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Uvodnik
Gledam skozi okno. Sončno popoldne. Triglav kot na dlani. Jasno modro nebo.
Tu in tam kakšen puhast, bel oblaček. Zasnežene gore. Pravi kič z razglednic! Ampak
včasih tudi najhujši dodatki in barvni posegi v »izboljšanje« fotografije naravi ne sežejo do gležnjev! Triglava ne omenjam zato, ker bi bil zaljubljenec v hribe ali pa zasvojen
z rednim tedenskim lezenjem na Triglav. Pogled je le okno v hiši v Novi vasi, ki gleda
na Julijce. Toliko različnih svetlob, barv, senc in vsakodnevnih menjav »razpoloženja«,
ki ga izžareva ta del narave, bi težko opisal. Praktično ni dan enak dnevu. Tudi če bi
fotografirali vsak dan ob isti uri in potem primerjali posnetke, bi težko našli dva enaka.
Zakaj? Ne zaradi Triglava ali slabe resolucije fotoaparata, ampak zato, ker se narava
stalno spreminja. Tako kot mi. Dva dneva nista enaka. Čeprav se zdi, da je vse isto.
Problem je bolj naš, ker niti ne znamo gledati, kaj šele opazovati. Ker, seveda, nimamo
časa. Tečemo v službo ali iz službe, misli so tam nekje daleč, drugje, begajo zdaj sem,
zdaj tja. In tako iz dneva v dan in življenje teče dalje. Pravzaprav brez nas. Ampak
spremembe se dogajajo v vsakem trenutku. So del sveta, ki ga živimo, del osončja,
galaksije, vesolja. Zato je včasih že smešno, ko znanstveniki zagrizeno trdijo nekaj, kar
je v zavetju njihovih naslonjačev v inštitutih mogoče logično, vendar takoj, ko pomolijo nos iz varnega zavetja, se njihove teorije izkažejo najmanj za neživljenjske. Eskimi
so namreč, seveda z opazovanjem, lastno izkušnjo in na podlagi stoletnih opazovanj
in izročila prednikov, opazili, da Sonce ni več »na istem mestu«. Na kratko: sonce se
je »premaknilo« prosti severu. Seveda se Sonce ni »premaknilo«, ampak premaknil se
je pogled opazovalca. Ta sicer sedi na istem kamnu ali pa počiva na istem hribčku, kot
njegovi pradedje. Vendar se Zemlja zdaj suče drugače. Očitno se »opoteka« in se zato
premika njena os, tečaj. Magnetni tečaj pa je tako ali tako vedno malo »zadaj« in ni
identičen z zemljepisnim tečajem. Pravijo, da se tečaj počasi premika, ko pa doseže
neko točko, se sprememba zgodi takoj, »čez noč«. Menjava zemeljskih polov se je v
zemeljski zgodovini zgodila že večkrat. Te menjave mi najbrž ne bomo doživeli, ampak nedvomno nas čaka še veliko izzivov in preizkušenj …
V tej številki TRT boste lahko prebrali kako je naš sorodnik, kmalu po drugi
svetovni vojni, kot eden izmed prvih meteorologov na Kredarici, tik pod vrhom
Triglava, začel z rednimi meteorološkimi merjenji. Ko včasih tedne ni bilo zaradi
zametov dostave hrane, elektrike je bilo le za javljanje na Zavod v Ljubljani in za
poslušanje radijskih poročil in si bil prepuščen bolj ali manj sam sebi. Dnevnik iz teh
prvih dni službe nad 2000 metri pa si lahko preko povezave preberete na naši spletni strani www.trte.org
Torej- poglejmo okoli sebe. Vsak dan bomo odkrili veliko novega!
Peter Povh
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Andrej Hočevar konec leta 1954 opazovalec
na Kredarici
foto Bojan Paradiž

Program dela društva Kerini in
Stritarji za leto 2015
sprejet na skupščini društva 27. 3. 2015
1. Časopis Trte. Izdali bomo štiri številke Trt. Ob tem
bomo zadržali vsebinsko in tehnično kakovost na ravni najboljših številk iz preteklosti. Obseg vsake številke bo praviloma 12 strani, od tega štiri v štiribarvnem
tisku, osem pa črno-belih. Trte bodo vsebovale stalne
rubrike, ki so se že uveljavile, kot npr.: prispevki iz
zgodovine Kerinov in Stritarjev, potopisi, programi
dela, ustvarjalni kotiček, otroški kotiček, kuharski recepti, križanke na temo Kerinov in Stritarjev, foto kotiček, pozabljene fotografije ter aktualne teme in poročanje o dogodkih, uspehih, rojstvih in smrtih.
2. Spletne strani društva so zaživele ob začetku leta
2014 ob pomoči podjetja Kiron d.o.o., v letu 2015 načrtujemo še pogostejše posodabljanje vsebine v organizaciji uredniškega odbora SS pod vodstvom Boža
Sotlerja. Še več bomo objavljali obsežnejših gradiv,
uvod in ključno vsebino pa bomo objavili v časopisu
Trte. V letu 2015 bo odbor SS zagotovil sprotno dostopnost do vseh novih številk časopisa, kot je to
uspevalo že v letu 2014. Naslov SS je še vedno http://
www.trte.org. Za leto 2014 je bila že poravnana pristojbina za domeno. Cilj je, da bi postale spletne strani
aktualne in atraktivne za člane društva, kot tudi za
druge obiskovalce, vzporedno pa se bodo mreže spletale tudi na FB. Čaka nas še odločitev, v kakšni meri
bodo dostopni podatki o našem genealoškem deblu.
3. Dokumentarno gradivo bomo zbirali še naprej s
ciljem ureditve arhiva in da bi lahko služilo za pripravo muzeja. Glede muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in
Stritarjev pa bomo še naprej zbirali predloge članov
in proučili najboljše možne rešitve, ki bi zagotavljale,
da ne bodo morebitna pomembna gradiva propadla.
Zato spodbujamo člane, da nam predložijo morebitne filme ali drugačne posnetke v digitalni obliki kot
tudi na papirju, predvsem pa naj jih ne zavržejo. Ob
dvajsetletnici je čas, da si, poleg že ustaljenega delovanja uredniškega odbora Trt in Upravnega odbora
društva, omislimo kronista, ki bi skrbel za kroniko.
4. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov in
sorodstvenih vezi, izhajajočih iz prednikov naših
pradedov in babic, bo potekalo še naprej ob vodilni
raziskovalni vlogi Janeza Baniča, morali pa mu
bomo najti pomočnika, ki bo z enakim navdušenjem brskal po koreninah Kerinov in Stritarjev. Ob
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tem bodo dobrodošli tudi prispevki s podstrešij naših članov in morebitnih novih zunanjih sodelavcev. Razširiti moramo krog tovrstnih piscev in navdušencev za spoznavanje preteklosti
5. Jubilejno srečanje – piknik ob 20-letnici društva
bomo organizirali v Podbočju 5. septembra v Gostilni Gadova peč in v ustrezni dvorani za kulturni
program. Več o tem v prvi napovedi v Trtah št. 77,
še več pa bo znanega ob končni najavi v juniju
2015. Že zdaj vabimo k sodelovanju vse, ki želijo
pokazati kaj znajo, pač po vzoru nekaterih imenitnih kulturnih programov iz preteklih dvajsetih let.
6. Ostala druženja:
j Skupščina društva v petek 27. marca 2015 ob
18.00 v Ljubljani na sedežu društva, Rožna dolina
c. IX št. 26, združeno s predavanjem svetovnega
popotnika dr. Andreja Stritarja ali pa Urške Stritar iz njunih skupnih potepanj po svetu.
j Pogovor z jubilantko Majdo Povh, ki bo praznovala 30. 4. 2015 90. rojstni dan.
j Pogovor z jubilantko Tončka Kovačič, ki bo praznovala 12. 7. 2015 80 let
j Pogovor z jubilantom Petrom Gspanom, ki bo
27. 9. 2015 praznoval okroglih 80 let
7. Beleženje pripovedi naših najstarejših članov
in intervjujev z njimi na video in avdio kasete kot
datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje odlomkov na spletnih straneh ali za članke o
Kerinih in Stritarjih. Sem sodijo tudi morebitni posnetki pogovorov z jubilantkama in jubilantom,
omenjenim v prejšnji točki programa.
8. Zbiranje finančnih sredstev za vse ostale aktivnosti po programu.
9. ZBORNIK Kerini & Stritarji 2010 – objava popravkov. V zadnjih letih smo večkrat pozvali bralce
drugega zbornika, da nam sporočijo morebitne napake, v tej obsežni publikaciji v letu 2015 pa nameravamo na eni strani objaviti popravke, ki jih bomo
poslali vsem kupcem zbornika, da jih vložijo v knjigo. Popravki bodo seveda služili tudi ob morebitni
novi izdaji čez kakih 10 let.
Pripravil: Andrej Kerin

Jubilejno srečanje ob dvajsetletnici
Društva Kerini & Stritarji
Letos naše društvo praznuje
dvajsetletnico delovanja in prav toliko let bo minilo 24. 6. 2015 od našega prvega srečanja, ki je potekalo
v kostanjeviški gostilni Pri Žolnirju.
Resnici na ljubo povejmo, da je bila
to rezervna lokacija, kajti organizacijski odbor nikakor ni hotel, da bi
nam prvo srečanja padlo v vodo.
Prva lokacija je bila namreč na
travniku ob Krki v Karlčah; da nas
ne bi vreme neprijetno presenetilo,
smo postavili pravi turški šotor, ki
se je belil sredi travnika. In glej ga
zlomka! V noči pred piknikom je
lilo kot iz škafa, Krka je neusmiljeno naraščala centimeter za centimetrom in zalila ves travnik. Tako
je obveljala, na srečo že vnaprej dogovorjena rezervna lokacija.
Verjetno se s tega dogodka še kaj
spomnite, razen seveda, če ste bili
takrat še predšolsko dete. Naj vam
malo osvežim spomin: imeli smo
bogat kulturni program z nastopi
glasbenikov in pevcev, bila je velika
degustacija peciva in sladic, predstavili smo veliko družinsko drevo, ki je
postalo naš prepoznavni znak in
simbol društva, izvedli smo skupščino društva Kerini & Stritarji in predvsem smo se ob dobri hrani in pijači
družili, spoznavali in tako ustvarili
vezi, ki daleč presegajo običajne sorodstvene odnose s svojim petim,
šestim ali še bolj oddaljenim kolenom. Rodil se je zbornik Kerinov in
Stritarjev – dokazni izvod – ki so ga
malo pred polnočjo še toplega prinesli naši Ribničani, s tiskarjem Miranom Novoselom na čelu.
Za letos načrtujemo jubilejno
srečanje v Podbočju, ki je po večinskem mnenju nekakšen epicenter
in izhodišče naših sorodstvenih
vezi. Srečanje bo na prvo septembrsko soboto, to je 5. 9. 2015. Ker bo

šolskih počitnic takrat nepreklicno
konec, računamo na udeležbo tistih
mladih družin, ki sicer najraje letujejo do zadnjega dne počitnic.
Srečali se bomo na vrtu in pod
kozolcem gostilne Gadova peč,
kulturni program in uradni del srečanja pa se bo odvijal v krajevnem
kulturnem domu (poleg cerkve),
torej le par korakov vstran. Podrobnosti programa še ne moremo izdati, vsekakor pa bomo poskrbeli
za kakšno zanimivo presenečenje
in nasploh nepozabno prireditev.

Vzemite torej v roke svoje koledarčke, beležnice, telefone ali
računalnike in si zapišite in rezervirajte 5. september. Veseli bomo
tudi, če se nam bo javil kak nov
glasbeni talent ali komik, za katerega še ne vemo, da nam kaj odigra ali natrese šal. In ne nazadnje
- kakšno potičko ali par piškotov
bomo tudi prinesli s seboj, kajne?
Vabljeni vsi v največjem možnem
številu!
Marko Banič
v imenu pripravljalnega odbora

Krainerji so se poimenovali šankovski ljudje.

Nina Mandžuka nas je očarala s
prelestnim igranjem na citre.

Ena izmed variant skupinske slike ob koncu srečanja 1995.
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Vse Foto AK

Portretni utrinki
moje tete Mirce
Selitve iz Celja v Ljubljano leta
1955, ko bomo cela družina končno skupaj, smo se vsi zelo veselili.
Ko se je zgodila, je bila zame pravi
šok. Spominjam se, da mi je bilo
pri dvanajstih letih najtežje zamenjati šolo in zapustiti vse celjske
prijatelje, sorodnike in znance.
Počasi smo se privajali na
novo ljubljansko življenje v bloku
in širili krog ljudi okrog sebe.
Največ so nam pri tem pomagali
Marekovi (ki so se prav tako preselili iz Celja) in Kovačevi, sostanovalci iz bloka in ljubljanski sorodniki Jančigajevi in Kerinovi.
Tako se nama je z Matjano krog
mladih oziroma vrstnikov tudi
povečal za Zlatko in Jenija Mareka, Majo in Antka Kovača, Mirka,
Bredo in Tomaža Jančigaja in Andreja in Miho Kerina. S sorodniki
smo se družili ob družinskih praznikih, rojstnih dnevih, silvestrovanjih in podobno. Marsikdaj
smo napravili poučne izlete v naravo, kjer smo vedno videli kaj
novega. Z veseljem smo poslušali
in izvedeli marsikaj zanimivega iz
pogovora naših staršev, ki so se
lotevali različnih tem.
Naše dojemanje sveta je na ta
način dobilo mnoge nove obraze
in širino. Marsikdaj je bilo tudi zelo
zabavno, ko smo poslušali zgodbe
iz mladostnih vragolij naših staršev. Od vseh teh srečanj pa mi v
posebno lepem in dragem spominu ostajajo obiski pri teti Mirci.
Titova 41 - pri teti Mirci
Tečem po stopnicah v drugo
nadstropje. Pogled se ustavi na
prelepem asparagusu, ki je prezimoval na stojalu pred vrati v družbi s še kakšno lončnico. Stanovanje družine Kerin. Pozvonim. Po

dolgem hodniku slišim korake in
vprašanje: „Kdo je?“ Irena, odgovorim. „O ti si, Irenček“, me prijazno ogovori teta Mirca in povabi
naprej. Objameva se in pozdraviva. Prelije me občutek mehkobe
njenega telesa. Dobro se počutim.
„A greva kar v kuhinjo?“ me vpraša. „Ja z veseljem“, ji odgovorim.
„Ugani kaj sem danes delala“, me
vpraša „nekaj takega, ko veliko delaš, pa se nič ne vidi“ nadaljuje.
„Pospravljala sem“. „O, seveda se
vidi. Kaj pa govoriš“, ji rečem.
Kerinov dom je bil vedno
vzorno vzdrževan, topel in prijazen. Vsaka stvar je bila na svojem
mestu, vse je delovalo prostorno
in ljubeče. Na mali okrogli mizici
v dnevni sobi je bil vedno prelep
šopek rož, velika delovna miza
sredi dnevne sobe je bila študijska
za Drejca in Miho, dva kavča postavljena v obliki črke L pa varen
kotiček za počitek. Ta občutek
posebne lepote se je nadaljeval iz
prostora v prostor. Tudi v kuhinjo,
kjer je popoldansko sonce obsijalo
balkon in najino mizo.
Udobno se namestim na oblazinjeno klop, teta Mirca pristavi
kavico in preden se mi pridruži, na
krožnik naloži različne božanske
piškote.
Teta Mirca je bila izvrstna kuharica in še posebej mojstrica za
peko piškotov in peciva. V kovinskih škatlah so se skrivali neizmerno dobri huzarski krapki, vanilijevi rogljički, janeževi upognjenci, domači prijatelj, rumovi
polmeseci, londonske rezine in še
marsikaj odličnega. V času praznikov je pekla različne odlične
potice, pletenice in pinco, ki sem
jo zelo občudovala, ker doma tega
nismo delali. Seveda ne smem po-
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zabiti slastnega češnjevega zavitka
za Mihov rojstni dan v maju in
božanske kostanjeve torte za
Drejčev rojstni dan v oktobru (to
tradicijo več kot odlično sedaj nadaljuje „mali“ Andrej).
Kavica je kuhana. Prižgali sva
cigaretki in klepet se je začel.
Teme najinih klepetov so bile
včasih vsakdanje o tem, ko je kaj
novega kupila in mi je to z veseljem pokazala, ali o tem, kako ji bo
šivilja nekaj prenovila (vedno sem
občudovala njene ideje in smisel
za izvirne kreacije), ali o njenem
ustvarjanju v kvačkanju in pletenju, kjer je bila prava umetnica.
Jaz pa sem ji z veseljem pripovedovala o svojem študiju, o tem,
kako si urejam dom, kako načrtujem družino, kako mi gre v prvi
službi in podobno.
Zašli pa sva tudi v kakšne oddaljene teme iz časov njene mladosti. Takrat je postala kar malo
melanholična, ko mi je pripovedovala o svojih dveh bratih, Ličetu in Milanu in precej o svojem
očetu, ki ga je imela neznansko
rada in ga je zelo spoštovala.
Ko sem jo gledala, sem občudovala njen markantni obraz, njeno gibanje in držo, ki je delovala
aristokratsko, hkrati pa niti najmanj malomeščansko. Mogoče bi
bil pravi izraz, da je delovala ponosno.
Iz oči ji je sijala milina, ki je
poudarjala njen blagi značaj in
usta ji je raztegnil skrivnostni
smehljaj, ki te je razorožil in ti dal
misliti, včasih pa te je potegnil v
smeh.
Nekajkrat sem imela srečo, da
sem bila ravno na obisku, ko so k
njej prišle njene mladostne prijateljice. Takrat sem jo videla res od

srca nasmejano in sproščeno. Ta
prijateljstva, ki so bila po letih že
od nekdaj, so bila v pogovoru
tako sveža, tako sočna, kot da se
vidijo vsak dan. Iz vsega je bilo vidno zanimanje druge za drugo,
velika skrb in prava prijateljska
ljubezen. Občudovanja vredno.
Nekaj posebnega je bila teta
Mirca v težkih trenutkih, tudi v
zelo težkih časih. Naj je šlo za
premagovanje njenih zdravstvenih težav ali pa za čas ob nenadni
smrti strica Lojzeta. Čutila sem
njeno tiho, globoko žalost, ki pa
se je izražala v močni energiji za
nadaljevanje življenja brez ljubljenega človeka in v skrbi za svoja otroka, ki sta ostala brez očeta.
Vse je premagovala z njej lastno
poduhovljeno naravo.
Vsi, ki smo poznali teto Mirco,
smo lahko opazili, kako skrbna
mama je bila. Vedno je gledala, da
bi njenima „kusoma“, kot je rada
poimenovala Drejca in Mihija,
šlo dobro.
To njeno dobroto so lahko
okusili tudi Drejčevi študijski kolegi, bodoči gradbeniki, ki jih je
bila v času študija marsikdaj polna hiša. Tudi Pavle iz Litije, ki je v
Ljubljani študiral medicino in mu
je družina Kerin pomenila dom v
času študija, in tudi jaz, ki sem si
mnogokrat polna raznoraznih
vprašanj, želela pogovorov z njo.
Kljub temu, da verjetno ni bila
vedno razpoložena, me ni nikoli,
res nikoli zavrnila. Njene materinske izkušnje sem si želela tudi
sama uporabiti, ko sem pričakovala svojo prvorojenko Aljo. Velikokrat sem se že v času nosečnosti posvetovala s teto Mirco, kako
ravnati z dojenčkom, zanimalo
me je, kako je ravnala ona, ko je

Pogovor s teto Mirco na sprehodu pred porodom jeseni leta 1969

bila mama, kaj bom najbolj potrebovala in podobno.
Vsi nasveti, ki sem jih prejela,
so bili polni modrosti, pametnih
misli za lasten premislek, in ne
zgolj napotki, kaj moraš in česa
ne smeš storiti.
Nikoli ne bom pozabila dne,
ko je teta Mirca prišla pogledat
našo dojenčico in mi prinesla velik šopek roza drobnih vrtnic
zame in na dolgem trakcu, ki je
izhajal iz tega šopka, še mali šopek enake izvedbe za Aljo. Ostala
sem brez besed, ganjena do solz,
ker kaj tako lepega še nikoli nisem videla. No, taka je bila naša
teta Mirca. Srček.
Kasneje, ko je sama postala
babica, sem jo občudovala, kako
je z veliko ljubeznijo pazila Dašo
in kasneje še Sonjo, ko sta bili
majhni. Vedno sva se pogovarjali,
kaj sta dekleti počeli v „varstvu“.
Uživala je, ko mi je kazala nove in
nove risbice, ki sta jih ustvarili. V
kuhinji na steni je nastala prava
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razstava njunih del in vsakega posebej je bila zelo vesela.
Najinega načrtovanega srečanja v januarju 1983. leta žal nisva
več izpeljali. Takrat sva bili dogovorjeni, da pride teta Mirca za
konec tedna k meni na kosilo v
Kržičevo. Njeno dobro srce se je
na mojo veliko žalost za vedno
ustavilo.
Srečanja s teto Mirco so me
vedno razveseljevala, obogatila,
pomirila, potolažila in še marsikaj. Kar močno čutim in niti ne
znam opisati z besedami. Z mirno vestjo lahko rečem, da mi je
bila teta Mirca, kljub starostni
razliki skoraj trideset let zaupna
prijateljska oseba, s katero sem
lahko delila tudi največje strahove, stiske in probleme in po pogovoru z njo so se vedno našle rešitve, za karkoli že.
Močno jo pogrešam. V živo.
Sicer pa je v mislih vsak dan z menoj in me bo vedno spremljala.
Irena Didek-Pregl

Ob 70-letnici smrti
Milana Malnariča
Letos se spominjamo sedemdesete obletnice smrti poveljnika
423. jurišnega letalskega polka majorja Milana Malnariča. Ne samo
najožja družina, tudi rod Kerinov
in Stritarjev ohranja spomin na
Milana Malnariča, zato dodajam
nekaj pričevanj in dejstev iz zadnjih mesecev njegovega življenja.
Milan je prevzel 16. januarja
1945 na letališču v Rumi poveljstvo 423. jurišnega letalskega polka 42. letalske divizije JA.
V tem času je bil v Beogradu
na zdravljenju njegov brat Jože
Malnarič. Jože je bil ranjen 7. novembra 1944 v Beli krajini pri preizkušanju minometa istočasno s
komandantom Francem Rozmanom – Stanetom. Ko je Milan izvedel, da je Jože v Beogradu, ga je
3. februarja 1945 obiskal. V dnevniku je zapisal: Po dolgem čakanju
na kolodvoru v Rumi – in po neskončno neugodni vožnji v tovornem vagonu sem okrog 6h zvečer
prišel v Zemun. Snežna mečava in
velika hladnoća so še povečali neugodnost. Imel sem srečo, da sem
dobil avtomobil in dovolj hitro
prišel v sanatorij Stanković. Snidenje je bilo nad vse prijetno in
prisrčno – Jožeta sem našel v dobrem stanju in bil je isti oni veseli
Jože kot nekoč. Bilo je resnično domače, dom, nekaj našega, tisto,
kar mi je že tako dolgo manjkalo.
Sedaj šele vidim, kako smo mi vsi
posebni. Saj sem videl solze v očeh
tega krepkega fanta, starega borca
in hrusta. Njegova žena je stala v
polumraku in mirno gledala najino prisrčno snidenje. To je bilo
njuno zadnje srečanje.
V začetku marca se je frontna
črta v Sremu premaknila precej
proti zahodu, zato so Nemci zače-

li z Madžarske ofenzivo »Frühlingserwachen« (Pomladno prebujenje) proti združeni jugoslovanski
in sovjetski vojski. Preko Drave so
napravili mostišči pri Donjem
Miholjcu in pri vasi Nard. Naša
izvidniška letala so jih opazila šele
tedaj, ko so sovražnikove prve
čete že prišle čez Dravo na jugoslovansko ozemlje.
Po 10. marcu je bil 423. polk iz
Rume prestavljen na letališče v
Gospođince, ki je bilo ugodnejše
od Rume za bojne polete v Sremu. Sovražnika je jugoslovanski
armadi uspelo zadržati, mostišče
pri Donjem Miholjcu je bilo uničeno 18. marca. Naslednji dan so
se začele priprave za napad na
mostišče pri vasi Nard. Glavni
napad naše vojske je bil predviden za 21. marca. Pozneje so napad kopenskih sil prestavili na 22.
marec in je 21. marca napadalo
samo letalstvo.
Tega dne je Milan kot poveljnik polka v prostoru štaba polka
še pred sončnim vzhodom zbral
pilote, ki so bili izbrani za napad.
Razložil jim je njihovo nalogo in
ko se je sonce prikazalo na obzorju, so vsi skupaj pohiteli na ploščad, kjer so stala letala. Tehnično
osebje je že pred tem pripravilo in
še enkrat preverilo vse naprave za
uspešno delovanje v boju. Pri Milanovem letalu ga je pričakal njegov mehanik Stane, doma blizu
Milanove rojstne vasi. Piloti in
strelci so se hitro vkrcali v letala in
se v parih dvignili v zrak. V zraku
so se jim pridružila še lovska letala, ki naj bi jurišnike varovala pred
napadi sovražnih letal. Skupaj so
odleteli v napad na mostišče.
Tehnično osebje na letališču je
v brezskrbnem pogovoru čakalo
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Milan Malnarič v internaciji, risba s svin
čnikom, Padova 21. 2. 1943, avtor: Adamič

na vrnitev letal. Dopoldne okoli
enajstih so zaslišali zvok vračajočih letal. Mehaniki so poskušali
čim prej prebrati številko letala na
trupu, da so lahko sprejeli in z zastavicami usmerili vsak svoje letalo na njegov prostor na ploščadi.
Ko so vsa letala pristala, je edino
Stane kot okamenel stal z zastavico v roki pred praznim prostorom
za letalo poveljnika polka Milana
Malnariča in njegovega strelca
Stevana Abrahama.
Že pred poletom je Milan določil za svojega namestnika poveljnika 1. eskadrilje, podporočnika
Luko Popova. Ko se je Popov vrnil,
so vsi nestrpno pričakovali, da jim
bo razložil, kako se je zgodila nesreča. Pred napadom na samo mostišče je bilo treba uničiti nemško
obrambo. Prvi napad na cilj se je
končal srečno. Po napadu so se letala dvignila iz nizkega leta in zakrožila okrog sovražnega cilja. O
nesreči je Popov povedal: … Pri
drugem naletu je bil pred menoj
levo poveljnik polka, ki se je usmeril

na grupo sovražnih tankov. Ko je letel skozi močno sovražnikovo protiletalsko obstreljevanje, je letalo zadrgetalo in odskočilo, za njim pa se je pojavila črna gosta
sled dima. Njegovo letalo je bilo zadeto. Samo malo
sem ga lahko še videl in opazoval, če bo poveljnik skočil
iz letala in se rešil s padalom. Hitro mi je izginil izpred
oči. Ko sem se z letalom dvignil, sem zagledal levo v
gozdu ob Dravi skupino sovražnih tankov, ki so že dogorevali in velik požar, iz katerega se je vil visok steber
črnega gostega dima. … (Reportaža RT Beograd).
Naslednji dan je vodil 423. polk v boj Luka Popov.
22. marca 1945 so združene kopenske in letalske sile
dokončno uničile mostišče pri Nardu.
Vest o nesreči brata Milana je kmalu dosegla Jožeta Malnariča v Beogradu. Sporočila s fronte so si bila
zelo različna in Jože ni vedel, kaj se je v resnici zgodilo. 30. marca 1945 je pismo bratom Slavku, Janezu in
Tonetu zaključil z mislijo, kako strašna je negotovost,
v kateri živi, in upa, da je Milan preživel.

Spomenik Milanu Malnariču in Stevanu Abrahamu, Valpovo 1961
foto: Jože Malnarič

Jože Malnarič je obiskal vas Nard, kjer so mu domačini pokazali, kje je padlo Milanovo letalo. Kmetje so mu povedali, da so drugi dan po umiku Nemcev iz Narda prišli na kraj nesreče in zbrali posmrtne
ostanke obeh ponesrečencev. Odnesli so jih v Valpovo, kjer so jih pokopali v parku poleg dvorca Prandau-Normann. Maja 1961 so na tem mestu odkrili
spomenik v obliki letalskega krila z napisom:
U BORBI SA NEPRIJATELJEM
NA DRAVSKOM MOSTOBRANU
POGINULI SU 21 3 1945 GOD.
KOMANDANT 423 JURIŠNOG
PUKA MAJOR
MILAN MALNARIĆ
I STRELAC
STEVAN ABRAHAM
Jeseni 1961 je Jože Malnarič videl spomenik in v
pismu sestri Mileni zapisal: … Vse skupaj je jako lepo
in zelo me je pretreslo, ko sem ga videl. Nekako se mi
(je) zdelo, da je šele zdaj nastopila istina. Ja, dragi
naš brat, nikada prežaljeni. …
Viri in literatura
j Gspan Eva: Milan Malnarič (24. 8. 1906 – 21. 3.
1945). ([Zbornik] Kerini & Stritarji, 1879/1995,
Društvo Kerini in Stritarji, Ljubljana 1995, ponatis
članka v: Drugi zbornik Kerinov in Stritarjev, 1841
– 2010, Ljubljana 2011)
j Gspan Peter: Milan Malnarič Življenjepis letalca
(Trte, št. 69, april 2013)
j
Klun Albert: Spomin na padlega komandanta.
(TV-15, št. 24, 4. 4. 1985)
j Lazarević, Božo: Vazduhoplovstvo u narodnooslobodilačkom ratu 1942-1945. (Vojnoizdavački i novinarski zavod, Beograd 1972)
j Pejčić dr. Predrag: Četrdesetdruga vazduhoplovna
divizija. (Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd 1991)
j Pejčić dr. Predrag: Prolećna ofanziva s neba. (Krila
armije, št. 693, 29. 3. 1972)
j Reportaža radijske postaje Beograd o smrti poveljnika 423. jurišnega polka majorja Milana Malnariča (RT Beograd, decembra 1961, tipkopis)
j Osebni arhiv Eve Gspan
Peter Gspan
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Otroški kotiček

Avtoportret

Konj		

Vid Pregl, 8 let

Zala Kerin, 6 let
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OLAF		

Avtoportret

Maks Kerin, 3 leta in pol

Pia Pregl, 4 leta in pol

Ustvarjalni kotiČek

Papirnat šopek za pirhe
Ker se bliža velika noč, bomo tokrat naredili košarico oziroma papirnat šopek za pirhe. Potrebujemo nekoliko bolj kompakten papir oziroma karton v
velikosti pisemske ovojnice, oziroma tretjino A4 formata. Kartončke obrežemo tako da je na sredini skoraj polkrog, ob strani pa se stanjša na polovico širine
papirja. Z ene strani naredimo na zoženi del zarezo s
spodnje, na drugi strani pa z zgornje strani. Ta dva
kraka spojimo in dobimo en del našega šopka. Ko
imamo 6 takih delov, jih spojimo v šopek tako, da
povežemo po dva ujemajoča se kraka. V šopek s šestimi deli lahko damo 3 pirhe. Da pirhi ne padejo

skozi šopek, na spodnji strani spnemo tiste dele, v
katere bomo dali pirhe.
Material, ki ga potrebujemo:
j škarje
j debelejši papir
j spenjač
Veliko lepih prazničnih in ustvarjalnih trenutkov
vam želim,
Daša Kerin Repinc

POZABLJENA FOTOGRAFIJA

Vlado Berglez in stari oče Lipej foto Andrej Kerin ml.
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FOTO KOTIČEK
Sanja Pregl
iz knjige: ZGODBE iz drugega nadstropja

Nekje na svetu je živela deklica, ki je imela nadvse
rada pravljice. Svoje življenje si je vedno predstavljala kot najlepšo pravljico. Vse svoje življenje si je do
potankosti zamislila in ga načrtovala do najmanjšega
detajla.

Zamislila si je, da jo ima zmaj ujeto v stolpu in da jo
lahko iz njegovih krempljev reši le dober in lep princ.
Točno je vedela, kako zgleda zmaj. In točno je vedela,
kako zgleda princ. Najlepši princ. Ta jo bo rešil in z
njim se bosta potem poročila in bila srečna do konca
svojih živih dni.
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Ljudi, ki pa so v resnici živeli okoli nje, sploh ni opazila.
Z nikomer se ni pogovarjala, ničesar ni delala, le sanjarila je. Nekega dne, pa se je zbudila in pred seboj v resnici zagledala zmaja.

Prav takšnega, kakršnega si je zamislila v svojih sanjarjenjih. In prebudila se je v natanko takšnem dvorcu, kakršnega si je zamislila v svojih sanjah. Pohitela je
k oknu, da bi videla, če je tudi princ takšen, kakršnega
si je zamislila. Toda pod oknom ni bilo nobenega
princa. Tako se je sedaj vsako jutro prebujala v svoji
graščini.

la, da bo ta dan le zagledala princa. In nekega dne ga je
tako zares zagledala. Bil je točno tak, kakršnega je videla
v svojih sanjarjenjih. Najlepši in najboljši. Razveselila se
je, saj je bila prepričana, da jo bo princ rešil in odpeljal iz
te graščine, ki si jo je pravzaprav sama zgradila. Gledala
je na boj med princem in zmajem. Bil je to hud boj.

Kosti so pokale in kri je tekla v potokih. Toda na dekličino grozo je zmagal zmaj. Princa je pojedel. Pojedel
za nagrado za svojo zmago. Sedaj si je deklica želela
nazaj v svoj svet. V pravi svet s pravimi ljudmi. Toda
ni vedela, kako ta svet zgleda. Ko je še živela tam, ni
bila nikoli na to pozorna. Sedaj si ga tudi zamisliti ni
mogla. In sanjariti o tem svetu tudi ni mogla. Tako je
za vedno ostala v svoji pravljici s svojim zmajem.
Vsak dan s svojim strašnim čuvajem. Sedaj ni več sanjarila. Sedaj je vsako jutro s strahom odšla do okna in upa-

Pravljica Sanja Pregl
Fotografije Alja Pregl
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„Posebne potrebe“
Življenje z otrokom s t. i. posebnimi potrebami je
imava Mašo, v glavnem hodila na smučanje sama, ko
ogromna življenjska šola. Ves čas se je treba boriti in
se nam je pridružil Erazem, pa še on. Maša je ostajala
učiti. Če sem iskrena, sem od borbe že pošteno utrujena
doma ali pa je bila z Magdo na saneh. Zato je bila
... In alergična sem na besedi „enake možnosti“. Jih ni!!!
nekako samoumevna odločitev, da sem šla na tečaj,
Učim pa se zelo rada, saj vidim, da lahko z novimi
na katerem sem se naučila, kako lahko vozim invalide
znanji Maši polepšam trenutke. Tako sem željna vena mono-skiju. Naporen tečaj in po dveh dneh učedno novih informacij in znanj.
nja sem bila obupana in kljub temu, da sem večni opKo smo prenehali brezglavo tavati od zdravnika
timist, pomislila, da mi to ne bo uspelo. Pa mi je! Vedo „zdravnika“ (namenoma v narekovaju, ker si, žal,
liko mi je pomagala moja trma! Sedaj ne vozim samo
nekateri ne zaslužijo naziva zdravnik!), od zdravilca
Maše, ampak grem vsako leto z Društvom Sonček
do „zdravilca“ in se posvetili Mašini kvaliteti življenja
Krško v kolonijo, kjer vozim tudi druge mladostnike
(čeprav nanj nismo pozabili niti, ko smo „letali“ sem
in odrasle. Lani sem si, žal, prav na smučanju, ko smo
ter tja), je postalo življenje prijaznejše.
bili z društvom, strgala križno vez, vendar sem po
Opisala bom nekaj najprijaznejših odločitev, ki
operaciji in intenzivni rehabilitaciji letos spet vozila
sem jih sprejela sama ali z Marjanom.
„sončke“ z mono-skijem. Spet mi je pomagala trma!
Najprej sva, namesto, da bi imela še enega otroka,
In spet se je izplačalo!
(kot nama je svetovala dr. Hilda Šavrič – Veličkov,
Naslednji že planirani podvig bo tečaj lepljenja kimeni kot druga mama v mojih najtežjih časih) kupila
nezioloških trakov po telesu. Maša pravi, da jo kolka in
psičko Šalo. Od moje popolne obsedenosti s čistočo ni
hrbtenica manj bolijo, če ji fizioterapevt nalepi kineziostalo nič, saj pes v hiši pomeni dlaka v vsakem kotu,
ološke trakove. In tako odločitev ni bila težka. Rahla
kavču, postelji ... V šolo za pse ni hodila samo psica,
ovira je, ker nisem fizioterapevtka, vendar imam skoampak tudi midva z Marjanom. Izplačalo se je!
raj 23-letno življenjsko šolo, zato sem prepričana, da
Potem sem se odločila, da kupimo konja, ker je jezmi bo uspelo pridobiti dovolj znanja, da bom lahko to
denje zelo dobro za otroke s cerebralno paralizo. Preddelala sama. Verjamem, da se mi bo izplačalo!
vsem nisem imela pojma, koliko je dela s konjem. In
Tako obrne na glavo vse prvotne življenjske plane
vedela sem samo, da jé seno. Ko sem vprašala brojanotrok s posebnimi potrebami. Pravzaprav pa nima
skega Drečeta, koliko časa na dan se porabi za konja, je
samo Maša posebnih potreb. Te ima tudi Erazem ...
rekel, da kakšnih 10 minut. In s tem sem prepričala
pa jaz... in tudi Marjan. Vsi imamo svoje „posebne
Marjana, da kupiva konja. Spet sem šla v šolo, tokrat
potrebe“, kajne?
jezdenja. Tako imamo kobilo Pando že 15 let, družbo
Jerneja Dornik
pa ji zadnja leta dela tudi kobila
Lina. Dela je bistveno več kot 10
minut na dan, vendar je bilo in
je vredno, saj Maša zelo uživa,
ko jezdi. Spet se je izplačalo!
Naslednja odločitev s financiranjem ni bila moja ali Marjanova, ampak Magdina in dedijeva. To je apartma na morju, v
Malinski. Maša večji del poletja
preživi tam in ogromno plava.
Z rokavčki, seveda. In predvsem uživa. Spet se je (po zaslugi Magde in dedija) izplačalo!
Že od majhnih nog sem rekreativno zagrizena smučarka,
foto Marjan Dornik
vendar sva z Marjanom, odkar Jerneja v akciji s hčerko Mašo na smučišču v Kranjski gori
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Začetki moje strokovne poti meteorološka opazovanja
na Kredarici
Dr. Andrej Hočevar, zaslužni prof. Univerze v Ljubljani v pokoju
Začetki moje strokovne poti – poti študenta, ki je diplomiral s področja meteorologije na ljubljanski univerzi,
na fakulteti, ki se je tedaj leta 1954 imenovala Prirodoslovnomatematična fakulteta – sovpadajo s časom, ko
so se začela redna sinoptična meteorološka opazovanja
na višinski meteorološki postaji na Kredarici (2515 m
nadmorske višine). Začetki teh opazovanj padajo v kasno
poletje leta 1954. Moje delo na tej postaji pa se je začelo
prve dni decembra 1954 in končalo nekaj dni pred praznovanjem pustne sobote leta 1955. To obdobje, ki je bilo s
številnih plati pionirsko in polno najrazličnejših dogodivščin, je pustilo v mojem življenju globoke sledove.
Kako in kaj se začenjajo pionirske zadeve – ne
samo pri meteoroloških opazovanjih na višinski meteorološki postaji - in na kakšne težave naleti tisti, ki se
jih loteva, pa bo morda zanimivo in koristno poznati
tudi danes, v dobi tehnološke revolucije. Pa ne samo
to: morda je prav, da popišemo vse tisto, kar se je takrat dogajalo kot del meteorološke zgodovine. V meni
je kar nekaj nostalgije po tistih težkih, včasih grobih,
pa vendar kljub vsemu lepih časih.
Priprave za zimovanje na Meteorološki postaji
Kredarici je vodil meteorolog Bojan Paradiž, ki je bil
kot diplomant beograjske srednje meteorološke šole
že od leta 1950 v službi na tedanjem Hidrometeorološkem zavodu republike Slovenije,. Pripravljal je vse od
ustrezne zimske obleke, do prehrane, ki jo je bilo treba,
zaradi nedostopnosti v zimskem času, spraviti na Kredarico pred začetkom zime.
Že sam odhod iz Ljubljane na Kredarico je bil spektakularen. Glede na smuči, ki so se nam zdele potrebne za
delo na visokogorski postaji, in leta 1954 pri nas še neobstoječe nosilce smuči za osebne avtomobile, smo se prija-

telj in sodelavec Bojan, šofer Švarc in jaz na pot odpravili
s kabrioletom DKW, kateremu smo odkrili streho. Smuči
smo postavili pokonci na zadnje sedeže in se v hladnem
vremenu prvega decembra odpeljali iz Ljubljane v dolino Krme. Tam so nas že čakali nosači. Glede na sneg ni
bila več mogoča nošnja s konji, ki je bila v poletnem času
običajna, in smo opremo prenesli na hrbtu. Ker nosačev
ni bilo dovolj, smo osebno opremo nosili kar sami. Ker
sem želel imeti pri sebi moja pihalna instrumenta, sem si
poleg druge osebne opreme na krošnjo naložil še nerodni
tenor saksofon in klarinet. Ker sva z Bojanom menila, da
se bova tam gori v samoti na Kredarici zabavala z glasbo,
je tudi on s seboj vlekel kitaro.
Spominjam se, da mi je bilo pri hoji navzgor, kljub
mrazu kar toplo in sem slekel celo srajco. Vročina je bila
morda tudi posledica praznovanj; moje diplome, ki sem
jo opravil 23. novembra 1954 ter tedaj zelo spoštovanega
dneva Federativne Republike Jugoslavije, ki se je praznoval dva dni; 29. in 30. novembra! Po naporni poti navzgor
smo z nosači prispeli na Kredarico. Drugi dan, po odhodu nosačev v dolino, pa se je začela najina odisejada.
Najina naloga je bila skrbeti za meteorološka opazovanja ob sinoptičnih in klimatoloških terminih. Sinoptični termini so bili od 4. ure zjutraj do 10. ure zvečer.
Izpuščala sva le termin ob 1. uri zjutraj. Dogovorila sva
se, da eden skrbi za opazovanja, drugi pa za kurjavo in
prehrano. Z generatorjem, ki je bil vojna trofeja in močno
izmučen, pa sva se vedno trudila oba, da sva ga spravila k
življenju in si tako iz akumulatorjev, ki jih je polnil, zagotavljala nujno potrebno električno energijo za telegrafsko
povezavo z Ljubljano in občasno tudi za razsvetljavo.
Telegrafska zveza med Kredarico in telegrafskim centrom Hidrometeorološkega zavoda Slovenije v Ljublja-

Grozeči oblaki se bližajo Kredarici

Meteorologa v družbi z nosači in oskrbnico
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Foto Andrej Hočevar

Štirideset let pozneje ob obletnici z leve Bojan Paradiž , prof. dr. Andrej Hočevar in prof. dr. Zdravko Petkovšek

ni je bila osnovana na oddajniku, ki je deloval na tok iz
akumulatorjev kakih 30 metrov dolge antene, ki je bila
vpeta na planinsko kočo in steber višine kakih 10 metrov.
Meteorološka poročila – depeše – smo pošiljali ob dogovorjenih terminih z Morsejevo abecedo. K sreči sva se z
njo precej podrobno spoznala oba z Bojanom pri predavanjih predvojaške vzgoje pri študiju na Univerzi, tako da
nam oddajanje depeš na ta način ni predstavljalo težav.
So se pa pojavljale težave druge vrste: včasih napetost
na akumulatorjih ni zadostovala. Še večje nerodnosti so
se dogajale ob snežnem in vlažnem vremenu. Nekoč, ko
sem bil sam, sem ugotovil, da oddaja ne teče, kot bi morala. Pogledal sem ven in ugotovil, da antene ni. Odšel
sem pogledat in opazil, da leži na tleh obdana z deset
centimetrskim ledenim oklepom. Oklep je bil pretežak
in jeklena vrv antene se je pretrgala. Kaj storiti? Odločitev je bila preprosta: jekleno vrv osvoboditi ledenega
oklepa, tam kjer se je pretrgala, jo zvezati in ponovno
dvigniti v zrak na desetmetrsko višino stebra, kar ni bilo
prav preprosto. K sreči sem imel nekaj izkušenj kako
»štukati« jeklene vrvi, iz časa, ko sem se nekoliko ukvarjal z jadralnim letalstvom in je bilo to opravilo pogosto
aktualno. Dvigovanje vrvi pa je bila bolj enkratna akcija.
S prehrano nisva imela težav, čeprav je bila bolj enolična: zjutraj čaj, kruh in morda slanina, opoldne kislo
zelje, krompir, suhe klobase in občasno kaj drugega.
Zvečer pa navadno nisva kuhala. Jedla sva kakšne sendviče in jih zalivala s čajem. Kruh sva pripravljala sama:
iz moke, vode in posušenega kvasa. Spominjam se, da je
imel prvi kruh, ki sva ga spekla, zelo lepo obliko. Glede
na zmanjšan zračni pritisk v višinah je bil izredno visok,
okusen pa ne preveč, saj sva ga premalo posolila, ali pa
sva morda na sol povsem pozabila.
V večernem času sva včasih muzicirala, včasih pa
se ob igranju šaha sladkala z napolitankami znamke
»KRAŠ«, ki sva jih nabavila cel (nekaj kilogramski)

14

foto Andrej Hočevar

zaboj, nosači Rekar, in Prešern iz Mojstrane pa so ga
že pred našim prihodom, skupaj z drugo prehrano in
opremo, pritovorili na Kredarico.
Že v prvem mesecu najinega službovanja pa so se
pri Bojanu pojavile zdravstvene težave. Začel je stokati
o bolečinah v želodcu v bližini lege slepiča. Ker sva oba
vedela, da pri tej, čeprav laični »diagnozi«, ni za čakati,
se je Bojan kar odpravil v dolino. Vreme ob njegovem
odhodu je bilo jasno in zelo hladno. S cepinom se je
po površini zelo hitro oddrsal v dolino. Ujel je vlak v
Mojstrani in po sporočilu sprejemnega centra Hidrometeorološkega zavoda so ga že drugi dan operirali na
slepiču. Poseg pa ni bil zelo uspešen, saj mi je znano, da
je še cel mesec po operaciji imel komplikacije.
Po njegovem odhodu sem se lotil pisanja dnevnika. Nekaj odlomkov pa navajam tudi tukaj:
23. 12. 1954
Četrtek
Danes je zbolel Bojan. Že nekaj časa je stokal za
želodec, zbal se je, da ni morda slepič, pa je odšel. Pihal
je silen veter s hitrostjo okoli 80 km na uro. Upam, da
se je prebil v dolino. Nikakršne zveze nimam s svetom.
Oddajnik v Ljubljani je pokvarjen. Vem samo to, da
moja poročila sprejemajo, saj jih objavljajo prek radia.
Ta dan sem prvič sam tako daleč od vsakega človeka od vsakega naselja. Edina sreča, da preko sprejemnika slišim vsaj radio Ljubljana. To so edini civilizirani
glasovi. Drugače tuli samo veter okoli koče. In to ne
s kakšnim pohlevnim glasom, ampak s korajžo, kot
bi čutil, da je v teh višavah on gospodar in ne ubog
človek, ki se je pritepel v njegovo kraljestvo, da bi ga
meril. Tuli in stresa, da trepeta koča in ječijo vrvi, s
katerimi je pritrjena. Postelje se tresejo, kot bi se vozile
na parniku čez atlantik v viharju.
Več pa na spletni strani www.trte.org
Andrej Hočevar

Križanka

70 let zmage nad fašizmom
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Zadnje novice

Proti razprodaji premoženja v Sloveniji !

7. februarja letos je bil na Kongresnem trgu shod
»proti razprodaji državnega premoženja«. Tudi tokrat nisva manjkala. Kar veliko sorodnikov sva srečala, navkljub
neznanskemu mrazu. Mlado, manj mlado, vsi z isto željo
in idejo po boljšem jutri in proti politiki, ki škodi ljudem.
V bistvu sploh ne morem iz tega ven. Prebiram družbeno kritično literaturo, gledam filme z enako vsebino ...
Ljudje na vse načine povzdigujemo svoj glas in upamo, da bomo enkrat slišani. Proti neoliberalizmu, proti
izkoriščanju ljudi!!!! Proti politiki, ki škodi prebivalcem
Slovenije.
Vlada mora delovati na dolgi rok, zato naj nehajo
s razprodajo slovenskega premoženja!
Protestirajmo, kajti voljo ljudstva so nam s prepovedjo referenduma o ključnih poglavjih v državi, z ustavo že
odvzeli. Ker je treba slediti trgu, finančnim trgom, dobičku, kapitalu. Dokapitalizirati banke. Pa kam plovemo?
Pridite na proteste v čim večjem številu, aktivirajmo se !!!!!
marec, 2015
Vida Sotler

Na Pot spominov
in tovarištva

p.s.
Iz knjige Karin C. Vah- Opravičilo človeka
Najprej so prišli.....
Ko so prišli po komuniste, sem ostal tiho;
nisem bil komunist.
Ko so zaprli socialne demokrate,
sem ostal tiho;
nisem bil socialni demokrat.
Ko so prišli po sindikaliste,
nisem spregovoril;
nisem bil sindikalist.
Ko so prišli po Jude,
sem ostal tiho;
nisem bil Jud.
Ko so prišli pome,
ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril.
pastor Martin Niemoeller, 1976

pozicija spletnega naslova

Dragi Kerini in Stritarji,
letos bo na praznik Ljublja37 mm
ne – mesta heroj – v soboto, 9. maja po poti Spominov
in tovarištva, danes po Poti ob žici, potekal že 59 pohod.
Letos2rprav na dan, ko je bila pred 70 leti, ob koncu druge
Svetovne vojne, osvobojena Ljubljana. Upamo, da se na
tem simbolnem dogodku v športnem duhu srečamo
mnogir člani Društva, številni celo dvakrat (tisti, ki hodiw w w. k r k a . s i
jo že vedo zakaj dvakrat).
Uredniški odbor Trt

w w w. k r k a . s i

Utrinek z zborovanja

foto AK

Gostilna Gadova peč
v besedi in sliki
V Nedeljskem Dnevniku z dne 8. aprila pod naslovom »Brez Jožeta in Golice ni veselice«, v rubriki Dobre
stare gostilne na Slovenskem, Roman Končar predstavlja vas Podbočje in kronologijo gostilne Gadova peč.
Opisuje njeno zgodovino od dni, ko sta Vida in Pepi Kerin začela z dejavnostjo v Stritarjevi gostilni, pozneje na
bližnji lokaciji zgradila novo, torej današnjo, in kako se
vodenje gostilne, po Magdi in Jožkotu, nadaljuje danes z
Eriko in Urošem v tretjo ter z Urbanom in Klemnom že
v četrto generacijo družine Kerin. Pisec opisuje 50. jubilej gostilne, ko so na dvorišču pripravili vrtno veselico in
je Jožkota, kot velikega ljubitelja harmonike in narodno
zabavne glasbe, presenetil sam Slavko Avsenik.
Andrej Kerin ml.
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