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Uvodnik

vsebina

Ali ste vedeli, dragi sorodniki, da je bil France Pre[eren na[ sorodnik|
Pa Primo/ Trubar| Menda bi si zlahka pripisali tudi koga bolj oddaljenega, vendar ne /elim tvegati va[ega zaupanja, zato raje kar br/
razlo/im, kar sem se namenil pojasniti.
Sem sin dveh ljudi. Mame in o;eta. Onadva sta h;i in sin [tirih
ljudi, dveh starih o;etov in dveh starih mam. Mir trem, stari mami po
o;etu pa [e dolgo /ivljenje. Tudi oni so sinovi in h;ere. Pri vsaki generaciji se [tevilo vpletenih ljudi podvoji. Pri desetih generacijah je
[tevilo ljudi, piramida pod menoj, [iroka /e tiso; ljudi (1024, ;e sem
natan;en).
Deset generacij je dvesto let, nekaj desetletij gor ali dol. Se pravi,
da bi v [tiristo letih, tam nekje do Trubarja, teoreti;no brez upo[tevanja bratov in sester pod seboj na[tel milijon in [e ;ez du[.
Prakti;no nemogo;e je, da se v tem milijonu ne najde vsaj kdo, ki
ne bi bil tudi v piramidi katerega koli Slovenca, ki si ga pa; izmislim.
:e to ne bi bilo res, bi to pomenilo, da je v Sloveniji v [tiristo letih
/ivelo precej ve; ljudi, kot jih je na celem svetu danes. To pa spet ne
more biti res, saj menda v tem trenutku na svetu /ivi ve; ljudi, kot je
mrtvih pred nami.
Vsi smo sorodniki. Vsi smo si blizu.
Vseeno smo si vse bolj tuji. Sorodniki in sorodniki. Svet se vrti vse
hitreje, vse bolj se posve;amo zgolj in samo sebi. Ne poznamo se. Tudi
sebe ne poznamo ve;.
V;asih se ustavim. Gledam ljudi okoli sebe. :udim se. Veliko tega
ne razumem. Hitro pozabljam.
Rad imam ta svet. Rad imam Evo, rada imava Maksa. Rad imam
tudi vas, sorodniki. Veliko tega za vas ne naredim. Nimam ;asa.
Vseeno hvala vam. Dovolite mi, da se vam na tem mestu zahvalim. :e
vrstica teksta lahko pobo/a, grem zdaj ne/no preko va[ih las. Roka se
rahlo ustavi na va[em ramenu, potem vas objamem in stisnem.
Hvala vam. Hvala ti. Hvala, ker si. ■
Gregor Cuzak
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Rodoslovje Kerinov
in Stritarjev
O novem letu delamo razne bilance, obra;une, analize
… po[iljamo pa si tudi dobre /elje in darila. Darilo je
lahko tudi ;lanek za Trte, se pravi za njihove bralce.
To posku[am narediti zdaj. Ravnokar. V tem ;lanku
bi rad povedal, kaj in zakaj me tako vle;e k na[im
prednikom in seveda tudi k sodobnikom, z drugimi
besedami> zakaj se ukvarjam z rodoslovjem.
Ko ne bi zbral toliko podatkov o na[ih prednikih
- Kerinih in Stritarjih, pa seveda tudi o Bani;ih,
Jan;igajih, Malnari;ih, Didkih itn. - ne bi vedel,
kak[na dragocena dedi[;ina, kak[no duhovno
bogastvo se skriva v zapisih o njih. Niti na vrhu
Triglava niti na pohodih po Gorjancih nisem tako
/ivo za;util korenin slovenstva, kot sem jih za;util v
starih mati;nih knjigah, kjer se je sloven[;ina prebi-

Pogled z Razkri/ na Gazice

jala skozi latin[;ino in nem[;ino in s sabo nosila
osre;ujo;o zavest, da smo vsi skupaj ena sama velika
dru/ina. Ti zapisi - rojstne, poro;ne in mrli[ke knjige
- so neovrgljiv dokaz na[e narodne samobitnosti, da
ne omenjam moralnega in materialnega bogastva, ki
ga na[ rod ustvarja in predaja iz stoletja v stoletje.
Rodoslovje seveda ni in ne more biti vsem enako
zanimivo. Neki Proustov junak pravi, da ni ni; bolj
pustega in zastarelega, kot je genealogija. To sicer
najbr/ ni pisateljevo mnenje, a ne dvomim, da velja za
mnoge tako danes, kot je veljalo v Proustovem ;asu in
bo veljalo [e dolgo. Tudi sam sem bil v mlaj[ih, bolj
“dinami;nih” letih blizu temu mi[ljenju, ko pa sem
za;util, koliko zanimivega /ivljenja je shranjenega v
starih mati;nih knjigah, sploh pa opisov Kerinov in

foto Andrej Kerin
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Stritarjev, da ne re;em dokazov o njihovem obstoju,
sem jih za;el preu;evati bolj sistemati;no.
Odkril sem zanimive, v;asih kar presenetljive
sorodstvene povezave< omenim naj samo Stritarje, ki
so doma v Podsmreki in na Adamovem pri Velikih
La[;ah, ter one na Brodu, to se pravi nas. Sorodstvena
povezava [e ni do kraja raz;i[;ena, je pa nedvomna. O
tem sem nekaj /e pisal (Na[a prapraprababica … Trte
[t. 37), kaj ve; pa morda [e bom.
V mati;nih knjigah se na vsaki strani zablesti
kak[na zgodbica. Nasmejal sem se ob marsikateri,
npr. ob kri/evskem Brodu. V leskov[ki rojstni in
krstni knjigi iz leta 1712 pi[e, da kr[;enka Marina
Woshizh (to je seveda Bo/i;) prihaja “is kersheuskiga Wroda”, torej iz kri/evskega Broda. Tako! Jaz se
nekaj ujedam, ker se na[a vas danes imenuje Brod v
Podbo;ju, v Leskovcu so pa /e pred 300 leti vedeli,
kam spadamo.
Fantje in mladi mo/je iz okolice Velikih La[; so
pred dvesto in ve; leti odhajali na delo v slavonske
gozdove, Jo/e Stritar iz Adamovega je leta 1852 kot
28-leten sezonski delavec umrl v gozdovih pri
Virovitici. - Pot iz Velikih La[; v Slavonijo je bila
dolga, a prehoditi jo je bilo treba pe[. Vmes je bilo
treba kdaj tudi preno;iti in si odpo;iti, pa [e /enili so
se spotoma. Tako je tudi na[ praprapraded Janez
Stritar (1770-1850) pri[el na Brod in tam ostal.
Iz podatkov o krstnih botrih in poro;nih pri;ah
se da razbrati, kako premo/en, vpliven in priljubljen
je bil kdo. Kerini in [e bolj Stritarji - vsaj ve;
podatkov imam o njih - so bili krstni botri in poro;ne
pri;e mnogim otrokom oz. novoporo;encem. V 18. in
19. stoletju so se poro;ali v bli/ini svojih domov<
Topli[ek pravi, da so fantje na[li svoje neveste v razdalji povpre;no 2-3 kilometre, kar lahko potrdim
tudi sam.
Poroke med svakovimi brati in sestrami, v;asih
celo na isti dan, niso bile nobena posebnost. Anton
Stritar z Broda se je poro;il z Marijo Gerlovi; iz
?abjeka, njegova sestra Marija pa se je poro;ila z
Antonom Gerlovi;em iz ?abjeka. - Imamo pa tudi
primere, ko sta se dva brata poro;ila z dvema sestrama, in to na isti dan. Brata Janez in Valentin Drobni;
s Perovega sta se 14. 2. 1803 poro;ila s Stritarjevima
sestrama Jero in Ur[ulo z Adamovega. Ne vem, kaj je
pri tem odlo;alo, a se mi zdi, da so bili vzroki predvsem ekonomski. Dru/ine so bile [tevilne, in poro;iti
kak[nih pet h;era pa [e kak[nega sina povrhu je bila
zahtevna naloga.
Iskanje prednikov v mati;nih knjigah mi je posta-
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lo zanimivo tudi zaradi ;rkopisa in - [e bolj - zaradi
grafolo[kih primerjav. Slednje - grafologija - me je ves
;as izzivalo< seveda ;isto ljubiteljsko, ker nisem
strokovnjak za to izredno zanimivo specialnost.
Z jezikovnega gledi[;a je rodoslovje [olski primer
razvoja jezika. Samo par primerov> Zadrga = angina
(Velike La[;e, 6. 5. 1871)< 15. 9bris 1753 (pomeni 15.
novembris 1753)< Niesha Drobnizhovka je seveda
Ne/a Drobni;, Ursula Skullin pa Ur[ula {kulj.
Zanimive, v;asih kar stra[ljive so pripombe
/upnikov o vzrokih smrti< v Sv. Kri/u je bilo v zadnjih dvesto letih kar precej nasilnih smrti, ubojev,
zastrupitev z alkoholom in samomorov. {e ve;krat so
bile vzrok smrti otro[ke bolezni, tuberkuloza in - po
prvi svetovni vojski - [panska. V Velikih La[;ah je v
mrli[ki knjigi zabele/en srhljiv primer smrti> v neki
dru/ini so na isti dan umrli [tirje otroci. Vzrok> davica. - 8. 2. 1808 je v Velikih La[;ah umrl 7-leten voja[ki
otrok David (Soldatenkind beim durch Marsch).
Za rodoslovca potrebno, a popolnoma neraziskano
podro;je hi[nih [tevilk me je mo;no zaposlovalo tako v
vaseh Brod, Sv. Kri/ in Veliko Mra[evo kakor v vaseh
okoli Velikih La[;. {e zanimivej[a, a na sre;o la/je
razpoznavna so imena vasi, bodisi originalna slovenska
ali pa latinizirana (18. stoletje) in ponem;ena (19. stoletje). Kar nekaj ;asa je trajalo, ne pretiravam, ;e re;em
nekaj let, da sem ugotovil, da je Svetinovo pravzaprav
Adamovo in da tudi {kulji niso posebna vas, temve;
samo zaselek Adamovega. {ele po obisku Podsmreke,
Svetinovega, Firmana in {kuljev, skratka vsega
Adamovega, mi je postalo jasno, da gre za vas z enajstimi hi[ami, ki so sezidane v [tirih skupinicah na razdalji
vsega kak kilometer.
Naj sklenem to novoletno poslanico z /eljo, da bi
nam uspelo [e raz[iriti obzorje Kerinov in Stritarjev in
izmeriti globino na[ih korenin. ■
Janez Bani;
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Podbočje v mojih očeh
Lahko bi za;ela “Podbo;je, sre;na
draga vas doma;a ...”, a ne bom.
:eprav je to in sre;na in doma;a in
meni draga vas, tega ne smem tako
re;i, ker bi to pomenilo kr[enje
avtorskih pravic na[ega doktorja
Pre[erna, lahko pa se na to opiram.
“Podbo;je je tvoj rodni kraj,” mi
pravijo. Bo dr/alo. Nikakor pa ne
tudi rojstni - to je bilo, je in vedno
bo samo Novo mesto.
Podbo;je mi je zelo doma;e.
Odkar se spomnim, sem rada tekala po njem. :eprav je bilo takrat
povsem druga;no, brez tlakovanega trga, parkiri[; in toliko razsvetljave, smo se imeli lepo, ker smo
vedno na[li prostor za igro. Vse
spremembe, ki so se zgodile, sem
jemala samoumevno brez kakr[nih

koli posebnih ob;utkov - od prve
tlakovane potke do novega igri[;a.
:eprav sem /e kot majhna odkrivala zanimive koti;ke v svoji vasi, [e vedno ob;asno najdem kak[nega. Ti me pomirjajo in zdi se mi,
da imajo neko posebno energijo. Vse
je mogo;e. :e govorijo o posebnih
oz. zdravilnih krajih na tem svetu,
kot je na primer Lurd v Franciji,
zakaj ne bi imela tudi Slovenija
enega ;isto posebnega, druga;nega
od Brezij| Recimo ... Podbo;ja| Kot
sem /e rekla, vse je mogo;e.
Danes, ko se sprehajam po vasi,
se po;utim /e tako doma;e, da tega ob;utka ne bi znala opisati.
Vsak kraj, vsak kvadratni meter
njegove povr[ine ima zame svojo
zgodovino, svojo zgodbo. In ko

vidim, da sem del tega kraja, mi na
ustnicah zaigra nasmeh ali pa se
mi zasveti solza v o;eh, kajti niso
vsi spomini lepi in veseli. Ampak
da so tudi /alostni, je povsem naravno, ker je vse uravnote/eno, ;eprav bi bilo v;asih bolje, da ni.
Podbo;je je kraj, ki ga je te/ko
opisati. :eprav je na prvi pogled
povsem navadna dolenjska vas, je
vendarle ;isto druga;no. Jaz, ki tu
/ivim, ki imam tu svoje korenine,
se po;utim obogateno, ker smem
biti del zgodovine in prihodnosti
te ;udovite vasice.
Ne samo zato, ker ga /e tako
poznam, ampak zato ker sem jaz v
njem in ono v meni, je célo Podbo;je moj dom. ■
Katarina Kerin

Dan odprtih vrat –

Gadova peč

Miha in Jo/e na poku[ini pri Jo/ku Kerinu

foto Andrej Kerin ml.
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Pogled na zlo/enko z zemljevidom, ki sta mi jo ob cesti skupaj
s kozarcem porinila v roke dva
rahlo zardela mladeni;a v “firtohu”, stoje; ob ogromnem pokonci
postavljenem sodu (vina|), me je v
trenutku vrgel ob tla> 46 uradno
navedenih in s priimkom zapisanih, na zemljevidu z rde;o ozna;enih lastnikov gostoljubnih hramov je prijazno odprlo svoja vrata
in me povabilo, naj jih obi[;em in
razveselim s svojo prisotnostjo.
Hiter ra;un me je takoj prisilil v

Dva rahlo zardela maladeni;a v “firtohih” sta sprejemala goste

predajo> ;e se /e moram pri
vsakem od prijaznih gospodarjev
ustaviti, re;i besedo ali dve,
poizkusiti in pohvaliti njihovo
(seveda najbolj[e!) vino, to je 46
krat ok. 0,1 litra, da rezultat takoj
skoraj 5 litrov, da ne [tejemo
zdravic, ponovitev, “pasav;kov,
nu/nikov, tresav;kov”, kakor jih
lepo po vrsti poimenuje na[ pesnik Milan Jesih. Pa se je za;elo
tako nedol/no! V ponedeljek zjutraj, “sredi no;i”, me je ujelo prijazno povabilo Drejca z Broda, ki
ga v polsnu nisem mogel zavrniti.

foto Andrej Kerin

Teta Anica v elementu

Obiskala nas je tudi avtorica Zahvalnice cvi;ku Pehta

Seveda sem si predstavljal bolj
dru/insko, /lahtni[ko sre;anje.
Zdaj pa to! Ampak kar je, je!
Pognal sem se v vnaprej izgubljeni boj. Takoj mi je bilo la/je,
ko sem zapazil na desetine
hrabrih soborcev, ki so se ne
mene; za izgube s pesmijo in nasmehom na ustih pognali v sladko
omamo. Bilo je kot med trgatvijo>
povsod smeh, glasba, petje,
vriskanje in zdravice.
Prva in tudi zadnja postaja je
bila pri Kerinovih z Broda, kjer so
se zbrali, odhajali in se spet vra;ali
neustra[ni soborci, pripadniki

foto Andrej Kerin
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najbolj organiziranega plemena Kerini & Stritarji. To
me je bodrilo ob vseh brezmejnih sku[njavah, tako
kot verjetno tudi moje sotrpine.
Dragi Marinka, Drej;e, Andreja in Simon in [e vsi
ostali pomaga;i> zmagali ste! Od obilice vseh dobrot,
ki so prihajale brez konca in kraja na mizo, vseh
kozarcev, ki smo jih pridno praznili, pa nikoli niso
ostali prazni, se nam je vrtelo od dobrega. Vsem brez
izjeme, z vsemi [e vedno posko;nimi in mladostnimi
tetami na ;elu.
In se mi zavrti [e danes, ;e samo narahlo pomislim
nazaj! ■
Pil, pel in pisal Peter Povh

Simon vabi k sprejemni mizici - sodu za dobrodo[lico

foto Andrej Kerin
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Prva in zadnja postaja je bila pri Kerinih z Broda ...

foto Andrej Kerin

Igra svetlobe in sence z dolgim nosom

foto Alenka Kerin

Andražev prvi (pravi) avto
Autobianchi A112 abart 70 HP (1979)

?e Andra/eva babica Majda Povh mi je pripovedovala, kako se je kot otrok igral z mili Ajax in jih vozil
po predsobi. Zdi se mi, da imajo fantje avtomobile zapisane nekje v genih, saj se kasneje ve;ini svet vrti
okoli njih. Spomnim se svojega edinega avta iz otro[tva, mislim, da je bil rde;. In potem je naenkrat izginil,
ni; hudega, dobila sem novo pun;ko. Andra/ pa ... [e
vedno jih ima skoraj vse spravljene.
Zgodba je stara ve; kot desetletje in za;ne se, ko
se fantje spoznajo v prvem gorskokolesarskem klubu.
Pri 18, takoj, ko opravijo vozni[ki izpit, /e navdu[eno
[raufajo in navijajo mamine avtomobile. Izbor je bil
pester> katrca, stoenka in jugo. Manjkal je le pravi dirkalnik, dokler si, [e ne polnoletni prijatelj iz dru/be,
ne kupi autobianchija A112 abart. Avto je imel celih 70
konjev, kar je za tako majhen in lahek avto veliko.
Vsem poznani mali italijanski avto je tako prinesel
nove dimenzije vo/nje v dru/bo. Bil je center pozornosti in /elja vsakega izmed njih. Pridno so nabirali
kilometre tako v avtu kot pod njim.
Po dveh letih je bil naprodaj, a le, ;e ga kupi nekdo
iz dru/be. Ker je Andra/ takrat /e imel avto, je svetoval svoji Anji, naj ga kupi. Kup;ija je bil popolna> avto
je ostal v dru/bi, Anja pa je dobila svoj prvi avto in
poobla[;enega serviserja. Krog se je ponovno zavrtel
;ez nekaj let. Brez velikega premi[ljevanja sem se
odlo;ila, da ga kupim od Anje. Autobianchi A112 je bil
zame, Anjo in Marka prvi avto. Tudi Andra/ev brat

Katera barva je prava|

{imej si je takrat kupil rde;ega.
Potem sva se nekega dne leta 2001 z Andra/em
zmenila, da ga obnoviva. {e zdale; si nisem predstavljala, kaj to pomeni. Andra/ se je lotil avta kot na carinskem pregledu. Vsak dan, ko sem [la skozi gara/o,
ga je bilo manj. Na koncu je ostala le [e gola [koljka.
Videti je bilo grozljivo. Gara/a je bila polna del;kov
avtomobila. Ko sem mu enkrat v gara/o prinesla toplo kavo in pi[kote, je z zobno [;etko ;istil neko rinko,
manj[o kot prstan, v obraz pa je bil ;rn kot dimnikar.
Takrat si je vzel ;as in mi razlo/il, da je potrebno
vsak najmanj[i ko[;ek o;istiti, pregledati, nato pa
obnoviti ali po potrebi zamenjati z novim. Vsak
o;i[;eni ko[;ek gre nato v svojo [katlico in vsaka
[katlica ima svoje ime in mesto zraven drugih [katlic.
To je edini na;in, da vsak ko[;ek spet najde svoje
mesto. Zaupal mu ga je gospod Klemen;i;, ki je tudi
sicer pri obnovi ogromno pomagal z nasveti. Gospod
je eden najbolj[ih kleparjev, ki je znan po tem, da
najbolje obnavlja oldtimerje.
Bila sem prepri;ana, da je obnoviti te/je kot naro;iti novo, a sem se zmotila. To gre nekako tako. Ker
Italijani ne govorijo angle[ko, se mora[ usesti v avto,
se odpeljati v njihovo trgovino in jim z rokami nekako razlo/iti, da bi rad naro;il nek majhen ko[;ek za
avto, ki so ga nehali izdelovati pred dvajsetimi leti.
Ko pla;a[ aro, se la/je zmeni[. Nato ;aka[ tri tedne,
da se znova odpravi[ v Italijo, kjer v obupu v trgovini
ugotovi[, da so naro;ili napa;nega. Malce v jezi mu
razlaga[, da to ni del;ek, ki si ga /elel, medtem pa neprestano kuka[ iz trgovine, kdaj ti bodo odpeljali avto, ker se pred trgovino seveda ne sme parkirati. Trgovec neprestano ponavlja “bene, bene”, ;eprav se mu
tudi sanja ne, kaj bi pravzaprav rad. Potem pa so tu [e
odpadi, ki so prava zakladnica. S {imejem sta pre;esala /e vse avtoodpade na vzhodu Italije in lastniki so
ju vedno veseli. Ker sta zelo dobri stranki, imata popust. Nazadnje sta bila na odpadu tako zelo navdu[ena nad primerkom autobianchija, da sta kupila kar

Andra/ in g. Klemen;i; pri pregledu avta

Autobianchi na pred obnovo
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celega. Takrat sem mu za nekaj ;asa skrila potni list.
Doma je bil motor /e v celoti obnovljen, nova karoserija pa je na dvori[;u ;akala na barvanje. Gospod
Klemen;i; je pri[el avto [e zadnji; pogledat in povedal, kako naj ga pripravimo za bru[enje. Treba ga je
bilo temeljito oprati, saj ne sme biti na karoseriji nobene ma[;obe, nekatere dele pa za[;ititi s folijo.
Andra/ je enkrat tedensko hodil v delavnico s fotoaparatom in dokumentiral celoten postopek. Spominjam se, ko je moral povedati ime barve avta. S {imejem sta se odpravila h kleparju in mu povedala, da
je barvi ime Lancia Blue, on pa jima je dal v roke 50
odtenkov tega imena in rekel> “No, katera je prava,
fanta|”
Na koncu, ko je bila [koljka pobarvana, smo ostali
brez besed. Bila je lep[a kot nova. Tudi sede/i so
kmalu po tem prispeli od tapetnika. Z Andra/em sta
dolgo iskala originalno blago za preobleko in na koncu se je spla;alo. Babica Majda se je tako zelo navdu-

[ila nad novimi sede/i, da jo je zanimalo, ;e gospod
tapecira tudi kav;e.
Sledil je [e najslaj[i del, za katerega so bile potrebne [tiriletne priprave. Kot igra;o je Andra/ v nekaj
tednih avto sestavil iz ;isto “novih” delov. Prve metre
je avto naredil letos med prvomajskimi prazniki. Ker
ga nismo smeli krstiti s [ampanjcem, smo le ponosno
stali na dvori[;u in se kazali zavistnim sosedom.
Kot krono vsega dela in truda mu je komisija
Zveze slovenskih dru[tev ljubiteljev starodobnih
vozil izdala nauglednej[i certifikat A1.
Ko je bil avto /e sestavljen, je v gara/i ostalo cel
kup najrazli;nej[ih delov starega in novega autobianchija. Po tehtnem premisleku je Andra/ iz preostalih kosov sestavil [e enega, ki zdaj slu/i za mestni prevoz.
Pravi ljubitelji tega avta se vsake toliko dobimo in
uganite o ;em te;e beseda … ■
?iva Dondur

fotografije ?iva Dondur

Janova kača

foto Andrej Kerin ml.

Pred petimi leti in pol, ko sem bil
sam doma, sta pri[la domov vnuk
Jan in njegov ati Boris. Jan, ki je
takoj pri[el v dnevno sobo, se je
nenavadno obotavljal pri vratih, da
sem ga vpra[al> “Kaj te pa mu;i|”
Odgovoril mi je z vpra[anjem> “Ali
bi lahko imel tukaj pri vas svojo
ka;o, ker je ne smem imeti pri sebi
doma, ker mi mamica ne dovoli|
Jaz in ati bova ka;o hranila in
;istila!” Ko sem mu odgovoril, da
lahko, [e vedno ni bil zadovoljen in
je dodatno vpra[al> “Kaj bo pa babica rekla|” Vedel je, da moj pristanek ni dokon;no dovoljenje! Sve-
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toval sem mu, da babici poudarjeno razlo/i, da bosta z atijem skrbela za ka;o in da sem prepri;an,
da bo tudi babica dovolila.
Zgodilo se je in ka;a je /e ve;
kot pet let pri hi[i. Hranita jo z
mrtvimi vitaminiziranimi mi[kami. Prehrana ji godi in je zelo zrasla (tri- do [tirikrat na leto se levi,
ko ji je obleka premajhna). Prerasla je prvotni terarij in dobila ve;jega (zaradi dedkovega napa;nega
merjenja celo preko pri;akovanih
dimenzij), v katerem je prvotni
terarij bazen za kopanje. Ka;a, ki
je ameri[ki go/ (na sliki se celo

vidi, da prav lep), se rada kopa. Ko
pridejo prijatelji na obisk in oglede
ka;e, jo skupaj z atijem spustijo v
kopalno kad, napolnjeno z mla;no
vodo, in ka;a veselo in hitro plava.
Zanimiva je epizoda, ko ati in
Jan nista imela na zalogi mi[k, in
ker nista mogla takoj dobiti standardnih, posebej vzgojenih in
pripravljenih mi[k, sta kupila /ivo
mi[ko (drugi lastniki ka; hranijo
ka;e tudi z /ivimi mi[kami) in jo
dala h ka;i v terarij. Ka;a in mi[ka
sta bili ena nad drugo presene;eni
in spravili sta se vsaka v svoj kot.

Mi[ka s svojimi /ivimi o;kami se je
zasmilila Janu in njegovi mamici.
Vzela sta jo in jo odnesla domov,
kjer je [e nekaj mesecev /ivela v
dru/bi s ;in;ilo :i;ijem, vendar v
svoji kletki.
?e slika sama dokazuje, da sta
ka;a in Jan velika prijatelja. Tudi
mi, ostali /ivimo v so/itju, ;eprav
nekateri tega ne morejo razumeti.
Njim tudi ne pomaga razlaga, da so
v ve;ini otro[kih pravljic ka;e prijatelji in ;uvaji domov. ■
Zapisal dedek Mirko

foto Andrej Kerin ml.

Otro[ki koti;ek

“Pod morsko gladino”, Lidija Simakovi;, 6 let in pol
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Ustvarjalni koti;ek

ˇ
ˇ
Okrasene
svece

foto Da[a Kerin Cerkovnik

Pred prihajajo;imi prazniki si
prazni;no vzdu[je lahko pri;aramo
z okra[enimi sve;ami. Potrebujemo
nekaj sve;, lahko tudi ;ajnih lu;k,
ki jih bomo okrasili s pomo;jo barv
in vo[;ene folije. :ajne lu;ke bomo
okrasili z barvami, ki jih neposredno iz tube nana[amo na sve;e.
Barve lahko nana[amo tudi s
;opi;em, za tanj[e ;rte pa uporabimo [e dodaten nastavek za na tubo.
Vzorec ali napis, s katerim bomo
okrasili ve;je sve;e, bomo narisali
oziroma napisali na vo[;eno folijo.
Iz vo[;ene folije najprej s [karjami
izre/emo ustrezno velikost in
obliko za okras.
Okras oziroma napis bomo na
folijo la/je narisali kot na sve;o.
Pomagamo pa si lahko tudi tako, da
pod folijo polo/imo predlogo na
papirju, saj je folija transparentna.
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Ko smo okras narisali, pustimo folijo, da se barva na njej posu[i. Ko je
suha, vo[;eno folijo dvignemo od
podlage in jo nekoliko segrejemo.
Najla/je tako, da jo kratek ;as
dr/imo blizu /arnice namizne
svetilke. Ko postane folija nekoliko
mehkej[a, jo pritisnemo ob sve;o,
da se nanjo prilepi. Robove [e
dodatno pobarvamo ali pa vzorec
nadaljujemo z barvami neposredno
na sve;o. Ko se barva posu[i, so
sve;e kon;ane. Ostane nam [e
u/ivanje ob prijetni svetlobi sve; v
dolgih zimskih ve;erih.
Potrebujemo>
¤ razli;ne sve;e,
¤ barve za sve;e,
¤ nastavek za na tubo,
¤ folijo iz voska. ■
Da[a Kerin Cerkovnik

ˇ
Novoletna krizanka

VINSKE GORICE KERINOV IN STRITARJEV
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Zadnje novice

Epilog na arhitekturna
priznanja> Mihi Kerinu
[e zlati svin;nik
V okviru Kongresa slovenskih arhitektov, ki ga je
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS)
priredila v Cankarjevem domu 11. 11. 2005, je bila v
ve;ernem delu na ZAPS, Vegova 8, odprta pregledna
razstava realizacij ;lanov v obdobju 2000-2005, na
katero je prispelo 160 del.
Prvi; so bila podeljena tudi priznanja ZAPS za
leto 2005, ki so obsegala diplome in podelitev ;astnih
;lanstev ter strokovna priznanja ;lanom v obliki
plaket za ob[irnej[e opuse del - platinasti svin;nik in
za posamezne realizacije - zlati svin;nik. Priznanja so
;astna (brez finan;nih nagrad).
Zlati svin;nik, priznanje za odli;no realizacijo iz
zadnjih petih let, se podeljuje v osmih kategorijah, ki
so> stanovanjska hi[a, ve;stanovanjska stavba,
poslovna stavba, javna zgradba, notranja oprema,
krajinska ureditev, urbani prostor in prezrta arhitektura (nenagrajena realizacija iz zadnjih 20 let). Izbiro
je 8. 11. 2005 opravila mednarodna /irija v sestavi> Luciano Lazzari (Trst), Sa[a Randi} (Rijeka) in Peter
Gabrijel;i; (Ljubljana).
Ob tem smo lahko ponosni, da je na[ ;lan Miha
Kerin s soavtorjema prejel kar dve priznanji, in sicer v
kategoriji notranje opreme Miha KERIN, Majda
KREGAR, Edvard RAVNIKAR za realizacijo DELA
PRENOVE LJUBLJANSKEGA GRADU - PALACIJ v
Ljubljani in v kategoriji krajinska ureditev Miha KERIN in Majda KREGAR za realizacijo SPOMINSKE
PLO{:E ?RTVAM FA{IZMA KAMPOR na Rabu.
O obeh nagrajenih delih, ki sta /e lani in leta 2003
prejeli mednarodni priznanji, smo v Trtah /e poro;ali
in veseli smo takega epiloga.
Nagrajencem iskreno ;estitamo in jim /elimo [e
veliko uspehov. ■
Upravni odbor in uredni[ki odbor Trt

Tema za prihodnjo [tevilko je prosta!

Peter in Miha na dnevu odprtih vrat

Peter Povh ponovno
podpredsednik EBU
Na 49. skup[;ini televizijskih strokovnjakov za
mladinski program, ki se je sestala na povabilo portugalske radiotelevizije v Ponta Delgada na Azorih od
12. do 15 novembra 2005, se je zbralo prek 90 delegatov iz 38 ;lanskih zdru/enj evropske zveze RTV
(EBU - European Broadcasting Union) in predstavnikov televizijskih hi[. V [tirih dneh so si ogledali
[tevilne otro[ke in mladinske filme in dokumentarce,
ki so nastali v koprodukciji, razpravljali so o smernicah koprodukcijskega snovanja za otroke. Izvolili so
tudi svoje enajst;lansko vodstvo za obdobje 20052006, sestavljeno iz predsednika, treh podpredsednikov in sedem ;lanov, in med njimi ponovno za podpredsednika Petra Povha.
Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je na[ odgovorni urednik v svojem zahvalnem govoru na slavnostni ve;erji ob;instvo neznansko prestra[il. Dejal je
namre;, da so ga verjetno izvolili zato, ker je bolj mol;e;, da pa so se zmotili, kajti pripravil si je obse/en
govor, ki sicer ne bo trajal tako dolgo, kot si to
privo[;i Fidel Castro, vendar pa vendarle kak[ne tri
ure. Ob tem je potegnil iz /epa debel [op listov, kot
da se pripravlja na branje, in govor z dvema besedama
zaklju;il. Po/el je seveda prave ovacije odobravanja in
smeha.
Petru za ponovno izvolitev za podpredsednika
iskreno ;estitamo in mu /elimo [e veliko uspehov! ■
Upravni odbor in uredni[ki odbor Trt
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