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Naslednja številka 
Utripa Savinjske doline 
bo izšla 28. oktobra 2020.

ŠT. 9 I 30. september 2020

8 V dolini pijemo zelo 
kakovostno vodo

11 Ob peti obletnici prva Tržnica 
fontan

19 Grajsko slovo od poletja

21 Za uvod štiri zmage 
rokometašic

Ekipa Spodnje Savinjske doline,
zmagujmo skupaj!

V zelo posebnih časih smo pra-
znovali prvi praznik športa in tudi 
tokrat nas športniki niso razočara-
li. Naši nacionalni junaki so bili sep-
tembra kolesarji. Ne le po posebnih 
dosežkih. Tudi po športnem duhu in 
fair playu so zgled vsem, tudi tistim, 
ki gledajo na ostale brez moralnih ali 
etičnih zadržkov, celo brez pomanj-
kanja občutka za ljudi, ki v teh časih 
še zlasti težko živijo. Takim, ki nasto-
pajo do drugih, podrejenih, izključ-
no s piedestala in argumenta moči 
namesto moči argumenta, names-
to da bi ravnali z vidika trajnostnega 
sožitja med ljudmi in razvoja družbe, 
z vidika povezovanja namesto razdi-
ranja in z nabojem ekipnega duha in 
pozitivne motivacije. To je posebej 
pomembno v časih, ko nam normal-
no komunikacijo in druženja otežu-
jejo maske in korona pravila. Slednja 
so zaradi slabih zgledov vnesla nemir 
med ljudi in še več nestrpnosti. Seve-
da pravila morajo biti, vendar mora-
jo veljati dosledno za vse, zlasti za 
tiste, ki jih določajo. Sicer povzro-
čajo le nelagodje, občutek prevare in 
teorije zarote, ki ne vodi nikamor, še 
najmanj v učinkovito bitko s korona-
virusom in za svobodo, kakršno smo 
poznali prej.

Vesela sem, da je minulo obdob-
je v naši dolini vendarle prineslo 
nekaj konkretnega tudi športu 
samemu: prenovljen športni park 
v Petrovčah, kolopark v Braslov-
čah, nogometno igrišče z ume-
tno travo na Polzeli. Športniki pa 
kljub omejitvam, posebnim ukre-
pom, brez gledalcev na tribunah 
in kljub dejstvu, da jih upravite-

lji dvoran včasih nejeverno opa-
zujejo, skrbijo za svoje športe in 
dosegajo rezultate. Da je vse večja 
podpora prostovoljcev in staršev 
mladih športnikov, vse manj pa 
za njihov razvoj prispeva država, 
smo slišali v razpravah strokov-
njakov. Kjer ni marljivih prosto-
voljcev in staršev, kjer tudi lokal-
na skupnost ne podpira športa, 
je izstopilo dejstvo, da je korona 
prinesla tudi težave z debelostjo.

Kot boste lahko prebrali na stra-
neh Utripa Savinjske doline, se naše 
občine tudi v korona razmerah dob-
ro znajdejo. Ponosni moramo biti 
posebej na žarišča v Braslovčah in na 
Grmovju, ki so kljub krizi uspela sta-
bilizirati situacijo. Želim si, da nas 
korona kriza vsaj v tej dolini, tudi 
zaradi pomembnih zmag na vseh 
področjih, bolj poveže kot razdru-

ži. Kajti le tako bomo uspešni, bolj-
ši tudi v bodoče. Športni duh, ki sem 
ga omenila na začetku, velja še bolj 
kot v drugih časih udejanjiti v vseh 
sferah življenja in vodenja te doline. 
V najpomembnejših tekmah namreč 
nikoli ne zmagajo dobri posamezni-
ki, ampak povezane, srčne in bor-
bene ekipe. Ekipa Spodnje Savinj-
ske doline, zmagujmo skupaj! Naj 
vas povezuje tudi naš časopis Utrip 
Savinjske doline, ki o vaših zmagah 
piše najraje.

 LUCIJA KOLAR
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Športni duh, ki sem ga omenila na začetku, velja še bolj 
kot v drugih časih udejanjiti v vseh sferah življenja in 
vodenja te doline. V najpomembnejših tekmah namreč 
nikoli ne zmagajo dobri posamezniki, ampak povezane, 
srčne in borbene ekipe.
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V ZD Žalec »drive-in« 
jemanje brisov  

    L. K.

Minuli četrtek, 24. septembra, so 
pričeli z jemanjem brisov za testi-
ranje na covid-19 tudi v Zdravstve-
nem domu Žalec. Brise jemljejo 
samo za paciente, ki imajo izbrane 
zdravnike v ZD Žalec in pri konce-
sionarjih iz vse Spodnje Savinjske 
doline. Samoplačniških brisov ne 
jemljejo.

Na bris lahko pridejo pacienti, ki 
jih je na bris predhodno naročil izbra-
ni osebni zdravnik, nam je povedala 
direktorica ZD Žalec dr. Hana Šuster 
Erjavec. »Izbrani zdravnik pacienta 
obvesti, ob kateri uri se mora zglasi-
ti na bris. Jemanje brisov poteka po 
principu »drive-in«. Pacient se pri-

pelje na označeno parkirišče pred 
ZD Žalec (parkirišče pred Centrom 
za krepitev zdravja SSD – prizidek k 
ZD), parkira in počaka v avtomobilu, 
da k njemu pristopi zdravstveni dela-
vec in odvzame bris,«  je povedala dr. 
Šuster Erjavec.

Paciente, ki so covid pozitivni in 
potrebujejo obravnavo pri zdravni-
ku, izbrani zdravnik nato naroči na 
pregled v t. i. covid ambulanti, ki je 
locirana v modrem zabojniku pred 
ZD Žalec. Preglede covid pozitivnih 
pacientov opravljajo vsi zdravniki 
ZD Žalec in koncesionarji v dolini 
po vnaprej določenem razporedu. 

Modri zabojniki pred Zdravstvenim domom Žalec od četrtka služijo jemanju brisov za 
testiranje na covid-19. 

Nošenja mask smo se že navadili, veliko ljudi jo uporablja tudi v kontaktih na prostem.

Maske so nujen preventivni ukrep

HMELJKOV 
OTROŠKI DAN

 15.00-16.00 GOSPODIČNA MICI IN HMELJKO
 TER PREDSTAVA VODA JE NAŠE NAJVEČJ BOGASTVO
 16.00-17.00 ČAROVNIJE ČARODEJA JOLETA COLETA

TRŽNICA PRI FONTANI PIV V ŽALCU

3. 10. 
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