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ZVONČKI
Včasih mi še vedno vdre v glavo stara, mogoče že nekoliko oguljena in zlajnana
popevka »Zvončki in trobentice, mačice, vijolice … Spet pomlad je tuuuuuuuuuuuuu!«,
ki se je potem nikakor ne morem znebiti iz nadležnega notranjega »zvočnika«.
Verjetno smo že vsi malo nestrpni, ker se letošnja zima kar nekam vleče, vleče, se
poslavlja, a ostaja. Mi bi pa že vsi radi pomlad. Zvončki in trobentice so se res ambiciozno pognali na površje – potem pa jih je pokopal nov sneg. Ampak pasjeljubci se ne
damo! Urejeno in redno moramo peljati ven vsak svojega kosmatinca ne glede na vreme, temperaturo, letni čas in lenobo. Ker pa radi nekoliko prehitevamo, smo pred dnevi prvikrat letos zavili v ljubljanski Botanični vrt ob Ižanki. Preveriti smo hoteli, če drži
napoved, da se je spet začela sezona, ko odpre vrata tudi čajnica, ki je po navadi zelo
prikladna za postajo na našem pasjem sprehodu. Snega po travniku med urejenimi
potkami in gredami ni bilo več, ampak vse je bilo belo! Kaj je to? Zvončki! Bela preproga.
Vsenaokrog sami zvončki. In transparent nad vrati, da je ta teden praznik zvončkov.
Tudi napis oziroma poimenovanje v angleščini je zelo simpatično: snowdrops (snežinke). Naši domači, preprosti in majceni zvončki so namreč v Evropi med ljubitelji, zbiratelji in pridelovalci cvetja postali prava atrakcija. In v Botaničnem vrtu je bil pogled
nanje res enkraten. Božanski! Navdušenje vseh ljubiteljev cvetja je povsem upravičeno.
Potem nas je naslednji dan vse popolnoma presenetila novica o nenadni izgubi naše
drage Irene. Pa saj smo še nekaj dni prej skupaj sedeli za mizo in pripravljali tole številko
Trt, ki je Irena ne bo videla! Obljubljala je tudi svoj prispevek, članek, ki ga ne bo nikoli
dokončala! Ob tem se nehote začnemo soočati s svojo minljivostjo, majhnostjo, krhkostjo, z zelo navidezno in povsem zlagano trdnostjo, ranljivostjo … Zamaje nas že najrahlejša pomladanska sapica, nežni veter, tako kot spomladanske zvončke na travniku.
Na pogrebu še nikakor ne morem sprejeti dejstva, da Irene ni več med nami. V
vrsti hodim do Ireninega, družinskega, zadnjega počivališča. In v sivem opoldnevu
hkrati razmišljam o smislu našega bivanja. In o Ireni. Ko stopim do groba in se sklonim, da se še zadnjič poslovim, zagledam – zvončke! Ne rdečih nageljnov ali kakega
drugega rezanega cvetja, s katerim se po navadi poslavljamo od pokojnikov, namesto
da, tako kot je bilo v navadi v starih časih, vržemo grudo zemlje na pokojnikovo krsto.
S tremi zvončki sem se tudi sam poslovil. Miha in Andrej Kerin ml. sta jih nabrala na
njenem travniku pri Podbočju! Za zadnje slovo.
Danes zvečer, ko pišem tele vrstice, je spet napovedan sneg. Ampak ko bo skopnel, bomo znova zagledali, kako med zaplatami kopnečega snega trmasto dvigajo
pokonci svoje bele cvetne liste – zvončki. Ne dajo se kar tako! Hvala ti za vse, Irena!
Hvala tudi vama, Miha in Andrej, za zvončke!
Peter Povh
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Spoštovano članstvo,
dragi prijatelji
Marko Banič

Dragi Ireni Didek Pregl
v slovo

Irena poosebljena dobrota

Draga Irena!
Dovoli, da spregovorim Tebi
in zbranim nekaj besed v slovo, v
imenu Tvojih najbližjih, širše družine Kerinov in Stritarjev, vseh
zbranih prijateljev, ki so Te občudovali, ter v svojem imenu.
Kar ne morem verjeti, da smo se
konec februarja zadnjič videli v prenovljenem domu na Linhartovi 15,
ki si mu s svojimi skicami in načrti
dala osnovne smernice za prenovo,
skladno z najinimi željami in možnostmi. Bil je to naš zadnji klepet.
Poznava se kot bratranec in sestrična od mladih nog in predvsem od takrat, ko ste se Didki
preselili iz Celja v Ljubljano na
Ravbarjevo 5. Tam smo se srečevali ob gledanju drsalnih prvenstev ali pa drugih zanimivih oddaj
JRTV v petdesetih letih preteklega
stoletja. Takrat je bilo mogoče televizijske sprejemnike v Ljubljani
mogoče prešteti skoraj na prste in
eden je bil prav pri vas. Bili so to
prisrčni pogovori in druženja.
Včasih je ob televiziji tudi kdo zaspal. Ko smo se okoli polnoči razhajali, pa smo velikokrat obstali ob

foto Andrej Kerin ml

Zgodilo se je nenadoma, nepričakovano, potem ko
smo vsi mislili, da je njena poškodba pod kontrolo na
travmatološki kliniki v Ljubljani. Ob zadnjem srečanju
z najbližjimi je bila polna optimizma. … Potem klic
najbližjih, zbranih na kliniki: »Irene ni več!« Poklical
me je Davor in v imenu vseh poprosil za nekaj besed
ob zadnjem slovesu in za pesem pevcev zbora Lipa zelenela je … Seveda sem se strinjal za oboje, saj smo se
pevci večkrat srečali ob podoknicah jubilantom iz vrst
Kerinov in Stritarjev, ki so dosegli okrogle jubileje 80
ali 90 let, ali pa ob manj okroglih praznovanjih v Rožni
dolini, na sedežu društva.
Povedal sem nekaj besed in na prošnjo bližnjih jih
objavljam še v pričujoči številki časopisa Trte.

kaminu ob poslušanju zgodb iz
življenja naših staršev pa tudi nas
– takrat še otrok. To je bilo smeha.
V času študija so bila ta srečanja
redkejša, a vedno zanimiva. Oba
sva šla po stopinjah svojih očetov,
Ti na arhitekturo, jaz na gradbeništvo. Avgusta 1964 sva prebila mesec skupne študentske prakse v
Varšavi, v projektivnem biroju steklarske industrije, kar nama je
omogočil kolega in poslovni sodelavec tvojega očeta z brezplačno
oddajo stanovanja. Bila je to res
prijetna mladostna izkušnja.
Po tem sva kmalu diplomirala
in se zaposlila. Nastala so nova
prijateljstva, poroke. Ena takih je
bila tudi najina z Alenko in vajina
enoletna Alja je bila verjetno najmlajša od gostov, ki so naju pozdravili na stopnišču magistrata, ob
pevkah in pevcih tedanjega APZ
Tone Tomšič. Alja je štiri leta kasneje dobila še bratca Davorja.
Že takrat si se spoznala z našimi pevkami in pevci, ki smo se kasneje združili v zbor Lipa zelenela
je … Bila si redna obiskovalka naših koncertov vse do zadnjega le-
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tnega v maju 2017 pod naslovom
Pesmi od srca. Danes so pevci tu,
saj so mnogi med njimi spoznali v
Tebi blago, iskreno in prijetno sogovornico in prijateljico.
Bila si soustanoviteljica družinskega Društva Kerini in Stritarji,
odbornica in požrtvovalna organizatorka risarskih delavnic za najmlajše na naših letnih srečanjih.
Vsakemu od sodelujočih otrok si
redno, v svoji režiji, podarila barvice, posebej narejene puščice za risarska orodja ali druga drobna darila v spodbudo k sodelovanju v
naslednjem letu. Tu in tam si napisala kak tehten, lep članek v naše
Trte, žal pa bo najbrž zadnja obljuba za članek o majkici ostala neizpolnjena. Na vsa naša srečanja in
sestanke odbornikov sta z Matjano
tradicionalno prinašali dobrote, da
je delo teklo v prijetnem vzdušju.
Leta so tekla in z njimi poroke
naslednje generacije. Poročil se je
Davor in prišla sta vnuka Vid in
Pia, ki sta Ti bila izjemno pri srcu
in obratno – podobno kot vsi otroci, ki si jim prirejala že omenjene
delavnice na naših srečanjih.

Zadnje slovesnosti se je udeležila velika množica sorodnikov in prijateljev ter znancev

Bila si visoko cenjena, poosebljena dobrota!
Kot cenjena arhitektka si še v pokoju marsikoga
razveselila s svojimi inventivnimi rešitvami pri urejanju prostorov in notranje arhitekture; s podrobnimi
načrti ali pa z dobrimi idejami, ki so tiste, ki si jim svetovala, privedle do prijetnih ambientov.
Bila si dolgoletna pogumna borka in zmagovalka v
boju s svojimi zdravstvenimi težavami, ki jim kar ni bilo
konca. In potem ko si v svojem razdajanju hotela polepšati stopnišče ob svojem stanovanju v bloku, Te je
nesreča pri delu, ki bi ga morda kdo drug lažje opravil,
pripeljala na travmatološko kliniko. Tam naj bi bilo vse
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pod kontrolo, naslednje jutro pa nedoumljiva kruta resnica. Izgubila si svojo zadnjo življenjsko bitko.
Draga Irena, teh nekaj stavkov ne more pričarati
Tvojega polnega, prekratkega življenja od prvih korakov prek bridkih izkušenj do lepih trenutkov od mladih
nog do danes.
V naših srcih boš ostala vedno tista prava, neuklonljiva korenina, kakršnih je na svetu le malo.
Naj ti bo pesem zbora Lipa zelenela je … zadnji
pozdrav v slovo.
Andrej Kerin
Ljubljana, 16. 3. 2016

Cankar za Trte
Mogoče smo Slovenci res nekaj posebnega. Zakaj?
Ker se mi zdi, da zelo radi obeležujemo obletnice smrti. Prešeren, 8. februar - vsako leto državni praznik.
Cankar, 1918 – celo leto proslav. Plečnik 1957 – celo
leto obeležij. Zakaj ne praznujemo raje rojstev? Smo
tako zadovoljni, ko je končno odšel s tega sveta? Namesto, da bi se veselili, da se je nekdo rodil in bival
med nami čim dlje je mogoče?
No, pa šalo na stran! Če je na sestanku med našimi predlogi prevladala ideja, da bi bilo letos srečanje
v Ljubljani oziroma »tu nekje«, smo ugotovili, da je
Vrhnika zelo blizu pa še letos je Cankarjevo leto. Bo
pa naše srečanje še kulturno obarvano.
Vrhnika, kraj nesrečnega imena? Ja, po Cankarju. Pa
klanec siromakov, pa Francka, pa mama, pa »ena jedel
pomaranča in ena jedel pomaranča«. Pa enajsta šola
pod mostom? To se že boljše sliši. Bomo razmišljali v tej
smeri. Okoli Vrhnike je veliko naravnih in kulturnih zanimivosti in prostorov za res dobro srečanje.
Vrhnika (Nauportus) je bila že v starih časi zelo pomemben kraj zaradi pristanišča ob Ljubljanici. Veliko
bolj kot predhodnik kasnejšega mesta Ljubljane. Tu so
morali pretovarjati tovore z ladij na vozove ali z vozov na

ladje, da je lahko blago potovalo proti Jadranskemu morju ali pa obratno proti notranjosti Evrope ali prozi vzhodu. Izgradnja železniške proge proti Trstu v 19. stoletju,
je Vrhniko čez noč osiromašila. S tolažbo je tudi Vrhnika
dočakala železniške tire ampak tudi te so pred desetletji
odmontirali, čeprav je danes vsem žal, ker je na cestah
vsak dan na tej relaciji veliko preveč avtomobilov.
Zato ne pozabite, da je Cankar, ko je v Ljubljani, stanujoč in ves čas »pijoč« v gostilni na Rožniku, pisal Črtice, je samo zaradi zakona o prepovedi streženja alkohola mladoletnim osebam, raje napisal v Črticah prigodo z mamo v Skodelici kave tako kot jo je, torej s kavo
in ne, kot je imel ves čas v glavi (in grlu), s cvičkom!
V pravilno napisanem tekstu, brez samocenzure, bi
zelo verjetno moralo pisati: Mati, cvička bi! In mama se
vrne z dva deci, recimo rebule (ker ni bilo pri hiši cvička!): Ivan, vino sem ti prinesla! Ivan pa je užaljen in zavrne pijačo.
To ga peče in preganja do konca njegovih dni. Ker
razmišlja o ... in pije vedno le … !!!!
Se dobimo tam nekje vsi skupaj in bomo na licu
mesta nekaj besed o tej temi lahko mirno rekli.
Peter Povh
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Program dela Društva Kerini
in Stritarji za leto 2018
Sprejet na skupščini društva 19. 3. 2018
1. Časopis Trte. Izdali bomo štiri številke Trt in ob tem
zadržali vsebinsko in tehnično kakovost na ravni najboljših številk iz preteklosti. Vsebinsko bomo zadržali
vse stalne rubrike, ki so se že uveljavile, kot npr. prispevki iz zgodovine Kerinov in Stritarjev, potopisi,
programi dela, napovedi dogodkov, ustvarjalni in
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. Tehnologija razmnoževanja bo
digitalni tisk – barvni. Obseg ene številke bo praviloma 12 strani, v primeru potrebe tudi 16. Vse številke
bodo spet dostopne na spletnih straneh društva.
2. Spletne strani društva. V zvezi s tem smo v prvem
koraku obnovili domeno pri dobavitelju Hosterdam, ki
velja do 9. 1. 2019. Zdaj je spletna stran na plečih Marka
Baniča, ki bo poskrbel, da bo v najkrajšem času ponovno delovala, morda že zdaj, ko berete te vrstice. Leta
2018 bomo pogosteje posodabljali vsebino najmanj
z dinamiko izhajanja Trt, v primeru potrebe ob zanimivih dogodkih pa še hitreje. Naslov ostane še naprej
http://www.trte.org. Da bi postale spletne strani aktualne in atraktivne za mlade člane društva, smo se
povezali z Gašperjem Cerkovnikom, ki je pripravil
posebno zastonjkarsko spletno stran za najmlajše
TrteKIDS: http://trtekids.000webhostapp.com/, ki
bo zagledala luč sveta takoj za našo že ustaljeno
www.trte.org. Spomladi pa bomo oživili tudi obstoječo FB stran, ki je mnogim članom društva prijazno
okolje za klepet in spremljanje novic. Sprejeli bomo
še načrtovano soglasno odločitev, v kakšni meri bodo
podatki o našem genealoškem deblu na spletni
strani dostopni znotraj in izven društva.
3. Dokumentarno gradivo bomo zbirali s fotografskimi posnetki naših dogodkov in z video zabeležkami,
kot jih omogoča sodobna tehnologija. Glede muzeja
ali vsaj dobro dostopnega arhiva Kerinov in Stritarjev
bomo še naprej skušali upoštevati morebitne predloge članov. Spodbujali bomo člane, da nam predložijo
filme ali drugačne posnetke v digitalni obliki kot tudi
na drugih medijih in papirju. V tem smislu si poglejte
tudi poziv bralcem v tej, 89. številki Trt.
4. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov.
Največ smo doslej v tem smislu dobili od našega
vodilnega genealoga Janeza Baniča, ki je zgodovino
dodobra raziskal, vendar zaradi zdravstvenih razlo-

4

gov ne zmore redno sodelovati na naših sejah ali s
prispevki v Trtah. Žal nam še ni uspelo najti pomočnika, ki bi s podobnim navdušenjem brskal po
koreninah Kerinov in Stritarjev.
Zato pozivamo bralce - navdušence za genealogijo, da nam sporočijo če so voljni opravljati
raziskave svojih korenin oziroma sorodstvenih
vezi Kerinov in Stritarjev
5. Srečanje – piknik bomo izvedli pod vodstvom
Marka Baniča in Jožeta Kovačiča ml. Po razmišljanjih pred skupščino je bilo aktualnih precej ponovitev iz preteklosti, tehtnica pa se je nagibala na eno od
variant v bližini Ljubljane ali na Krasu. Na skupščini
društva je prevladala odločitev, da bi se v letu Ivana
Cankarja opredelili za Ljubljano in njeno okolico ter
s tem počastili našega največjega pisatelja. Datum
srečanja oz. piknika je 8. september 2018.
6. Ostala druženja:
j Skupščino društva smo izvedli v ponedeljek, 19.
marca 2018, ob 17.30 v predavalnici DS-1 v dvoriščni stavbi Fakultete za strojništvo na Aškerčevi 6
v Ljubljani.
j Pogovor z Janezom Baničem, ki je 2. januarja dočakal 90 let, smo izvedli po skupščini in mu podelili tudi posebno priznanje, kot je razvidno iz
krajšega poročila na naslednji strani.
j Pogovor z jubilantom Alojzijem Kruhom, ki je 4.
marca dočakal okroglih 80 let. Prav bi bilo, da ga
obiščemo enkrat spomladi.

Prof. dr. Janez Banič, jubilant,
prejel posebno priznanje
društva ob 90-letnici
2. januarja 2018 je naš jubilant praznoval visok življenjski jubilej 90 let v ožjem družinskem krogu, konec januarja pa s svojimi brati in sestrami. Takrat
smo Kerini in Stritarji načrtovali, da bi mu priredili
presenečenje s podoknico s pevci, ki so že večkrat sodelovali ob častitljivih obletnicah naših najstarejših
članic in članov ter njega samega, ko je napolnil 80
let. To se nam ni posrečilo zaradi smučarskih in službenih odsotnosti pevcev, zapeli pa so njegovi bratje
in sestre, ki so nas na naših srečanjih že večkrat presenetili s petjem.
Treba se je bilo odločiti za novo priložnost, ki se je
pokazala ob redni letni skupščini društva, ko se že
zaradi sklepčnosti zbere kar veliko članic in članov.
Na sestanku odbora smo se dogovorili za datum 19.
3. 2018 in našli primeren prostor na Fakulteti za
strojništvo UL na Aškerčevi 6 v Ljubljani. Tam smo
lahko ob čakanju na sklepčnost še nekoliko poklepetali ob šunki in tradicionalnih dobrotah, ki so jih pri-

7. Beleženje pripovedi naših najstarejših članov in
intervjujev z njimi na video- in avdiokasete 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 jubilantkami in jubilanti, omenjenimi v prejšnji točki programa.

Jubilant na domačem pragu s priznanjem

8. Zbiranje finančnih sredstev za vse ostale aktivnosti po programu.
9. ZBORNIK Kerini & Stritarji 2010. Razčiščevanje
podatkov, ki so bili še nedorečeni ob objavi popravkov, ki jih je na podlagi prispelih pripomb obdelala
Alenka Markič. Podatki so zbrani in čakajo naslednjo izdajo, če bodo še aktualni.
Pripravil: Andrej Kerin
predsednik društva

Priznanje jubilantu
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pravile naše zavedne članice Vidka, Majda, Mojca, in
ob odličnem cvičku ter rizlingu, ki sta ga prinesla Kovačiča, Jože oče in Jože sin. Na koncu smo uživali še
v predavanju dr. Andreja Stritarja O Iranu pozimi in
poleti, kjer sta se potepala in uživala s soprogo Urško.
Iz zanesljivih virov smo zvedeli, da se nam bo pridružil tudi Janez – jubilant – in tako smo mu pripravili
presenečenje s posebnim priznanjem ob visokem jubileju. Na priznanju smo nanizali peščico tistega, kar
je opravil v svojem bogatem življenju, in verjetno se
da to prebrati z lupo na faksimilu priznanja, ki mu ga
je izročil predsednik društva Andrej Kerin.
Uredništvo časopisa Trte
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Na smučeh
po Božičkovi deželi
Tokrat z letalskim prevozom nismo imeli sreče.
Kljub temu da smo leteli iz Ljubljane preko Züricha
naravnost v Kittilo na Finskem, smo ob tekočem traku zaman čakali kovčke. Vsi drugi potniki so že odšli,
le pet Slovencev je ostalo brez prtljage. Prevzeli pa
smo smuči in naš gostitelj Hanu je nas in še pet Švicarjev z avtobuskom odpeljal v Rauhalo, kjer je bilo
naše prvo domovanje. Bili smo kar izgubljeni, saj nismo imeli oblek, pižam, zdravil, kozmetike, tekaških
oblačil … Obljube pa najprej tudi niso bile obetavne.
Letalo iz Züricha prihaja v Kittilo samo enkrat na teden. Na letališču so navajali možnost dostave prtljage, če bi jo našli, preko Helsinkov.
Ko smo se naslednji dan odpravili v 30 km oddaljen Muonio, da bi si nabavili nekaj oblačil za tek, pa
smo dobili sporočilo, da nas prtljaga že čaka v Rauhali. Hanu je uredil vse, da smo jo dobili tako hitro. Že
popoldne smo si tako lahko privoščili uvodni tek po
bližnjem zamrznjenem jezeru in okolici. Snežna odeja je bila debela kar en meter in še snežilo je rahlo, pa
tudi temperature so se gibale okoli 10 stopinj pod ničlo. Bili smo veseli, da se je slab začetek tako zaključil.
Naslednja jutra je postopek potekal podobno in
usklajeno. Vstajanje, toaleta, mazanje smuči glede na
zunanje temperature, zajtrk, priprava malice in čaja
za čez dan in nekaj oblačil v nahrbtnik, pa na pot. Prva
dva dni nas je vodil Hanu, potem pa njegova žena
Ane, ko smo se priključili skupini devetih Nemcev.
Noči so bile praviloma hladne: od 20 do 30 stopinj
pod ničlo, do začetka teka se je temperatura običajno
dvignila na -15 stopinj, kasneje čez dan pa se je vrtela
okoli -8 stopinj. Tekli smo v raztegnjeni koloni eden za
drugim, tako da sem se večkrat zalotil, kako so mi, ob
enakomernem koraku in odrivanju s palicami, misli odtavale. Povsod naokrog sama tišina, slišita se samo podrsavanje smuči in škripanje v snegu pri odrivu s palico.
Drugič, ko smo tekli po pogozdenem področju, smo
morali biti pozornejši, saj je proga tekla po stotih zavojih, spustih in vzponih. Zelo hitro se je primerilo, da si
zapeljal v tekača pred tabo. Takih gozdnih poti je bilo
kar precej, tako da je Nemka pred mano nekoč rekla:
»Neverending forest.« Dvignili pa smo se tudi nad gozdno mejo in potem občudovali posamezna drevesa, ki
sta jih sneg in veter oblikovala v neverjetne skulpture.
Zdelo se nam je, da nas opazujejo razne živali, zgrbljeni
starčki, rože, grde spake, zamrznjene in odete v debelo
snežno odejo. Na odprtem je velikokrat pihal veter, ki je
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Drug za drugim

vse fotografije razen ene foto Božo Sotler

nosil sneg in nas pikal v obraz. Najvišji deli poti so spominjali na puščave na skrajnem severu: brezkončna planota bleščečega snega z žvižganjem vetra in brez sledi
živih bitij. Takoj ko se pojavijo drevesa, pa je tu že življenje. Prepodili smo parček belih prepelic, ki pa sta se premaknili le za nekaj metrov in se potem tam otresali snega. Naleteli smo na iztrebke jelenov na tekaški stezi,
pogledali naokrog in jih zagledali na grebenu nad sabo,
kako obirajo lišaje, ki so viseli z vej dreves, na katerih ni
bilo več snega. Mimo se je na motornih saneh pripeljal
tudi možakar, se ustavil, s sedeža za njim je skočil pes,
stekel do drevesa in dvignil nogo ob njem.
Na poti smo se večkrat ustavljali v kočicah, ki so bile
velikokrat že zakurjene, mi pa smo le še naložili drva, ki
jih že jeseni pripravijo vzdrževalci narodnega parka Pallas-Yllastunturi. Pojedli smo sendviče, ki smo jih imeli v
nahrbtnikih, popili čaj, enkrat smo si popekli tudi klobasice, ki jih je Ane prinesla s sabo. Po počitku smo nadaljevali s tekom običajno do štirih ali petih popoldne,
oziroma dokler nismo prispeli do koče, kjer smo prenočevali. Objekti so bili ogrevani z elektriko, sobice so bile
običajno z dvema do štirimi posteljami, dnevnim pro-

Čez prelestni sneženi hrib in dol

Umetnost narave

storom in kuhinjo. Vedno je bila zraven tudi savna, ki
smo jo izkoristili po teku. Hrana je bila kar pestra in tudi
na malo specifičen okus smo se hitro privadili.
Peti dan smo prispeli do koče, ki pa ni imela elektrike, vodovoda, ogreval je le kamin na sredi dnevnega
prostora, tri sobice s po petimi ležišči v pogradih, latrina
deset, savna trideset metrov od koče. Temperatura se je
to noč spustila do -30 stopinj. Polarni sij sem si ogledoval le minuto, ker me je takoj zazeblo. Tudi do savne mi
ni bilo iti po takem mrazu. Za odhod na latrino ponoči
sem se skrbno pripravil. Debele čevlje, bundo in kapo
sem imel v bližini ležišča. Na termopan okenskem steklu sem po dolgem času videl ledene rože. Kljub oblačilom, spalni vreči in odeji me je malo zeblo, se pa nekako
preživi in tudi hitenje na stranišče sredi noči mi je kar
uspelo, pa še drva sem naložil v kamin. Po zajtrku je bila
temperatura zunaj še vedno -29, zato smo z začetkom
teka malo počakali. Ker me je mraz skrbel, sem se dodatno oblekel, vendar sem se že po petnajstih minutah
teka začel slačiti, pa tudi zunanja temperatura se je počasi dvigovala do običajnih -15.
Dnevno smo pretekli od 20 do 35 kilometrov, odvisno od terena in drugih okoliščin. Naporov zato ni
bilo pretiranih. Odveč mi je bilo le, ko naj bi nas na
koncu poti čakal avtobus, pa ga ni bilo, ker naj bi vozil šolarje. Potem smo peš oziroma s smučmi kar ob
cesti hiteli proti koči. Nazadnje so nas prišli iskat z
osebnim avtom za zadnje kilometre.
Zadnji dan smo se zahvalili gostiteljem in Hanu
nas je zapeljal na letališče. Vendar nismo šli narav-

nost domov. Najprej smo šli na malico v Helsinke,
kjer so v luki ladje, pa tudi kolesa okovana v led. Odločili smo se, da obiščemo še Rigo, glavno mesto Latvije. Tudi trije dnevi v Rigi in na obali Baltika so bili
doživetje zase. Menim, da smo tudi ta obisk res dobro izkoristili, čeprav smo dodobra prečesali le staro
mestno jedro in se en dan zapeljali do počitniškega
mesteca Jurmala ob zamrznjenem Baltiku.
Iz Rige smo leteli preko Varšave in po enajstih
dneh srečno prispeli na Brnik, kjer sta nas, ne da bi se
napovedala, čakala Vida in naš organizator Borut.
Božo

Božo pred odmorom

Neverending forest

Popoln odklop
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foto Igor Selan

Smučarski tečaj leta 1957
na Čatežu (Šentviška gora)
Letošnja zima je bila resnično
nenavadna. Novembra in decembra 2017 je za kratek čas upravičila
svoje ime in odela naravo v spokojno belino, otrokom pa prinesla nekaj zimskih radosti. Malo smo sicer zavihali rokave in odkidali nadležni sneg izpred naših duri. To
pa je bilo tudi vse.
In potem je prišel čudovit, nadpovprečno topel januar 2018. Smo
si kar oddahnili in se posmehovali
vremenoslovcem v brk, češ z vašo
napovedjo o hudi zimi, z obilnimi
snežnimi padavinami in mrazom
ne bo nič. Jarice so prilezle na plan
že pred zvončki, ki so pokukali in
zacveteli okrog 16. januarja, in razbohotil se je tudi že teloh z belimi
in vijoličnimi cvetovi. Moja vnučka
sta bila navdušena. Toda februarja
je zapretila zima z novo pošiljko
snega in mrazom tja do –16 stopinj
ter pomladno cvetje prekrila z belo
snežno kopreno.
Zakaj tak poročevalski uvod?
Ker me letošnja zima spominja na moja otroška leta, na zimo
1957, natančneje na smučarski

tečaj brežiških šolarjev na Čatežu, ki ga je vodila vaditeljica Marija Veble (+2017). Takrat je bila
zima ravno tako mrzla in bogata s
snegom, ki se je obdržal še pozno
v marcu, tako da izvedba tečaja
tedaj ni bila nikoli vprašljiva.
Tečajniki smo bili večinoma
slabo in pomanjkljivo oblečeni in
obuti. Vem, da me je tako zeblo v
noge in roke, da sem staknil ozebline, kar me je spravilo v jok. Noge
smo si ogrevali s štamfanjem po
smučarskih progah na čateških
bregovih. Oprema je bila skromna,
večina je imela izposojene šolske
lepljene smuči z bindungami in
brez robnikov. Le redkokdo je imel
lastne kandahar vojaške smuči.
Vendar nas vse to ni dosti motilo,
ker je prevladovala volja do smučanja. Motela na Griču takrat še ni
bilo (in seveda tudi nove avtoceste
ne), da bi se lahko ogreli in popili
kakšen čaj. Premraženi in mokri
smo nosili smuči vsak dan nazaj v
Brežice in to nam ni bilo prav nič
težko, saj smo se prvih smučarskih
veščin naučili ravno na Čatežu.

In zdaj – dobro poglejte fotografijo iz leta 1957. Na njej smo trije listki iz rodoslovnega Društva Kerinov
& Stritarjev, ki smo se poznali že iz
rane mladosti in smo mnogo kasneje osvojili srca naših brhkih Kerink.
Četrti z leve v 1. vrsti sem jaz,
Darko Iskra, osmi z leve v 2. vrsti je
Božo Sotler in tretji z desne v 2. vrsti je Vlado Berglez. Foto: Gramc,
Brežice
Danes je naša smučarska proga
presekana z avtocesto Ljubljana–
Zagreb. Sicer del še vedno obstaja,
ampak smučarjev na njej ni več.
Ostaja le lep spomin na naše prve
smučarske korake, ki smo jih naredili v hudem mrazu, z obilico snega,
tam davnega leta 1957, kar pa nas ni
odvrnilo od smučanja vse do danes.
Spomladi na tej nekdanji smučarski progi snežno belino zamenja
belina zvončkov, trobentic, teloha,
jetrnika, pljučnika in žafrana. Moram popeljati svoja vnuka Sofijo in
Ambroža v ta moj prelepi mladostni raj, da jima bom povedal zgodbo, ki sem jo pravkar delil z vami.
Darko Iskra

Tečajniki - smučarji zbrani na Čatežu 1957. Med njimi v prvi vrsti četrti z leve Darko Iskra, v drugi vrsti osmi z leve Božo Sotler in
tretji z desne Vlado Berglez. 								
Foto Gramc
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Most na Brodu
in kulturna dediščina
16. februarja. 2018 smo v uredništvo Trt prejeli
pismo Tanje Colarič, naslovljeno na Andreja Kerina
– predsednika društva, Miho Kerina in Andreja Kerina ml. Obravnavali smo ga na seji odborov Kerinov
in Stritarjev in se glasi:
Prav lepo pozdravljeni vsi trije.
Morda vas bo moje elektronsko pismo presenetilo,
a ob novici, katere link prilagam spodaj, se enostavno
zdrznem in ne morem, da se ne bi odzvala.
Res je, da sem nostalgik in da se me vsakršne spremembe kulturne dediščine močno dotaknejo. Razumem, da brez izboljšav in prilagajanj ne gre, a vendar
me je članek o brjanskem mostu, ki je nedvomno kulturni spomenik tega kraja, močno vznemiril.
Ker sem neuka te stroke, sem se odzvala instinktivno in prosila mamo za kontakte. Verjamem, da mi ne
boste zmerili, ker vem, da tudi vam ni vseeno. Morda
pa me boste kot poznavalci pomirili in rekli, da tako
pač mora biti.
A vendar so mostovi na reki Krki zabeleženi v kulturno dediščino, ki pa je na žalost v naši družbi ne
znamo ceniti dovolj. Ne bi dramatizirala, čemu potem sploh služnost odgovornega ministrstva, ki pa s
tako lahkoto briše to brv. Brv, ki hrani mnoge spomine
krajanov Brjanov in Podbočjanov. Zavrti se mi zgodba moje babi, ki se je kot 12-letno dekle prav na tem
mostu soočala z nemškim soldatom, ki ji je s puško
prevrnil košaro, polno piščancev, da so poleteli po mostu. A babi si jih je izborila in z njimi pobegnila čez
takratno mejo v začasni dom.
In tako se ob vzgibu nostalgije sprašujem, ali res ni
možno narediti replik oz. najti rešitev, ki s pomočjo
sodobnih gradbenih prijemov ohranjajo in opominjajo na čar zgodovine in življenja nekoč ter hkrati služijo
uporabnosti današnjega časa?
Morda sem prepozno stopila v to zgodbo, morda
pa se vendar da kaj postoriti, vplivati, doreči, sugerirati, vztrajati, zato se obračam na vas, poznavalce, da
morda skušate vplivati na drugačno realizacijo tega
predvidenega projekta.
				Hvala za razumevanje,
				Tanja Colarič
P. S. Še toliko bolj zaboli dejstvo, da po dobrih 10
letih opevanja tega mostu ob njegovi 150-letnici pozabimo na ta del pomembne zgodovine.

Članek 150 let mosta na Brodu:
https://www.pmb.si/posavska-stoletja/150-letnica-mostu-cez-krko-na-brodu-v-podbocju
Usoda mostu na Brodu danes:
http://www.dolenjskilist.si/2018/01/26/189540/novice/posavje/Ni_vseeno_ali_bo_lesen_ali_betonski/
Na odboru Kerinov in Stritarjev smo pismo pozorno obravnavali pod točko Razno, ko se je sestanku pridružil Miha Kerin, ki je predlagal, da podrobneje obravnavamo zgornje pismo. Tanja Colarič je napisala dopis
trem Kerinom, Andreju ml., Mihi in Andreju, predsedniku, s ciljem, da bi po strokovni plati kaj pripomogli k
očuvanju mostu na Brodu, ki praznuje 160-letnico postavitve in je nedvomno predmet kulturne dediščine,
preti pa mu nadomestitev z betonsko konstrukcijo. Tanja je opisala svoje občutke v zvezi s tem in predlagala,
da bi kaj storili v smislu zaščite tega kulturnega spomenika s primernim nadomestkom. Prisotni so pismo prebrali in izmenjali mnenja, ki v glavnem podpirajo, da bi
bilo dobro nekaj storiti, da se dediščina na primeren
način zaščiti. Po razpravi je bil sprejet:
Sklep 703: Upravni odbor Društva Kerini in
Stritarji se je seznanil z dopisom Tanje Colarič in
ugotavlja, da bi bil smotrn sestanek izkušenejših
strokovnjakov iz vrst Društva K & S s pobudniki za
ohranitev dediščine mostu na Brodu s primernejšim projektom kombinacije betonske in lesene
konstrukcije, ki bi bila bližja obstoječemu mostu
kot konstrukcija, predlagana v Dolenjskem listu.
Skupina v sestavi Miha Kerin, Irena Didek, Marko
Banič, Andrej Kerin in Andrej Kerin ml. je pripravljena na posvet s pobudniki ohranitve dediščine.
Epilog k temu sklepu je, da je Andrej Kerin ml. navezal stik z avtorjem idejne zasnove in se načelno dogovoril za pogovor s starejšimi kolegi, ki vidijo, kako
bi lahko za sprejemljivo ceno ohranili približno obliko, zaščiteno kot kulturna dediščina.
Na povezavi do Dolenjskega lista v Tanjinem dopisu sta fotografji obstojećega mosta, ki ga vsi poznamo
in prikaz novega mosta.
Več o tem v naslednjih Trtah po napovedanem sestanku.
Uredništvo Trt
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Maturantje 4. b (šolsko leto l967/68) se zadnja leta
redno srečujemo v prvih dneh junija, bodisi v Brežicah bodisi v okolici. Pripadnost druženju zlepa ne jenja, čeprav smo obdelali že skoraj vse dogodke iz naših gimnazijskih let, vesele in nekoliko manj vesele, in
obelodanili vse anekdote z našimi profesorji. Vedno
smo se veselili drug drugega, še posebej, ko so se nam
pridružili še sošolci iz Švice, Nemčije in Italije. Med
njimi se nam je iz Firenc dolga leta pridruževala tudi
naša Milica Tomše-Vettori. V spominu jo ohranjam
kot lepo, visokoraslo brineto, ki se je leta 2006 pripeljala na srečanje z novim športnim Fiatovim kabrioletom. Uaaao! Seveda je pritegnila pogled vseh naših
fantov. Oprostite, malo sem zašel!
Zdaj pa nazaj k bistvu tega sestavka.
Kot po navadi sem imel na naših srečanjih s seboj
tudi svojo violino, na katero sem zaigral skupaj s sošolci – kitaristom, trobentačem in klaviaturistom.
Ob taki glasbi so sošolci sproščeno zaplesali, razpoloženje je bilo odlično, saj sta k temu prispevala tudi
dobra gostinska ponudba in prijeten dolenjski ambient. »Pokaži mi, no, to svojo violino,« me je Mili na
junijskem srečanju 2006 pocukala za rokav in pričela
z ocenjevanjem mojega instrumenta. Zadržano sem
ostrmel. »Da veš, violina je na prvi pogled lepo izdelana, vendar pa ...« »Kaj vendar,« sem presenečeno
vprašal, »saj sem si jo kupil od tujega izdelovalca v
Ljubljani v dobri veri, da je bil nakup dober.« Lekcija
»vendar« je sledila takoj in poznavalsko. »Godala so
izdelana iz lesa smreke in javorja. Vsak od teh materialov ima različno specifično težo: smreka je lahka,
javor pa težek. Ton dobimo tako, da pri izbranem instrumentu pokrov iz lahke smreke izdelamo v premem sorazmerju s podom iz težkega javorja. Najprej
skušamo instrument prepoznati. Prepoznavamo barvo tona in način igranja. Poleg barv ima ton na godalih tudi svojo višino (to je intonacijo). Mednarodni
dogovor je t. i. komorni ton z višino 440 Hz – to je a1
(enkrat črtani a) in ta a1 je a-struna na violini ali violi tako, da vsi orkestri uglašujejo svoje instrumente
po njem. Na godalih daje svojo barvo sama struna, na
kobilici se prečisti (filtrira), trup instrumenta pa predela te barve v nam znani ton godala.« Sledila so še
pojasnila o rebru, ki ga poženemo na omenjenih 440
Hz, duši-stebričku (ki povezuje pokrov violine z
dnom), kobilici, obodu, ubiralki (prek katere so napeljane štiri strune, G, D, A, E), polžu kot podpisu vsa-
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Polž violine Lupino

Foto D. Iskra

kega goslarja na njegov izdelek ... Strmel sem in strmel, razumel pa bolj malo.
»No, zdaj pa k oceni te tvoje violine,« je dejala.
»Na splošno je, kot sem že rekla, lepo izdelana. Na
dnu se ob robu že lušči lak, zvočnici sta rahlo neenakomerno izdelani (to je tisti f na obeh straneh pokrova violine), stebriček ne daje pravega tona, ker ni postavljen bliže kobilici, vijaki so ...« Zdaj sem razumel
še manj. Glodal me črv, da sem se s tem nakupom
pred leti nekoliko uštel oziroma da sem ga polomil.
Sem jo pa kar naravnost nekoliko jezno vprašal, od
kod njej toliko znanja o violinah. Mirno mi je odgovorila. »Družine Vettorijevih v Firencah, ki ji pripadam
tudi sama, izdelujejo godala že dolga desetletja. Prav
tako tudi jaz sodelujem pri izdelavi teh glasbil. Mož
Paolo vključuje v izdelovanje violin in violončel tudi
najine tri otroke: Daria, Sofio in Lapa. Vsi štirje so že
pravi mojstri in se uveljavljajo na svetovnem trgu godal, predvsem v Aziji. Enkrat letno – oktobra – razstavimo naše izdelke v Cremoni, v Frankfurtu spomladi pa je svetovna razstava, ki jo obiščejo interesenti za nakup godal. In potem nas pot pelje na Japonsko,
v Singapur in Indonezijo, kjer instrumente prodajamo. Ko delamo, delamo (tudi ponoči, op. D. I.), ko
počivamo, snujemo nove rešitve in spoznanja o godalih ter jih vključujemo v vsakodnevno delo. Če te zanima kaj več, te vabim na obisk k nam v Firence, kjer
se boš z vsem še podrobneje seznanil.«
Vzelo mi je sapo. »Da, seveda, seveda pridem,«
sem zajecljal.
Odločitev za obisk Firenc je naglo dozorela. Zadevo
sem razložil prijatelju Dragu, profesorju violine. Takoj
je bil za to, da se z našima gospema podamo v Firence.
Sončnega dne, julija 2007, smo odbrzeli našim gostiteljem naproti. V goslarskem studiu v središču Firenc sta

Sofia pri izdelavi violine »Lupino«*model Guarneri del Gesu
Foto Darko Iskra

Levo Sofia z očetom Paolom, desno Darko I.

nam dobrodošlico izrekla sošolka Milica in njen mož
Paolo. Daria smo zalotili pri začetni izdelavi violine,
kako je v njenem podu z dleti in majhnimi obliči izrezoval zunanjo izbočenost in debelino. Na smrekovem
pokrovu je natančno izžagal in s pilo obdelal odprtini v
obliki črke f, imenovani zvočnici, ki služita za prestavljanje in menjavanje duše (že zgoraj omenjenega stebrička, ki povezuje pokrov z dnom violine in je zelo
pomemben za pravi ton).
Očarani smo bili nad njegovo spretnostjo, natančnostjo in potrpežljivostjo. Ogled Firenc nas tisti dan
skoraj ni več zanimal. V sosednji delavnici smo spoznali hčerko Sofio, mlado in lepo dekle pri 24 letih, ki pa je
že zaključevala izdelavo povsem nove violine. S čopičem je večkrat in potrpežljivo nanašala lak na instrument in ga pri tem s krpo vtirala v les. Takoj je povedala, da je lak ščiti lesa pred umazanijo, vlago, udarci,
praskami, vročino in mrazom. Barvo laku dajejo smole
različnih drevesnih vrst, večkratni nanos pa da končno
zaželeni barvni ton in transparentno strukturo lesa
(»rebrasti« javor). Mlado umetnico smo prepustili njenemu delu: bila je vidno vznemirjena, kajti približeval
se je trenutek, ko je nestrpno pričakovala rezultat mesece trajajočega postopka izdelave instrumenta.
Mesto ob reki Arno, Firence s 400.000 prebivalci,
mesto Michelangelovega »Davida« in Da Vincejivih
mojstrovin, nas je tisto popoldne, po hitri odločitvi
za ogled, sprejelo v svoja nedrja. Odlično vodenje po
mestu nam je omogočila Darieva žena Lila-umetnostna zgodovinarka. Ogledali smo si katedralo s. Maria, galerijo Uffizi, Ponte Vecchio, katedralo Duomo,
Palazzo Pitti in Vecchio in Baptisterij (krstilnico),
opatijo Santa Croce ... Renesančne umetnine, ki jih

številni popotniki iz vsega sveta že stoletja občudujejo, so navdušile tudi nas.
Nekaj urno potepanje po Firencah, med množico
zvedavih turistov iz Azije, nas je dokončno utrudilo
in odvrnilo od nadaljnjih spoznavanj mesta. Vrnili
smo se v atelje družine Vettori in občudovali že izdelane violine in violončela družinskih članov. Prof.
Drago je vse kritično preizkusil. Zvoki različnih modelov violin so preplavili studio, posebej pa je izstopal
zvok violine, ki je prihajal iz sosednjega prostora.
Odprla so se vrata in Sofia je vstopila s svojo pravkar
izdelano violino. Čudovit zvok se je prelil v prostor in
njenih izrečenih besed v slovenščini ne bom nikoli
pozabil: »Otrok je zajokal, otrok joka«, kar je pomenilo, da je violini vdahnila novo življenje. Sofia je dočakala svoj veliki dan, ko je s svojim trudom zaslišala
tako zaželjeni ton violine. Violino sem v mislih takoj
vzel za svojo.
Ko pa je Sofia razložila, da je violina izdelana iz javorja, ki ga je leta 1978 na Šentviški gori nad Čatežem
posekal njen ded Jože Tomše in da je smrekov pokrov
iz 300 let starega strešnega trama iz Mantove, sem se
dokončno in nepreklicno odločil: »Hočem to violino!!«
Potrditev za mojo odločitev sem dobil tudi od prijatelja
Draga, ki jo je tudi preizkusil in jo dobro ocenil.
In ne veste, kako je Sofia 15. avgusta 2007 žarela, ko
mi jo je z očetom Paolom prinesla v Ljubljano. Prejel
sem tudi album s fotografijami violine v različnih položajih, na prvi strani pa seveda zapis v slovenščini o
tej »vijolini« (namesto violini), o lesu, polžu, pokrovu,
laku in imenu violine. Mili pa je dodala še odličen lok
iz brazilskega pernambuka (najprimernejši les za violinski lok), kar me je še posebno razveselilo.
26. decembra istega leta smo bili s prijatelji iz Firenc spet na Čatežu. Povzpeli smo se do mesta, kjer je
bil posekan javor. Violino sem seveda imel s seboj in
sem nanjo zaigral kar tam, sredi zasneženega gozda,
sicer malo premraženo, a neponovljivo.
Še bolj pa sem užival na vrhu mojega mladostnega
brežiškega hriba, v cerkvi sv. Vida, ob igranju Adeste
Fideles, Tannenbauma in seveda Svete noči. Zvok violine je v cerkvico privabil tudi nekaj mimoidočih pohodnikov, ki so še dodatno prispevali k prazničnemu
božičnemu razpoloženju.
Sošolka Mili, Sofijina mama, nas je leta 2014 po
neozdravljivi bolezni mnogo prerano zapustila. Pokopana je v Apeninih, v Firenzuoli nad Firencami.

Sofiin dedek Jože Tomše pri poseku javorja na Šentviški gori
Foto Paolo Vettori
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Foto Dario Vettori

OTROŠKI KOTIČEK

USTVARJALNI KOTIČEK

Lanterna iz kozarca
Levo Mili T. Vettori, Sofia V., Paolo V.,
Darko I., Lila V. na vrhu Sv. Vida 386 m
Foto Dario Vettori

Kobila in žrebe

Maja 2016 nas je nekaj sošolcev
obiskalo njen grob in tako smo
počastili spomin nanjo.
Milici v spomin sem na grobu
med drugim izrekel tudi sledeče:
»Zdaj, ko te ni več, te ohranjamo
za vedno v naših srcih. Življenje
pač teče dalje. Tvoj slovenski duh
pa ostaja v tvoji družini, v tvojih
slovensko govorečih otrocih, v njihovih ravnanjih in hotenjih. To je
neizbrisna dediščina, ki so jo prejeli od tebe. Počivaj v miru«.
Zvečer smo v njihovem studiu
sredi Firenc priredili pravi koncert z dvema violinama (Sofia in
Darko) in violončelom (Dario). In
spet ni manjkalo zvedavih Japoncev, ki so postali ob odprtem oknu
in nas poslušali še pozno v noč.
P. S. Pred kratkim sem obiskal
grob Miličinih staršev na Čatežu,
kjer je v manjšem granitnem kamnu iz Italije vdelana njena fotografija. Družbo so ji delali bujno
cvetoči čateški zvončki.

Zala Kerin, 8 let

Tokrat ustvarjamo lanterno za
čajno svečko. Kozarec za vlaganje
bomo najprej okrasili z motivom iz
papirnatega serveta. Prtiček razslojimo in uporabimo le zgornjo, potiskano plast. Na kozarec bomo motiv prilepili z razredčenim lepilom
za les. Nanašamo ga z mehkim čopičem čez prtiček, ki se dobro prepoji. Ko se bo lepilo posušilo, se lepila ne bo videlo in motiv na prtičku
bo zaživel. Da bo naša lučka imela
ročaj, dodamo še žico, ki jo navežemo okrog navoja na kozarcu. Čeznjo damo še krajši kos plastične
slamice, tako da bo ročaj raven.
Kljub temu da je že pomlad, se
zima še kar ne da. Tako prilagam
fotografijo lučke s snežakom, ki jo je
v vrtcu izdelal Aljaž Repinc.
Daša Kerin Repinc
Potrebujemo:
j kozarec za vlaganje
j mehak čopič
j lepilo za les
j škarje
j papirnate prtičke z motivi

j klešče za oblikovanje žice
j plastično slamico
j žico

Pia Šubert, 5 let

Darko Iskra
Članek posvečam nedavno preminuli Ireni Didek Pregl, ker me je
konec februarja na srečanju Društva Kerinov in Stritarjev spodbudila k pisanju o »vijolini« za objavo
v našem rodoslovnem glasilu.
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FOTOKOTIČEK

KRIŽANKA

Aljin pustni pozdrav

Arbitraža

Ob pomanjkanju fotografij za fotokotiček je Alja
pripravila tri fotografije o korantih. Pust je mimo,
vendar se ob hladnih dneh zima še ni poslovila in
uredništvo pozdravlja barvite fotografije celotne
skupine korantov ter slikovite detajle, ki lepo zapolnijo stran fotokotička.
Ob tem pozivamo še mlade ustvarjalce do 18.
leta, da nam pošljejo svoje izdelke po lastni izbiri
do 25. maja 2018, Alja pa bo za naslednjo številko
pripravila ožji izbor treh do petih najboljših posnetkov za objavo v naslednji, 90. številki Trt, ki
bodo izšle v juniju ali v začetku julija 2018.
Uredništvo časopisa Trte
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ZADNJE NOVICE

O BV E S T I LO

V Mestnem muzeju Ljubljana, na Gosposki 15, bo 18. maja otvoritev
razstave pohištva, ki je nastalo po načrtih Zorana Didka, za sestrično
Anico Jančigaj, izdelal pa ga je njen brat Franc Kerin. Vabljeni na otvoritveno slovesnost (vabilo sledi)! Če
se je pri kakšnem sorodniku naključno ohranila kakšna fotografija dnevne sobe Anice Jančigajeve, morda
celo risbe ali načrti Zorana Didka, bodo v muzeju (kustosinja Ana Iskra) tega zelo veseli.
Vidimo se v čim večjem številu!

Poroka
Tanja Colarič

Spoštovano članstvo,
dragi prijatelji!

V uredništvo časopisa Trte smo dobili obvestilo.
Pozdravljeni,
V Na kratko :)
Po 17-ih letih koruzništva sva se 17. februarja 2018 vzela in se s svati veselila v nam domači gostilni v Podbočju.
Lepe praznike
Tanja

V soboto, 8. septembra 2018, čez približno 150 dni,
se bomo ponovno zbrali v polni zasedbi na našem tradicionalnem srečanju s piknikom in ponovno je pred
nami tudi odločitev, kam se bomo namenili. Zadnjih
nekaj let smo bili nekajkrat zapored ob Krki v Velikih
Malencah, kjer nam je bilo lepo, preverjeno, udobno in
predvidljivo, lani pa smo se vendarle odločili za ponovno raziskovanje drugih krajev. Po ogledu Celja in pikniku ob Šmartinskem jezeru smo ugotovili, da je to imeniten način za druženje in odkrivanje skritih kotičkov
domovine, za katere se nam prej ni niti sanjalo, da obstajajo. Nekateri takšni kotički celo nastanejo na novo,
kot na primer celjsko rimljansko podzemlje. S to izkušnjo v mislih smo se na zadnjem sestanku odborov društva 19. februarja 2018 odločili, da letos organiziramo
srečanje nekje na ljubljanskem koncu. Nič še ni dokončno odločeno, imamo pa zanimiv predlog – Vrhnika!
Letos namreč obeležujemo stoto obletnico Cankarjeve
smrti in to je priložnost, da obiščemo Cankarjevo spominsko hišo (večina je bila tam nazadnje v osnovni šoli),
nato je možen
ogled razstave9:20:10
Moja Ljubljanica v kultur1
6.6.2013
nem centru Vrhnika, kjer so na ogled zanimive arheološke najdbe izpod rečnega dna in druge zanimivosti v
zvezi z Ljubljanico, reko sedmerih imen. Zatem se lahko
sprehodimo na hribček do cerkve svete Trojice, potem
pa se lahko odpeljemo do Bistre, kjer je možen ogled
Tehniškega muzeja ali kakšne posebne razstave, če je na
sporedu. Popoldanski piknik lahko priredimo bodisi v
parku ob gradu ali na enem od specializiranih prostorov
za piknik s pokritimi površinami, ki so v bližini (Bevke,
Blatna Brezovica, Bistra …). Vabimo vse članice in člane, sporočite nam svoje mnenje ali želje glede letošnjega
srečanja, veseli bomo vsakega predloga!
Marko Banič
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