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NOVO LETO JE PRED VRATI
December nam je letos nasul nekaj prijetnega snega, tako, da so lahko zabrnele
žičnice v Kranjski gori, na Krvavcu … v Planici so potekali treningi smučarskih skakalcev, v Ljubljani pa smo dobili drsalno sprehajalno pot v Zvezdi med platanami in na
Kongresnem trgu. Potem kar na lepem otoplitev in huda neurja, ki so neusmiljeno
klestila gozdove, odnašala strehe in sprožala plazove, kot da bi hotela povedati, da se
narava ne meni za praznični čas ali pa za neumne odločitve svetovnih vrhov, ampak
vsem kaže zobe, da bi nas spametovala. Kitajci so si zaželeli modrega neba nad glavnim
mestom in prepovedali kurjenje premoga in že se je sinja modrina neba vila nad
Bejingom (Pekingom) namesto goste zadušljive megle.
Kerini in Stritarji, in še zlasti vinogradniki, so prejeli pošiljke suše in toče že pred
jesenjo, kar je pridelek žlahtne kapljice zmanjšalo na tretjino. Tolažba je le, da je vino
še boljše.
Sicer pa je naše društvo uspešno prestalo vse letošnje ujme in lahko spet zabeležimo,
da smo napovedane načrte uresničili v pričakovanih okvirih, razen pričujoče številke
Trt, ki zamuja in smo jo bili letos prvič v zgodovini društva prisiljeni skrajšati na osem
strani; vzroke za to pa težko naprtimo le uredništvu saj tudi odzivnost piscev ni bila
skladna s pričakovanji.
Letos smo bili navdušeni nad Celjem in našimi Celjani, ki so nam pripravili, kljub
dežju, nepozabno srečanje in lahko boste prebrali zapozneli odmev predstavnika najmlajše generacije Tima Kovačiča, ki slikovito opisuje potek srečanja. Na pikniku smo
pod kozolcem predstavili tudi končno varianto prapora Kerinov in Stritarjev, po
predlogu odbora, ki je bil zadolžen za njegovo pripravo. Pripomb ni bilo in zdaj ga je
treba le še ustrezno natisniti na primerno blago. Vso pohvalo zaslužijo stalne rubrike:
Ustvarjalni kotiček, Otroški kotiček in Križanka, ki nikoli ne zatajijo. Posvetili smo se
jubilantom okroglih obletnic ena pa nas še čaka. Nekaj nam škriplje pri spletni strani
www.trte.org, delno pa tudi na FB-strani vendar sem prepričan, da bomo težave
odpravili. Kaj več poglejte na naslednjih straneh Trt št. 88.
Zdaj pa je res že čas, da vam zaželim vesele praznike in veliko uspehov, sreče in
zdravja v letu 2018
Vaš predsednik Andrej Kerin

Začetek decembra 2017 je bil obetajoč kot voščilnica za novo leto 2018

foto AK
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Srečanje
Kerinov in Stritarjev
2017
Naša družina je del velikega
rodbinskega drevesa, ki se imenuje
Kerini in Stritarji. To rodbinsko
drevo je registrirano tudi kot Društvo Kerinov in Stritarjev. Vsi člani
tega društva se zberemo vsako leto
na začetku septembra in gremo po
Sloveniji.
To leto smo se zbrali v Celju,
kjer smo imeli voden ogled mesta.
Tako smo veliko zanimivega izvedeli o Celju ter videli spomenik svetovne popotnice Alme M. Karlin.
Vodička nas je peljala tudi v turistično-informacijski center, kjer
smo lahko videli nedavno odkrit
mozaik iz preteklosti. Nato pa smo
odšli še v Pokrajinski muzej Celje,
kjer je bilo meni najljubše. Vodička
nas je popeljala v klet Knežjega
dvora in pod grajsko dvorišče, kjer
se razteza največje razstavišče s
konzerviranimi ohranjenimi ostanki iz antične Celeie. Tam smo si
ogledali makadamsko cesto iz 1.
stoletja in tlakovano mestno ulico s
pločnikoma iz 3. stoletja.
Ko sem tako hodil po najdbah
iz začetka našega štetja, se mi je

zdelo, kot da sem v starem veku,
saj so bile te zelo dobro ohranjene
in realistične.
Zanimivo mi je bilo tudi, ko
smo si ogledali še mestno obzidje.
Vodička je namreč povedala, da ko
je v mestu zmanjkalo prostora, so
mestne oblasti sklenile, da lahko
meščani kupijo del obzidja in si
hiše sezidajo kar na mestu, kjer je
prej stalo obzidje. Tako so njihove
hiše na nekaterh delih postale kar
del obzidja.
Po ogledu Celja smo skupaj odšli do Šmartinskega jezera, kjer
smo se zbrali pod kozolcem in imeli piknik. Ko sva se z mlajšim bratom najedla, sva se predvsem družila s sorodnikom Maticem. Ker
smo vsi najstniki, nam je čez čas
postalo dolgčas, zato smo sklenili,
da splezamo na kozolec. Tam smo
počeli neumne, a zabavne stvari.
Ko smo tudi na kozolcu vse raziskali, smo se odpravili do Šmartinskega jezera. Tam smo bili vsi na
debelo odprtih oči, saj so ob robu
jezera ležale mrtve ribe po imenu
zelenke. Zbrali smo jih na kup in

Eden od številnih ohranjenih mozaikov iz rimskih časov
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bilo jih je okoli 20. Potem smo potipali vodo in ugotovili, da je zelo topla, preveč topla za ribe in to je bil
najverjetneje vzrok za njihovo smrt.
Po vrnitvi h kozolcu smo videli,
da nekateri mlajši sorodniki streljajo z lokom. Takoj smo se jim pridružili pri streljanju. Bilo je zelo
zabavno, saj smo streljali v tarčo in
pri tem tekmovali, kdo je boljši.
Ko smo se tudi tega naveličali,
je prišel eden izmed starejših članov društva Kerinov in Stritarjev
in nam povedal, da ima v avtu
zračno puško in da lahko streljamo z njo. Vsi smo bili navdušeni,
tudi jaz, čeprav sem z njo že streljal. Postavili smo si plastični kozarec na drog mreže za odbojko
in streljali vanj, saj se je tako videlo, če si zadel. Bilo je zelo zabavno,
tako kot vsako leto. Ker se je že
bližala noč, smo odšli domov.
Imeti tako veliko družino je
nekaj najlepšega. Zato se tudi vi
družite s svojimi sorodniki in s
tem ohranjajte še kako pomembne družinsle vezi!
Tim Kovačič

Označba smeri nekdanje osrednje rimske
ceste DECUMANUS MAXIMUS na sedanjem tlaku v Celju

Predstavitev mestne hiše s številnimi detajli

Nekdanja obnova zidovja s kamni iz različnih ruševin

Kustosinja in vodička na nekdanji cesti DECUMANUS MAXIMUS

Rekonstrukcija rimskega ostrešja

Ognjišče ogrevalnega sistema iz rimskih časov

Strelci na pikniku pregledujejo rezultate svojih strelov zadaj
avtor članka
vse fotografije foto AK

3

Za praznične dni
MAKOVO PECIVO
Za pripravo potrebuješ
Testo:
j 2 jajci
j 2 jogurtova
lončka sladkorja
j 125g masla
j Lupinica 1 limone
j 2 vanilijna sladkorja
j 1 žlica ruma
j 2 jogurtova lončka moke
j 1 pecilni prašek
j 10 dkg maka (mletega)
j 2 sladki smetani

Čokoladna glazura:
j 150g sladkorne sipe
j 100g jedilne čokolade
j 4 žlic vode ali mleka
j 1 žlica kisa
j 15g masla

V primerno veliki posodi penasto umešaj jajci, sladkor in maslo. Dodaj limonino lupinico vanilijev sladkor
in rum. V zmes presej moko s pecilnim praškom in dobro umešaj. Presej moko in v zmes vlij sladki smetani.
Rahlo tekočo zmes vlij v namaščen in z moko posut
pekač. Pečico segrej na 180°C. Testo peci v ogreti pečici
40 – 50 minut. Po peki testo ohladi in napravi glazuro.
Čokolado, sladkorno sipo in vodo daj v posodo in na
ognju mešaj, da se čokolada povsem stali. Dodaj kis in
maslo ter pokuhavaj toliko časa, da se zmes zgosti. Vročo glazuro polij po vrhu pečenega testa in posuj z sesekljanimi orehi. Ko se glazura ohladi, bolje naslednji dan,
pecivo vzemi iz pekača.
Dober tek.
Andrej Kerin ml.

Prepevanje ob obletnici zadnjega
koncerta Maroltovega APZ-ja
Sedaj že tradicionalno skupno prepevanje mladih in
starih apezejevcev pred Unionsko dvorano na Miklošičevi cesti v Ljubljani, se je 12. 12. 2017 dogodilo v
spomin na zadnji koncert moškega akademskega pevskega zbora, ki ga je vodil France Marolt in se je zgodil
12. 12. 1941 v Unionski dvorani v Ljubljani. Vreme nam
je bilo, tako pevcem kot poslušalcem naklonjeno – ni bilo
ne dežja, ne snega, ne mraza. Zapeli smo 7 pesmi, tiste
iz železnega repertoarja, ki ga znamo stari in mladi člani nekdanjega in sedanjega zbora APZ »Tone Tomšič«
na pamet. Starejši pevci sedanjega zbora Lipa zelenela
je… smo z veseljem zapeli skupaj z mladimi glasovi.
Morda je kdo od pevcev in poslušalcev nostalgično
pomislil na domoljubni koncert pred 76 leti, ko je zadnja pesem, ki je izzvenela v dvorani,( to je bila Lipa
zelenela je ) vzbudila ob takratnem začetku druge svetovne vojne, veliko občutkov. Sedaj smo vsi zapeli z
zanosom in veseljem, tudi ob pogledih na zbrano občinstvo, prijatelje, sorodnike, znance. Tudi Kerinov in
Stritarjev se ni manjkalo. Hotel Union nas je počastil, kot
je že v navadi zadnja leta, s kuhanim vinom in čajem
v njihovi kavarni. Ob družabnem klepetu in pitju je

4

ura hitro minila. Majda, Vidka, Božo, Andrej ml. in
Miha so se nam pevcem pridružili. In tako smo v tem
t.i. »veselem decembru« in nakupovalnem vrvežu,
dali vsaj nekaj pečata tudi z nematerialnimi in bolj
ponotranjenimi občutki in veseljem.
Alenčica Kerin

USTVARJALNI KOTIČEK

Novoletna voščilnica
Za spremembo lahko prijateljem namesto zgolj po elektronski
pošti zaželimo srečno novo leto z
voščilnico s smrečico. Izdelali jo
bomo iz papirja. Bel papir prepognemo na polovico in stranici ponovno
prepognemo na pol. Na polovico
prepognjen list položimo na trdo
podlago in z nožem zarežemo smrečico. Po dve in dve črti smrečice
naj bosta enako dolgi, saj jih bomo
tako lažje prepognili. Na vrhu
oblikujemo še okrasek na vrhu
smrečice. Vsak drug pas smrečice
prepognemo v drugo smer. Tako
dobimo smrečico, ki se na eni strani
izboči iz lista, na drugi strani pa
prepogne nazaj. Bel list ob zunanjih
robovih prilepimo na papir žive
barve, lahko je drč, zelen, kot nam
pač ustreza. Voščilnica se tako lahko
prepogne in ko jo odpremo se v
njej pokaže smrečica. Želim vam
veliko lepih izdelkov in ustvarjalnih trenutkov tudi v novem letu.
Srečno 2018!
Daša Kerin Repinc

Potrebujemo:
j bel papir
j barvni papir
j nož za papir
j lepilo za papir
j ravnilo

Predsednika zborov APZ Tone Tomšič in MePZ Lipa zelenela je …
sta najavila ulični koncert
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OTROŠKI KOTIČEK

KRIŽANKA

Tokrat sta nas obiskala dva umetnika med najmlajšimi, Pia Šubert in Maks Kerin. Oglejte si njune umetnije!
Dedek mraz

Pia Šubert, 5 let in pol Rožica

Mlaka

Maks Kerin, 6 let

Konj in cvetlica

Zala Kerin, 7 let

Čarobna Ljubljana

SIMONOVO PISMO
Živijo. Otroka se zahvaljujeta za knjižna darila. Maks
je bil zelo navdušen in je takoj prerisal prvo stran.
Lp. Vsi Kerinovi

Maksov podvig z barvicami
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ZADNJE NOVICE

Zgodba iz starih časov
Ko sem pred dnevi, 1. decembra zjutraj, pogledala
na koledar katerega dne v letu smo, mi je na misel
prišel spomin na dogajanje na ta isti dan pred 85 leti:
polno imenitnih dogodkov za takrat malo, še ne 7 let
staro punčko.
Cerkev v vasi je imela ves teden na programu mision, se pravi, da se je v vaški cerkvi maševalo kar ves
dan tako, da je moralo priti na pomoč več duhovnikov iz drugih, sosednjih far tako, da so lahko ljudje
ves dan hodili k maši in vas je imela poleg domačih še
pa še polno obiskov iz cele župnije in tudi iz sosednjih vasi. Seveda je takrat tudi naša gostilna, blizu
cerkve, imela kar naprej ves dan zasedene vse prostore
z gosti, ki so se prihajali pogret in poiskat kaj za pojesti,
ker cerkev ni bila ogrevana.
Še dodatno pa je bil na ta dan še en pomemben
dogodek - nikoli prej in nikoli več kasneje. V eni od
vasi nad Podbočjem, se je v neki družini rodil deseti
otrok. Pa so sovaščani nagovorili srečnega očeta naj
naprosi za krstnega botra kar kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ki je na to privolil. Seveda so to v Beogradu v njegovi pisarni privolili, tako da on sam ni
prišel na krst, pač pa je prišel, kot njegov namestnik, nek
oficir iz Zagreba, iz tamkajšnjih kasarn. Po opravljenem
obredu v cerkvi je bilo treba potem slavnostni dogodek še proslaviti z »banketom« v naši gostilni, kar so
že vnaprejKrka_www_domena_SI.pdf
naročili iz okrajnega glavarstva v Krškem.
Seveda se je temu nadomestnemu botru pridružilo
kar precej uradnikov iz glavarstva. Tako je imela naša

mama kar veliko dela, da je lahko pogostila vse goste
na botriji, ki jih ni bilo malo. Takih množičnih dogodkov v mali gostilni, kot je bila naša, niso bili vajeni, pa vendar so zadovoljili vse udeležence krsta in še
dosti prisklednikov.
Vreme pa vsem tem dogodkom ni bilo naklonjeno,
ker je ves dan padal sneg in dež in tako mrzlo je bilo,
da me je takrat šest in pol leta staro punčko zanohtalo
v prstke na rokah, ker smo morali otroci v pozdrav
visokim gostom stati zunaj v špalirju tako, da sem še
jaz bila dodatna obremenitev za mamo pri vsem tem
dogajanju. Mama mi je morala natočiti vode v »lavor«,
da so se prstki ogreli. Ampak voda je bila mrzla, to je
namreč pravilo pri takih ozeblinah, in sem bila, ker
tega takrat še nisem vedela, zelo razočarana in užaljena,
ker mi mama ni natočila tople vode.
Seveda mi je to ostalo v spominu do danes tako, da
je vsakoletni december zame dan spominov na »pomembne« dogodke v vasi na ta dan, ker je bil poleg teh
dogodkov 1. december v stari Jugoslaviji praznik združitve Srbov, Hrvatov in Slovencev v Kraljevino SHS,
pozneje imenovano Jugoslavijo in zato šole prost dan.
Pa še poroka pri Kerinih na Brodu je bila istočasno,
ki se je zaradi vsega tega cirkusa v gostilni starša nista
mogla udeležiti, čeprav bi se morala. Ker sem bila firbec, sem seveda šla tja kar sama! Dali so mi kos potice
in me 6.6.2013
napotili nazaj domov,
kjer sem bila seveda
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temu primerno okregana.
Majda Povh
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