potem si morda tudi ne zasluži-
mo biti na koncu zmagovalci ali vsaj 
ne čisti poraženci. 

Seveda je lažje kazati s prstom na 
to, kar se ni zgodilo ali »niso nare-
dili drugi«, sesti v kot in jokati, kot 
iti v akcijo in kaj tudi storiti. Kot so 
to inovativno storili, denimo, goto-
veljski gasilci, ki so namesto odpad-
le tradicionalne veselice priredili 
»live« veselico in organizirali v zve-

zi z njo celovito akcijo z veliko pro-
stovoljske udeležbe, ki je gasilcem v 
vseh časih skupna. Ali pa žalski gasil-
ci, ki so si omislili svoje pivo. Pa bra-
slovški, ki so kolesarili do morja … Pa 
Študentski klub Žalec, ki je skupaj z 
ansamblom Tabu pripravil prvi dri-
ve-in koncert. Zelo različni pristopi, 
z različnimi finančnimi in moralnimi 
izkupički, so sprožili pozitiven odziv 
in v teh razdvojenih časih poveza-
li ljudi. In še bi našli primere, tudi 
skrite, male, a za posameznike zelo 
pomembne. Ko boste prelistali naš 
podopustniški Utrip Savinjske doli-
ne, boste ugotovili, da ponovno poka 
po šivih, čeprav je bilo manj priredi-

tev, o katerih smo včasih poročali. To 
pomeni dvoje: prvič, da je naša doli-
na še kako živa, dinamična, inova-
tivna in pozitivna, in drugič, da tudi 
ustvarjalci Utripa poiščemo tiste, 
ki znajo preživeti in se znajti tudi v 
korona časih. Ali poiščejo oni nas, ker 
si želijo svoje akcije deliti. Vedno zno-
va z veseljem ugotavljamo, da še nis-
mo našli vseh, ki se borijo, ki iščejo, 
ki znajo, zato nam tem ne zmanjka.

 Samo redkim je bilo vse prinešeno 
na pladnju. Večina se mora za svo-

je dobro precej potruditi, ob tem pa 
preskočiti veliko ovir, ujm, virusov, 
birokratskih ovir, osebnih travm. 
Čestitam prav vsem, ki se borite, ki 
iščete priložnosti, ki se ne utopite 
v sivi povprečnosti in ne podležete 
političnim delitvam. 

Spodnjesavinjčani, ki smo jih 
anketirali, so pohvalili turistične 
vavčerje, ki smo jih dobili. Niso ide-
alna rešitev, a razveselili so ljudi, 
vsaj nekatere. Imate pomisleke? Jaz 
tudi, pa kaj?! Naredimo včasih piko 
brez tistega »toda«. Katera stvar na 
svetu pa sproža čisto pri vseh enake 
odzive?

Predlagam torej, da se ukvarjamo 
s tem, kako bomo vsak na svojem 
področju kaj postorili, da bo bolje, 
tudi z malimi koraki. Zavedam se 
namreč, da vsi nimamo enakih mož-
nosti in potencialov,  lahko pa vsaj ne 
»jamramo«, ne zaviramo. Morda lah-
ko kdaj iz kake drame naredimo hec, 
skuhamo kavo in jo spijemo s sose-
dom za boljše odnose.

In ja, pomembno je, da otroci ven-
darle gredo prvega septembra v šolo. 
Pika. Ostanite zdravi, najprej v glavi!

  LUCIJA KOLAR
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Če kriza ne prinese nič dobrega, če se ob vsem, kar nam 
je vzela, iz nje česa ne naučimo, če nas ne okrepi in 
opogumi, da naredimo kaj novega, celo inovativnega, 
drugačnega, boljšega, ali vsaj to poskusimo, potem si 
morda tudi ne zaslužimo biti na koncu zmagovalci ...
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Ročno obirali hmelj 
    T. T.

Spodnja Savinjska dolina že diši po 
hmelju in v teh dneh so  hmeljarji pri-
čeli z obiranjem. Spomin na čase, ko je 
bilo po dolini namesto traktorjev in 
obiralnih strojev slišati pesmi obiralk, 
oživljajo članice Etnološkega društva 
Hmeljarska vas s Ponikve pri Žalcu. 
Vlogo gospodarja je tokrat prevzel 
Franci Podbrežnik. Pri  Fontani piv 
Zeleno zlato so minulo soboto zvečer 
prikazale ročno obiranje hmelja. 

Obiranje na star način je spomin na 
čas, ko se je hmelj vil po visokih lese-

nih »štangah« (hmeljevkah), ne po vrvi-
ci. Za obiranje so jih podrli in položili na 
križ. Gospodarji so nabrani hmelj meri-
li s škafi in za izmerjeni nabrani hmelj 
delili »balete«. Po koncu obiranja so izru-
vane hmeljevke do druge sezone zložili 
v stoječe kopice, ki so postale prepozna-
ven simbol Spodnje Savinjske doline. 

Pred prikazom ročnega obiranja 
hmelja je bil na odru žalske tržnice 
nastop 18-letnega pevca Denisa Tra-
pa, ki je lani zmagal na festivalu Slo-
venska nota v Hrastniku. 

Nekaj žive nostalgije je v dneh omejitev prineslo ročno obiranja hmelja pri fontani.

Prvi CTA tenis turnir 
    B. P.

Od 19. do 23. avgusta je na 
Zupanc placu v Šeščah potekal prvi 
CTA Open turnir, ki je povezal vse 
rekreativne in profesionalne igralce 
in pripeljal v našo dolino znana ime-
na slovenskega tenisa.

Glavni organizator turnirja Robert 
Cokan je povedal, da je bila sobota, 

22. avgusta še posebej pomemben in 
privlačen dan za ljubitelje tenisa, ko 
so na igrišče stopili DC reprezentan-
ti Blaž Kavčič, Nik Razboršek, Tom 
Kočevar Dešman, Mike Urbanija ter 
FED CUP reprezentantki in udeležen-
ki letošnjega US OPNA Tamara Zidan-
šek in Kaja Juvan. 

B CTA teniski turnir (12) – (z leve) Robert Cokan, Kaja Juvan in Blaž Kavčič


