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ALI JE DEŽ NAŠ PRIJATELJ ALI NAŠ SOVRAŽNIK?
Sobota. Ne katerakoli. Posebna sobota, naša sobota. Dan našega vsakoletnega
srečanja. Vreme, kot po navadi, tradicionalno. Tolažimo se, seveda, na poti proti
Podbočju, saj bo že nekako, napovedi ne predvidevajo padavin v Podbočju. Sicer pa
je organizacija v rokah sposobnih organizatorjev. Kerinov kozolec prenese vse:
dež, točo, sneg in tudi »ušpičene prekle«. Pod njim bomo varni pa naj se zgodi
kar se že hoče. Srečanje bo! Seveda, vsi strahovi so odveč. Če bi se ravnali samo
po naših strahovih potem našega srečanja sploh nikoli ne bi bilo. Niti društva
Kerini&Stritarji! Kako? Na prvem srečanju pred dvajsetimi leti ne samo, da je
padal dež, ampak so »nebesa« odprla vse zapornice. In naš piknik, predviden na
travniku v Karlčah ob reki Krki, je dež dobesedno odplaknil. Lilo je, oziroma z
oblakov se je zlivalo v potokih. Kanali niso več požirali vode in celo reka Krka je
začela kar naraščati. In je prestopila bregove. In še kar naprej, dokler ni vdrla tudi
v naše, za piknik pripravljene provizorične šotore. Tako, da smo potem popoldne
uspeli tekmovati v streljanju z lokom edinole stoječi v vodi izpod šotora. Tarča
pa je bila seveda zunaj, na dežju.
Ustanovni zbor društva smo imeli v gostilni »Pri Žolnirju« pod varno streho.
Društvo je bilo uspešno ustanovljeno, »posajeno«. Dež pa očitno skrbi za rast in
zaliva, da bi naše družinsko drevo pridno raslo in da so vsi listki vedno zeleni. In vedno
več jih je. Torej, dež je očitno del naše zgodbe.
Tokrat, v Podbočju nam je sicer spet nekoliko zamešal načrte. Presenečenje, ki
so ga pripravili Drejče z Broda in njegovi, je samo delno uspelo. Konjički vpreženi
v zapravljivček niso s seboj prinesli dežnikov in so zato prekmalu morali pod
streho, nazaj domov, v hlev. Dež ima svojo voljo, ni kaj! Prepričan sem, da kaplje z
neba niso pokvarile vsega veselja vozniku. Pa prihodnjič dva kroga več! Na kratko:
dež je samo del naše zgodbe.
Verjetno je zato že samo vprašanje na začetku popolnoma narobe zastavljeno.
Seveda. Dež pač samo je. Pada ali ne pada. Kako nanj gledamo, pa je samo stvar
našega vsakokratnega, vedno drugačnega dojemanja. Dež si o tem ne beli glave!
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Obiščite spletno stran www.trte.org !
Gostitelji Gadova peč Uroš, Jožko
in Magda
foto Miha Kerin

Ob našem
srečanju
Ko sem bila na sestanku odbora
našega društva, sem bila tako veselo presenečena, ko sem slišala, da
naj bi praznovali dvajsetletnico obstoja našega društva v mojem rojstnem Podbočju (takrat Sv. Križu).
Vsakokrat kadar imam priložnost,
da me kdo pelje na obisk moje vasi
sem vesela in na licu mesta podoživljam svoja otroška leta na Jožkotovem travniku in ob potočku, ki
mimo teče. Tako sem ob prihodu
najprej šla do potoka in obujala
spomine ob njem in v njem.
Tokratno druženje je bilo nepozabno prelepo. Že ko smo prišli na
kraj dogajanja, na tem vrtu, kjer je
bilo že vse pripravljeno za druženje,
sem videla, da so se organizatorji
zelo, zelo potrudili. Še enkrat me je

Majda v pogovoru z Jožkom

foto Miha Kerin

Gostitelj Jožko Kerin streže odlično, nepozabno obaro
foto Andrej Kerin ml.

presenetila prireditev v kulturnem
domu, v katerem še nisem nikoli
bila. Ves koncert je bil tako lepo pripravljen in prijeten, za kar so se morali vsi izvajalci kar lepo potruditi, da
je izvajanje programa tako lepo uspelo. Še najbolj me je ob tej predstavi
presenetilo, da so bili izvajalci mladi
in se nam ni bati, da bo naše druženje prenehalo in bo trajalo in trajalo.
Preselitev na »veselični prostor« je tudi bila imenitna in uspešna. Sami veseli nasmejani obrazi,
toliko smo si imeli povedati, toliko pozdravov in prisrčnih objemov in še preštevanje malega
podmladka, ki je imelo veliko
prostora za podvige in igračkanje.
Še posebej se moram zahvaliti
Magdi in Jožkotu, da sta se nam
bila pripravljena posvetiti z vsem
svojim znanjem in gostoljubnostjo. Na koncu moje zahvale vsem
organizatorjem za enkraten in lep
dan, še posebej velika hvala Darku
Iskri in njegovim muzikantom, ki
so nam neutrudno, vse popoldne
tako lepo igrali.
Vsem nam želim, da bi se še veliko let imeli radi in se še naprej veselo družili.
Majda Povh

Srečanje
in jaz
Poletje se je začelo izgubljati v
septembrskem vetru in jesen nam
je začela sramežljivo ponujati svoje prve odtenke na drevesih in na
nebu. Deževalo je. Bil je čas za
dvajseto srečanje Kerinov in Stritarjev. Srečanja so imenitna priložnost za spoznavanje sorodnikov, ki so sicer čez leto razkropljeni po Sloveniji. Veliko zanimivega
mi vedo povedati o že umrlih sorodnikih, predvsem o maminem
očetu, ki ga nisem poznal. Njihovi
spomini so kot kamenčki, ki jih zlagam v celoten mozaik predstave o
dedku. Vsako srečanje, ki sem se
ga udeležil, je name vtisnilo posebne spomine. Eden izmed njih
sega v leto 2009, ko sem končal
osnovno šolo. Dva meseca po valeti sem na srečanju srečal sošolko Julijo. Moje začudenje je bilo
precejšnje. Celotno osnovno šolo
nisem vedel, da sedi v razredu sošolka, ki ima svoje mesto v istem
drevesu sorodstva kot jaz. Prav je,
da se vsako leto srečamo in si delimo trenutke, svetleče in tiste temačnejše, ki smo jih ustvarili skozi
leto, in si podelimo spomine o
naših prednikih.
Luka Povšič

Luka Povšič in Nina Frank ob nastopu na svečanosti ob 20 letnici K&S
foto Miha Kerin
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Risarski
kotiček 2015

Voditeljica delavnice Irena Didek Pregl ob odprtju razstave risb
foto Andrej Kerin ml.

Letošnje druženje in praznovanje 20. obletnice našega društva je kljub dežju, ki nam jo je vsake toliko
malo zagodel, potekalo po načrtovanem programu.
Risarski kotiček smo lahko organizirali na velikih gladkih mizah pod kozolcem, ki je bil rezerviran za posebne
aktivnosti. Skupinsko druženje pa se je odvijalo pod super
nadstrešnico, za katero sta poskrbela Jožko in Magda.
Glede na to, da so otroci veselo lovili sončne trenutke ob športnih igrah na travi, je za risanje ostalo bolj
malo časa. Kljub vsemu se je risarskega ustvarjanja
udeležila dvanajsterica nadobudnih mladih članov našega društva, od katerih je bila najmlajša risarka še ne
triletna Tajda.
Uporabljali so različne tehnike, od navadnega
svinčnika, preko suhih barvic, flomastrov, vodenih ter
tempera barvic.
Risali so Tajda, Jonas, Pia in Vid, Ruben in Kalina,
Lučka in Sara, Urška, Neli in Lina.

Vse risbe smo na kozolcu tudi razstavili, na koncu
pa podelili zaslužena priznanja. Dodati moram, da so
bila priznanja - posebne ročno izdelane torbice (puščice) na zadrgo, opremljene z logotipom društva Kerini&Stritarji, avtorski izdelki Alje Pregl.
Irena Didek Pregl

Avtorice risb pred podelitvijo daril za prizadevnost.
foto Matjana Didek

Razstava izdelkov

foto Matjana Didek

Ustvarjalka na delu

Risalna delavnica

foto Andrej Kerin ml.

foto Andrej Kerin ml.

Darilca v obliki torbic – puščic izdelkov Alje Pregl
foto Miha Kerin
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Uroš Kerin recitator z dušo

Erazem Dornik ob bateriji tolkal

Gašper Cerkovnik in kanta

Tim Kovačič saksofonist

Jerneja Dornik recital

Predsedniku so pripravili presenečenje Voditeljica Ana Kramperšek
z nerpričakovanim priznanjem
Avtor fotografij Miha Kerin

Muzikanti Maši v veselje
Babi Magda in vnukinja Maša uživata ob dobi glasbi
Alja Pregl in Miha Kerin
foto Miha Kerin
foto Miha Kerin
foto Andrej Kerin ml.

Srečelov

Milica in Mirko & Lojze in Dragica
foto Miha Kerin Bratranca Jože Banič in Marko Banič
foto Andrej Kerin ml.
foto Andrej Kerin ml.

Otročiči in igra z vrtavkami
Skok čez potok
foto Miha Kerin

Tradicionalna skupinska fotografija

foto Miha Kerin Kovačiči in Baniči pod cerado
foto Andrej Kerin ml.

foto Andrej Kerin ml.

Šport na pikniku
Kerinov in Stritarjev
2015
Šport je stalni spremljevalec naših druženj. Predvsem me veseli, da se aktivnih dejavnosti udeležujejo
predvsem mlajši člani.
Letos se nam ni obetalo kaj prida vreme. Le za šah
smo vedeli, da ga bomo v vsakem primeru lahko izpeljali. Z malim nogometom so mlajši mladeniči kar ves
čas zapolnjevali čas, ko smo se drugi ukvarjali s preverjanjem dobrot gostiteljev in gostujočih.
Po dežju pa je Klemen zbral pet odbojkarskih trojk
in borbe so se začele. Igralci so se borili za vsako žogo.
Zelo požrtvovalna je bila ekipa najmlajših. Ženska ekipa JULIJA je izločala eno trojko za drugo. V končnici
pa je morala priznati premoč MLADENIČEV.
Odbojka:
V prvem krogu so ŽNJ (Davor Pregl, Dejan Vončina, Marko Škraba) z 0:2 izgubili proti MLADENIČEM,
NAJJAČI (Jaka Kovačič, Tim Kovačič, Matic Strgar) pa
z 0:2 proti JULIJI, TRIO PAKET pa so bili prosti.
JULIJA je izločila TRIO PAKET z 2:0, MLADENIČI
pa so potem premagali JULIJO z 2:1.
Končni vrstni red je bil torej
1. MLADENIČI (Tadej Strgar, Peter Kovačič, Klemen
Kerin), 2. JULIJA (Lina Winkler, Alenka Kovačič, Polona
Winkler), 3. TRIO PAKET (Jerneja Dornik, Marjan
Dornik, Božo Sotler)
Šah:
Jože Povšič – Gašper Cerkovnik
2:0
Radovan Nikić – Gašper Cerkovnik
2:0
Jože Povšič– Radovan Nikić
2:0
1. Povšič Jože, 2. Nikić Radovan, 3. Cerkovnik Gašper

Kibici na šahovskem turnirju

Matjana dokumentira šahovski turnir

Odbojka osrednji športni dogodek

Skokov čez potok nisem videl. Mogoče bo predsednik kaj povedal o tem.
Božo
Jaz sicer skokov tudi nisem videl, sem pa videl posledice, ko je verjetno manj oprezen ali previden Martin
pri povratnem skoku čez potok pristal do pasu v vodi,
skrbna mamica pa mu je potem preskrbela suhe hlače
in vse se je v redu izteklo. Ostali skakalci niso imeli velikih težav ali pa so se jim izognili s sprehodom čez znameniti stari most čez Sušico namesto povratnega skoka.
Andrej Kerin
Ekipa Julija po prvi zmagi v odbojki
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Avtor fotografij Andrej Kerin ml.

»SALOMONOV FLAJŠTER«
Kraja Nazarje v Savinjski dolini v začetku 17. stoletja še ni bilo.
Sedanji kraj je dobil ime po cerkvici in pozneje samostanu, ki so
ga imenovali Marija Nazaret. Leta
1615 je škof Hren odkupil grad
Vrbovec in sklenil na griču
Gradišče nad reko Dreto pozidati
cerkvico v čast Marije. V ta namen je odkupil od žovneškega
lastnika von Wagensberga celoten
hrib, na katerem stojita danes cerkev in samostan, zgrajen leta
1625. Ta samostan so leta 1631
naselili frančiškani, ki so pred
Turki pribežali iz Bosne. V samostanski knjižnici je ohranjena listina o prevzemu cerkve po frančiškanih, datirana je na 25. oktober
1632, torej se ta dan šteje kot pričetek delovanja frančiškanov v
Nazarjah.
Prihod frančiškanov v Gornjo
Savinjsko dolino je pomemben
tako za kraje in prebivalstvo tega

predela, kot precej širše okolje,
saj so frančiškani poleg svoje primarne verske dejavnosti širili tudi
kulturo med tedaj še dokaj neukimi ljudmi, jim pomagali v zdravilstvu in se posebej izkazali s svojo
šolo, ki je zaradi razširjenega učnega programa presegala vsebino
tedanjih župnijskih šol in s tem
veliko prispevala k omiki mladega rodu.
Izredno pomembna dejavnost
nazarskih frančiškanov je bilo od
vsega začetka zdravilstvo. Čeprav
naj bi te naloge opravljali zgolj za
potrebe samostana, so pomagali
tudi ljudem, ki niso imeli niti
zdravnikov niti lekarne, še manj
pa denarja, da bi takšne usluge
plačali. S tem so si nakopali jezo
predvsem celjskih kirurgov in lekarnarjev, pa ne le nazarski menihi, vsi samostani so bili na udaru in končno je moral celo cesar
Karel VI. sprejeti ustrezne predpi-

Samostan Nazarje v času patra Lipolda
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se, ki so prepovedovali menihom
zdravilsko dejavnost zunaj samostanov. Lokalno prebivalstvo pa je
po hudih protestih doseglo, da je
celjska gubernijska oblast izjemoma dovolila dejavnost nazarske
lekarne, dokler ne bo na tem območju javnega kirurga oziroma
lekarnarja. Kot je znano, je prva
javna lekarna v Mozirju pričela
delovati šele nekaj let pred drugo
svetovno vojno - 150 let kasneje.
Dotlej pa so zdravila ali pripravljali zdravniki sami ali nazarski
menihi.
V nazarski samostan je leta
1764 vstopil tudi moj daljni prednik Salomon Lipold, kirurg po
poklicu, ki je v samostanu vodil
tudi samostansko lekarno, kar
nam daje vedeti, da je bil tudi lekarnar. Med ostalim sta ohranjena tudi prepisa dveh receptov, in
sicer »Onkel Salomons Salbe und
Lebenseliksir«. Umrl je po 58 letnem strokovnem delu v samostanu v starosti 89 let.
Pater Salomon Lipold je bil
drugi otrok Jurija Lipolda, drugega lastnika posestva »Freihof« v
Mozirju, ki velja za pra-sedež
družine Lipold - mojih prednikov.
Imel je tri otroke, sina Simona
(1722-1810), ki je prevzel domačijo v Mozirju, sina Salomona
(1733-1822) in hčer Margareto, o
kateri pa ni podatkov.
Pater Salomon Lipold je bil v
tistem času in okolju priznan strokovnjak na področju lekarnarstva.
Ime »Salomonov flajšter«, za blažitev bolečin, še danes spominja
na njegovo popularnost med tamkajšnjimi ljudmi.
O Salomonovem flajštru se je
nekoliko razpisal tudi gospod
Aleksander Videčnik iz Mozirja, ki

Antonija
Kovačič –
Tončka 80 let
je veliko časa posvetil narodopisju in zbiranju zgodovinskega gradiva. Po njegovem članku »Znani obliži in
mazila«, ki ga je objavil v velenjskem lokalnem časopisu Naš čas z dne 1. oktober 1992, sem povzel, da so
domači zdravilci radi uporabljali obliže raznih vrst,
predvsem nekateri so v Gornji Savinjski dolini uživali
poseben sloves.
Posebno znan je že omenjeni „Salomonov flajšter“ nazarskega meniha Lipolda. V dolini so kaj hitro posnemali njegovo recepturo, čeprav je popolnoma niso mogli ponarediti. Mnogi zdravilci so trdili,
da je njihov obliž po Salomonovi recepturi, kar pa se
je ob proučevanju sestavin enega in drugega zdravila
jasno pokazalo kot napačno. S tem pa ni rečeno, da
tudi drugi obliži niso našli med ljudmi hvale, vendar
je bil izvoren flajšter le eden.
Glede Salomonovega flajštra se je razpisal tudi
znani raziskovalec lekarnarstva na slovenskem mag.
Franc Mlinařik, ki je še po drugi vojni v nazarskem
samostanu zasledil recepturo tega zelo iskanega zdravila. Po njegovem tolmačenju je sestav obliža takle: v
olivnem olju kuhan minij (rdeč), temu sta primešana
asant in v špiritu omehčana kafra. Dodajali so še neko
snov, ki pa je g. Mlinařik v recepturi ni mogel razbrati.
Ker je Salomon Lipold varil najrazličnejša zdravila,
lahko domnevamo, da je bil ta moj daljni prednik ne
le kirurg, ampak tudi izprašan lekarnar.
Vlado Berglez

Samostan Nazarje danes

foto Franc Kovše
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Antonija, po domače Tončka, se je rodila 12. julija 1935 kot šesti (od osmih) otrok družine Banič na
Brodu. Svoje otroštvo je preživela na Brodu, ko pa je
privihrala vojna v naše kraje, so morali z družino
prebegniti na drugi breg reke Krke. Krka je bila namreč meja med nemškim tretjim rajhom in italijanskim okupatorjem, ki je zasedel desni breg Krke.
Nemci so že prej napovedali izseljevanje, tako da so
vsi, ki so imeli kakšno možnost prebegniti na desni
breg, to tudi storili. Baničevi so se naselili v prazni
hiši na Obadovem. Ravno v času vojne je Tončka
obiskovala osnovno šolo v Svetem Križu, kakor se je
takrat imenovalo Podbočje, kjer je končala štiri
razrede osnovne šole.
Po končani osnovni šoli in na srečo tudi končani
vojni, je začela obiskovati nižjo gimnazijo v Krškem.
V tem času je bivala v internatu v Krškem in bila je
zelo dobra učenka. Predvsem ji matematika ni delala
nobenih težav, saj je znala marsikateri problem rešiti
kar na pamet. Po končani nižji gimnaziji si je močno
želela na učiteljišče v Ljubljano, vendar žal ni bila
sprejeta. Ker tukaj ni uspela, je poizkusila še v Celju,
vendar brez uspeha. Imela je možnost poizkusiti tudi
v Novem mestu, vendar se za to možnost ni želela
odločiti, ker ji Novo mesto enostavno ni bilo všeč. Ne
mesto kot tako ampak učiteljišče, čeprav za to ni imela nobenega vzroka.
Ostala je kar doma in pomagala domačim na
kmetiji. Doma so vedno imeli dovolj dela in tudi
sama je vedela, da potrebujejo pomoč. Prišla je že jesen in z njo september, ko je prišel domov njen brat
Janez, ki je takrat študiral v Zagrebu. Ko jo je zagledal
in ugotovil, da ni nikjer v šoli jo je takoj vprašal: »Kaj
pa ti? A ti si pa kar doma?« Morala mu je pokazati
šolsko spričevalo in na podlagi tega se je sam odločil,
da mora nekaj ukreniti.
Odšel je v Novo mesto in pogledal kakšne možnosti ima. Hitro se je odločil in jo sam brez vprašanja
vpisal na ekonomsko šolo. Ko je prišel domov, ji je
samo razložil, da je še ravno pravi čas ujel in jo vpisal
v šolo, ki se začne šele naslednji ponedeljek. Ekonomska šola je pričela s poukom namreč z rahlim
zamikom, verjetno s 15. septembrom ali nekaj takega. Najprej se je malce zbala, saj je slišala, da ekonomska šola ni kar tako. Odšla je v Novo mesto in stanovala v internatu ter prvi letnik končala brez težav.
Predvsem ji je koristilo dobro znanje matematike in

učiteljica matematike jo je imela
zelo v čislih. V prvem letu bivanja
v internatu je štipendija, ki jo je
imela, zadostovala za pokrivanje
stroškov, ki jih je imela. Prišla pa
so krizna povojna leta in govorilo
se je, da naslednje leto ne bo več
toliko štipendij in da se bodo
stroški bivanja v internatu podeseterili. Seveda bodo štipendije za
tiste, ki bodo družbeno koristni,
kot bi temu danes rekli in bodo šli
v delovne brigade ter s tem pripomogli k obnovi takrat med vojno
porušene domovine. Odločila se
je, da gre v delovno brigado Doboj
– Banja luka, ker si je zelo želela
nadaljevati šolanje. Prišel je september in z njim novo šolsko leto.
Tončka je vseeno šla v drugi letnik, čeprav ni dobila štipendije,
kot so obljubljali. Po šoli se je govorilo, da bo bivanje v internatu
bistveno dražje kot prejšnje leto in
to je v pismu sporočila mami.
Mama je odgovorila, da tega ne
bodo zmogli plačati in Tončka je
odšla domov in s tem zaključila
šolanje na ekonomski šoli.
Nato je bila nekaj časa doma.
Še vedno si je želela iti na učiteljišče, vendar je vedela da je to neuresničljiva želja. Doma je pomagala pri kmetijskih opravilih, ko je
nekega dne izvedela, da se bo mogoče sprostilo mesto za uk trgovke. Njena dobra prijateljica se je
učila za trgovko in ji je rekla, da jo
fant ne bo pustil oditi v šolo. Takrat je namreč šolanje za trgovca
potekalo 8 mesecev v trgovini (
vajenec ) in 4 mesece v šoli, zato je
prijateljica morala zapustiti uk trgovke. Tako je Tončka dobila
mesto v trgovini in ko je šla v šolo,
ji je bil prvi letnik avtomatsko priznan. Preostanek šolanja se ji je
zdel prav lahek, saj je imela odlično znanje iz ekonomske šole, tako
da je z veseljem in lahkoto opravila šolanje in postala trgovka. Najprej je bila pomočnica v Podbočju
v Kmetijski zadrugi. Že kmalu je
uvidela, da jih je v trgovini preveč
zaposlenih in je sama napisala odpoved. Že prej se je dogovorila za
mesto pomočnice v Krškem. V

službo se je vozila s kolesom. Lahko si predstavljate, kako se je po
makadamski cesti voziti vsak dan
s kolesom 12 kilometrov v eno
stran. V tistem času je že prijateljevala s svojim bodočim možem
in takrat je kupil moped, ki ji ga je
posodil za vožnjo v službo. Ker pa
je imela deljen delovni čas z 2-urnim odmorom, je iskala možnosti
za boljše pogoje. Našla je sodelavko, ki je imela službo v Kostanjevici in bi rada zamenjala s službo v
Krškem in tako sta tudi naredili.
Kmalu po prvi inventuri je nenadejano dobila mesto poslovodje.
Po vrnitvi s porodniškega dopusta
je hotela oseba mesto poslovodje
zase. Kratek čas sta se malce postrani gledali in Tončka se je odločila,
da bo službo v Kostanjevici raje zamenjala, čeprav ne bo več poslovodja. Premestili so jo v drugo trgovino, ravno tako v Kostanjevici. V
tistem času so se začele trgovske
družbe povezovati in tako je nastala
posavska družba Preskrba. Kaj
kmalu je sledila nova premestitev in
dobila je mesto poslovodje v živilski
trgovini v Podbočju. Tu ji je najbolj
ustrezalo in ostala je do konca delovne dobe.
Leta 1961 se je tudi poročila in
najprej rodila sina Jožeta, kasneje
pa še hčerko Alenko. V mladih
letih je zelo rada igrala odbojko in
bila navdušena športnica. Danes
pa zelo rada spremlja vsakršen
šport in navija za »naše«. Kljub
temu, da nerada gre od doma, se še
vedno rada vozi z avtom in pred
kratkim so ji brez težav podaljšali
vozniško dovoljenje za pet let. Dolga leta je delala v raznih društvih in
bila je aktivistka Rdečega križa.
Z leti pa pride tudi do zdravstvenih težav. Prišlo je do težav s
hrbtenico in koleni, zato je morala
k zdravniku. Ugotovili so, da ima
obrabljena kolena in mogoče tudi
kolk ter hrbtenico. Dolgo časa je
odlašala z operacijo in zamenjavo
kolenskega sklepa, vendar so bolečine premagale strah in odločila
se je, da gre na operacijo. Najprej
je zamenjala en kolenski sklep in
prej kot v enem letu še drugega.
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Antonija Kovačič Tončka 80 let Foto Jože
Kovačič ml.

Zdaj je veliko bolje in normalno
lahko hodi tudi brez pomoči bergel. Največje zadovoljstvo ji nudijo njeni vnučki: Kaja, Tim, Jaka,
Neli in Urška.
Jože Kovačič, mlajši

Predsednik društva podeljuje Tončki
priznanje za visoki jubilej
foto Miha Kerin

Križanka

Jubilejno – 20. srečanje
članov društva K & S
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Ustvarjalni kotiČek

Kolaž iz zamaškov
Z Aljažem sva se lotila ustvarjanja iz plastičnih
zamaškov. Želel je sicer, da ponovno naredim vlak, ki
ste ga videli v prejšnji številka, vendar sem sklenila,
da naj tokrat tudi on sodeluje.
Za osnovo najinih umetnij sva vzela nekaj listov iz
že zdavnaj polnega Tjašinega delovnega zvezka za 1.
razred. Nekaj motivov je bilo tako že natisnjenih,
nekaj sva jih pa še dodala. Listi so format A3 in precej
debeli, podobno kot risalni listi.
Aljaž je najprej navdušeno opazoval, kasneje pa z ve
seljem sam izbiral zamaške in jih lepil na podlago. Seveda
je zraven naročal kakšne barve naj bodo avtomobili in kaj
naj bo še narisano. Do konca najinega ustvarjanja je že
suvereno stiskal lepilo na papir in natančno lepil zamaške.
Za lepljenje sva uporabila kar lepilo za les.

Za ustvarjanje potrebujemo:
j Raznolike zamaške
j Lepilo za les
j Risalni list ali drug debelejši papir
j Barvice in flomastre

Veliko zabave pri ustvarjanju z otroci vam želim.
Daša Kerin Repinc
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Zadnje novice

Imamo novega Stritarja! Rodila se je Eva Kerin

Mami Nina z Evo
Bine ob rojstvu

Bine se je rodil 3. oktobra 2015 mamici Petri, očku
Roku in sestrici Kaji. Zaenkrat še veliko spi, veliko se doji,
malo lula in kaka in le kdaj pa kdaj zajoka. Treba bo počakati še nekaj mesecev, da se bo z vragolijami pridružil
sestrici in sestrični Lučki, ki sedaj razveseljujeta srečno
babico in dedka Urško in Andreja. Bine je prvi fant, ki bo
nekoliko omilil žensko prevlado med najinimi vnuki.
Andrej Stritar

pozicija spletnega naslova

V teh hladnih jesenskih dneh, je še kako lep spomin
na vroč poletni dan, 6. avgusta 2015. To je bil dan, ko se
je Podbočje veselilo svoje nove sovaščanke. Ob 18.33 uri
se je staršema Roku Kerinu in Nini Gramc rodila prvorojenka Eva Kerin. Eva bo tako nadaljevala Kerinov rod
tam, kjer je bila doma Rokova babica Malči (Kerin) in
mamica Nina. Mlada družina si je skupno domovanje
uredila prav v Podbočju, kar lepo kaže na to, da se Kerini
tudi vračamo tja od koder izhajamo.“
Rok Kerin

Rojstvo Izabele Irene Smukovič

17. septembra 2015 ob 09:41 smo v uredništvo Trt prejeli naslednjo novico:
Pozdravljeni,
pri nas imamo spet dojenčka in če smo to novico v Trtah objavili za prejšnja dva, dajmo
še za tega: 13. aprila, prav na rojstni dan (pra)stare mame Zofke (rojene Kerin), je našo
2r
družino obogatilo rojstvo tretjega otroka, ki smo ga poimenovali Izabela Irena Smukovič
(3200 g, 50 cm). Izabela je neverjetno pridna punčka, ki skorajda nič ne joka, ponoči pridno
r
spi in te vedno očara s svojim nasmeškom. Tudi starejša bratec Nikolaj in sestrica Glorija
w w w. k r k a . s i
jo imata zelo rada in komaj čakata, da se jima bo lahko pridružila pri igri in nagajanju
Izabela Irena pri krstu,
Lep pozdrav vsem bralcem!
6. septembra 2015
mami Sara Zidar, ati David Smukovič
37 mm

Srečnim staršem, dedkom in babicam
iskreno čestitamo, malčkom Evi, Izabeli
Ireni in Binetu pa želimo veliko sreče
na življenjskih poteh
w w w. k r k a . s i
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