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LJUBEZNI V ČASU VIRUSOV
Tale naslov je seveda sposojen in prirejen za naš časopis. Pravi avtor je južnoameriški pisatelj Gabriel García Márquez, ki je s svojim slovitim romanom Ljubezen
v času kolere seveda ostal zapisan v podzavesti celih generacij. Tudi v moji. Izbrani
naslov njegovega romana je zelo priročen za različne uporabe in priredbe. Tudi
njegov prvi, še slavnejši roman, Sto let samote, pride prav ob različnih priložnostih.
Še posebej zdaj, seveda, ko se moramo osamiti in ostati doma.
Tole pisanje se bo torej očitno vrtelo v okvirih teh dveh naslovov. Ker smo
prisiljeni v domači »pržon«, kot je včasih ob sobotah na Hvaru govoril barba, kjer
smo letovali, ko je moral zaradi žene, ki je vztrajala pri nedeljski maši, opran, obrit
in zlikan za dva dni s polja, iz svoje kantine (zidanice) naravnost v mesto, se naše
gibanje omejuje bolj ali manj na stanovanje. Ali pa seveda na hišo. In mogoče še na
vrt ali na dvorišče. Skratka, prisiljeni smo se soočiti s svojimi najbližjimi in niti ne
najmanj – tudi s sabo. To zadnje je najbrž najtežje.
Omejeni prostor najbrž ne deluje najbolj spodbudno na nas, če smo še s kom prisiljeni deliti minimalne »prometne« prostore v stanovanju. In ostati obenem še brez
svojega edinega kotička za premišljevanje, počivanje, ukvarjanje s sabo ali spanje. Zato
so take okoliščine, kot je tale z virusom, lahko zelo nevarne za sožitje parov, družin …
Na Kitajskem, kot lahko zasledimo med novicami, se je po končanih prisilnih zaporih,
karantenah, veliko parov takoj, ko je bilo spet mogoče, postavilo v vrste v uradih za
ločitve. Med osamitvijo so nenadoma ugotovili, da niso za skupaj, da se ne marajo, da
ni nobene ljubezni med njimi, mogoče le kakšna računica ali interes in podobno.
Meni pa se zdi trenutno stanje ravno obratno, pozitivno. Ustaviti se je treba in
spoznati, da življenje niso le tekanje v službo in nazaj, spopadanje z obveznostmi, obiskovanje nakupovalnih centrov, dirka za najugodnejšimi ponudbami in rezervacijami
avionov mesece vnaprej za počitnice čim dlje stran, ker je doma tako ali drugače vse
narobe, brez zveze in nima smisla. No, in ko smo v tej prisilni samoti doma, imamo
nenadoma podarjen čas za pospravljanje. Okoli sebe in v sebi. Ko smo postavili vse na
svoje mesto v kleti, stanovanju in mogoče celo v garaži, smo na vrsti mi in naši najbližji.
Tule pa lahko nastopi tudi ljubezen. Zakaj pa ne? Tudi do sebe in do svojih najbližjih.
Pa razširimo ta dežnik ljubezni še na naše prijatelje, znance, na celo članstvo
Društva Kerini & Stritarji.
Bo šlo? Seveda bo, letos se bližamo 100. Številki Trt. 25. leto že redno izhajajo!
Peter Povh
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In memoriam
prof. dr. Janez Banič

Janez Banič med praznovanjem svojega
rojstnega dne, januar 2008

Dragi Janez,
dovoli, da spregovorim tebi in
zbranim nekaj besed v slovo, v
imenu širše družine oziroma Društva Kerinov in Stritarjev in vseh
zbranih, ki so te občudovali, ter v
svojem imenu.
Poznava se kot bratranca od
mojih rosnih let, ko je še vihrala
druga svetovna vojna in ste bili kot
družina prisiljeni zapustiti tvoj rodni Brod s porušeno hišo ter prebežati čez Krko na Obadovo.
Spominjam se te, ko sem imel
komaj dobri dve leti, ti pa si prišel
spomladi 1944 v Ljubljano, da bi
nadaljeval šolanje na gimnaziji, in
si dobra dva meseca preživel tudi
pri stricu Lojzetu in teti Mirci,
mojih starših, na nekdanji Aleksandrovi z vhodom v pasaži nebotičnika. Rad sem ti zlezel v naročje, te božal in deklamiral Biba
leze, biba gre, o čemer sem pre-

bral tudi v tvoji knjigi Vojska, ki si
jo napisal in izdal v Dolenjski založbi v Novem mestu leta 2003.
Žlahtno in doživeto je zapisana
tam naša zgodovina v krutem obdobju od 1941 do 1945 s poudarkom na tedanjem Sv. Križu in kasnejšem Podbočju z bližjo okolico.
Veliko mi pomeni, da si mi v podarjeno knjigo vpisal tudi posvetilo z lastnoročnim podpisom,
podobno kot že leta 1998 v tvojo
prvo leposlovno knjigo Štihov
Jože z Broda.
Uspešno si zaključil študij veterine v Zagrebu in od takrat sta bila
Cesta v Mestni log in veterinarska
fakulteta tvoj drugi dom vse do
upokojitve. Bil si priznan specialist
za pse in konje in si s tem v zvezi
zagovarjal svojo doktorsko disertacijo.
Spominjam se obiskov pri tebi,
ko nam je v času mojega obiskovanja bežigrajske gimnazije zbolel
naš kraški ovčar Runo in ni bilo
druge rešitve kot dokončno uspavanje, ali pa podobno s psičko, ki
sem jo prenesel k tebi ob gradnji
AC Unec–Postojna, ker je žal dobila neozdravljiv tik.
Tvoje strokovno in znanstveno delo je bilo izjemno cenjeno,
saj si bil avtor na desetine člankov, skript in knjig.
Nikdar ne bomo pozabili tvoje
prizadevnosti, ko si bil v zasluženem pokoju, eden najpomembnejših pobudnikov in ustanoviteljev Društva Kerini in Stritarji v
decembru 1994, ko smo se mnogo
prezgodaj poslovili od sestrične
Brede Jančigaj-Skitek.
Naslednje leto smo že organizirali prvo srečanje in izdali svoj
prvi zbornik vseh evidentiranih
sorodnikov te velike družine.
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Nepozaben je bil tvoj uvodnik
kot tudi katerikoli tvoj članek.
Potem smo na pobudo naše
članice Brede Perko začeli izdajati
časopis Trte. Bil si njegov prvi
glavni urednik in ob izidu 50. številke si zapisal: »Petdeset trt ni
ravno velik vinograd, toda drag
nam je ta vinogradek neizmerno.
Gre seveda za vinograd, ki smo ga
Kerini in Stritarji začeli saditi
spomladi leta1996 in ga sadimo še
danes … Drag in zaupanja vreden
nam je ta vinogradek tako, da povemo to s ponosom tudi drugim.«
Z veliko vnemo si se lotil raziskovanja naših korenin kot naš vodilni in, lahko rečem, edini temeljiti genealog. Nihče ni preštel
vseh ur in dni, ki si jih posvetil
tem raziskavam, začenši s knjigami župnišča v Podbočju in na koncu v ljubljanski nadškofiji.

Z vnukom Nacetom leta 1996

Z Jožetom Colaričem, leta 1998

Janez Banič ob praznovanju pri Butarovih junij 2012

Spominjam se, kako si na srečanju društva v
Marjeti na Dravskem polju ob že napovedanih športnih prireditvah predlagal tudi tek na dvesto metrov
ter osvojil v svoji kategoriji vsekakor zavidljivo mesto
kot najstarejši udeleženec.
Ali pa ko si na srečanju ob lovski koči v Mraševem prikazal mlajšim rodovom hojo s hoduljami, kar
so tudi najmlajši z veseljem vzeli za svoje.
Leta so tekla in vidva z Olgo sta pravočasno poskrbela za novo generacijo. Prišla sta Janja in Marko
in z njima tvoji vnuki, Petra ter Nace in Luka, ki so,
kot bi trenil, odrasli. V njihovi rosni mladosti si se
večkrat v naših Trtah oglasil s kakšno dogodivščino,
ki jo je pripravil kateri od njih. Prav tako pa si se odločil, kdaj je čas, da predaš svoje obsežne naloge v
društvu naslednji generaciji. Zdaj tako Marko z žarom nesebično nadaljuje tvojo pot v društvu zlasti na
področju spletnih strani ter z organizacijo naših srečanj in piknikov.
Dragi Janez, teh nekaj stavkov ne more pričarati
tvojega polnega življenja od prvih korakov prek bridkih izkušenj in lepih trenutkov od mladih nog do danes.
V naših srcih boš ostal vedno tista prava, neuklonljiva korenina, kakršnih je na svetu le malo.
Naj ti bo pesem iz ust zbora Lipa zelenela je …
zadnji pozdrav v slovo.
Andrej Kerin
Ljubljana, 21. 1. 2020

Sožalni pismi Jožeta in Olge Strgar ter Toneta in Sonje Kuntner
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Dediju
Brezpogojna ljubezen že od prvega dne,
s tem stavkom najin odnos se začne.
In kmalu vsak dan
v varstvu tebe in babi,
mala punčka na to se zlahka navadi.

Delavnost, vztrajnost bili sta ti pomembni vrednoti,
vestnost in poštenost tvoje vodilo,
zavzeto si študiral,
vedno lačen bil znanja,
osvojil si zasluženo številna priznanja!

Spomnim se skupnih sprehodov
po Murglah in po naravi,
si rekel, ko kdo pride nasproti,
se ga vljudno pozdravi!
Pomen prijaznosti sem tako že zgodaj spoznala
in je zame pomembna vrednota ostala.

A tudi ko v življenju zares si uspel,
nikdar nisi pozabil,
kje svojo pot si začel.
Vedno skromen, nikdar zbahan,
zaradi tega si bil še bolj spoštovan!

Spomnim se tudi,
kako skupaj sva ptice opazovala,
tako bila sem prva v šoli, ki sem jih po imenih poznala.
Pa ostale živali pa gobe pa cvetlice,
za vsako področje
se je našla knjiga s tvoje police!
Tvoji razgledanosti ni bilo kraja,
zares si vedel ogromno stvari,
verjamem, da vsakomur izmed nas tu ostaja
v glavi nekaj, kar naučil si ga prav ti!
Od nekdaj v Murglah občudovala sem to,
koliko umetnosti je pod eno streho bilo!
Od glasbe, proze, pesnitev in slik,
tvoj okus zares je bil raznolik.
Že od majhnega sem vse to opazovala,
nato pa še sama risala in pesmi pisala.
Tebi in babi sem vedno lahko jih prebrala,
vedno z veseljem sta me poslušála.
Občutek imam,
kot da tudi to pesem slišiš me brati,
to mi daje uteho,
da mi jo bo uspelo končati.

S tvojim zgledom
je vsak uspel spoznat‘,
kako trdo delo
pusti svoj pečat.
Hvala, da si nam pokazal
pomen izobrazbe in pomoči,
pomen predajanja znanja in čiste vesti.
Ogromno si dal svetu,
preden si zaprl oči,
zato reči, da bil si izjemen
še preskromno se zdi.
Dragi dedi, oče, mož, brat,
vsak spomin s tabo za nas bo zaklad.
Dragi Janez,
zdaj le upamo lahko,
da smo ti uspeli pokazati vsaj to,
kako smo ti hvaležni
za vse, kar je b‘lo!
Žalost ob izgubi reže rano v srce,
a obenem jo celi lepa misel na té.
Želimo, da veš,
kako radi smo te imeli,
hkrati se poslavljamo
in hkrati s seboj te bomo vzeli.
Petra Zajc, 19. 1. 2020
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Daljinec v žepu
V spomin nekdanjemu kolegu in profesorju na Fakulteti za veterino Univerze v Ljubljani je na fakulteti
22. januarja potekala žalna seja, na kateri so nekdanji
sodelavci in študentje obujali spomine na čase, ko je
bil profesor Banič še eminenca v krogih veterine. Bil je
cenjen kot strokovnjak, obenem pa je veljal za strogega
in načelnega učitelja, sodelavca in šefa. Zlasti mlajši
kolegi so gojili do njega nekakšno strahospoštovanje,
ki pa se je pri večini s časom prelevilo v povsem običajno spoštovanje brez odvečnega strahu.
S tem v zvezi je zanimivo zgodbo povedal prof. dr.
Bojan Zorko, ki je danes prodekan fakultete. Povedal je,
kako so ga kot mladega asistenta starejši profesorji povabili s seboj na kongres v Rim. Bilo je nekje konec osemdesetih in denarja za letalske karte ni bilo, tako da so se
trije profesorji in asistent Zorko na pot odpravili kar z
avtom. Zorko kot najmlajši med njimi je dobil nalogo, da
vozi, ker so šli na pot ponoči. Takrat so bile klimatske
naprave v avtih še redkost in na daljše ture se je šlo v
poletnem času ponoči, da v avtu ni bilo prevroče.
Dva profesorja, ki sta sedela zadaj, sta že dokaj
kmalu utonila v spanec, profesor Banič pa se je spre-

daj pogovarjal z voznikom Zorkom. Po nekaj urah je
tudi njega premamil dremež in pogovor je počasi zamrl. Zorko se je zbal, da bo tudi njega začela dajati
zaspanost, a ni si upal takoj prižgati radia, vedoč, da
profesor Banič ne prenaša najbolje rockovske in popularne glasbe in bi zagotovo jezno zahteval, naj ga
ugasne. Počakal je še nekaj minut, da je bil prepričan,
da je zaspal, potem pa je na radiu našel postajo s precej živahno rock glasbo, ob kateri je seveda vožnja
manj monotona. Še enkrat je pogledal proti profesorju, da preveri, ali še spi, in zgroženo ugotovil, da je
dvignil glavo in odprl oči. A rekel ni ničesar, samo
segel je z roko v žep skuknjiča, kjer je imel malega daljinčka za upravljanje slušnih aparatov, pritisnil na
gumb za izklop ter se blaženo naslonil nazaj in nadaljeval z dremežem. Zorku je seveda odleglo in za to
gesto mu je bil tako hvaležen, da je simpatično zgodbo povedal tudi nam.
Hvala Vam, prof. Zorko, za deljenje tega spomina,
ki je kot droben, a lepo sijoč kamenček v mozaiku podobe našega Janeza Baniča, ki jo nosimo v srcih.
Marko Banič

Pesem Janezu v slovo Tone Kuntner

Mojemu profesorju v spomin in slovo dr. Tomaž Zadnik
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Program dela
Društva Kerini & Stritarji
v letu 2020
1.		 Časopis Trte – izdali bomo štiri številke časopisa
Trte in ob tem zadržali vsebinsko kakovost na ravni
najboljših številk v preteklosti. Zadržali bomo rubrike, ki so se že uveljavile, kot npr. prispevki iz
zgodovine Kerinov in Stritarjev, potopisi, program
dela, napovedi dogodkov, ustvarjalni kotiček,
otroški kotiček, kuharski recepti, križanke na temo
Kerinov in Stritarjev, ki jih neumorno zagotavlja
Vlado Berglez, foto kotiček, otroški foto kotiček,
pozabljene fotografije ter aktualne teme in poročanje o dogodkih, uspehih, rojstnih dnevih in smrtih.
Tehnologija razmnoževanja bo digitalni tisk v barvah. Obseg posamezne številke bo praviloma 12
strani, izjema bo tokrat predvsem številka 100, ki bo
izšla v decembru 2020 v obsegu 16 strani. Vse številke bodo dostopne tudi na spletnih straneh društva.
2.		 Glede spletnih strani društva je Marko Banič je
konec februarja uredil gostovanje spletne strani
Trte.org pri ponudniku Neoserv. Spletna stran
deluje in je dostopna enako kot prej, na naslovu
http://www.trte.org. Obiščite jo! Kot je razvidno iz
poročila za leto 2019, je ponudnik ukinil spletno
stran Trte Kids zaradi premajhnega odziva uporabnikov. Tako bomo do nadaljnjega delovali brez te
strani. Kar zadeva FB-strani, lahko tam srečamo
naše člane in prijatelje iz različnih logov, težko pa bi
rekli, da je to za naše članstvo najpogostejši način
komuniciranja. Ob tem želimo urednici foto kotička Alji Pregl še naprej uspešno delovanje na
tem področju, gotovo pa najdemo tam tudi Dašo
Kerin, ki si verjetno ne predstavlja, da bi živel njen
Ples plus brez FB, dolga leta pa nesebično upravlja
naš ustvarjalni kotiček. Odločili se bomo, v kakšni
meri bodo dostopni podatki o našem genealoškem
deblu navzven in znotraj društva v medijih.
3.		 Dokumentarno gradivo zbiramo bolj individualno s fotografskimi posnetki, videotehniko s ciljem ureditve arhiva, ki bi lahko služil za pripravo
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muzeja ali pa vsaj dobro dostopnega digitalnega
arhiva Kerinov in Stritarjev. V naših vrstah torej
iščemo entuziasta, ki bi z žarom urejal dostop do
našega trenutnega ustvarjanja.
4.		 Raziskovanje starejše zgodovine prednikov. Največje delo je na tem področju doslej opravil naš
vodilni raziskovalec genealog Janez Banič. Zdaj ga
žal ni več! Zato pozivam vse članice in člane, da
razmislijo, kaj lahko pripomorejo k temu, s skup
nimi močmi pa moramo najti naslednika, ki bi s
podobnim žarom brskal po koreninah Kerinov in
Stritarjev, kot je to počel Janez.
5.		 Srečanje – piknik – bomo izvedli pod vodstvom
Marka Baniča in Jožeta Kovačiča ml. v Ribnici ali
morda tudi na Svetinovem, kjer je nekoč živel naš
daljni prednik in pisatelj Josip Stritar. Priprave že
tečejo, kot lahko preberete v pričujočih Trtah št. 97.
6.		 Letos imamo nekaj jubilantov, in sicer bo Majda
Povh 30. 4. 2020 praznovala 95 let, Tončka Kovačič
12. 7. 2020 85 let, Peter Gspan 27. 9. 2020 85 let,
spomnili pa se bomo tudi dejstva, da bo 11. 6. 2020
minilo 110 let, odkar je se je rodil naš slikar Zoran
Didek.
7.		 Z jubilanti se bomo srečali v okviru možnosti
glede na usodo koronavirusa ob primernih trenutkih
in zabeležili kakšno njihovo iskrico za časopis Trte.
8.		 Zbiranje finančnih sredstev ob primernih priložnostih bomo zaupali Vidki Sotler, ki ji ob vsakem srečanju uspe zbrati še nekaj sredstev za preživetje društva.
Glede na skupščino, ki poteka, pričakujem potrditev
programa ali konstruktivna dopolnila.
Andrej Kerin,
predsednik Društva K & S

Naše počitnice
v Podbočju pri teti Vidi in
stricu Pepiju, Vidki in Jožku
v Stritarjevi gostilni
Od takrat je preteklo že veliko Krke, pa tudi potoka skozi vas, ki je zame tudi dandanašnji idilična
in me kljub prenovam takoj popelje v mladost ter
čase, ki smo jih tam preživeli. Za naju z bratom Petrom je bilo vaško življenje kot noč in dan v primerjavi z ljubljanskim, tudi počitnice pri baki Alojziji in
tatiju v Novem mestu so se lahko kar skrile pred
podboškimi.
Seveda je bil Jožko vodja, ta glavni, podjetnosti
in idej, kaj bi počeli, mu nikoli ni zmanjkalo. Že
prve ure v Podbočju so bile kar malo stresne, ko
smo šli na vaški travnik nabirat tavžentrože, ki sta
jih Jožko in Vidka potem strokovno posušila in prodala zadrugi, zmotili pa so nas cigani, ker smo bili
baje na njihovem terenu. Razbežali smo se, kolikor
hitro se je dalo, in pri tem je Peter ostal brez sandala, ki se mu je snel v jarku, polnem blata. Razburjeni
smo pritekli domov in jasno, da se je nekdo od starejših podal v iskalno akcijo izgubljenca, ki je bila
seveda uspešna. Takrat namreč nismo imeli še nekaj parov v rezervi tako kot danes. Ni bilo dolgo za
tem, ko se je spet Peter proslavil, tokrat s padcem v
gnojnico, ko smo se lovili okrog bazena pred svinjaki. Mami ga je sredi belega dneva na ganku postavila v lavor in ga kar dobro odrgnila, mi pa smo se
delali norca in slučajno imeli največ opravkov ravno
v tistem delu hiše.
Samo en ovinek za hišo, ob potoku, je živel lončar, ki je pritegnil našo radovednost. Hodili smo ga
opazovat pri izdelavi loncev in skodel, pa smo hitro
dobili idejo, da bi tudi sami kaj ustvarili. Ne vem,
kdo se je ojunačil in ga poprosil, da bi nam dal malo
gline. »Pridite jutri, danes nimam časa,« nas je odgnal; naslednji dan ni imel zadosti gline, tretji dan ga
ni bilo doma. Petru, ki je bil drugače priden fantek,

je prekipelo: pred hišo je lončar na soncu sušil velike
lonce, preden jih je dal žgat v peč, moj bratec pa je
kar po vrsti čisto malo sedel na vsakega, tako da se je
podpisal z odtisom svoje ritke. Kako se je stvar končala, se ne spominjam več.
Povsod, kjer se je le dalo, smo vtaknili svoje firbčne nosove. Mene je najbolj veselilo iskati jajčka okoli
hiše, na štali in v senu. Včasih se je kateri kokoški
tako mudilo, da ga je znesla kar sredi dvorišča. Ko so
nam jih mame ocvrle na dobrih domačih ocvirkih,
je bila to še dodatno uživanje.
Neko jutro smo v cerkvi pomagali prenašati cvetlične lončke in župnik nas je nagradil kar s celimi
ploščicami hostije, potem pa smo važni hodili okoli
in jih počasi in pobožno lizali kar ves dan. Večkrat
pa smo tudi med zajtrkom tekli pomagat zvonit; po
zadnjem gongu smo vrv potegnili, kolikor se je dalo
navzdol, in jo čvrsto zagrabili, da nas je potegnilo
visoko v zvonik, potem pa smo se kot opice počasi
spustili na tla.
Če je v Podbočju zmanjkalo idej, smo jo mahnili
na obisk čez Krko na Brod, kjer so tudi počitnikovali sorodniki. Najbolj se spominjam Mihe in Andreja.
Igrali smo se na primer ravbarje in žandarje, midva
Šiškarja sva poznala kozo klamf, zemljo krast in
med dvema (ognjema). Ob neki priliki, ko smo bili že
precej razigrani, pa sta nas naložila na nekakšen voz,
mislim, da je bila ciza, in nas zapeljala v Krko. Ni
treba posebej povedati, da se je igranje za tisti dan
končalo.
Ko se tako spominjam, kako nam je bilo lepo, zanimivo, pa tudi poučno, bi vsakemu mestnemu otroku želela, da bi lahko vsaj enkrat doživel take počitnice, kot sem jih takrat jaz.
Mojca Kogoj
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Štirje junaki iz dveh risanih filmov,
ki ju rad gleda avtor risb
Bart Sotler (10 let)

Poštar Peter
avtor Aljaž Repinc (7 let)
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OTROŠKI KOTIČEK

Konj
Zala Kerin ( 10 let)

Rožice
Maks Kerin (8 let)
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USTVARJALNI KOTIČEK

Velikonočni zajčki
S časom se nam je nabral poln predal premajhnih
in tudi strganih otroških nogavic. Nekaj sva jih z Aljažem izbrala in jih spremenila v zajčke. V navodilih, ki
jih je v šoli dobil za izdelavo zajčkov, je pisalo, da naj kot
polnilo uporabimo riž ali zdrob, vendar sem se odločila, da bodo šle v nogavico za polnilo druge nogavice.
Res se polnilo potem ne oblikuje tako enostavno in je
treba biti previden že na začetku, vendar so zajčki stabilnejši, pa še riž ne leti ven. V enega sva vseeno poizkusila dati nekaj riža, vendar se je izkazalo, da je precej
težko zavezati nogavico tako, da riž ne pada ven. Ker se
Aljaž z zajčki rad igra, pa morajo biti bolj vzdržljivi.
V spodnjem delu nogavice oblikujemo telo, približno tam, kjer je peta, pa glavo. Vmes zavežemo
vrvico, kasneje pa dodamo še okrasni trak. Na vrhu
glave prav tako zavežemo z vrvico. Ušesa oblikujemo
tako, da ostanek nogavice prerežemo na pol in potem
še obrežemo v obliki ušes. Zajček potrebuje še oči in
smrček. Narišemo jih z alkoholnim flomastrom.
Daša Kerin
Potrebujemo:
j škarje
j v rvico
j nogavice

j alkoholni
flomaster
j okrasni trak
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KRIŽANKA

Ti, ti, virusi
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Pravzaprav ne vemo, kako bo letos s pikniki in vsakovrstnimi druženji večjih ali manjših skupin ljudi, ker
lahko epidemija nevarnega virusa kadarkoli ponovno
izbruhne in nas vse prisili v osamo, a mi vseeno načrtujemo naš tradicionalni septembrski piknik, kot da
epidemije ni. Ravnali bomo skladno z navodili oblasti,
se pravi, da bomo piknik izvedli, če bo to možno in
varno, v nasprotnem primeru pa bo odpadel. Predvideni datum piknika je sobota, 12. september 2020.
Že lani smo imeli na tnalu organizacijo piknika
na novi lokaciji, pa smo potem vseeno pristali v Velikih Malencah, našem baznem prizorišču. Letos
bomo ponovno poskusili z novim prizoriščem in tokrat smo izbrali Ribnico, pa ne tisto na Pohorju, temveč tisto, iz katere je doma Ribničan Urban, po celem
svetu znan, skupaj s svojo suho robo.
V Ribnici je veliko za ogled zanimivih stvari, na
primer muzej Ribnica v mestnem gradu, galerija Miklova hiša, cerkev sv. Štefana in muzej Škrabčeva domačija. Ob poti do Ribnice pa je še nekaj zanimivih
točk, od romarske cerkve pri Novi Štifti do rojstnih
krajev Primoža Trubarja in Josipa Stritarja, s katerim
je naša rodbina tudi povezana.
Ne nazadnje je dolina pod Malo goro čudovito
naravno okolje, kjer so domačini ustvarili tudi nekaj
kotičkov, primernih za druženja. Enega takih bomo
najeli zase in se po opravljenih ogledih družili ob dobri hrani Krka_www_domena_SI.pdf
in prijetnih pogovorih. Natančen načrt
ogledov in lokacije piknika bomo pripravili takoj, ko
bo možno. Spremljajte našo FB in spletno stran!
Marko Banič

