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POGLED V VZVRATNO ZRCALO
Na zadnjem sestanku uredništva Trt je beseda dala besedo in iz tega se je
rodila zamisel, da bi v prihodnjih nekaj številkah našega časopisa zbrali in objavili
karseda veliko prispevkov o naših spominih ter pogledih na dogodke pred mnogimi
leti, ko smo kot otroci obiskovali sorodnike in prijatelje v Podbočju. Kako so se oni
zapisali v naš spomin in kako smo se mi v njihovega? Je pa seveda res, da mogoče
te poglede nazaj radi malo idealiziramo, pozabljamo na neprijetne dogodke in se
spominjamo samo veselih, prijetnih in izpolnjujočih. Neprijetne raje pozabimo ali
pa jih skušamo pozabiti. Mogoče jih sčasoma tudi nekoliko priredimo, da se ne
bi pred drugimi pokazali kot negativci, butlji, neumneži, primitivci ali nezreli.
Tu se po navadi lomijo kopja, kot pravijo. Ne zavedamo se, da se ravno iz
izkušenj učimo. Bolj kot nas nekaj prizadene ali zaboli, bolj si zapomnimo. Mogoče
se iz teh bolečih izkušenj tudi nekaj naučimo. Za drugič. Za prihodnjič. Ampak to
je življenje. In življenje je učenje. Saj si zdrsa, napake, neumnosti, bedarije sploh ne
bi zapomnili, če jih ne bi zaradi tega potem dobili »po kepi«, prihodnjič pa vseeno
najprej malo premislimo, ali se nam to splača ponavljati. Šola ponavljanja pa je po
navadi še bolj boleča.
Taki zapisi imajo seveda tudi za bralca zanimivo izkušnjo: primerjaš svoje
dogodivščine, vtise in občutke z napisanim. Po navadi ugotoviš, da se nekaj poseb
nega in edinstvenega ni dogajalo samo tebi, ampak vsem precej podobno.
Vendar so ti zapisi zelo dragoceni. Gre za edinstven zapis časa, ljudi in dogod
kov, ki se nikoli več ne bodo ponovili na isti način. In nikoli več jih ne bi dojemali
in opisovali enako. Mogoče bodo celo zanimivi za naše potomce, za čase, ki šele
prihajajo, in se bodo bralci lahko neznansko čudili ali pa neizmerno zabavali ob vseh
naših opisih življenja na vasi, takrat, nekoč, pred davnimi časi, v sivi davnini
časov, ki nastopajo mogoče le še v pravljicah ali pa v nekih zaprašenih zapiskih.
Odziv je presegel pričakovanja. Kar poglejte in preberite si tokratne prispevke.
Peter Povh
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Pomlad je prišla... LP iz botaničnega vrta
foto Vida Sotler

Program dela Društva Kerini
& Stritarji za leto 2019
Sprejet na skupščini društva 21. 3. 2019
1. Časopis Trte – izdali bomo štiri številke in ob tem
zadržali vsebinsko kakovost na ravni najboljših šte
vilk v preteklosti. Vsebinsko bomo zadržali rubrike,
ki so se že uveljavile, kot npr. prispevki iz zgodovine
Kerinov in Stritarjev, potopisi, program dela, napo
vedi dogodkov, ustvarjalni kotiček, otroški kotiček,
kuharski recepti, križanke na temo Kerinov in Stri
tarjev, foto kotiček, otroški foto kotiček, pozabljene
fotografije ter aktualne teme in poročanje o dogod
kih, uspehih, rojstnih dnevih in smrtih. Nova rubri
ka so npr. utrinki iz mladosti, ki jih je v tej številki
kar veliko. Tehnologija razmnoževanja bo barvni
digitalni tisk. Obseg posamezne številke bo pravilo
ma 12 strani, po potrebi pa 16. Vse številke bodo
dostopne tudi na spletnih straneh društva.
2. Glede spletnih strani društva smo obnovili dome
no pri dobavitelju Hosterdam, ki velja do konca leta
2019, vendar trenutno še ne moremo pristopati na
spletno stran. Marko Banič je povedal, da so bile
težave odpravljene in tudi 93. številka Trt, ki izide v
prvi tretjini aprila 2019, bo takoj dostopna na spletni
strani. V letu 2019 bomo pogosteje posodabljali
vsebino, in sicer najmanj z dinamiko izdajanja našega
časopisa, v izrednih primerih pa še pogosteje. Na
slov ostane še naprej http://www.trte.org. Napredek
je opazen z novimi vsebinami za mlade na spletni
strani Trtekids (http://trtekids.000webhostapp.com),
ki jo ureja Gašper Cerkovnik, zato je vredno nada
ljevati tudi v tej smeri, predvsem v korist mlajših
članov, vključno z najstniško generacijo. Poleg tega
občasno najdemo novosti tudi na naši FB-strani z
vabili na dogodke kot piknik ipd. Sprejeti bo treba
že načrtovano soglasno odločitev, v kakšni meri
bodo podatki o našem genealoškem deblu dosto
pni navzven in znotraj društva.

3. Dokumentarno gradivo bomo zbirali s fotografskimi
posnetki, videotehniko s ciljem ureditve arhiva, ki bo
lahko služil za pripravo muzeja ali pa vsaj dobro dostop
nega arhiva Kerinov in Stritarjev. Še naprej skušali
upoštevati morebitne predloge članov društva.
4. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov. Naj
večje delo je na tem področju doslej opravil naš
vodilni raziskovalec Janez Banič, ki pa zaradi bolezni
ne more več redno sodelovati na naših sejah. Nujno
moramo najti naslednika, ki bi z enakim žarom brskal
po koreninah Kerinov in Stritarjev. V vsakem prime
ru bo treba razširiti krog tovrstnih piscev in navdu
šencev za spoznavanje družinske preteklosti.
5. Srečanje – piknik – bomo izvedli pod vodstvom
Marka Baniča in Jožeta Kovačiča ml. spet ob Krki, pod
kozolcem pri Velikih Malencah v soboto, 7. 9. 2019.
6. Ostala druženja: pogovor z jubilantko Marijo Colarič,
ki je 25. 1. 2019 dočakala 90 let, bomo izvedli glede na
njeno počutje spomladi podobno kot pred petimi
leti, ko je naša delegacija obiskala še Anico Banič, ki
je takrat praznovala 80 let, naša sedanja jubilantka pa
polokrogli jubilej (85 let).

Nekaj o prvih korakih
Gostilne Kerin – Gadova peč
Veliko sorodnikov me je spod
bujalo, naj kaj napišem, predvsem
o domačih dogodkih iz gostilne.
Z gostilno smo začeli leta 1948
v Stritarjevi hiši oziroma gostilni.
Vseh pomembnih in nepomemb
nih dogodkov se spominjam od
petega oziroma šestega leta.
Za nas otroke in celotno druži
no so bile zelo zanimive koline. So
delovali so stric Janez Banič iz Bro
da, stric Dreče Kerin in moj ate Pepi.
Ob točno določeni uri so bili obve
zni točno določeni obroki: ob 10. uri
obogatena jetra (po domače), ob 13.
uri hrbtovna juha z ribano kašo in
med 17. in 18. uro bogata večerja s
krvavicami, pečenicami, rebrci in
vsemi prilogami, ki sodijo zraven.
V gostilni sem kot mlad fantič
veliko pomagal očetu, največ pa v

nedeljo zjutraj, ko je bila gostilna
kljub svinčenim časom komuniz
ma polna kot jajce. Z očetom sva si
morala pripraviti prej natočene
kratke pijače, žganje, pelinkovec,
mešanec, liker, da sva jih delila, po
tem ko so prišli po sveti maši. Da
nes jih od jutranje maše pride 11 do
13. Ob nekaterih praznikih in ne
deljah je bila velikokrat nevarnost
pretepov med krajani različnih
vasi. Vsi so kričali, preklinjali Boga
in Marijo, če se je hudo prikazala
kri, je bilo pa slišati samo še Jezus,
Marija. Pred gostilno je bil celo
ustreljen človek iz okoliša.
Očeta sem lepo prosil, ali bi
lahko imel zajce v štali. Sčasoma je
privolil, pojavljale so se pa raznora
zne težave. Niso se mi »ratali«, pa
še z živimi ni bilo enostavno, ker je

7. Beleženje pripovedi naših najstarejših članov in
intervjujev z njimi, to moramo pripraviti preudar
no, da bo ob tem kaj za v Trte, kot že večkrat doslej.
Tudi v današnjih Trtah je kar veliko spominov ali
utrinkov.
8. Zbiranje finančnih sredstev za vse ostale aktiv
nosti po programu, tako da ne bo spodrsljajev.
Andrej Kerin
predsednik društva

Prenovljena Gostilna Kerin Gadova Peč je velikokrat nudila zatočišče tudi Kerinom
in Stritarjem. Tak je bil rojstni dan - 80 let tete Anice Jančigaj, kot priča praznovanje
25. 2. 1996, kar uganite kdo vse je na sliki!
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bil v vasi Hribarjev maček – velik
kot ris in vsi smo strahovali, komu
jih bo odnesel. Prišlo mi je na um,
da bi nastavil past – železje, ki je
tako zelo močno udarilo skupaj, da
bi mačka obdržalo ali celo ubilo.
Na žalost se je na železje ulovila
Anica Martič, ko je šla v mraku do
jit krave. Solidno ji je poškodovalo
nogo, tako da je kar malo marodi
rala. Anica je takrat pri nas delala
in tudi Tone Juratovec, oba zelo
pridna, ker sta ostala pri nas tudi,
ko smo začeli graditi hišo.
Včasih so se nekateri gospodarji
v druženju pri nas tudi zapili. Niso
se sekirali, totalno so izgubili do
motožje, po nekatere so prišle tudi
žene, v glavnem pa ne. Levakov Šte
fan je posebno rad pil. Ko so že kar
nekaj spili, sta z logarjem Francem
Šribarjem stavila, ali Štefan na eks
spije en liter vina iz gostilniške litr
ske posode. Zelo pomembno je bilo,
da se niti kaplja ne pocedi, tričlan
ska komisija pa je to opazovala. Šte
fan je liter vina za hec eksnil, brez
pocejanja. Šribar je plačal ta liter
plus za stavo še dva litra. Stanko
Colarič, Štefanov sokrajan, ni bil
zadovoljen, da je Štefan tako sposo
ben, zato se je prijavil tudi on. Izbral
si je navadno kronsko litrsko stekle
nico, ker je poudaril, da on nima
tolikšnega gobca kot Štefan in ne
more piti iz litra. Spil je ok. tri deci
litre vina in odstopil.
Časi so bili občutno drugačni,
kljub temu da so imeli ljudje manj
sredstev in denarja, so si privošči
li čas za druženje. Bistveno dru
gačni pa niso bili in tudi danes
niso, ker je rekel Baničev Jože, da
ni nič drugače, da isto sonce sije
in gre Krka vedno proti Brežicam.
Zaenkrat lep pozdrav,
Jože Kerin

Počitnice na Brodu
Za nas, mestne otroke, je bila Dolenjska, kot smo pač
rekli Brodu, nekaj najlepšega. Sploh poletne počitnice,
ko smo ostajali pri stari mami tudi po dva tedna in več.
Sama sem začela obiskovati družino na Brodu že kot
majhna punčka. Takrat so tam živeli stara mama, stari
oče in tete in strici, ki še niso šli od doma. Oče mi več
krat pove, da sem se kmalu navadila vseh, bila sem čve
kljiva in družabna, tako je nastalo kar nekaj anekdot.
Kot enoletna punčka sem ostala sama na Brodu, pazile
so me tete, jaz pa sem čebljala pod mizo, da se je ena
izmed sosed čudila: »A luno govori ?« In kot sem rasla,
so se množile anekdote, ki sem jih kasneje še velikokrat
slišala, ko smo se družili v dolenjski kuhinji. Takrat je bil
še stari oče, ki je bil prijazen možakar, sploh do nas,
manjših otrok. Oče se spomni, da sem radovedno spre
mljala, kako si je zvečer umival noge v lavorju, in ko
mentirala, kaj ima to: »Ja, to so dolge gate, ali jih tvoj oči
nima?« »Gate ima, gate, trakcev pa nima!« Stari oče nas
je kasneje, ko smo malo zrasli, rad naložil na lojtrnik in
nas odpeljal na Stari grad. Stara mama mu je dala mali
co, kruh in domačo salamo. Ko nam je odrezal vsake
mu kos kruha, nam je dal tudi po en kolutič klobase in
rekel: »To je za zobe namazat.« Tega se spominjam in
njegovih brkov, prijaznosti in odločnosti.
Naša prva postojanka na Brodu, še preden smo
pozdravili domače, je bila štala. Najprej smo preverili,
kako so krave, prašiči in ostala drobnica, predvsem
račke, gosi in pure. Od takrat je tista hecna: »Stric
Jože, ali si voleke prebarval?« Stric Jože se je samo
smejal in seveda pojasnil, da je kupil nove. Ali pa tista
s koruznega polja, ko sem mami razlagala, koliko flaš

sem videla. Ja, koruzni storži so me spominjali na ste
klenice, mene, mestno deklico. Stari mami pa sem
razlagala, kako čuneki gledajo skozi balkone. Ja, na do
mačem bloku smo imeli take majhne balkončke.
Naša druga postojanka so bili Kerini čez cesto. Tja
smo vsakič zavili, pričakala sta nas prijazna teta Zo
fka in stric Drejče. Pa Lojze in Irena, ki sta se še dru
žila z nami. Lojze nam je naredil velike sani, s kateri
mi smo se spuščali izpod Starega gradu. Na te sani se
nas je naložilo tudi po deset, na koncu smo seveda
popadali eden čez drugega, a bilo je več smeha kot
joka. Ja, bila nas je cela druščina bratrancev in sestri
čen, poleg nas treh iz Celja še Ljubljančana, pa Kova
čiči in domači Baniči.
Tretja postojanka so bili Babiči čez Krko, sploh
pozimi, ko se je naredil led čez mlake. Tam smo drsa
li in uganjali norčije, s sabo smo vzeli tudi malega Ja
neza, ki je komaj shodil. Tako mi je enkrat padel v
potok, ki sem ga z njim, malo nerodno, prečkala po
ozki brvi. Ubogi malček se je potopil v ledeno vodo in
kasneje močno zbolel. Še zdaj imam v živem spomi
nu, kako smo ga vse nesrečne nosile vso pot domov, v
strahu, kaj bodo rekli odrasli, sploh njegova mamica,
teta Mimi, ki je bila vedno prijazna do nas. Tako smo
ga imele rade in bilo nam je hudo, a kot pravijo, mla
dost, norost.
Četrta postojanka je bila Kovačičeva žaga. Tam je
bilo polno priložnosti za nove dogodivščine, od skri
vanja med skladovnicami drv in v žagovini do vožnje
s čolni. Enkrat se nam je za prvega maja čoln prevrnil
in zgrmeli smo v hladno Krko. Obleke smo posušili

Baničev vrt na Brodu, 1959
Andreja in Lojze			

Brod 14, 1961
Na fotografiji z leve: Andreja, Darja Colarič, Janja, Nataša,
Jožko Colarič in pes Najdi 		
foto Lojze Banič

foto Cveta Banič
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Brod, hiša, 1965
Na fotografiji z leve: Nataša, Joži Kovačič, Andreja, Matej in
Joško Banič			
foto Lojze Banič

Brod, 1967
Na fotografiji: Nataša, Andreja, Irena Kerin, Janja, Joži Kovačič,
Matej, Joško Banič, Marko		
foto Lojze Banič

kar na strehi in skrivali dogodek pred starši, malo pa
smo se bali, kaj bodo rekli.
Peta postojanka sta bila poletna Krka in seveda
most, ki je imel tudi dodatek za merjenje temperature
reke ter vodostaja. Tam je bilo najlepše sedeti, sploh ko
so se začela naša pubertetniška leta in smo delili skriv
nosti iz našega mestnega življenja. Bratranec Jožko Co
larič nas je dražil s svojimi hudomušnimi zgodbami,
mene, Natašo in Janjo, ko smo posedali prav na tem
mostičku. Krka je bila s svojo lepo zeleno barvo pravi
izziv, brodili smo med pečinami in skakali z mostu, s
koz. Tukaj smo se družili tudi z vaščani, ki so prihajali.
Stara mama nas je pustila, da smo po mili volji pohajko
vali naokoli. Ko smo bili lačni, smo šli kar v gredo in si
utrgali paradižnik, v špajzi smo si odrezali kos kruha in

to je bila naša malica. Stara mama je redko povzdignila
glas, kljub temu da je imela sama veliko dela in skrbi.
To sem bolj videla in dojela, ko sem imela malo čez
dvajset let in sem še vedno prihajala na Brod, tudi čez
poletje za kakšen teden ali dva. Že prej so nas, otroke,
vključevali v opravila, kot so paša krav, pa grabljenje
sena, pobiranje orehov ali trgatev. Najlepše je bilo po
tem peljati se na vozu, polnem sena, to nam je stric Jože
dovolil. Ali ko smo pobirali orehe na horuk, ker so pa
dali po cesti. Dva sta stražila cesto in avtomobile, osta
li pa so hitro pobirali orehe. To je bilo smeha. Manj
zabavno je bilo pobiranje krompirja. Spomnim se neko
poletje, ko sem pomagala sestrični Mojci pri učenju,
bilo je avgusta in na vrsti je bilo spravljanje krompirja.
Jaz pa za staro mamo, ki je bila že krepko v sedemdese
tih oz. skoraj osemdeset. Bolj kot sem hitela za njo, bolj
se mi je odmikala. Po kosilu sem se ulegla za hip na
posteljo in me je zmanjkalo. Pa je že prišel stric Jože in
rekel, da bo treba iti. Stara mama je bila čisto sveža, jaz
pa spet napol zlomljena za njo. Takrat sem videla, kako
je bila utrjena in sposobna, vedno pripravljena na delo
in zraven še dobre volje. Čutila sem neizmerno spošto
vanje do nje, v bistvu do vseh na Brodu, ki so tako
uspešno gospodarili na kmetiji.
Za nas, mestne otroke, so bile to počitnice, zanje
pa trdo delo, a kljub temu lepo življenje.
Zdaj, ko sem sama v zrelih letih, so spomini na
Brod še lepši. Hvaležna sem za takšno otroštvo in mla
dost, tudi zaradi počitnic na Brodu gledam na življenje
s svetle plati, saj je mnogo te svetlobe ostalo v meni.
Andreja Banič Zebec

Baničev vrt na Brodu, 1970
Na fotografiji z leve: Andreja, Janja, Nataša, Marko Matej,
Joško, Mojca			
foto Lojze Banič
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Moj utrinek,
nabiranja regrata

Utrinki z Broda
Brod in moji Kerini so v mojem
spominu zasidrani tako globoko,
kot ima drevo globoko v zemlji tiste
korenine, ki jih je pognalo, ko je bilo
še seme. Saj veste, največja drevesa
zrastejo iz najmanjših semen, pa ni
česar ni mogoče prehiteti.
V tokratnem zapisu si bom
sposodil podajanje utrinkov, kot
sem jih veliko let nazaj videl v fil
mu Sanje Akire Kurosave. Akira
me je takrat tako začaral, da smo
celo svojega tigrastega mačkona, ki
je k nam domov prišel pred štirimi
leti, poimenovali po njem, Akira.

odkrila nekaj jurčkov, dva, ki sta ra
sla navzdol iz te gube. Uf, tam že
tako dolgo nisem bil, da bi bilo spet
tako lepo iti tja, z očetom. Na poti
nazaj pa bi se ustavil v Gadovi peči,
na vampih. A tokrat ne bi imel
majhne porcije, ampak kar ta veli
ko. Uroš, a vampe še imate?
Tretji utrinek
Jadro. Na ribiškem čolnu. O
tem sem v Trtah že pisal. Z Jane

zom Baničem sva vsako poletje
prijateljevala, pohajkovala in ka
kšno ušpičila. Od vsega mi je v naj
lepšem spominu ostalo to, da sva
stari ribiški čoln predelala v jadr
nico. Dve prečni letvi spredaj, pa
še dve za luknjo, zadaj stesano lež
išče za krmilo, enako stesano kr
milo, jadro pa narejeno iz jambora
iz fižolovke, z zgornjo in spodnjo
prečko, vmes pa plastično pla
tno iz razprtih vreč gnojila NPK.

Prvi utrinek
Kruh s sladkorjem. Za pribolj
šek je bila zraven še smetana, ki sem
jo posnel z velikih loncev iz shram
be, ki je bila v stari hiši na Brodu 10
nasproti kuhinje čez hodnik. Sline
se mi cedijo, ko pomislim na tisto
shrambo. Spodaj mleko, zgoraj
obešene klobase, zraven hlebci kru
ha, ti veliki hlebci, vmes ocvirki,
kozarci z vloženo zelenjavo. Ta zele
njava, kumarice, paprika, rdeča
pesa, vse to še danes legendarno
dela Marinka. A kruh s sladkorjem
je v fokusu tega utrinka.
Drugi utrinek
Z baterijsko svetilko po jurčke v
Kerinovo hosto na Gorjance. Z oče
tom sva šla že pred peto uro zjutraj,
samo enkrat se spomnim, da že
pred zoro, sicer ob njej. Vselej sva se
z avtom, zdi se mi, da takrat z re
naultom 11, peljala skozi Podbočje,
pa skozi Šutno desno, nato za Bo
čjem levo gor proti Mladju, nato pa
levo dol do ovinka, kjer sva parkira
la. Nato pa kar strmo navkreber po
kolovozu in že tam, kjer se je prst
kot v pregibu sklanjala nad pot, v
gubi pod robom sva takrat z lučko

Avtor članka na drevesu pri domačiji ob Krki
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Potem sva počakala na veter, ki je
pogosto zavel po toku Krke nav
zgor, in če je dobro pihalo, naju je
neslo čez brzice nad mostom. Ko
sva hotela nazaj domov, sva mora
la jambor iztakniti in ga položiti
nazaj na čoln. Nevarno se je zama
jalo, vsakič. A je bilo čarobno. Ja
nez, kjer že si, se spomniš?
Utrinčki
Edinokrat, ko sem se v življe
nju stepel, je bilo z dvojčkoma iz
sosednje hiše. Bila sta leto mlajša,
a sta se v nekem trenutku tam na
travniku pri Stanetu oba spravila
name in smo se ruvali in suvali.
Sladoled, ki ga je na vaško ko
pališče na vozičku poleti pripeljal
slaščičar iz Kostanjevice, postre
gel ga je iz dveh posod z okrogli
ma kovinskima pokrovoma, čo
kolado in vaniljo, kepice so bile
majhne, vedno tudi zelo stoplje
ne, sladoled je tekel že, ko si ga
dobil na kornet, ampak je bil vse
eno dober.
Pečine v Krki, z nogami v vodi
do kolen, mimo plavajo platnice,
mrene, klece. Ko rib naenkrat ni
več, veš, da je nekje v bližini šču
ka. Večkrat sva z Janezom tudi
iskala soma, a nisva v najini otro
ško naivni vnemi nobenega našla.
Pobiranje kumaric in razvrščanje
po velikosti. Stari ate na kolesu s
košem na hrbtu in koso. Spanje v
spalni vreči v senu nad štalo. Moje
plezanje do žice med hišama in
njeno prijemanje. Elektrošok in
pristanek v bolnišnici. Kovačič na
glavo v Krko z ograje na lesenem
mostu, tega si nisem nikoli upal,
voda je preplitva. Pobiranje jajc iz
gnezdišč kokoši, vsepovsod po
kmetiji, tudi v listnati stelji.
Gregor Cuzak

Ko sem se že nekaj časa pripravljala na prvo letošnje nabiranje regra
ta, so se mi v spomin prikradla moja mlada leta in takratno nabiranje
tega prvega daru pomladi.
Včasih, v mladih letih, tam na rojstnem Brodu, to ni pomenilo po
sebnih priprav. Moja hrbtenica in noge so bile čile in zdrave in zato je
bila košara z nožem vedno nared. Vsa vesela sem tekla do prijateljice,
Kranjčeve Stanke, in če so ji starši dovolili, sva odšli skupaj ter nabirali
regrat po brjanskih njivah. Od navdušenja nad vedno lepšim regratom
sva se včasih kar preveč oddaljili od doma in prišli že na področje njiv v
smeri Kalc-Nakla.
Včasih sva v veliki vnemi iskanja regrata pregnali kakšnega zajca, ki
si je pravkar privoščil svoj počitek v šopu detelje ali razoru. Ucvrl jo je
čez drn in strn, midve pa sva tekli za njim, saj sva naivno mislili, da ga
bova lahko ujeli.
Doma so naju včasih tudi ošteli, ker sva se predolgo zadržali pri na
biranju regrata. Očistili smo ga in s krompirjem ali fižolom jedli za ve
čerjo. Sezona nabiranja je trajala vso pomlad.
Regrat nam je po dolgi zimi pomenil prvo zdravo in kulinarično po
slastico, čeprav o kulinariki takrat nismo vedeli kaj dosti. Midva z Jože
tom ga sedaj pripravljava na prav poseben način, in če le imate željo in
čas, vas vabiva na to depuško kulinariko.
Majda Cuzak

Majda pri čiščenje regrata

foto Anica Gramc
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KRIŽANKA

USTVARJALNI KOTIČEK

Podbočje, ko se je
imenovalo še Sveti Križ
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Aljaževi izdelki iz vrtca
Tokrat namesto ustvarjalnega kotička predsta
vljam nekaj zimsko pustnih izdelkov, ki jih je Aljaž
naredil v vrtcu. Kot se za zimo sporodbi so si otro
ci izdelali snežake. Uporabili so plastično žlico za
glavo in na ročaj žlice nalepili telo snežaka iz papir
ja. Snežaki imajo tudi kape iz filca in lesen podsta
vek. Ker pa je zimo potrebno pregnati so v vrtcu
izdelali tudi kurente. Osnova kurenta je papirnata

rjava vrečka, na katero so nalepili okrasne trakove
iz palic pa so izdelali še okrasje za nad glavo. Ku
renti so krasili stene v vrtcu in očitno uspešno pre
gnali zimo. Želim vam lepo pomlad in veliko
ustvarjalnih idej.
Daša Kerin Repinc

Snežaki

Kurent

Izdelki: Aljaž Repinc, 6 let
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Babi, pišem tebi bolj na kratko,
ker ne bereš rada več
dolgih člankov.
V zavidljivih letih si in mi smo srečni, da se s tabo
še smejimo, se objamemo in te poljubimo. To počeli
smo od nekdaj. V tvoji bližini so zmeraj sreča, srce,
tvoja navihanost in vihravost. Zdaj si postala bolj
tiha, a tvoje globoko zelene oči govorijo. Včasih se
sprašujem, kaj vse se ti plete po glavi … pogled nazaj,
na življenje … nedvomno … zato omenjaš Brod,
mamo, očeta, brate in sestre. Tam je zibelka tvojega
življenja. Tako ti misli odtavajo daleč nazaj v tvoj prvi
dom, v katerega si se rodila, ki te je že v zgodnjih letih
poleg otroške igrivosti naučil veliko o odraslem svetu,
o odgovornosti, skrbnosti. Njo si posebej gojila do
vseh svojih bratov in sester. Nekaterim od njih si
predstavljala celo drugo mamo.
Potem pa si skupaj z dedom ustvarila svojo druži
no, sama si postala mama z rojstvom Darje in čez ne
kaj let se je rodil še Jožko. Z dedom sta ustvarila veli
ko. Delo vaju je kovalo in ljubezen družine vama je
dajala dodaten vir energije. Bila sta garača. Pekla si
najboljše krofe v hotelu Kandija, naredila si največ če
vapčičev na Loki. Loka, ob ljubi reki Krki, ti je še po
sebej ostala v lepem spominu na mlado družino, na

ustvarjanje, zagnanost, na teraso polno ljudi, na pra
nje prtov v Krki, na kuhanje in peko v majhni kuhinji
tudi za sto ljudi in več. Na prve proste dni, ki ste si jih

OTROŠKI KOTIČEK

Naš Buda
kot družina privoščili ob četrtkih in izkoristili za ka
kšen izlet na morje ali pa na kremšnito na Bled.
Bila si gostinka. Tudi v zrelejših letih, ko si vihrala
po kuhinji v Vrsarju, si bila mnogim mlajšim fantom
in dekletom »mami«. Tako so te klicali. Predstavljala
si toplino mame, tankočutnost za ljudi, nežnost,
skrb, ustrežljivost. Bila si vedno dobra družba, pozi
tivna in nasmejana. Kot magnet, ki privlači vse, kar je
dobro. Vlila si mi zavedanje o deljenju dobrega in
sreče. Hm, zanimivo kako ta matematična operacija
lahko ustvarja množenje skupne sreče in radosti.
Babi, veliko sem se naučila prav od tebe. Zmeraj
sem iskala tvoje vrline pri sebi, da bi se deloma sko
vala v osebo, kot si ti. S trudom, skrbnostjo, dobro
voljo in kančkom igrivosti se učim biti dober človek.
Ti si zame zlata.
Danes si lahko srečna, ker se še vedno lahko obja
meš s svojo sestro ali bratom, s hčerjo Darjo in sinom
Jožkotom. Srečna sem, da te lahko objamem, in sreč
na sem, da si postala prababi mojemu Francetu. To je
bila moja tiha želja, ki se mi je uresničila. Babi, naj ti
bo lepo, da se čim večkrat nasmejimo, objamemo in
poljubimo, pa bo vse OK, kot bi ti to sama zaključila.
Rada te imam,
Tanja
Tole pa sem našla v svoji otroški sobi:
Ko kruh iz kuhinje zadiši,
me iz globokega spanja zbudi,
takoj odprem oči in po stopnicah 1, 2, 3, zdrvim.
Tako v halji si midve z babi
deliva kruh ob jutranji kavi.
V moji glavi privrejo spomini,
ko smo skupaj v ladi, z dedom in babi,
hodili v Podbočje ali na Bočje.
Jaz zadaj v zlati sredini,
v tej štirikolesni mašini,
kraljujem in sprašujem vse možne reči,
katerih otrok si vedeti željno želi.

Veselo praznovanje in druženje na gradu Otočec v krogu širše družine in prijateljev, kjer smo ure preživeli ob prijetnem klepetu in
petju starih priljubljenih babičinih pesmi. 							
foto Andrej Križ
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Naš Buda, avtorica Stela Sotler, 12 let

So mnogi spomini tam v davnini,
čeprav blizu srca, ki nam igra,
zato so še zelo živi in iskrivi.
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ZADNJE NOVICE

Lepo vas pozdravljam,
France

France

Dragi France, želimo ti veliko sreče
na življenjski poti, mamici in očku
pa iskrene čestitke.

Dragi Kerini in Stritarji,
spoštovane bralke in bralci Trt!
V soboto, 11. maja 2019, bo v Ljubljani po Poti spo
minov in tovarištva – Zelenem prstanu potekal za
ključek že 63. pohoda ob žici. Četrtkovemu pohodu
najmlajših iz vrtcev in petkovemu pohodu osnovnoter srednješolcev bosta v soboto sledila tradicionalni
pohod na 33-kilometrski
trasi in tek trojk.
Krka_www_domena_SI.pdf
Vabljeni, da na Zelenem prstanu skupaj poča
stimo 74-letnico osvoboditve našega glavnega me
sta Ljubljane – mesta heroja.
Uredniški odbor Trt.

www.krka.si

foto Tanja Colarič

Kerini &Stritarji

Piknik 2019
1

Drage
članice in člani ter9:20:10
prijatelji Društva Kerini
6.6.2013
in Stritarji, letos se po dveh letih, ko smo odkrivali le
pote in znamenitosti krajev ter se na piknikih družili v
Celju in na Vrhniki, znova vračamo na Dolenjsko ob
Krko, ki jo imamo vsi radi in jo imamo za našo domačo
reko, čeprav živimo vsepovsod po Sloveniji. Dobimo se
torej v soboto, 7. septembra, na znanem prostoru za
piknik v Velikih Malencah, ki je že rezerviran. Kanujev
za veslaški izlet resda še nismo rezervirali, a glede na
datum najem čolnov verjetno ne bo problem. Za tiste,
ki so željni hoje navkreber, bomo kot običajno pripravi
li tudi krajšo turo z razgledom. Spremljajte objave na
Facebooku, na spletni strani in seveda v Trtah.
Marko Banič
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Pozdrav vsem v družinskem drevesu Kerin &
Stritar, z veseljem javljam, da je 16. 11. 2018 vzklil
nov listek. To sem jaz, France Colarič Primic. Rodil
sem se na sončni petek ob 8.43 mami Tanji in očiju
Luki. Sem zelo priden, rad ubogam in se prešerno
smejim. Iz statističnih podatkov sem izvedel, da je v
Sloveniji (po stanju 1. 1. 2018) 316 Francétov, od leta
1991 se to ime skoraj ne uporablja več; v letih 2011
in 2017 je bilo rojenih 5 fantkov po imenu France.
Povprečna starost pa je malo manj kot 61 let. S pri
hodom svoje malenkosti sem tako znižal povprečno
starost in prispeval k dvigu števila oseb z imenom
Francè. Da pa bi lahko zaznamoval še kakšne po
membnejše presežke, kot nekateri moji soimenjaki v
slovenski zgodovini, je le treba še počakati, saj sem
vendar še majhen.)
Najbolj pa me veseli, da mi je uspelo priti na 90.
rojstni dan moje prababice Mici, ki pravi, da sem
enkraten.

