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PREMISLEKI V ČASU ZAPOVEDANE OSAMITVE
Pravzaprav sva z Andrejem, predsednikom, oba zelo vesela in zadovoljna: nenadoma imamo za to številko našega četrtletnika Trte dovolj prispevkov. In to
brez hudega priganjanja, prošenj, opomnikov in posebne mobilizacije. Kar je zelo
v redu. Najbrž smo v tednih našega samevanja doma in v krogu najbližjih veliko
razmišljali in tudi premislili ter domislili marsikaj. Pospravljali smo stanovanje,
omare, predale, fascikle, kleti, garaže in podstrešja. Tudi naša, v naših glavah. Nekaj pospravili, marsikaj počistili in pozabili. Nekaj pa je seveda ostalo. Upam, da
najlepše in najboljše.
Spomnili smo se znancev in prijateljev, ki se jih po navadi niti ne. Ker so nam
seveda sami po sebi umevni. Mogoče se nam je v tem času pripetil tudi ožji izbor
in smo poklicali večinoma ali pa le tiste, za katere nam je res mar. Tiste, ki jih resnično imamo radi in jih pogrešamo.
Nenadoma se nam je ponudil tudi čas. Umirili smo se, nikamor ni bilo treba
hiteti, ker tudi nismo smeli od doma. In glej, glej! Odprle so se lepe priložnosti, da
nekaj napišemo za Trte. Nekaj, kar smo že dolgo pestovali v glavi, o čemer smo že
dolgo razmišljali, sestavljali, kombinirali, si celo obljubili, da bomo to napisali ob
prvi priložnosti, ko bomo imeli mir in dovolj časa … Seveda smo odrivali in odlagali, ker ni prava priložnost, ni časa, ampak že bo. In tako naprej!
No, ta »čas« je tokrat spremenil svojo nrav. In se je kar sam ponudil, se odločil
in nas prisilil, da ga imamo na pretek. Izgovori so bili in so še na zelo trhlih nogah.
Zato so lahko ti sadovi ustvarjanja in pisanja tukaj pred vami.
Zapovedane osamitve se počasi umirjajo, skušamo se vrniti v normalo, ki to
niti ni. Marsikaj se spreminja in se bo še spremenilo. Na bolje? Nekatere stvari
nedvomno bodo bolj pristne, neposredne, ampak nič od tega se ne bo zgodilo
popolnoma samoumevno, brez težav in brez nesporazumov. Torej mirno, odgovorno, pamet v roke in soočajmo se z novimi izzivi. Vidimo se kmalu, če ne prej,
pa na pikniku v septembru! Upam, da ne bomo več maskirani!
Peter Povh
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bo skoraj zmešalo, saj ni navajena, da mora počistiti
sedaj tudi vsa oprijemala. No, vsaj trudi se. V stanovanju se takoj poškropim z razkužilom, pa še umijem
se. Upam, da sem negativna, ha.
Po kosilu in siesti igram klavir. Hej, tista Zagorski
zvonovi ni težka, ampak vedno se nekje zmotim in
igram prepočasi. Pokličem Danico, ki mi je note že
pred časom prinesla. In se začneva upevati preko telefona, potem vključiva še Drejca. Moram priznati,
da sem zelo hripava, morda še vedno zaradi refluksa.
Danica ima lep zvonek sopran, pa ima čez 80 let.
Ampak tercet je bil kar zanimiv, se moramo še malo
izpopolniti.
Ja, obolelih za virusom je vedno več, baje 253,
ampak so spremenili načina štetja, tako da ne testirajo vseh potencialnih bolnikov. Torej številke bodo,
tako kot statistika, ena velika laž. En bolnik je umrl,
star čez 65 let in kronični bolnik na ledvicah. Dva sta
v slabem stanju, ostali so lažje oblike.

Izvlečki iz koronadnevnika
Alenke Kerin
12. 3. 2020, četrtek
Število okuženih se veča v Sloveniji. Odpovedujejo
športne dogodke, smučarski pokal v Kranjski Gori,
skoke v Planici, vse mogoče in nemogoče. Počasi se
me prijema neprijeten občutek, skoraj panika.
Celo dopoldne sem bila na vezi z Lukom iz društva upokojencev SKB banke, tako da sva oblikovala
besedilo za internetno stran, skratka vse odpade, izlet na Kras, Beograd in Đerdap.
Z Drejcem odpovedujeva tudi pevske vaje Lipe do
nadaljnjega in občni zbor Lipe bo le korespondenčni,
pričakujemo pisna poročila odgovornih sodelavcev v
zboru, upam, da ne bodo preveč leni.
Pri Retro zboru, kjer Drejc prepeva, so odpovedali vaje do nadaljnjega. Skratka resno sranje.
Beni ne pride zvečer v varstvo, ker so tudi vse cerkvene dogodke, ki so vezani na več ljudi, odpovedali,
pravi Sonja.
13. 3. 2020, petek
Miha je navsezgodaj poklical Sonjo in diplomatsko začel debato, da se ne bi dobili na Benijevem rojstnem dnevu v nedeljo, ker nas je veliko in še otroci
in se bomo lahko okužili, skratka drek. Tako me je
Sonja obvestila, da ne bo fešte v nedeljo.
Berem. Že dolgo časa berem Poslednjega kitajskega cesarja – v angleščini, zelo slabi, knjiga je izšla
1962 in je temu času primerna. Ampak sem vztrajna.
Med vrsticami se da tudi nekaj jasnega bolj prebrati,
čeprav je v glavnem zlasti drugi del kot propagandni
material Ljudske republike Kitajske. Knjigo je kupil
Drejc leta 1988, eno leto pred zloglasnim pokolom na
Tien an Menu, na Kitajskem.
Šla sem v trgovino, našo, majhno, čez cesto, mali
Mercator. Neverjetno veliko ljudi. Poleg dijakov z bežigrajske gimnazije in kaj vem še, od kod, je še nekaj
starejših s totalno napolnjenimi vozički hrane. Pobrali
so vso belo moko, mene je zanimala itak ajdova moka.
Pa konzerve, pa meso, pa olje, pa kaj vem, kaj še vse. In
sem šla še na trg, ker sem mislila, da ne bo veliko ljudi.
Kje pa, vrsta iz mesnice, ampak mesa več kot dovolj.
Pač čakaš, smo se že malo odvadili čakati v vrstah.
14. 3. 2020, sobota
Drejc neumorno dela svoje poročilo. Stanje nespremenjeno. Tečen je. Ne gre mu. Program kompliciran, ne obvlada vseh podrobnosti, jebentiboga, je
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ravnokar izustil. Moj racionalni nasvet, naj poročilo
pošlje v starem Wordu, ignorira in vztraja na drugi,
predpisani obliki. Na Kitajskem so ostali v Wuhanu
izolirani in v karanteni praktično dva meseca, brez
izhodov ven, ne vem, kakšna je bila oskrba s hrano,
tega jim itak ne gre vsega verjeti, ker se sprenevedajo
in lažejo, prikazujejo vse najboljše, kar lahko – Potemkinove vasi …
Kitajskega cesarja sem končno končala. In našla
drugo knjigo. Tokrat v nemščini, Aleksander Solženicin, Rakov oddelek, no, česa primernejšega pa res
ne bi mogla najti. Ampak je dobra.
Po telefonu sem čestitala Beniju za rojstni dan in
mu poslala poljubčke, darilo dobi, ko bo konec tega
virusa, sem rekla in mi je poslal najmanj deset poljubčkov v telefon in sporočil, da ima tudi on en vlak,
ki mi ga bo dal, ko ne bo več korona virusa. Luštno.
Tjaša, Daša me pokličeta, hej, postrigla sem ji
lase, imamo se kot pri frizerju, še Aljaž bo malo bolje
postrižen, poslala sem ti preko e-maila slike v posebnem programu. Ne morem pogledati, kljub vsem Dašinim navodilom po telefonu. Sem glupa za internet.
No, pa vadimo Viber. Hej, ne vem, kako mi je uspelo,
da smo se dobile skupaj, družina, preko slik in sedaj
se občudujemo, kako smo lepe, kratke lase, jaz imam
pa frizuro kot France Prešeren, to ti pride, če hočem
imeti na stara leta dolge lase.
Najbolje je, da grem po bučno olje in čaj na Stari
trg, ker kasneje ne bo nič boljše, temveč le slabše. Torej v soboto je bilo na tržnici še kar nekaj ljudi, vrste
pred mesnicami, pokrita tržnica odprta le z ene strani, ampak bučnega olja dovolj. Na Starem trgu sem se
počutila kot v mladih letih, žive duše ni, nekaj ljudi
sprehajalcev, seveda turistov ni nikjer, se kar malo
prileže, če ni preveč ljudi.
15. 3. 2020, nedelja
Mir. Dobro sem se naspala. Moram si narediti
nek vozni red za naslednje dneve, morda tedne, za
biti in preživeti ugodno v samoizolaciji.
Popoldanski program je igranje klavirja, ponavljam tisto, kar naj bi že znala, in se učim še kaj novega, sicer že nekaj let, Debussy, Potopljena katedrala
– mi še ne gre, je preveč kompliciranih akordov, ampak bom zmagala, sedaj imam veliko časa.
Ob 18.00 uri se oglasita dve trobenti, nekje v bližini bloka. Na balkonu. Danes naj bi imeli glasbo na

Najcenejša maska Alenka Kerin
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balkonu, ker so koncerti prepovedani. No, jaz sem
itak na glasni Debussyjevi Potopljeni katedrali, ampak klavir na balkon ne gre. Trobenti se oglašata vsaka po svoje, ena igra evropsko himno, Beethovnovo
Odo radosti, druga pa ne vem kaj. Čez nekaj časa se
zasliši violončelo, lepo na balkonu vrstne hiše, pogledam z daljnogledom, mlado dekle igra na pamet in
lepo. Konča. Spodnji sosed ji zaploska, jaz tudi iz 8.
nadstropja bloka v bližini.
Sicer v poročilih na TV SLO vidim, da so Ljubljana in tudi druga mesta povsem prazna. Zaprte bodo
gostilne, bifeji, restavracije, šole, vrtci, muzeji, galerije … vse trgovine razen živilskih in bencinskih servisov ter lekarn.
16. 3. 2020, ponedeljek
Skeniram diapozitive, sem pri številki 9801, imamo jih pa do številke ok. 16.000 – do leta 2004, ko
smo prešli na računalniške fotografije, ki so že v spominu. Torej dela mi ne zmanjka.
Končno se odločim, da grem čez cesto v trgovino.
Rokavice na vhodu, založenost še kar dobra, našega
graha ni, je pa italijanski – le kako se morajo bati starih italijanskih konzerv – kruha ni več 100 vrst ampak le 85 npr. … poli salama je umanjkala, zato je pa
druga piščančja iz Pivke prav tako dobra. Skratka
brez panike, le zelja za solato nisem dobila. No, bomo
jedli pa stare paradižnike, da ne umrejo v frižiderju.
Rokavice snamem šele pri naših smetnjakih. V dvigalu naša čistilka čisti stene in vse okoli, pravi, da se ji

18. 4. 2020
Samoizolacija. Prvi teden ali 10 dni sem bila pa
res malo zavrta. Takoj, vsak dan smo se morali videti
po telefoni z otroki, da jih ja ne pozabim, velikih in
malih. Naučila sem se delati v Viberju. Dobro.
Pridno sem pospravljala stanovanje, Sadije seveda
ne bo, sem jo poklicala in odpovedala začasno. Generalno pospravljanje zunanjega dela kuhinje. Reševanje križank, igranje klavirja, skeniranje, gledanje TV-programa.
Drugi teden me je pospravljanje že malo minilo,
tudi vsakodnevni Viber klic otrokom ni nujen, je pa
lepo, da se vidimo, in vsi prijatelji si pošiljamo vice na
temo koronavirusa. Stik ostaja, čeprav virtualen.
Skeniram. Če je prehladno, hodim peš na Žale. Kako
primerna lokacija. Ampak ptički pojejo in zeleni
drevje.
1. 5. 2020, petek
Dež pada ponoči, ne podnevi, vsaj manj. Lepo.
Strašna suša je in sam prah povsod, tudi cvetni, na
katerega sem malo alergična. Menda bo danes protest proti vladi JJ na kolesih, 3000 kolesarjev po Ljubljani.
Vadiva, oba, alt in bas, kako bi štiriglasno zapela
Pesem o svobodi, za po telefonu, za Flajšmane. Slabo
gre, bom pel raje tenor, ampak jaz soprana ne morem, je previsoko, no, pa še alt tukaj nekaj narobe pojem, grozno, po 50 letih petja ugotovim, da so note
drugačne, kot si jih predstavljam. Vadiva, dva sistema
bo dovolj za prvomajsko budnico, takole nekje ob 11.
uri. Še malo akordov s klavirjem zraven, namesto
harmonike, pa bo bolje. Pokličem Nadjo in Zdaj zaori, zaorjeva, dobro, dobro, se smeji Nadja. Skoraj sva
zmagala, ampak do konca pesmi pa ne greva … Marjan pravi, ja, začetek je bil kar dober, seveda potem
pride bolj komplicirani del in sva ga zasrala, ha. Am-
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Sopranska grupa Lipe na vaji pod lipo

pak živel prvi maj … je pa le bil.
Joj, ne, midva ne bova protestirala
s kolesi po Ljubljani, greva raje po
vino. Dež je ponehal, sonce se
kaže, svetloba je strašno lepa, zrak
je opran. Optimista pa taka. No,
če ne bova šla na Korčulo, bova
šla vsaj v Rateče konec julija.
Malo prometa ob Ljubljani.
Cesta na Dolenjsko je prazna,
tako kot med našo desetdnevno
vojno. Morda pet kamionov in nekaj osebnih avtov. In prideva v
Razkriže skoraj točno ob treh. Ja,
saj je polno avtov. Kakšen koronavirus, tu imamo piknik. Cela
žlahta, Andrej, Marinka, Simon
in Janja z otrokoma, Andreja, pa
še starša od Janje in na koncu še
midva. Vreme je še lepo, sonce je
toplo, ampak prihajajo oblaki in
ploha. Ko se vračava na Brod, ob
šestih popoldne, pa spet sije sonce
in barve so čudovite, labodka sedi
v gnezdu in greje jajčka. Krka je
zelena, vse je zeleno v odtenkih,
most je popravljen, malo, za silo
gre. Andreju in Marinki še dve
zapojeva, tisti, veš, ki sva ju zapela
Majdi za 95. rojstni dan, predvčerajšnjim, po telefonu v dom starejših občanov.
Andrej Rode prilomasti po
vino ob desetih zvečer, ja, kaj pa
hočemo, saj me kava še drži pokonci. Sem delal za vaju osebno
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presenečenje, samo za zdravje, in
nama je podaril vsakemu po dve
maski Ne, ne bom vojni dobičkar,
dobita jih zastonj. Seveda je tudi
vino zastonj, torej stane ena maska
9,8 €. Za prijatelje. Pa sem res vesela, da imamo uporabne maske, za v
trgovino, za v mestni avtobus – če
bom šla, le na srednji vhod in se
štemplat, ker nimam mesečne ...
4. 5. 2020, ponedeljek
Že drugi dan je podatek, da ni
nič novo okuženih. Do sedaj torej
1439 okuženih in mrtvih ok. 85.
Ampak po podatkih Biserke Meden je bilo od teh mrtvih ok. 60 iz
domov in le 10 od teh je umrlo v
bolnici. Torej v glavnem se je stvar
dogajala v domovih za starejše in
to v treh domovih, Ljutomer,
Šmarje pri Jelšah in Metlika. Domov imamo verjetno v Sloveniji
sto. Skratka štala. Ampak štala
tudi zato, ker je bila zaradi treh
domov v karanteni cela Slovenija.
Ali je bila torej vsa zadeva precej
pretirana? Sicer pa so od danes
odprti lokali, terase, manjše trgovine, servisi itd. Parkirnine so plačljive, avtobusi pa še ne vozijo,
hura, pa taka usklajenost. V Ljubljani, pokazali so na TV zvečer, je
bilo vse polno ljudi pozno popoldne ob Ljubljanici, v lokalih, nekateri na en meter razdalje, nič od
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tega, mask zunaj ni, le v trgovini.
No, bomo videli, kako bo vnaprej.
Na tržnici ni bilo pretiranega prometa, ampak ljubljanske srajce so
že sedele v svojih terasastih lokalih, ampak miz je bilo nekaj manj
kot običajno ali bolj na redko.
Gospoda ministra Počivalška
vlačijo z interpelacijo sem ter tja,
nabava mask je kriminal, ampak
je vprašanje, če mu bodo uspeli
kaj dokazati. Tresla se gora, rodio
se miš, pravijo Hrvati. Velja tudi
za Slovence.
Daša je zelo delovna, ampak denarnega efekta seveda ni, vloga za
razpis, telefonijada od Poncija do
Pilata zaradi statusa »izobraževanje«. Ampak je uspela. Aljaž mi
obrazloži, kako narediš iz popečenega toasta lincerške kekse. Odlilčno. Ali si boš zapomnila recept v
glavi. Seveda, pa še zapisala sem ga.
Zbrali smo dovolj pevcev, ki so
vsi navdušeni, da se dobimo v sredo pri Šternu. Karli je končno povedal tudi, katere note moramo
prinesti s seboj.
Se že vsi veselimo. In jutri
imam frizerja, skrajni čas.
Drejc je bil strašno delaven,
nabavljal je papir za kopiranje, pa
celo popoldne visi na računalniku. Ne vem, kakšen bo efekt.
Pred 40 leti, torej 4. maja 1980,
je umrl Tito ali, kakor se prav
reče, naš tovariš Tito. Zdaj smo
pa tam, Tito po Titu, smo prepevali, Jugoslavijooooo, Jugoslavijooo, od Vardara pa do Triglava …
itd. Nič od tega.
6. 5. 2020, sreda
Dež je ponoči ponehal, če je
sploh kaj padalo. Zjutraj je hladno
in oblačno. Ampak baje bo sonce.
Aleš pošlje e-mail, tole počivanje
na travi vas lahko drago stane, 400
€, Iztok se ne počuti dobro in ne
pride k Šternu ali pa malo cvika,
tudi res zaradi policije in svojega
zdravja. Prišlo nas je, k Šternu, 25
pevk in pevcev. Karli je bil dobre
volje, celo zapeli smo 7–9 pesmi, od
začetka do konca, sedeči na stolih,
na zeleni travi, pod velikoooo lipo,
na 1,5 m razdalje, tik ob bazenih,

modrih, praznih, kosi so na lipi peli
ubrano in glasno. Mi tudi. Po pavzi, ki je pomenila konec prepevanja, smo imeli seveda pivo od Braneta, pa torto od Marjance, ocvirkovke od Branetove žene in moje
kifeljčke, ki so šli, kot bi mignil.
Druženje, klepetanje, na daljavo, nekdo z masko, večina brez,
bilo je prijetno, dve uri sta minili,
kot bi mignil. Upam, da nismo
okužili eden drugega in da se ne
vidimo na Njegoševi.
Popoldne sva šla z Drejcem na
obisk k Olgi v Murgle in ji nesla
štiri številke Trt, ki jih ni prinesel
poštar, v Murglah imajo očitno
pozabljivega ali raztresenega poštarja. Na soncu, v atriju smo poklepetali, tako za eno uro. Za nameček je naslednji dan prinesel
poštar tudi odposlane izvode.
11. 5. 2020, ponedeljek
Rahljanje omejitev, športniki
pritiskajo, lahko vadijo tudi skupinske športe, pa v zaprtih prostorih. Vsak dan nekaj novega, sploh
sem že pozabila, kaj vse ne dela.
Daša ima možnosti za svoje tekmovalke, da začnejo, ampak vse
aktivnosti so strašno neusklajene.
Telovadnice v šoli bodo zaprte.
Končno Ljubljana pripada Ljubljančanom, nič Kitajcev, Korejcev, Italijanov, turistov sploh, tudi
v službo iz podeželja očitno ne
hodijo, ni preveč avtov. Ne bi bilo
slabo, takole, le za Ljubljančane.
15. 5. 2020, petek
Kar naenkrat ne bo več epidemije, seveda, sicer bi morali vse
finančne podpore plačati še za
mesec junij, tako bo pa virusa konec 31. maja in pomoči tudi. Pa se
znajdi. Ukrepi ostajajo v veljavi še
do konca meseca, jasno, epidemiologi se ne strinjajo s tem preklicem epidemije, bomo spremljali
situacijo, ampak denar je denar,
finance so finance in epidemije
bo konec, ko bo rekel predsednik
vlade JJ, da bo konec. Uporaba
omejitev pa do konca 31. 5. 2020.
Kislo zadovoljstvo ...
Alenka Kerin

Zoran Didek,
vsestranski umetnik
11. junija obeležujemo že 110.
obletnico rojstva našega sorodnika, akademskega slikarja in likovnega teoretika Zorana Didka. Rodil se je v Ljubljani v hiši na Ilirski
ulici 19. Oče, rojen 1882 v Hradcu
Kralovy, je bil po rodu Čeh in po
poklicu geometer, na terenu pa je
spoznal Ano Stritar iz Sv. Križa
(Podbočje), rojeno leta 1888.
Mlajši brat Jože je študiral gradbeništvo, Zoran pa se je vpisal ne
zagrebško umetniško akademijo,
kjer je z odliko diplomiral leta
1933. Pred vojno je večkrat razstavljal skupaj s skupino mladih
slovenskih likovnih umetnikov, ki
je nastopala pod imenom Klub
neodvisnih.
Po vojni so ga povabili za profesorja v novoustanovljeno Šolo
za umetno obrt, kjer je uvedel
predmet likovna teorija, kar so
potem prevzele za njim vse šole te
vrste po Jugoslaviji. 1967 je postal
redni profesor na ALU. Vzporedno se je ukvarjal s slikanjem,
oblikovanjem, notranjo opremo
javnih zgradb, tovarn in hidrocentral, projektiranjem javnih
spomenikov, postavitvijo razstav,
filmom in likovno teorijo. Leta
1975 je dobil Prešernovo nagrado
za življenjsko delo in 27. oktobra
istega leta, v času samostojne razstave v galeriji Labirint v Ljubljani, je umrl za posledicami večletnih zdravstvenih težav. Pokopan
je Ljubljani.
Največji del Didkovih slik si
lahko ogledamo v Kostanjevici, v
Galeriji Božidar Jakac. Večina je
zaznamovana z motivi, ki jih ponuja pokrajina ob Krki, s prebivalci, njihovimi običaji, okoljem in
interierji vinskih hramov, gospodarskih poslopij, živali in predme-
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tov iz tega okolja. Bil je samotni
jezdec, ki se ni oziral na trenutno
slikarsko modo. Vztrajno je sledil
svojim analizam in iskal originalne rešitve za svoje likovne probleme. Ves čas ga je vodila čista misel,
ki se reflektira v njegovih slikah z
globino enostavnosti, kar daje njegovim slikam izjemno težo.
Peter Povh

Zoran Didek, Avtoportret, plastificiran (melamin) akvarel, okoli 1960

Častitljiv jubilej
Majde Povh
Majda Povh

Foto Andrej Kerin ml.

Foto arhiv

Prav dobro smo vedeli, da naša
Majda 30. 4. 2020 praznuje 95 let,
kar je verjetno največja starost, ki jo
je dosegel katerikoli Kerin ali Stritar
doslej, zagotovo pa, odkar smo
ustanovili Društvo Kerini & Stritarji leta 1995. Zato smo si zamislili,
da Majda zasluži posebno priznanje, ki ga za tak jubilej še ni bilo. Žal
slavljenke v času karantene nismo
mogli obiskati v domu upokojencev
na Poljanah prav na njen rojstni
dan. Alenka in Andrej sva ji zato po
telefonu zapela pesmico:
“Draga nam Majda,
pa zdrava ostani,
svoje prijat’lje pa v srcu ohrani!
Bog ti daj mnogo let še na tem
svet’ živet,
da boš dočakala najmanj sto let!
Bila je zelo vesela in dogovorili
smo se, da jo obiščemo v širši zasedbi predstavnikov Društva K & S
ob prvi priložnosti, ko bodo obiski
dovoljeni. Vendar obiski tudi zdaj,
ko to pišem še vedno niso mogoči,
Peter pa nam je sporočil, da je Majdi dovoljen izhod na dvorišče ali
krajši sprehod. Tako smo se dogovorili, da se snidemo v Vodnikovem
hramu v četrtek, 11. junija, ob
17.00. Peter je vse organiziral in
zgodilo se je srečanje, še prej pa je
tekla akcija podpisovanja posebnega priznanja, ki je priloženo temu
zapisu. Več o srečanju in nadaljnih
srečanjih z jubilantko Majdo pa
bomo poročali v Trtah 99.
Andrej Kerin

Dr. Jakob
Radoslav Razlag

Zahvala Majde Povh:

Iskrena hvala vsem, ki ste mi čestitali po telefonu ali pa poslali
prijazne želje po pošti za moj 95. rojstni dan. Žal nam je karantena
pokvarila skupno veselje s klepetom ob kozarčku!
Prisrčen pozdrav in upam, da se bomo kmalu lahko videli v živo!
Majda Povh
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Mislim, da je bilo v 2. ali 3. razredu osnovne šole, ko smo učenci
osnovne šole Brežice obiskali grob
domoljubnega pesnika, ga okrasili
in prižgali svečko na starem brežiškem pokopališču, ki ga danes ni
več. Deloma sta ga prekrila novi
atletski in nogometni stadion, deloma pa zavesa iz smrekovih dreves, ki meji na ulico Ob stadionu.
Spominjam se spomenika, obeliska, ki pa je bil kasneje ob širitvi
stadiona zavržen in odpeljan neznano kam. K sreči je bil še pravočasno najden in danes čaka na čiščenje in restavracijo napisov v Posavskem muzeju Brežice.
O kom vam govorim?
O pesniku, politiku in zavednem Slovencu dr. Jakobu Radoslavu Razlagu, ki je s svojim življenjem zaznamoval tudi Brežice in
katerega 140. obletnice smrti se
spominjamo letos 5. junija.
Dr. Razlag je bil rojen 12. julija
1826 v Radoslavcih pri Ljutomeru,
obiskoval je nižjo šolo in gimnazijo
v Mariboru, študiral bogoslovje v
Gradcu, ga predčasno prekinil in
nadaljeval s študijem prava ter bil v
Gradcu leta 1854 promoviran za
doktorja. Tam je ostal do leta 1862
kot odvetniški koncipient, poučeval je slovenski jezik na realki in bil
sodni prevajalec za slovenski jezik.
Že v času študija v Gradcu se je
navduševal za delo drugih
slovanskih buditeljev: Antona
Krempla, Stanka Vraza, Jozefa
Šafaržika in Jana Kollarja. Vraz je

nanj literarno vplival in ga usmerjal
precej ilirsko, vendar so ga kritike
ljubljanskih in celovških narodnih
krogov od tega kmalu odvrnile. Vrnil se je k ljudski slovenščini in leta
1863 izdal Pesmarico ljudskih pesmi, ki se pojo na Slovenskem, ki je
bila hitro razprodana in v Ljubljani
1878 ponovno ponatisnjena. Iz tega
obdobja je znana njegova Bodi zdrava, domovina, ki jo je uglasbil Benjamin Ipavec in se poje še dandanes.
Toliko na kratko o njegovem literarnem delu.
V Brežice se je naselil leta 1862
in tam odprl odvetniško pisarno.
Ker je bil to čas narodnostnega prebujanja, se je tudi sam dejavno
vključil v javno politično življenje in
bil že leta 1865 kot prvi Slovenec izvoljen za poslanca v štajerski deželni zbor v Gradcu. Bil je to čas taborov, na katerih je sodeloval kot govornik in se je zelo priljubil ljudskim
množicam. Leta 1868 je predsedoval prvemu ljutomerskem taboru in
predlagal, da se »Slovenci enkrat
morajo v jedno administrativno celoto združiti«. Isto leto je nastopil
tudi na taboru v Žalcu in nato v letu
1869 v Vižmarjah pri Ljubljani, kjer
smo lansko leto slovesno obeležili
200-letnico tega tabora.
Lovro Toman in Janez Bleiweis
sta ga leta 1869 zvabila v Ljubljano,
kjer je postal eden najvidnejših borcev za slovenstvo. Tu je dve leti izdajal še revijo Slovenski pravnik. 11.
septembra 1871 pa je bil Razlag kot
prvi Slovenec imenovan za glavarja
dežele Kranjske. Da pa je to uspelo
prav Štajercu, poročenemu z Nemko, nekaterim ni bilo povšeči, zato
so mu to tudi očitali in spletkarili
zoper njega, češ da je preveč liberalno usmerjen in prijazen do Nemcev. Vendar ga to pri njegovem na-
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rodnem gibanju ni ustavilo in je bil
kot voditelj mladoslovenske frakcije
leta 1873 izvoljen celo v dunajski
parlament, kjer je poizkušal delovati spravno in za dobrobit Slovencev.
Žal so ga razprtije utrudile, tako
da se je leta 1877 iz politike umaknil
in se ponovno naselil v Brežicah, v
graščino, kjer je leta 1880 v starosti
54 let po krajši bolezni umrl in, kot
že navedeno, bil tam tudi pokopan.
Citat iz poslovilnega govora
dr. Vošnjaka:
»Počivaj zatorej v miru! In če se
Tvoj duh z visočin ozira doli na
nas, naj mu bode ta slovesni trenotek malo povračilo za mnogo britkih ur in neopravičena natolcevanja, katera si moral v življenji prenašati, naj mu bode v dokaz, da se
Slovenci hvaležno spominjamo
svojih delavnih, zvestih sinov in da
ime: Dr. Radoslav Razlag nam
ostane sveto in nepozabljivo na
veke vekov!
Slava Tvojemu spominu! Večnaja Ti pamjat:«
Ali poznate pojem Razlagovina? Pa ga nekoliko razložim. Po pisanju čateškega župnika Jožeta
Packa v knjigi Čatež skozi zgodovi-

Grob dr.Razlaga Foto arhiv

Med cvetočimi češnjami
in snegom pod goro Fuji
(Japonska pred letom dni)

Razlagova ul. v Brežicah
Foto D. Iskra

Hokejsko moštvo »Razlag« Brežice iz leta 1950

no se del hriba na zgornjem robu
Čateža levo še danes imenuje Razlagovina, cesta, ki vodi do zadnjih
hiš in vikendov, pa Razlagov breg.
Moram pripomniti, da mi je ta pojem znan že od malih nog. Ko sem
februarja letos v Brežicah povprašal tri naključne Brežičane o Razlagovini in želel vedeti, po kom se
imenuje 100 m dolga Razlagova
ulica, niso vedeli o tem nič. Naključje ali neznanje? Več vedo o Razlagu v Celju in Mariboru, kjer imajo
tudi Razlagovo ulico.
Vrnimo se na Razlagovino, kjer
je imel dr. Razlag svojo posest,
okrog 3 ha vinogradov in 6 ha sadovnjakov, kupljeno od mokriške
graščine. Ugotovljeno pa je bilo, da
dr. Razlag tam nikoli ni živel, pač
pa je bil oskrbnik posesti njegov
brat z družino, kot izhaja iz kronike
čateške župnije. Severna lega
obronka Gorjancev oziroma Razlagovina pa ni bila najbolj primerna
za vinogradništvo in sadjarstvo; saj
se spominjam, da se je sneg tam
obdržal še pozno spomladi. Danes
tam ni več vinogradov kot tudi ni
več nekdanje meščanske šole v
Brežicah, ki se je pred vojno
imenovala po dr. Razlagu in je bila
porušena leta 2012.
Naj nadaljujem in končam s
športno zgodbo v Brežicah. Po vojni mladim Brežičanom ni bil dovolj
TVD Partizan, hoteli so več, kot
opisuje v svojih spominih pokojni
Ivo Graul. In dobili so fizkulturno
društvo Razlag, kasneje preimeno-

vano v Sindikalno športno društvo
Razlag Brežice. To ime pa ni vsem
ugajalo, ne levo usmerjenim Sokolom ne priseljencem, pač pa le domoljubnim domačinom. Razlagovci so telovadili, igrali nogomet, tenis, gojili atletiko, plavali, smučali
in igrali hokej na ledu. S hokejem
na ledu so v Brežicah pričeli mladi
zanesenjaki v času od leta 1949 do
1954 in z udarnim delom zgradili
hokejsko igrišče, ki je kasneje služilo tudi kot rokometno. Malo se še
spominjam, kako so ob mrzlih
zimskih večerih z vodo polivali
igrišče za igro naslednji dan; pred
kratkim je bil na tem mestu zgrajen moderen stanovanjski kompleks, vila bloki.
Danes dr. Razlag žal nima svojega groba, spomenik, ki se je le našel, pa je že restavriran in je trenu-

Foto arhiv

tno shranjen, kot sem že omenil, v
Posavskem muzeju v Brežicah.
5.junija letos, ob 140-letnici njegove smrti, je bila na pročelju nekdanje Mestne hiše (tudi nekdanje
glasbene šole) odkrita spominska
plošča, na predlog brežiškega domoljuba, živečega v Ljubljani, Silva
Klemenčiča, (nekaj malega sem
imel pri tem tudi jaz), v sodelovanju s predsednico krajevne skupnosti Brežice in direktorico Posavskega muzeja Alenko Černelič
Krošelj ter občine Brežice.
Tako so se Brežičani dostojno
oddolžili in poklonili spominu na
skoraj pozabljenega domoljuba,
narodnega buditelja, pesnika in
odvetnika dr. Jakoba Radoslava
Razlaga, živečega in delujočega
tudi v Brežicah.
Darko Iskra

Odkritje spominskega obeležja dr. Radoslavu Razlagu Z leve: župan občine
Brežice Ivan Molan, pobudnik za postavitev Silvo Klemenčič in direktorica
Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj
Foto: Posavski Obzornik
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Sama sem o popotovanju po Japonski vedno razmišljala kot o problemu – kako daleč je, kako bo drago – vse skupaj se mi je zdelo nedosegljivo.
A vsaka ideja, sploh če te ne zapusti in se spremeni v sanje, se sčasoma uresniči. Začela sem prebirati
bloge in potopise, na televizijskih kanalih iskala dokumentarne serije. Začela sem razmišljati, da bi šla
na Japonsko v lastni režiji. Turistične agencije so bile
tako drage, da to ne bo šlo, sem si rekla! Neko zaspano soboto, pozno jeseni 2018, pa se je zgodilo. Najin
sin Svit je na spletu našel zelo ugodni povratni letalski vozovnici Ljubljana–Tokio preko Carigrada v začetku aprila. To je to! Greva!
Bolj ko se je približeval odhod, večjo stisko sem
čutila. Da greva tako daleč, da bo mučno potovanje z
letalom, da bova zapravila veliko denarja ... Vendar
sem potem vse skupaj prepustila notranjemu občutku, ki mi je narekoval, da bo vse v redu. Samo tja moram priti.
Tokio
Po skoraj 20 urah stresnega Carigrada sva odletela
proti Tokiu. Ob pomoči filmov je enajst ur leta minilo
hitreje in lažje, kot sem pričakovala. Na letališču Narita sva bila malo zmedena, nov svet te udari direktno
v nos, a se znajdeva. Naloživa se na vlak za postajo
Tokio in sva na Japonskem. Na glavni postaji je vrvež,
ogromno ljudi, a nekako je vse urejeno. Napisi so tudi
v angleščini, tako se prebijeva ven in poiščeva taksi do
hotela. Nisva želela takoj eksperimentirati z javnim
prevozom. Uglajen starejši taksist z belimi rokavicami in uniformo (na Japonskem je to standard) v črnem taksiju naju odpelje do hostla v okrožju Ginza.
Znajdeva se sredi urejenega okolja (Ginza velja med
drugim za okrožje s prestižnimi trgovinami, kjer kupujejo japonske dobro situirane gospodinje), čisto velemestno vzdušje, kot bi prišla sredi Manhattna. Hostel je zelo v redu, stuširava se in potegne naju na ulice. Tokio je moderno velemesto, visoke stavbe, nebotičniki, vse se blešči in sveti v neonu in ogromnih displejih (Tokio iz začetka 80‘ je bil inspiracija za okolje
v filmu Blade Runner). Proti polnoči je že in odločiva
se, da bova malo vandrala. Fotografirava in se čudiva.
Ura teče in kmalu je že krepko čez polnoč, naju pa še
kar nosi. Saj je doma šele popoldne (časovna razlika je
sedem ur). Proti drugi uri zjutraj se vrneva v hotel in
prvi dan v Tokiu je za nama.

1. del
Zjutraj se odločiva, da greva najprej s krožno vožnjo po Tokiu. Najdeva turistični avtobus, ki je zgoraj
odprt. Vozimo se po ulicah – distrikt Asakusa, ki vodijo do manjše reke, kjer so češnje in tempeljski kompleks Sensō-ji, obkroženi s parkom. Krasno. Veliko
ljudi je, večinoma Japonci, evropskih turistov je bolj
malo. Mlade Japonke v tradicionalnih kimonih.
Obred v templju: umiješ se z vodo, levo roko, desno,
potem še usta. Zajemaš z leseno okroglo žličko. Potem sledi žar, kjer je kadilo, pa listki s srečo ali nesrečo, ki te čaka. Tempelj je ogromen, obdan s prelepim
parkom in cvetočimi češnjami. Spet veliko fotografiranja, a kmalu se začne vreme kisati. Ko najdeva avtobus, že močno dežuje. Na avtobusu naju pričakajo
polivinilaste pelerine in to je to: na odprtem busu v

Samorog Gundam (anime lik) na umetnem otoku Odaiva v
tokijskem zalivu 		
Foto Andreja Banič Zebec
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Obred očiščenja pred vstopom v temepelj - Kjoto
Foto Andreja Banič Zebec

Cvetoče češnje na reki-kanalu Meguro - Tokijo
Foto Andreja Banič Zebec

vrečkah naprej! Premražena in premočena prideva
do hostla in se malo osveživa. Zvečer greva na glavno
postajo, kjer rezervirava vozovnice za Fuji in Kjoto.
Na centralni postaji (sploh njen novi del je ogromen)
najdeva bojda najboljšo vegansko restavracijo v Tokiu s čakajočo vrsto za vstop, kjer si privoščiva ramen

z zelenjavo. Zelo dobro. Postajam vedno bolj sproščena, polna sva pričakovanj in načrtov za nov dan.

Veliki Buda - Kamakura

Foto Andreja Banič Zebec
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Gora Fuji in Kjoto
Posloviva se od najinega Ginza hostla in kreneva
proti gori Fuji. Prvič se peljeva s kakim od
šinkansenov, japonskih hitrih vlakov, in prvič vidiva
japonsko podeželje, ki se začne šele po najmanj sto
kilometrih od Tokia. Najprej so vsaj deset kilometrov
še nebotičniki in visoki bloki, potem se začnejo zasebne hiše v zgoščenih naseljih. Manjše so kot pri
nas, skoraj brez vrtov, prve travnike vidiš šele po skoraj sto kilometrih. V daljavi se vidijo gore. Pokrajina
že zeleni, tudi češnje cvetijo. Hiše so čisto ob progi,
občutek imaš, da bi se jih lahko dotaknil. Vidiš v njihova dvorišča in skozi okna v stanovanja. Vse je zelo
preprosto, a lično urejeno. Nenadoma vsi na vlaku
vzdihnejo. Pred nami je s soncem obsijana gora Fuji.
Točno takšna je kot na razglednicah, vulkanska z razlivajočim se snegom.
Najin hotel je ob jezeru Yamanakako pod goro, ne
bi mogel biti na lepšem kraju. Takoj po nastanitvi
greva na dolg sprehod ob jezeru, od koder je v sončnem zahodu krasen pogled na Fuji. Na spletu ugotoviva, da bo naslednji dan snežilo. Sneg? Od kod? Iz
sobe imava krasen pogled na goro in na jezero, oblečeva se v tradicionalna japonska oblačila in obutev, ki
naju čakajo na postelji, in se počutiva čisto japonsko.
Zjutraj naju res zbudi snežni metež. Snega je zapadlo
že več kot 20 centimetrov. Gore se sploh ne vidi, ker
je v oblakih. Odpraviva se na avtobus in sva seveda
čisto zimsko oblečena in obuta, začudena, a to je posebna dogodivščina. Cvetoče češnje so prekrite s
kupi snega. Midva pa v mislih že naprej v Kjotu. Duh
Kjota naj bi zaznamovalo predvsem to, da je bil dolgo
časa prestolnica. Ponovno hitri vlak, na katerem preživiva kar nekaj ur. A je res udobno, uživam v vožnji.
Kot da bi se peljal v letalu. V Kjoto prideva pozno

Tradicija in modernost - četrt gejš Gion
- Kjoto
Foto Andreja Banič Zebec

Blizu mosta Togetsukyo - Kjoto

popoldne, in ko najdeva hotel,
ugotoviva, da je zaklenjen in brez
receptorja, ki bi naju spustil noter.
Šele s pomočjo prijaznega Japonca, ki je slučajno prišel mimo,
ugotoviva, da so v drobnem tisku
na potrdilu o rezervaciji hotela
zapisane vse kode, in s pomočjo
teh odkleneva notranja vrata, dobiva ključ od sobe in to je to. Hotel je namreč popolnoma avtomatiziran. Po treh dneh sva nad njim
navdušena, saj ima vse, kar potrebuješ na potovanju. Dan se še ni
končal, zaspana nisva bila in sva

Več generacij - četrt gejš Gion - Kjoto
Foto Andreja Banič Zebec

Pod goro Fuji - jezero Yamanaka
Foto Marko Zebec Koren

Foto Marko Zebec Koren

Pred stavbo korporacije NEC - Tokijo
Foto Andreja Banič Zebec

šla peš do mesta. Prišla sva do cesarskega gradu Nijō s palačo Honmaru, ki je ponoči lepo osvetljen, s krasnimi vrtovi in cvetočimi češnjami, v katerem sva uživala do krepko čez polnoč. Ko sva se
vračala, sva videla ob cesti zelo
luštno japonsko restavracijo in takoj sem se zaljubila vanjo. Saj veste, tisto, ko pomisliš, tukaj grem
še na večerjo, potem pa lahko
umrem. A sva ostala zunaj, ker je
bila restavracija nesramno draga,
v njej bi pustila 300 evrov za navadno večerjo. Pa sva rekla, naj bo,

naj ostane v najinem spominu kot
želja, ki je nisva uresničila. Niso
vse želje za to, da se uresničijo,
nekatere morajo ostati tam nekje,
za večno sanjarjenje.
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S kolesom po Kjotu
Kjoto sva si ogledala na kolesih. Odpravila sva se na obrobje
mesta, kjer je znameniti most Togetsukyo, ki je večkrat uporabljan
tudi kot kulisa v zgodovinskih filmih, na obronku hribovja pa
bambusov gozd Arashiyama in
cvetoče češnje. Most se nama ni

Bambusov gozd - Kjoto

Foto Andreja Banič Zebec

Mlade Japonke v tradicionalnih oblačilih - bambusov gozd - Kjoto
Foto Andreja Banič Zebec

zdel nič posebnega, lesen, a takih
imamo tudi v Sloveniji dosti. Je pa
prvotna konstrukcija že iz 9. stoletja. Bambusov gozd pa je prekrasen. Čez most so rikše prevažale turiste, bilo je nekaj Francozov, Nemcev, Azijcev. Predvsem
pa je bilo veliko Japoncev. Kot da
so vsi prišli v gozd, da bi se fotografirali. Pa saj je to tudi lepo, ali
ne? Najboljše so mlade Japončice,
ki se oblečejo v kimone in delajo
selfije ter tako kljub tradiciji izgledajo moderno. Ampak mi je bilo
všeč, tudi sama sem jih lovila v

objektiv. Templji so bili veliki in
mali, imeli so vse, od vodnjakov
do papirčkov, kjer pustiš svojo nesrečo. Tako lepo je, da bi se kar
sprehajal, poti je veliko, vodijo
mimo hišk, ki so vse zelo ljubke in
ne veš, ali so vikendi ali domovanja. Nekateri na dvorišču postavijo stojnico in prodajajo vse, od
spominkov do hrane. Na poti v
hotel v trgovini kupiva suši in v
hotelski sobi imava pravo gostijo.
To, da jeva in sediva na tleh, naju
sploh ne moti.
Sodobne gejše
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Naslednji dan sva šla s kolesom
do cesarske palače Gošo. Odprta je
delno, vstopnina ni visoka. Glavne
stavbe nam niso pokazali. Meni so
bili najlepši vrtovi z velikimi drevesi in kamnitimi mostički čez potočke. V lepi leseni restavraciji sva
si privoščila čaj in rezance, pa čokoladno tortico. Uživala sva trenutek miru in tišine, zdelo se mi je,
kot da srkam duha Japonske. Po
parku sva se odpeljala s kolesi in se
odločila, da poiščeva okrožje Gion,
kjer so se včasih zadrževale gejše.
Tudi danes je ulica polna mladih
gejš, mladih Japončic, ki so oblekle
kimone, si uredile frizure s cvetjem, obule tradicionalna lesena
obuvala in bele nogavice, se našminkale in napudrale z belim riževim pudrom ter imele v rokah
telefone. Na koncu ulice je najstarejši kjotski zenovski tempelj Kenninji. Ob vstopu se moraš sezuti in
si nadeti njihove opanke. Tudi v
tem templju so mi bili najbolj všeč
atrijski vrtovi in peščena dvorišča,
lesene terase in mir, ki te tukaj prevzame. Del templja je tudi t. i. dvorana Dharma, kjer je ogromna papirna poslikava dveh zmajev. Usedla sem se na leseni pod terase, se
umirila, nekateri so meditirali, vsi
pa smo uživali v tistem popoldnevu, na tisti leseni terasi. Japonska
je vedno bolj lezla vame, vedno
bolj sem jo čutila. Po svoje skrivnostna, umirjena, cvetoča, dišeča,
skozi templje poduhovljena. Lepo
je bilo na tak lep dan na Japonskem. Dozdevalo se mi je, da sem
počasi začenjala razumeti ta narod. Vsi so si podobni, a vsak, ki ga
pogledaš, je drugačen. Mnogi so
nasmejani, vsi nekako sproščeni,
umirjeni. Nihče se ne razburja
(glasno govoriti ali celo kričati na
ulici je skrajno nedostojno), ne čutiš nestrpnosti. Prijazno te gledajo,
a ti nekako dajo vedeti, da je bolje,
da jih nič ne vprašaš. Dostojanstveni so in nedostopni. Tako sem
jih začutila.
Kjoto me je očaral, a na vrsti je
bil že sever, otok Hokaido in Saporo.
Andreja Banič Zebec

OTROŠKI KOTIČEK

Samorog, Ema Leskovec (5 let)

Tiranozaver
Benjamin Filip Krek (4 leta )

Indoraptor
Benjamin Filip Krek (4 leta )
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USTVARJALNI KOTIČEK

KRIŽANKA

Ribnik

Čas karantene

Ob šolanju na daljavo oziroma doma je Aljaž izjemno ustvarjalen. Tako nam je pripravil celo gledališko
igo za katero je izdelal ribnik, ribe in ribiško palico. Ribnik je nastal iz ovojnega papirja za darila, ki ga je delno
porisal, da je bolj avtentičen. Saj veste, na ribniku so
kdaj tudi valovi. Ribe so nastale iz papirja in so različnih velikosti in oblik. V osnovi je v vsaki ribi ena ali več
AA baterija. Uporabil je prazne baterije, ki so čakale, da
jih odnesemo v ustrezen zabojnik za odpadke. Baterije
so ovite in oblepljene s papirjem v obliki različnih rib.
Za ribiško palico je prav prišla kar veja na katero je privezal vrvico. Na koncu vrvice pa v bel papir zavit in
zalepljen magnet. Na tako ribiško palico ribe prav
odlično prijemljejo. Veliko zabave je bilo pri ustvarjanju in igranju ter tudi pri ogledu Aljaževe gledališke
predstave o ribah in ribiču. Želiva vam sončne in
ustvarjalne dni.
Daša Kerin in Aljaž Repinc
Potrebujemo:
jb
 arvni papir
večjega formata
j baterije
j magnet
j vrvico

j palico
j lepilni trak
j škarje
j bel papir
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ZADNJE NOVICE

Ta veseli dan!

Koronavirus

V soboto, 6. 6. 2020, sva si po šestih letih skupne
hoje izrekla večni ‚da‘ in postala mož in žena. Trenutke
sreče sva delila s sorodniki in prijatelji. Poročni dan sva
doživljala kot velik dar, saj naju je stanje preteklih mesecev naučilo, da ni prav nič samoumevno. Vsem se iskreno zahvaljujeva za spodbudne besede in tople nasmehe.
Polna ljubezni delava prve korake po skupni poti!
Katja in Luka Povšič

Dragi Kerini in Stritarji, v novi številki Posavskega obzornika smo našli našo skrito pesnico Mici
(Marijo) Kerin iz Podbočja, ki je svoje misli o korona virusu zapisala kot svojevrstno ilustracijo tega
posebnega obdobja.
Prepričani smo, da bo všeč tudi bralkam in bralcem našega društva. Uredništvo
Koronavirus
O nadloga ti presneta, da bi zlodej te vzel.
Vsemu svetu zdaj kraljuješ,
se koronavirus imenuješ.
Si spremenil ves sistem,
strah v kosti nagnal ljudem.
Zaprle so se vse učilne,
cerkve in gostilne.
Je turizem ves zamrl,
tudi državne meje si zaprl.
Ljudi zaprl v karantene,
družine pa za štiri stene.
Zdaj se le doma držimo,
se s koronavirusom borimo.
Kot bi vsak dan šli se pusta,
nadeli maske smo na usta.
Vsak se zase zdaj držimo,
saj se drug drugega bojimo.
Zato res srčno si želimo,
da se te čim prej znebimo.
Daj že razkleni svoj obroč
in odidi daleč, daleč proč.

Piknik 2020

larstvo Kojek, oboje v predelu Hrovača, dobrih deset
minut peš hoje stran, lahko pa se gre tja tudi z avtom
in potem od tam naprej na piknik. Lokacija piknika v
okolici Ribnice zaenkrat ostaja skrivnost! Obvestilo z
navodili za pot bo objavljeno pravočasno.
Podroben program predvidenih ogledov je v prilogi.
Se vidimo!
Marko Banič
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Kot je bilo že najavljeno, se letos dobimo v Ribnici,
12. septembra ob 11. uri, pred Rokodelskim centrom,
Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica, kjer je veliko parkirišče.
Ogled rokodelskih spretnosti začnemo ob 11h, tako
da pridite nekaj minut prej. Nato si bomo ogledali še
Ribniški grad z muzejsko zbirko, središče kraja in
znamenito župnijsko cerkev sv. Štefana. Dodatni
možnosti za ogled sta Škrabčeva domačija in čebe-

