Naslednja številka
Utripa Savinjske doline
bo izšla 24. februarja 2021.

Cena: 1,46 EUR
Leto: XXII
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Hotela je biti baletka
ali forenzičarka, postala
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Pričeli s cepljenjem
T. TAVČAR

topili k cepljenju. Tudi sama sem se
cepila, saj želim v prvi vrsti zaščititi
sebe in svoje zdravje, za katerega je
odgovoren vsak posameznik. Odgovorna pa želim biti tudi do soljudi,
v prvi vrsti do svoje družine in
sodelavcev, s katerimi sem pogosto v
stiku. S cepljenjem želim prispevati,
da se bo življenje čim hitreje vrnilo
v ustaljene tirnice, da se bodo otroci
vrnili v šole, da se bodo odprle posamezne dejavnosti.«

L. K.

V ZD Žalec so 6. januarja pričeli s
cepljenjem zaposlenih proti SARSCoV-2. Pred tem so cepivo že razdelili v domovih starejših občanov,
kjer so skupaj z osebjem zdravstvenega doma cepili oskrbovance
domov za starejše in zaposlene.
Dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica ZD Žalec, je po cepljenju povedala:
»Menim, da moramo biti zaposleni v
ZD Žalec za vzgled pacientom. Zato
sem vesela, da so naši zaposleni pris-

Čim več srčne kulture!
LUCIJA KOLAR

Cepljenja se je udeležila tudi direktorica ZD Žalec dr. Hana Šuster Erjavec.

Mesec kulture
bolj virtualen
L. K.

Februar je bil v preteklih letih
tradicionalno
mesec
kulture,
pustnih zabav in ljubezni, vendar
pa mu letos kroji vsebino še vedno
aktualna epidemija. Zato letos ne
bomo hiteli z ene prireditve na
drugo. Nekateri organizatorji so
se odločili, da se kulturi poklonijo
drugače.
Občina Žalec bo letos zaradi
okoliščin epidemije namesto osrednje občinske proslave ob kulturnem
prazniku pripravila kratek film, v
katerem bodo predstavili vse dobit-

nike Savinovih odličij za leto 2020.
Predvajana bo v petek, 5. februarja,
ob 18. uri na Savinjski TV in YouTube
kanalu ZKŠT Žalec. Podobno pa se
bodo televizije in drugih elektronskih poti poslužili tudi drugi organizatorji po dolini. Ponovno je odprt
tudi Savinov likovni salon v Žalcu,
kjer bo še do 26. februarja na ogled
razstava Umetni raj Boštjana Drenovca. Svoja dela pa so na Komendi
razstavili tudi polzelski likovniki, ki
so ustvarjali na temo Prešernovih
pesmi. Na druge načine bodo kulturni praznik proslavljali tudi drugod.

Dom je, kjer se počutimo varne
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 28.02.2021.
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Zadnji del januarja je bil prejšnja
leta po kratkem oddihu bleščečega in z druženji polnega decembra najbolj glasen del leta v naši
dolini. Seveda zaradi Bumfesta! Ta,
v dobrem pomenu bučen tolkalistični festival, bi letos ropotal že na
svoji 15. izdaji. Tako pa se bomo
morali zadovoljiti s ponovitvami
njegovih starejših izdaj, ki jih predvajajo na Savinjski TV, v taki ali
drugačni obliki pa se utrinki pojavljajo tudi na svetovnem spletu. Nič
ni narobe s ponovnimi predvajanji
in da se spomnimo teh ustvarjalnih glasbenih presežkov, le to ni to!
Drugače je v živo!
Splet je postal ravno zaradi
epidemioloških razlogov najbolj
glasna “ropotalnica” tudi za druge
vsebine in čeravno smo se temu
zelo upirali, se moramo že nekaj
časa bolj ali manj zadovoljiti z njim
ali s televizijo. Tu in tam bomo sicer
končno lahko skočili na kakšno
razstavo, a čara druženj v živo ne
bomo mogli nadomestiti. Recimo
obiskov najrazličnejših kulturnih
dogajanj, premier, proslav, recitalov in druženj po njih, pa valentinovih iskric na plesih, kaj šele
pustnih norčij, kjer si lahko damo
duška in se skupaj delamo norca,
se nasmejimo prebrisanim domislicam in ustvarjalnosti krajanov,
ki se družijo v izdelavi skupinskih
mask in ob iskrivih idejah. Da
pogrešajo druženja, so nam v

anketi, ki jo objavljamo v tokratnem Utripu, povedali naši bralci. In
če se vrnemo k spletu kot “ropotalnici”. Splet je »ropotalnica« tudi v
manj zabavnem in bolj negativnem
pomenu besede. S selitvijo komuni-

odpirati vrata šol in da malčki lahko
končno brez izjem hodijo v vrtce, da
si naberejo socialne veščine v živo.
Naj odločevalci končno izgubijo take
in drugačne filtre, skozi katere ne
vidijo, da zadrževanje ljudi, posebej

Ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku
vam torej zaželimo čim več srčne kulture, vam
in tistim, s katerim prihajate v stik. Kajti vsa
kultura se začne s kulturo srca, tistega, ki zna
čutiti tudi druga srca in biti z njimi v sozvočju.
ciranja na družabna omrežja, kjer
si svobodo govora mnogi tolmačijo
po svoje, je postal pravo gnojišče
in gojišče najrazličnejših ne preveč
kulturnih zadevščin. Šele zdaj
smo ugotovili, koliko pasti prinaša
svetovni splet in kako lažen občutek
prijazne dostopnosti ponuja. Za
mnoge pomeni sicer beg iz osamljenosti, posebej v času prepovedi druženj, a po drugi strani, ob
koncentraciji lažnih prijateljev in
prehitrih »lajkov«, ponuja še hujšo
obliko osamljenosti. Mnogi so ob
svojem komuniciranju na spletu
in družabnih omrežjih pozabili, da
se svoboda (govora) konča na meji
svobode drugih. Pa tudi, da je lahko
svoboda, ki jo morda nekateri čutijo
ob sproščanju različnih frustracij s
tem, da žalijo druge, zelo varljiva, v
odvisnost, ki se hrani s poseganjem
v svobodo drugih.
Vesela sem, da so se končno začela

mlade populacije doma, od malčkov
do študentov, pomeni več in bolj
nevarne okužbe, kot je koronavirus.
Okužba odnosov in socialnih veščin,
pa pomeni epidemijo družbe, za
katero ni cepiva.
Ob
postopnih
odpiranjih,
sproščanjih svoboščin in vračanjih v normalo bomo morali zato
posebej paziti, da ne bomo vzorca
virtualne “ropotalnice” v kaki drugi
obliki prenesli na druženja v živo.
Ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku vam torej zaželimo čim več srčne kulture, vam in
tistim, s katerim prihajate v stik.
Kajti vsa kultura se začne s kulturo
srca, tistega, ki zna čutiti tudi druga
srca in biti z njimi v sozvočju ali pa
na spoštljivi distanci. In ponovimo, naša svoboda se konča na meji
svobode drugih. Srčne kulture in
prave svobode vam želimo!

