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Srečno 2015!
Podkoren. Lep deževen dan. Miklavževo. Sedim ob računalniku in razmišljam
kaj bi veljalo spregovoriti ob koncu žleda obilnega, poplavnega in deževnega leta
2014 in kaj naj bo popotnica Kerinom in Stritarjem za prihajajoče leto 2015. In prav
zdaj poslušam poročila o strašnem tajfunu na daljnem vzhodu, žledu na Češkem
in v Avstriji … Tokrat ni udarilo po Sloveniji.
Če se ozrem nazaj, smo Kerini in Stritarji to leto dokaj uspešno prebrodili. Program dela, ki smo ga sprejeli na redni letni skupščini, smo skoraj v celoti izpolnili.
Izdali smo, s pričujočo številko vred, štiri številke Trt, končno je zaživela spletna
stran www.trte.org , ki jo še preredko obiskujemo, zbrali smo se v najbolj sončnem
dnevu poletja (sreča se nam je res nasmehnila) na Krki ob Velikih Malencah, po
predhodnem zanimivem ogledu Posavskega muzeja v Brežicah; končno smo obiskali jubilantki Anico in Mici, jubilanta Zvonka pa še bomo … Za vse to pa gre zahvala našim odborom, odbornikom in organizatorjem, pisateljem, fotografom,
glasbenikom, slikarjem in risarjem, od najmlajših do staroste Zorana Didka, ki ga je
Posavski muzej ob stoletnici rojstva počastil z razstavo njegovih risb. Nekaj o vsem
tem smo sproti poročali, več pa si lahko preberete tudi na straneh teh Trt …
Ena naloga pa nam še leži na duši - izbor himne društva. Tako smo na zadnjem
sestanku odborov Kerinov in Stritarjev ponovno načeli to vprašanje in ponovno
predlagamo v razmislek pesem »Ko banda zadoni«, ki je, kot ustno izročilo, objavljena v drugem zborniku Kerinov in Stritarjev, lahko pa si jo ogledate tudi na
spletni strani, na straneh namenjenih članstvu, saj prav člani lahko tak sklep sprejmejo na svoji skupščini. Pričakujemo vaša mnenja in morebitne predloge, ki jih
posredujte na naslov društva najkasneje do 31. januarja 2015. Lahko npr. napišete
besedilo, ki bi se skladalo z melodijo. Vaše predloge bomo pretehtali in na njihovi
osnovi izdelali alternativni predlog. Če predlogov ne bo, bomo razumeli, da se s
tem strinjate in bomo pripravili predlog za sprejem na skupščini, ki bo v marcu
2015. Pokažite torej tudi s predlogi vašo pripadnost društvu.
Zdaj je čas tudi za priprave na proslavo dvajsetletnice Društva Kerini & Stritarji,
s pravim svečanim kulturnim srečanjem in piknikom. Pišite nam, kako bi lahko vi
kaj pripomogli k tej svečanosti in če ste voljni aktivno sodelovati.
Ob tem vam želim veliko dobrih idej, dobrega sodelovanja in seveda vesele
praznike in srečno Novo leto!
Vaš predsednik
Andrej Kerin
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MELIORACIJA OKROGOV
IN OKROŠKOV
Pisalo se je leto 1934, ko je, kot dotlej, na najboljših zemljiščih vasi Brod, Malo Mraševo ter delno
Kalce Naklo zastajala padavinska voda. Polja so bila
pod vodo tudi mesec dni, voda je zavirala rast, uničevala pridelek in povzročala škodo.
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Da bi s kvalitetnih polj odvedli vodo in tako omogočili kmetovanje, je ing. Lojze Kerin sprojektiral
melioracijo Okrogov in Okroškov - sistem odprtih
kanalov različnih prečnih profilov, ki s prostim padom odvodnjavajo stoječe vode s polj. Delovanje sistema in načrtovanje izgradnje je opisal v Tehničnem
poročilu. Za upravljanje bodočega odvodnega sistema so ustanovili Melioracijsko zadrugo Brod – Malo
Mraševo, v katero so bili včlanjeni posestniki s prizadetimi zemljišči. Njeno prvo načelstvo so vodili
Stritar Josip, Banič Janez, Jalovec Anton, Verhovšek
Jože in Jalovec Janez.
Za finančno pomoč pri tehnični izvedbi melioracije je zadruga prosila Kraljevo bansko upravo. Potrebo po izvedbi projekta je ing. Kerin utemeljil tako z
izračunom vrednosti izgubljenega pridelka kot tudi z
dejstvom, da so bili prizadeti posestniki za izvedbo
sistema kanalov pripravljeni odstopiti svojo zemljo
brezplačno. Stroški izvedbe projektiranega sistema
so bili ocenjeni na 11.285,83 Din. Projekt je bil izveden v letu 1935. Ostanke takratnega sistema, ki je bil
tekom let kakor tudi sama parcelacija, spremenjen,
opazovalcu riše linijska gruča dreves, severno –
vzhodno od Križaja.
Andrej Kerin ml.

TEHNIČNO
POROČILO
Z ozirom na dejstvo, da se ob vsakem večjem spomladanskem in jesenskem deževju v »Okrogih« in »Okroških«, ki pripadajo vasem Brod, Malo
Mraševo in deloma Kalce – Naklo,
pojavi voda, ki zatopi kulturo in povzroči mnogo škode, je nujno potrebna melioracija omenjenega polja.
Konfiguracija zemljišča ne dopušča naravnemu odtoku vode
pronicati, saj je zemlja razmeroma
težka, ilovnata in malo propustna,
zato se voda ne more dovolj hitro
umakniti. Če upoštevamo, da je to
kvalitativno najboljša zemlja vseh
polj omenjenih vasi, nadalje, da
skoro vsako leto zatopi voda vsaj
tretjino pridelka, dostikrat pa tudi
nad polovico, pridemo do zaključka, da se bo melioracija, ki bo razmeroma poceni, zelo visoko obrestovala. To bi nazorno pokazala
naslednja kalkulacija:
Območno ozemlje meri 15 ha.
Predstavljajmo si celokupno površino zasejano s krompirjem. Pri
srednji letini znaša pridelek 6.000
kg krompirja na 1 hektar. Celokupni
pridelek znaša: 6.000 x 15 = 90.000
kg. Vzemimo, da ga voda vzame
samo četrtino, to je 22.500 kg. Če
računamo 1 kg à 0,50 Din, dobimo:
22.500 x 0,50 = 11.251 Din. Dejansko so razmere še neugodnejše, saj si
sedaj npr. krompirja ne upa vsaditi
nihče, boječ se, da mu ga voda vzame, če tudi je zemlja sama po sebi
zelo ugodna za krompir. Odločiti se
mora torej za kako drugo manj koristno kulturo, ki ji voda toliko ne škoduje. Najbolj jasno pa kaže potrebo
po melioraciji dejstvo, da so vsi prizadeti posestniki soglasno za melioracijo in so pripravljeni odstopiti
brezplačno svet za odvajalni jarek.
V poštev za odvajanje pride tu
samo površinska voda, saj le ta dela

škodo ob dejstvu, da tla sicer niso močvirnata. Ta stoji namreč dostikrat po
14 dni, tri tedne in še več. Zadosten je
torej razmeroma plitev jarek.
Jarek, ki je speljan črez sredino
parcel od točk 20 do točke 10, ima
namen odvajati vodo iz istih parcel,
ki jih preseka. Da ne bo tehnične ovire
pri obdelovanju polja na omenjenih
parcelah, je vzet profil sledeče oblike:
Kakor je tudi razvidno iz priloge: prečni profili. Ta oblika dopušča
nemoteno obdelavo polja, ker je jarek globok dejansko samo 15 cm.
Iz sosednjih parcel ima namen
odvajati vodo jarek, ki je speljan od
točke 22 preko 15 in 18 na 23 in potem proti propustu do točke 9. Omenjene parcele imajo dovolj naklona
proti projektiranemu jarku, da bo
mogla voda odtekati.
Propust na državni cesti je izvršen in ostane nespremenjen, Narediti je še propust na »Stari cesti« in
poleg tega še 12 cevnih propustov od
točke 5 do točke 7, za dostop k parcelam pod št. 1008 do 1020. Dostop iz
»Državne ceste« je namreč nemogoč
radi preglobokega jarka. Ker pa je
projektirani jarek od točke 5 do točke
7 globok tudi od 0,80 do 1,00 m, so
potrebni tudi cevni propusti.
Parceli 1018 ter 1017, kakor tudi
parceli 1010/1 ter 1010/2 imata po
en skupen propust, medtem, ko imajo ostale parcele vsaka svoj propust.
Odkup zemljišča za jarek
posestniki,ki so prizadeti po zatopljenju, odstopajo za melioracijo potrebno zemljišče brezplačno. Vodna
zadruga, ki je osnovana, nima sicer
lastninske pravice nad omenjenim
zemljiščem, ker ostane še nadalje
jarek kot lastnina posameznih posestnikov, toda vse parcele se
obremene s služnostno pravico odvajalnega jarka. To pra-
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vico je treba odkupiti na parceli 854
od točke 1 do točke 5, dalje na parceli
1007 ter 1008 od točke 7 do 9, nato
na parceli 1028 od točke 23 do 18 ter
na parcelah 795 in 102, od točke 10
do točke 11, ker te parcele niso prizadete po zatopljenosti. Vsi ostali posestniki odstopajo služnostno pravico
brezplačno.
Jarek se prične kopati pri točki 1 in se postopoma nadaljuje v
smeri vzpona.
Ljubljana, 21. oktober 1934
Ing. Kerin Lojze

Obnova kozolca
na Brodu
Že od nekdaj je simbol slovenske kmetije kozolec, ki stoji na koncu dvorišča. Njegova velikost je odvisna od potreb kmetije. Včasih je
služil za dosuševanje detelje, ki smo
jo obešali v late; to je bilo zelo naporno delo. V poletnih mesecih, ko
je žito dozorelo, smo ga povezali v
snope in pripeljali domov. Obesili
smo ga v »štante«. Ko se je dokončno posušilo, je sledila mlačev, ki je
bila tudi precej fizično zahtevna.
Kozolec na naši kmetiji stoji od
leta 1906. To je razvidno na zgornjem delu, kjer je na oboku vgravirana ta letnica. Postaviti ga je dal
naš stari oče Alojz Kerin. Nobena
stvar ni za večno, tako se je tudi kozolec postaral. Zgornji del ostrešja
je bil iz slabega lesa in treba ga je
bilo obnoviti. V začetku leta 1955 je
začel naš oče Andrej Kerin pripravljati les za popravilo, vendar ga je
sneg prehitel. Zapadlo ga je dobrega pol metra in kozolec je klonil
pod njegovo težo. To se je zgodilo

Kozolec na Brodu po prenovi

foto AK

devetega marca, torej nikoli ni prepozno za sneg. Sam sem bil v devetem letu starosti in sem bil priča
vsemu kar se je dogajalo. Nato je

Kozolec 3. aprila 2010		

foto AK

*cimermani so tesarji
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sledilo pospravljanje sena in odstranitev polomljenega ostrešja. V
začetku maja je prišla ekipa »cimermanov«*, ki so delali na mostu.
Pričeli so tesati les za ostrešje in ko
je bilo končano, so postavili streho
tako, da je bil kozolec pripravljen za
spravilo pridelkov. Vse delo se je takrat izvajalo samo ročno.
Čas pa teče dalje in kozolec je
bil zopet potreben obnove. Opeka
je pričela puščati in ostrešje je bilo
potrebno obnove. Spomladi v letošnjem letu sva pričela s Simonom pripravljati les. V začetku
aprila sva ga zapeljala na žago.
Prišli so tesarji in s pomočjo avtodvigala smo dvignili obdelan les
in nato še opeko. Kozolec je zdaj
ozaljšan z lepim pokrivalom.
Tako sem bil priča dvakratni
obnovi kozolca.
V imenu družine Kerin iz Broda,
Andrej Kerin

Pogozdovanje
po žledu
Na začetku leta 2014 je Slovenijo hudo prizadel
žled. Ledeno mrzel dež je padal od 30. januarja do 1.
februarja. Brez elektrike je ostalo 250 tisoč ljudi, veliko cest je bilo neprevoznih in predvsem veliko dreves je bilo poškodovanih in gozdovom je bila zadana
velika škoda. Po tej katastrofi se je zbralo več organizacij, da bi pomagale odpraviti škodo v gozdovih.
Ena od teh je Zveza tabornikov Slovenije, ki je na
različnih lokacijah po Sloveniji organizirala pogozdovanje, na katerem smo sodelovali taborniki, naši
starši in prijatelji. V soboto, 15. novembra smo se
tako taborniki Roda Trnovskih regljačev odpravili na
ljubljanski Rožnik na pogozdovanje. V naši skupini
je bilo okoli petdeset ljudi. Najprej sta nam dve strokovnjakinji iz Zavoda za gozdove Slovenije pokazali
in opisali, kako se pravilno posadi drevo, nato pa
smo se, oboroženi z orodjem in sadikami, podali na
opustošena pobočja Rožnika, kjer smo po skupinah
sadili mlade bukve in smreke. Poleg vsake sadike
smo zabili lesen kol, da je ne bi kdo po nesreči pohodil. Uspelo mi je posaditi petnajst dreves, skupno
smo jih ta dan na Rožniku posadili prek štiristo, Zveza tabornikov pa je zbrala moči in denarja za posaditev kar 28.000 dreves.
Po opravljenem delu sem se počutil zadovoljnega,
da sem sodeloval v tej akciji. Upam, da bom lahko še
dolga leta opazoval, kako “moja” drevesa rastejo in se
razvijajo.
Luka Banič

Vsaka sadika mora biti označena in zavarovana s količkom

Luka Banič med pogozdovanjem na Rožniku v Ljubljani,
novembra 2014
Vse foto Nina Ražen

Pobočje po opravljenem delu

Ob opisani plemeniti delovni akciji mladih tabornikov se sprašujem kaj žene vandale, da v tem času
uničujejo drevesa na zelenem prstanu okoli mesta heroja Ljubljane. Sram jih bodi v dno duše!
Andrej Kerin
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Na otvoritvi razstave
Svetovi risbe Zorana Didka
V torek, 25.11. 2014 je bila v Galeriji Posavskega muzeja v Brežicah odprta razstava Svetovi risbe
Zorana Didka.
Po pozdravu in nagovoru direktorice Alenke Černelič Krošelj, je povezovanje prevzel Uroš Kerin z branjem razmišljanj Zorana Didka skozi ustvarjalni čas.
Razstavo je, z veliko vnemo in strokovnostjo,
izjemno lepo postavila ga. kustosinja Oži Lorber.
Slavnostni govornik je bil dr. Jožef Muhovič, profesor na ALU v Ljubljani, ki je poudaril dejstvo, da je
bil veliki slikar, pedagog in predvsem risar. V katalogu
je izpostavil pripoved Smiljane Didek, ki je vse te risbe že zdavnaj podarila Posavskemu muzeju Brežice:
»Že kot študent je bil neke vrste filozof«, je o svojem možu z distanco zrelih let povedala Smiljana Didek, »nenehno je nekaj fantaziral… Risal je zelo neposredno. Še posebej sproščeno pred publiko. V tem je
naravnost užival.

Zdelo se je, kot bi mu publika dajala moč in zaupanje vase. Rad je tudi pripovedoval. Vse, kar je
bilo zanj novo, nepreizkušeno, ga je neustavljivo privlačilo. Ni maral ponavljanja in rutine. Vedno je bil
pred časom in vsak problem, ki se ga je lotil, je rešil
perfektno. Potem ga ni več zanimal. Tudi za lastna
ustvarjena dela se ni brigal. Če ne bi bilo mene, bi se
marsikaj izgubilo ali pa pristalo na kakšni zaprašeni
polici. Med tisoč drugimi risbami. Kajti risal je zares
veliko. Pravzaprav nenehno. Zdelo se je, kot da skozi
risanje živi in misli.«
Razstavo je odprl mag. Miran Stanko, župan Občine Krško.
Na odprtju je bilo zbranih tudi nekaj članov Društva Kerini & Stritarji, gostilna Gadova peč pa je donirala izbrano pogostitev.

Slavnostni govornik je bil dr. Jožef Muhvič foto Andrej Kerin ml.

Jožko Kerin v ognjeviti razpravi s prijatelji

foto Božo Sotler

Kustosinja Oži Lorber in vnuk Zorana, Bojan Didek.
foto Božo Sotler

Avtorica prispevka Vidka Sotler ob aktu.

foto Božo Sotler
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Vidka Sotler

FOTO KOTIČEK
Alja nam je 11. novembra 2014 poslala tole obvestilo:
Andrej,
prilagam prejete fotografije za Trte.
Čeprav se v teh dneh srečujemo z dežjem in velikimi
vodami, ki marsikomu ne prizanašajo, nas priložene fotografije spomnijo, da za vsakim dežjem posije sonce!
Ker se ne utapljam v poslanih fotografijah, vabim vse,
da pošljejo kakršnokoli svojo fotografijo, ki bi jo želeli
pokazati tudi ostalim. Vsaka je dobrodošla!
Lep pozdrav,
Alja

Cvetoča marelica

Lokostrelec in puščica

foto Andrej Kerin ml.

Otroci na poti ob žici 2014

foto Gregor Cuzak

foto Andrej Kerin ml.

POZABLJENE FOTOGRAFIJE
Tokrat je tri pozabljene fotografije
prispeval Miha
Kerin

Izvajalec prenove puške Andrej in Avtor originala
Lojze Banič o čemer smo poročali v prejšnjih Trtah

Violeta Tomič poslanka DZ in našega drevesa listek ob nastopu na proslavi na
Planini ter pred konjenico
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Otroški kotiček

Zimske
radosti

Kalina Wedam 8 let:
Domača naloga,
ZIMSKE RADOSTI.

Ruben Wedam, 5 let:
ZIMA, (kolaž in bela).

Bart Sotler, 5 let:
Sneži! (tempera)
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Ustvarjalni kotiČek

Rogljički in
parkeljčki
Za tokratni ustvarjalni kotiček sem za pomoč prosila taščo. Pripravila nam je namreč slastne miklavževe parkeljne, rogljičke in potico, zato
sem sklenila, da bo sladek tudi ustvarjalni, (tokrat bolj kuharski) kotiček.
Najprej je seveda treba narediti testo. Recept je relativno preprost in
hiter.
DOMAČE LISTNATO KVAŠENO TESTO
j 1,1 kg pšenične moke tip 500
j 6 dl mleka
j 60 g kvasa
j 100 g sladkorja
j 1 zravnana velika žlica soli
j 80 g masla ali margarine
j 2 jajci
j 0,5 kg masla ali margarine za postopek listanja
Sestavine za testo (ki so vse ohlajene) zmešamo v veliki skledi. Moko
presejemo, dodamo kvas, sladkor, sol, stopljeno maslo ali margarino in
jajca. Na koncu počasi dodajamo mleko in testo gnetemo z rokami. Ko
se vse sestavine zmešajo, damo testo za pol ure v skrinjo.
Čez pol ure testo vzamemo iz zamrzovalnika in razvaljamo na pol
cm debelo.
To razdelimo na tri dele in dva namažemo z maslom ter jih preložimo tako, da so stiki namazani.
Spet jih razvaljamo in ponovimo postopek.
Razvaljamo spet na pol centimetra in razrežemo kot na sliki za izdelavo rogljičkov in drugih peciv.
Rogličke zvijemo od osnovne stranice proti špici. Nadev je lahko karkoli sladkega, le dovolj gost mora biti, da se pri zavijanju ne razliva.
Parkeljne pa narežemo na trakove, vzamemo dva in ju prepletemo.
Zgoraj so rožički, spodaj pa noge. Oči iz rozin sem nalepila na jajčni
premaz. Tudi jezik sem naredila z rozino, lahko pa uporabimo rdeč papir
ali blago.
Položimo jih na peki papir, premažemo z raztepenim jajcem ter damo
v ogreto pečico na 220 stopinj za 20 min.
Rogljički so bili super, prav tako parklji. Babi Silva nas je prav sladko
pocrkljala. Upam, da pecivo uspe tudi vam.
Daša Kerin Repinc
Foto: Silva Sotlar Repinc
Peka peciva: Silva Sotlar Repinc
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Anica Leskovec

(roj. Banič) – mlada 80 letnica
Moja mama, Anica Leskovec je bila rojena na
Svečnico 2. 2. 1934 kot peti otrok v družini Banič.
Drugo svetovno vojno je pričakala kot majhna punčka. O zgodbah in zgodbicah iz vojne je vedno imela
kaj za povedat in s sestro sva ji vedno z zanimanjem
prisluhnila. Spominjam se, da sem v osnovni šoli pisal spis po njenem pripovedovanju, ko je stari ata
nudil skrivališče partizanom na kozolcu - v hiši pa so
se istočasno pojavili Nemci.
Potem je velikokrat govorila zgodbo, ko so bežali
mimo britofa in se skrivali tam. Mislim, da sta bila
zraven Janez in pa Mici in pa še kdo od otrok. Ujel jih
je navzkrižen ogenj in skrili so se za zid britofa. Tako
so prišli zelo pozno domov in je starše zelo zaskrbelo.
Med vojno je bila otrok in tako so jo velikokrat
odrasli poslali mimo straže ali čez mejo. Ker italijanskim in pa nemškim vojakom otroci niso bili sumljivi,
jih niso nadlegovali. Tako mislim, da je bila neko kratko obdobje med vojno tudi v Ljubljani in tam jo je teta
Anica pošiljala po mleko k nekemu kmetu na rob Ljubljane. Ljubljana je bila obkoljena z žico in ta kmet je

Praznovanje 80-letnice na Otočcu z družino (od leve proti desni:
Marjeta, Željko, Anica, Julija, Sara, Katja, Lidija in Ambrož)
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bil izven te žice. Tako je morala mimo italijanske vojaške straže .
Po vojni je najprej končala osnovno šolo. Nato se
je izšolala za šiviljo - tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru. Glede življenja v Ljubljani ji je veliko pomagal
brat Janez. Živela pa je pri Kerinovih na Titovi in Jančigajevih na Kersnikovi. Po šolanju se je zaposlila v
podjetju Kroj, kjer so šivali vse: poročne obleke, zastave, ipd. Če se prav spomnim mi je pripovedovala kako
je v času odločanja ali bo Trst pristal v jugoslovanskih
ali italijanskih rokah delala v Kroju v Ljubljani in takrat so šli vsi na ulice in vpili »Trst je naš«. Ko je bila v
Ljubljani je opazovala in pomagala teti Mirci pri peki
slaščic oziroma tort. Tako je pridobila znanje za peko
tort, ki ga je kasneje še velikokrat izkoristila.
Nato jo je leta 1962 sestra Stanka nagovorila za
odhod na delo v tujino - Švico. Tam se je zaposlila v
šivalnici poročnih oblek. Srečavala se je s Slovenci
slovenske skupnosti, ki ni bila maloštevilna. Hodili so
na izlete v hribe, piknike in ipd. Na teh srečanjih je
spoznala Rudija - svojega moža. V Švici sta si ustvarila
družino - na svet je najprej privekala moja sestra Marjeta (1972) potem pa še jaz (1973). Mama in oče sta
imela domotožje in vedno sta imela željo vrniti se v
domovino. Tako sta se tudi zaradi naju šoloobveznih
otrok odločila, da se leta 1979 vrneta v Slovenijo. Vselili smo se v hišo na Otočcu.
Dokler sva bila še majhna otroka je bila mama
doma in ni hodila v službo. Ker je bilo življenje v
80-letih vse prej kot lahko, v službo je hodil samo oče,
odraščajoči otroci in šola pa so zahtevali svoje, je
mama doma tudi veliko šivala. Spomnim se, da je
imela kar nekaj rednih strank in da so jo kot šiviljo
zelo cenili. Velikokrat sem kot otrok presedel skupaj z
njo v šivalnici, reševal domače naloge in jo opazoval
pri delu. Se pa spomnim njenih besed naj se učim in
doštudiram, da mi bo tako lažje in da bom dobil boljšo službo. V tistem času je bilo samo pomembno kakšno šolo imaš, ne pa kaj znaš. In velikokrat se je jezila, da se s šiviljstvom ne da kaj prida zaslužit.
Ko sva s sestro odrasla - proti koncu OŠ - se je
mami ponudila priložnost za službo varuhinje v bližnjem vrtcu na Lešnici. Odločila se je za to službo in
jo opravljala z vso skrbnostjo. Vrtec je na idealni lokaciji ob reki Krki in njegova majhnost ga je naredila še
bolj prijetnega. Delala je v majhnem kolektivu, kjer so
se dobro razumeli. Vstajala je zelo zgodaj, ker so va-

ščani pripeljali otroke pred službo v vrtec in ona jih je
velikokrat sprejemala. Spomnim se tudi, da je v vrtec,
ki ni bil daleč zelo rada hodila s kolesom. Pozimi, ko je
bil sneg in še ni bilo spluženo, pa kar peš. Otroci so jo
imeli radi in tudi ona je z njimi rada delala in se njihovim vragolijam velikokrat nasmejala. O tem nam je
dostikrat pripovedovala.
V vrtcu je pričakala tudi upokojitev. Tako se je začelo tretje življenjsko obdobje. S sestro sva bila še na
fakulteti oziroma sva študij zaključevala. Oče se je
upokojil nekoliko let kasneje saj je bil mlajši od nje.
Skupaj sta hodila na izlete in druženja z lokalnim društvom upokojencev.
Leta 1994 se je rodila prva vnukinja Julija. Kasneje
še Lidija in Sara. Tako ima mama 3 vnukinje na katere
je zelo ponosna in se jih vedno razveseli, ko pridejo na
obisk. Seveda da ne govorim o tem kako jih razvaja. Zlasti se razveselijo njenih sladkih dobrot: „štrudla“, orehovih štrukeljčkov in kokosovih piškotov. Za
njene slaščičarske in kuharske sposobnosti so ji podelile pet zvezdic - tablica z napisom visi v jedilnici.
Kaj naj še povem o svoji mami? Zagotovo to, da
peče še vedno zelo dobre torte. Teh naročil za različne
dogodke cele žlahte je bilo ogromno odkar smo v Sloveniji - pa tudi če ni nihče naročil torte, se jo je ona
odločila speči. „Ja pa ja moram speči torto” - je po
navadi rekla. Torej rojstni dnevi, birme, krsti, poroke
skorajda niso minili brez njene torte. Mi bližnji smo še
danes navdušeni ko nam speče torto za rojstni dan.
Še vedno je mama odlična v šivanju. Kljub svojim
letom jo še vedno nahecamo oziroma prosimo, da
nam skrajša kake hlače ali krilo, oblekico, ipd. Pa ne
samo krajša tudi sešije kaj - sploh za vse punce, ki jih
ima (vnukinje, snaha).
Zelo rada tudi igra karte s sestrami. In baje ji gre
dobro - tako pravijo sestre. Pa veliko rešuje križanke in
sudoku. Na sploh je zelo povezana s svojimi sestrami.
Samo kilometer stran živi Stanka, s katero se srečata
praktično vsak dan. Nedaleč je tudi Mici. Ker pa moja
mama še vedno brezhibno vozi avto se tudi velikokrat
odpelje na Brod pri Podbočju, kjer na svoji domačiji
obišče snaho Mimi in pa sestro Tončko na drugem
koncu vasi. Že celo vrsto let imajo s sestrami navado
da se dobijo “na pici”. In vsaka je enkrat na vrsti da
“časti”. In na teh srečanjih si imajo veliko povedati. In
vedno mi je bilo zanimivo, ko se je vrnila s teh srečanj.
No je kaj novega - smo jo ponavadi vprašali. In velikokrat na ta način zvedeli kakšno povsem »frišno« novico o poroki, ki se obeta ali pa o rojstvu, ipd.
Letos se je zgodilo tudi to, da ji je ob dopolnjenem
80 letu poteklo vozniško dovoljenje. Pa jo je kar malo
zaskrbelo - za koliko časa ji bodo podaljšali vozniško.
Saj jo vendar še vedno potrebuje! Kako pa se bo odpeljala na Brod, ko pa je treba pomagat sestri Tončki pobrat krompir ali zaklati kure. Ali pa iti na trgatev na
Stari grad Baničevim pomagat potrgat grozdje. Pa da
povem še to, da gredo s sestro Stanko vsako leto z

Anica v Švici

avtom na Rab na morje - in to sami dve! Enkrat pelje
ena, drugič pa druga. No pa se je na zdravniškem pregledu vse dobro izšlo - čeprav se je čudila neumnim
vprašanjem psihiatra - in je dobila vozniško brez
omejitev še za dve leti. Upala je sicer na več – »pa kaj
ko hoče država samo denar od nas« - je rekla.
Videz vara. Tako je tudi v tem primeru. Ko pove da
jih ima 80, ji nihče ne verjame. Kljub 80 letom jo imajo vsi za mlajšo penzionistko. Za svoja leta izgleda
zelo dobro. Tega smo vsi veseli in ji želimo, da bo še
dolgo tako.
Ambrož Leskovec
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Na obisku
pri dveh jubilantkah
Na odboru Društva Kerini &Stritarji smo se odločili,
da gremo kot delegacija društva na klepet k jubilantkama
Anici Banič Leskovec in Mici Colarič še pred iztekom
leta v katerem sta praznovali svoja častitljiva jubileja.
Tako smo si namreč zapisali v program dela za leto 2014.
Torej bolje pozno, kot prepozno za izpolnitev programa.
In v torek 2. 12. smo šli na obisk. Na Otočec k Anici in
nato v Novo mesto k Mici. Vozil je Andrej ml., ob njem
pa smo sedele Majda, Irena, Mojca in podpisana Vidka.
Anica nas je pričakala s snaho Katjo. Izročili smo ji
šopek amarilisov z najlepšimi željami za naprej in priznanje za zasluge, ki jih je dokazovala okroglih 80 let.
Lepo sta nas pogostili z različnimi dobrotami, predvsem pa smo se prijetno pogovarjali, nasmejali in razpravljali o vsem mogočem pa tudi pošteno smo nazdravili … Pridružila se nam je tudi Aničina sestra Stanka
Strgar. Dve uri sta minili kot bi mignil.
Nato smo se odpravili v Novo mesto k Colaričevim.
Pričakali sta nas Darja in Mici odprtih rok in za začetek
s penino. Mi pa smo Mici prinesli šopek vrtnic. Hitro
se je razvil klepet, ker smo bili že malo ogreti z Otočca.
Kljub temu, da smo pošteno malicali pri Anici, se ni-

smo ustavili niti pri Mici. Vse smo poskusili, kar sta
pripravili. Časa za vse izpovedi je zmanjkalo. Zato smo
sklenili, da bomo naslednje leto poleti ponovili srečanje, kjerkoli, samo da kakšno rečemo.
Hvala gostiteljicam za vse!
Vidka Sotler

Pri Mici

foto Andrej Kerin ml.

Osnutek priznanja

foto Andrej Kerin ml.

Pripis: K napisanemu moram dodati še dve besedi
kot predsednik društva, ki nikakor nisem našel časa, da bi
se delegaciji pridružil, čeprav bi bil raje na obisku kot pa
na sestankih in pevskih vajah. Naslednje jutro po obisku
je že brnel telefon. Bila je Anica, ki se je iskreno zahvalila
za obisk in za priznanje, ki smo ga pripravili s skupnimi
močmi, kaligrafsko pa ga je oblikoval Andrej Kerin ml.
Andrej mi je potem povedal, da so ga člani delegacije pozabili podpisati in je tako bil na njem le moj podpis. Vsekakor bomo to morali ob prvi priložnosti popraviti.
Andrej Kerin

Pri Anici
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foto AK

Križanka

Zoran Didek - 100 let rojstva
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FRANC LIPEJ moj stari oče
Ob letnem srečanju Kerinov in
Stritarjev, avgusta letos, smo si
udeleženci ogledali Posavski muzej
v Brežicah. V zadnjem delu muzejskih zbirk je prikazana tudi zbirka
življenja meščanov Brežic na prehodu iz devetnajstega v dvajseto
stoletje. V eni od sob me je presenetila fotografija urejenega meščana v naravni velikosti - mojega starega očeta Franca Lipeja. Prisotni
so me nagovarjali, naj o njem kaj
napišem za Trte. Seveda sem takoj
privolil, vendar sem kasneje ugotovil, da to ni tako enostavno kot sem
mislil, saj o svojem starem očetu
pravzaprav zelo malo vem.
Mogoče bi me moralo biti, zaradi pomanjkljivega vedenja o svojem starem očetu, vsaj malo sram,
a me delno opravičuje dejstvo, da
sem rojen skoraj 11 let po njegovi
smrti in mi je zato nepoznana oseba. Še kot otroka, ki je komaj začel
raziskovati okolico svojega doma,
me je marsikdaj ogovoril kakšen
starejši Brežičan, še iz onih pred-

Stara mama pred poroko

vojnih časov: »A si ti Lipejev?«.
»Ne, jaz sem Berglezov,« je bil vedno moj odgovor. Kdo pa je potem
ta Lipej, sem se začel spraševati; in
pojasnjeno mi je bilo, da je bil to
mamin oče, torej moj stari oče
Franc Lipej - veletrgovec iz Brežic.
Ker je stari oče Franc Lipej
umrl leta 1936, se pravi pred drugo
veliko vojno, to je v času, ki se mi je
takrat zdel strašansko daleč, mi
zato v otroštvu ni zbujal kakšnega
posebnega zanimanja. Sčasoma
sem marsikaj izvedel o njem, vendar še zdaleč ne vsega. Sedaj pa je
prepozno, saj ni več nikogar živega, ki bi kaj vedel o njem. Obstaja
le še kakšen pisni vir ali fotografija.
Ko sem za ta članek iskal ustrezno gradivo, sem naletel na nekrolog v časopisu »SLOVENEC« z
dne 8. januarja 1936. Povsem razumljivo je, da je v nekrologih o
pokojnih vedno napisano le dobro, pa vendar nekatera, v njem
napisana dejstva o Francu Lipeju,
nesporno držijo in jih bom tudi
povzel v tem članku.
»V Brežicah je na praznik Sv.
Treh kraljev 1936 po dolgi in mučni bolezni mirno zaspal daleč naokoli znan in spoštovan veletrgovec
g. Franc Lipej,« je zapisano v uvodu nekrologa, v nadaljevanju še:
»Na povabilo narodno zavednih
brežiških Slovencev se je začetkom
leta 1902 nastanil v Brežicah, takrat
zelo močni nemškutarski postojanki, in pričel svojo trgovsko dejavnost Franc Lipej, ki je do svoje smrti vodil lepo urejeno in bogato založeno narodno trgovino.«
Narodno zavedni Slovenci so si
takrat močno prizadevali tudi
gmotno okrepiti blagostanje domačega življa in s tem okrepiti njihovo narodno zavest. O tem priča
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Franc in Ljuba Lipej leta 1932

plakat »SVOJI K SVOJIM« iz leta
1907, s katerim je bilo poimensko
oznanjeno, kdo od obrtnikov in trgovcev v Brežicah je narodno zaveden Slovenec ter poziv, naj Slovenci kupujejo in naročajo usluge
le pri njih. Na njem je naveden tudi
slovenski trgovec Franc Lipej.
Franc Lipej je bil rojen na Bizeljskem leta 1879, trgovske obrti
pa se je izučil v Št. Petru pod Svetimi gorami v trgovini Jug. Nemirni
duh ga je potem vodil v Ljubljano,
pa na Ptuj in v Beljak, kjer ga je dosegel poziv brežiških Slovencev, na
katerega se je z veseljem odzval.
V Brežicah do prihoda Franca
Lipeja ni bilo nobene slovenske trgovine. »Povabili so me in sem
prišel, v Brežice, kjer je bil nemški
pritisk na Slovence vsesplošen,« je
kasneje pripovedoval Franc Lipej.
S svojim prihodom je zabil klin
med Nemce in Slovence. Vsa tedanja upravna oblast je bila izključno
nemška in zagrizena sovražnica
vsega slovenskega. Nemški pritiski
za nadvlado na vseh področjih so
bili hudi, a je bilo prebivalstvo
kljub temu narodno zavedno. To
jih je držalo pokonci in so prenesli
vse šikane Nemcev in nemškutarjev. Oblast je Slovencem na vse
načine poskušala škoditi in uničiti
njihovo slovensko bit. Zgodilo se
je celo, da so trgovcu Francu Lipeju nekoč zaprli vse pomočnike, ker
so govorili slovensko. Vendar so
takšna dejanja le še podžigala narodno zavest, čeprav je bil namen
Nemcev povsem drugačen. Težko,
a vendar so se Nemci morali končno sprijazniti z dejstvom, da v mestu Brežice živi še kdo drug in ne
le Nemci. Med prvo vojno pa je
nemški pritisk na Slovence nekoliko popustil, ker se je pozornost

Poroka Franca Lipeja in Ljube, roj. Lipold, v Žalcu 16. 5. 1907

nujno usmerila na vojne dogodke,
tako, da so nemštvu pripadni posamezniki samo še občasno razbili
šipe na izložbenih oknih trgovine
ali poškodovali lokal. Pa tudi to je
Franc Lipej ustrezno rešil, saj je
vse premoženje zavaroval pri
nemški zavarovalnici - češ, pa še
plačajte, če ste že razbili.
Ob pozivu za prihod v Brežice
je Franc Lipej dobil v najem velik
lokal v Narodnem domu ob glavni
mestni ulici, kjer je opravljal svojo
dejavnost vse do leta 1927, ko se je
preselil v svojo novozgrajeno poslovno stanovanjsko hišo, ki je sedaj v lasti njegovih štirih vnukov. V
prednjem delu stavbe je bila trgovina z mešanim blagom z nazivom
»Narodna trgovina Franc Lipej«, v
nadstropju gospodarjevo stanovanje, zadnji del stavbe pa je služil
skladiščenju trgovskega blaga. Trgovina je delovala tudi po njegovi
smrti, ko jo je prevzela njegova hči
Zlata, moja mama, ki jo je kot dedinjo ustrezno trgovsko izobrazil v
Gradcu. Po nemški okupaciji v letu
1941 pa so bili moji starši z dvema
majhnima hčerkama prisiljeni oditi
v azil na Hrvaško, trgovino in stanovanje pa je zasedel kočevski Nemec Roethel, vse do leta 1945, ko je
vodenje trgovine zopet prevzela
moja mama. V letu 1948 je bila dejavnost nacionalizirana.
Franc Lipej je veljal za dobrega
gospodarja, kar je dokazal z uspešno trgovsko dejavnostjo. Zavoljo
tega so ga vabili k sodelovanju pri
raznih ustanovah, kot npr. Ljudski
posojilnici, kjer je dolga leta delo-

Srebrna poroka zakoncev Lipej 16. 5. 1932

val kot član upravnega odbora in
bil tudi zelo spoštovan.
Kot veliko ljudi v tistem času je
tudi mojega starega očeta prevevala jugoslovanska ideja. Vleklo ga
je na jug k slovanskim bratom
izven Avstro-ogrske. Pod krinko
sodelovanja na kongresu slovanskih lekarnarjev in zdravnikov je
leta 1904 v Beograd potovalo 35
Slovencev, med njimi tudi Franc
Lipej. V bistvu pa so se udeležili
kronanja srbskega kralja Petra I.. V
Belgrad, kot so takrat pravili glavnemu mestu Srbije, so prispeli že
štiri dni prej, zato so imeli še veliko časa za ogledovanje mesta in
okolice. Slovence so Srbi sprejeli
še posebno prisrčno in jih vabili na
razne svečanosti, organizirane ob
kronanju. Ena izmed njih je bila
tudi ogled igre v Narodnem pozorištu. Ko so prišli na prizorišče, so
ugotovili, da so že vsa mesta zasedena. Pa se je zadeva rešila tako,
da so štiri udeležence, med njimi
tudi mojega starega očeta, potisnili v neko ložo, kjer so kasneje ugotovili, da so v kraljevi loži in da v
njej spremlja predstavo tudi sam
kralj Peter s svojimi otroki - prestolonaslednikom Žoržom, princem Aleksandrom in kneginjo Jeleno. Na jug je mojega starega očeta očitno zelo vleklo, saj je do prve
svetovne vojne potoval v Srbijo še
večkrat.
Leta 1907 se je Franc Lipej poročil z lepo in tudi energično Žalčanko Ljubo Lipold, v zakonu pa se
jima je rodil samo en otrok, moja
mama.

15

Za mojega starega očeta je bil
značilen ustaljen urnik dela - vedno je šel v posteljo ob deseti uri
zvečer in vstajal ob peti uri zjutraj.
Tudi če je imel goste v hiši, se je ob
svoji uri poslovil od njih in šel spat,
obiskovalce pa je imela na skrbi
stara mama. Pri družini Lipej je torej »kšeft« vodil gospodar Franc,
družabno življenje pa žena Ljuba.
Stara mama je umrla leta 1933, še
pred svojim petdesetim letom, za
posledicami operacije, ki je bila po
današnjih kriterijih povsem rutinska, takrat pa je bila, ob pomanjkanju antibiotikov, usodna.
Ko je Franc Lipej zbolel za pljučnim rakom, čeprav ni nikoli kadil,
se je njegova hči, moja mama, že
pripravljala na poroko. Da bi njen
oče še doživel oddajo svoje edinke
njenemu izbrancu, so s poroko pohiteli. Ta je bila 6. januarja 1936, se
pravi samo en dan pred njegovo
smrtjo. Po poročnih obredih je še
malo posedel pri poročni mizi, nato
pa šel počivat. Umrl je 7. januarja
okoli sedme ure zjutraj.
Iz meni dosegljivih virov sklepam, da je moj stari oče Franc Lipej,
s svojo dejavnostjo in zlasti s svojo
družbeno angažiranostjo, vidno zaznamoval dogajanja v Brežicah v
času od začetka dvajsetega stoletja
pa skoraj do začetka druge svetovne
vojne. Ker ga pač nisem poznal, ga
tudi nisem in ga ne pogrešam. Mi je
pa žal, da nisem takrat, ko je bil še
čas, pokazal več zanimanja zanj.
December 2014.
Pripravil:
Vlado Berglez

Zadnje novice

Rodila se je Ema Kodrič

Drobna zahvala

S prihodom na svet, nas je 2. 5. 2014 razveselila mala
Ema Kodrič (3780 g, 53 cm). Ravno na rojstni dan dedka Darka, zato je bilo veselje še večje. Po šestih mesecih
je že prava korenjakinja. S svojimi vragolijami razveseljuje vso družino. Atiju Primožu in mamici Tjaši z nasmehi polepša
prav vsak dan, je
pravi mali sonček (tako ji pravita tudi babici).
Vsakega njenega
obiska se še posebej razveseli
prababica Malči
iz Velikega Podloga.
Lp,
mamica Tjaša

Tokrat nam je pri lektoriranju priskočila na pomoč
dobra prijateljica Helena Ložar Podlogar, ker Mojca
Stritar kot mlada mamica ob številnih nujnih opravilih
še ne more prevzeti lektoriranja številke 74, čeprav skrbi za jezik Trt tako rekoč od začetkov našega časopisa.
Helena, ki je sicer upokojena razvojno-raziskovalna
sodelavka narodopisnega instituta ZRC SAZU, se je vabilu odzvala in ko je pregledala prvi del, mi je napisala:
Andrej, ker me ni nihče oviral, sem stvar po svojih
sposobnostih končala. Upam, da mi ni ušla kakšna »ribica«, kot sva skrite napake imenovala z dr. N. Kuretom. Ali veš, da je moja mama učila v Št. Petru (Otočcu)
pred in med vojno, v Lešnico pa sem hodila še kot otrok
s sporočilom našim stalnim delavcem (dninarjem), kdaj
bodo kopali v Košakovem vinogradu, obrezovali trte in
seveda kdaj bo trgatev in po njej veseli, petja in dobrot
poln likof. Tudi po riti je padlo, ker sva s sestro potem
doma peli kakšno »pohujšljivo« pesmico, ki je seveda
nisva razumeli. Hec muss sein. Helena
Tudi zato so ji Novo mesto, Lešnica, Trška gora na
nek način vez do Kerinov in Stritarjev.
V imenu Uredništva Trt se Heleni zahvaljujem
tudi tukaj.
Andrej Kerin

pozicija spletnega naslova

37 mm

r

Mamici Tjaši hvala za prijetno vest
Emi pa veliko sreče na njeni
življenjski poti!
w w w. k r k a . s i
Kerini in Stritarji

Joža Malnarič
(9. 2. 1917–5. 5. 2014)
V svojem 98. letu starosti je tiho odšla Joža Malnarič,
roj. Čemažar. V zadnjih letih sta z možem Janezom stanovala v domu starejših v Lenartu v Slovenskih Goricah.
Prvo vest o tem smo dobili, ko se nam je vrnila prejšnja
številka 75 Trt. V spominu nam bo ostala nasmejana, kot
je bila ob obisku delegacije Kerinov in Stritarjev v novembru 2006 na Vurberku in prav Trte so bila v zadnjih
letih naša edina vez do nje in Janeza, ki je umrl lani.
Vsem njenim najbližjim izrekamo globoko sožalje!
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Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).

Pisava
Za tiskane medije: Avant Garde
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