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Soči! Peter Povh (oprosti, Simon G.!)
»Krasna si, bistra h;i planin ...« in tako lepo naprej po vrsti, kot piše v
Gregor;i;evi pesmi, je odmevalo v obnovljeni dvorani novogoriške ob;inske
skupš;ine konec avgusta. S papirja nam je s priložnostno recitacijo pesem
mehko polagala v ušesa in naprej v dušo naša Irena, ena od akterk ;udovitega kulturnega nastopa naših ;lanov, ki je bil nekakšna predigra celodnevnega druženja Kerinov in Stritarjev. Seveda je bil celoten izlet obarvan s So;o.
Tudi popoldanski piknik smo organizirali ob zeleno-modri lepotici.
Ampak to je le del poro;ila o našem tradicionalnem sre;anju, ki ga boste
sre;ali na notranjih straneh Trt skupaj s fotografijami, nekaterimi za
spomin, drugimi pa za kuhanje »fovšije«.
Tale pesem me je spomnila na eno mojih najve;jih osnovnošolskih
travm, seveda zelo veliko prete;ene vode nazaj. Za državni praznik, 29.
november, cele male po;itnice, so nam v ;etrtem razredu naro;ili, da se
moramo na pamet nau;iti Gregor;i;evo pesem »So;i«, da ne bi med
po;itnicami »tekli v prazno«. Knjigo sem seveda vzel s sabo na vlak, ker
smo se vsak prosti dan ali konec tedna odpeljali k starim staršem v Novo
mesto. Ves ;as praznikov se je potem, zaprta sicer, kot pozabljena valjala po razli;nih koncih stanovanja. Do našega povratka zadnji dan, spet z
vlakom proti ve;eru nazaj v Ljubljano. Ker so bila to petdeseta leta, je
bilo v;asih pomanjkanje potniških vagonov in so sestavili vlakovne kompozicije kar iz živinskih vagonov. No, sedeli smo na lesenih, iz desk za
to priložnost zbitih klopeh, pri priprtih vratih, da je v ve;ernem mraku
vsaj malo svetlobe omogo;alo branje in u;enje pesmi na pamet. Prej žal
ni bilo ;asa!!!! Najprej so bile na vrsti pridige, potem pa mu;enje. Vsi so
se potili z mano, jaz pa sem že to;il solze, pesem ni hotela »sesti«, še posebej sem bil besen, ker se jo je sestra, ki je bila malo mlajša, ob meni kar
mimogrede nau;ila – seveda, ker njej tega sploh ni bilo treba! Nekako
sem potem do Ljubljane z muko osvojil le polovico »So;e«.
Naslednji dan sem bil zjutraj v šoli seveda takoj na vrsti. Hudi; ima vedno mlade! Bili smo samo trije sre;ni izbranci> sošolka je pesem zdrdrala
kot stroj, prvi; v svoji zgodovini dobila pet in je lahko potem za nagrado
izbrala naslednjo žrtev> seveda mene, baba zmešana, in … Si predstavljate
muke recitatorja, ki že pri prvi kitici ve, da ne bo prišel do konca pesmi|
Sramota! In potem s »cvekom« na hrbtu domov| Katastrofa!
Toda ponavadi se juhe nikoli ne poje tako vro;e, kot je bila skuhana>
u;iteljici je bilo mojega stokanja in zapletanja že na polovici povsem dovolj, tako da sem šel v klop s trojko. Nesre;nik za mano pa je takoj priznal, da nima pojma. Tako smo z Gregor;i;em opravili!
Irena je v Novi Gorici imela papir, lahko njej!!
Le preglejte in prelistajte naše nove Trte, marsikaj zanimivega se
skriva med listi!
Vaš urednik Peter Povh
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Karel Lipold

– slovenski prostovoljec v Srbiji
Po skoraj 90 letih se je leta 2006 na politi;nem zemljevide Evrope ponovno pojavila država z imenom Srbija. Prvotna država Srbija, uradno še vedno kot turški vazal, je
nastala v za;etku 19. stoletja, ko se je z velikimi napori in
še ve;jimi žrtvami otresla ve;stoletnega turškega jarma.
Junaški odpor srbskega naroda je budil nacionalno zavest
tudi pri drugih podjarmljenih slovanskih narodih, panslovansko pripadnost in tudi jugoslovansko idejo.
Majhna in svobodna Srbija pa je bila brez svoje inteligence, zato je iskala pomo; v tujini. Zaradi svojega odpora in
boja za svobodo je privla;ila mlade intelektualce, predvsem
iz slovanskih držav, in tudi Slovenci nismo pri tem zaostajali, predvsem pri zdravnikih. Med temi je kot prostovoljec v
dveh srbsko-turških vojnah sodeloval in tam tudi ostal moj
prednik Karel Lipold, sicer absolvent medicine.
Poglejmo, kaj sem o njem izbrskal na spletu, v ;lanku pravnuka prvega slovenskega zdravnika-prostovoljca v Srbiji Štefana Nedoga.
»Karl Lipold je bil rojen 3. novembra 1850 kot sin gospodarja
na mozirski doma;iji v Mozirju št. 20 v trgovski družini, o;e pa je bil
tudi mozirski župan. Gimnazijo je kon;al v Celju, medicino pa na
Dunaju in v Pragi. Kot absolvent je služil vojaški rok v bolnišnici v
Gradcu. Ko je izvedel, da Srbija potrebuje zdravnike, se je odlo;il za
tvegan korak. Odpravil se je v Zemun in se 22. junija 1876 prijavil
kot prostovoljec v srbsko vojsko. Najprej je bil razporejen v Drinsko
divizijo, pozneje pa v timoško vojsko. Bil je zelo prizadeven in pogumen zdravnik, zato je bil celo na samem bojiš;u izredno povišan v
;in sanitetnega poro;nika in odlikovan s srebrno medaljo za hrabrost. Po kon;ani vojni ga je knez Milan Obrenović odlikoval še s
takovskim križem z me;i. Ostal je v Srbiji, saj je bil medtem v Avstriji obsojen kot vojaški dezerter. Postavljen je bil za upravnika vojaške bolnišnice v :upriji. Odlikoval se je tudi v drugi srbsko-turški
vojni. Po kon;ani vojni z Bolgarijo si je prizadeval, da bi dokon;al
študij medicine, vendar ni bilo nobene možnosti, saj bi ga kot vojaškega dezerterja Avstrijci takoj zaprli. Leta 1878 je dobil srbsko državljanstvo in bil sprejet v aktivno vojaško službo. Opravljal je zelo
odgovorne dolžnosti in je bil zaradi zaslug povišan v ;in ;astnega
sanitetnega kapetana 2. razreda. Umrl je 23. septembra 1901 v Beogradu zaradi iz;rpanosti in bolezni, star še ne 51 let.«
V kroniki družine Lipold pa je ohranjeno pismo, ki ga
je Karel Lipold 16. januarja 1877 pisal o;etu, ki tega, da sin
ni dokon;al študija medicine in da se je podal na pot prostovoljca v Srbijo, ni nikoli prebolel. Pismo je zanimivo,
zato ga navajam v celoti.
»Predragi gospod o;e! V nadi, da ste predragi gospod o;e moja
pisma in moje fotografije sprejeli, Vam sporo;am, da so vsi Rusi z mojim polkom Beograd zapustili ter odpotovali v Tišinjev, ne da bi nas
uvrstili v armado v istem položaju kot tu, kot nam je napovedal ruski
general-lajtnant, pl. Nikitin. Zato sem predpostavil sigurnost nesigurnosti in ponovno vstopil v srbsko armado z dodelitvijo v Šabac, kamor
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že jutri odpotujem. Ker smo pred 14 dnevi zapustili Top;ider, kjer je
eskradrilo prevzela srbska vlada, stanujem v hotelu k »Srbski kroni«
in prosim, da mi pisma naslovite tja, dokler ne pošljem novega naslova.
Pripadam k štabu polkovnika Vlajkovića, ki bo odkorakal na mejo.
Obenem Vas kle;e prosim za dovoljenje in Vaš blagoslov k
moji poroki s pridno, a revno deklico. Prilagam njeno fotografijo.
Je Srbkinja, h;erka ženskega kroja;a, stara 16 let, ime ji je Ana
Vacek. Posebno mi ugaja radi njenih gospodinjskih vrlin.
Prepri;an sem, da bom poro;en laglje shajal in da bom ženo lahko
vzdrževal. Nameravam za vedno ostati v srbski vojski in pozneje,
znabiti ;ez leto, oditi za dva meseca v Berlin, da dosežem promocijo, za kar mi je vlada obljubila podporo.
Preljubi gospod o;e, ko Vas ponovno v svojem imenu in imenu svoje neveste prosim za dovoljenje in Vaš blagoslov, Vas obenem prosim, da bi mi pomagali ob za;etku najinega gospodinjstva. Moram si nabaviti paradno uniformo. Kot samski oficir
pri kavaleriji si nisem mogel ni; prištediti. Udeleževati sem se
moral raznih dragih banketov, kar bo s poroko nehalo, ker bom
prosil za premestitev v bolnišnico.
Ponovno Vas kle;e prosim, da bi mi poslali vsoto 300 goldinarjev, ki jih bom nujno rabil, rad bi kupil obleko nevesti in za
izdatke pri poroki.
Ker naju je že pop zaro;il in sem že uredil sodne zadeve, je le še
potrebna cerkvena ceremonija. Mislim se v pustu poro;iti. Ponovno prosim Vas, Jožeta, Rozo in sestro Ano, ;e bi me nekoliko podprli. Vsem se bom hvaležno oddolžil, ;e ne zdaj, pa pozneje, ker
Srbija je zlata jama za zdravnike.
Sem zaro;en s svojo nevesto, jo ljubim, lo;iti naju more le
smrt. Dal sem ;astno oficirsko besedo, ki jo bom brezpogojno
izpolnil, v nasprotnem slu;aju bi moral kon;ati s življenjem.
Ko Vas ponovno prosim, da mi pošljete zaželeno, Vas tudi
prosim za perilo, ki ga je zame pripravila moja ljuba dobra mati.
Jaz in moja dobra Ana Vam poljubljava roke.
Vaš hvaležni sin Karel, nadporo;nik.«
Iz Karlovega pisma avtorica družinske kronike domneva, da mu užaljeni o;e sam ni odgovarjal na njegova
pisma. A ljube;e roke ni odtegnil od svojega najmlajšega
sina. Kar mu je namenil, je poslal drugemu sinu Marku, pa
mu je brat dostavil o;etovo pomo;. Kako je v srcu spremljal njegovo usodo, je videti iz poslednjega pisma, ki ga je
pred smrtjo pisal svojemu bratu Markusu v Idrijo, ko glede
Karla pravi> »Karel mora ranjene Srbe in Turke obvezovati
in je odšel z armado, ženo pa je pustil pri starših v Beogradu. Torej je res poro;en. Poslal je tudi fotografije žene in
sebe.« Iz tega pisma odseva razo;aranje o;eta, saj je za šolanje nadarjenega sina porabil veliko denarja, a ta svojega
cilja ni dosegel. Po šestih letih medicinskega študija mu je
manjkala samo diploma, ki pa je na avstrijskih univerzah
ni mogel ve; pridobiti. ■
Priredil>Vlado Berglez

Srečanje

Kerini & Stritarji 2007
Zadnjo avgustovsko soboto je naša velika družina
spet priredila tradicionalno letno sre;anje, tokrat na
goriškem koncu, kjer sta bila naša gostitelja in organizatorja Dušan in Nataša Gruden. Prvotna zamisel,
da bi imeli koncert na Sveti gori, ni bila izvedljiva,

vendar se je nadomestna lokacija v sveže prenovljeni
veliki dvorani ob;ine Nova Gorica odli;no izkazala.
Naj omenim, da nam je bilo skoraj nerodno v ;evljih
stopiti na bleš;e;e lakirani parket, ki se je bahavo
svetil v soju lu;i. Na sedežih so nas ;akali koncertni

Bani;i zavzeto poslu[ajo

Kerini s Podbo;ja in Broda> Franci, Anica in Marinka in Andrej

Bani;i> Marko, Luka, Olga, Janez in Ton;ka in Jože Kova;i;

Teta Anica, Mirko in Lidija Jan;igaj, Irena Iskra, Majda in Jože Cuzak

Nace Bani; nas je navdušil s Chopinovo Mazurko op. 7 št. 1
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listi s programom, ki je že vnaprej veliko obetal. Koncert je za;el komorni zbor Kerini & Stritarji, ki se je
zbral posebej za to priložnost. Pevci in pevke, med
njim nekaj nekdanjih ;lanov APZ Tone Tomši;, so
nas tako navdušili z ubranim petjem, da smo komaj
verjeli, da skupaj pojejo šele en teden, kot smo izvedeli pozneje. Kot rde;a nit med glasbenimi to;kami
sta nastopali recitatorki Irena Didek Pregl in Magda
Kerin s pesmimi Prešerna, Kajuha in Gregor;i;a.
Med glasbeniki iz mlajše generacije sta nastopila dva
;lana. Oba sta z nastopom dokazala, da sta že izkušena glasbenika – Svit Timej Zebec nas je s svojo živahno in glasno bobnarsko improvizacijo dobro ogrel
in tako reko; spravil na noge, Nace Bani; pa je s
pomo;jo Bacha in Chopina pokazal, da mu prsti po
tipkah klavirja lepo in hitro te;ejo. Na klavirju smo
nato slišali še dva nastopa, Marjana Flajšmana in
Alenko Kerin, ki sta sicer oba pela tudi v zboru. Da je
celoten program gladko tekel, je z izvirnimi napovedmi skrbela povezovalka Alja Pregl. Kar žal nam je
bilo, ko je bilo koncerta konec, vendar smo imeli
pred sabo še ostali program sre;anja. Najprej smo se
odpravili na Sveto goro, kjer smo uživali v lepem razgledu na obe Gorici, Goriška Brda na zahodu in Kras
na jugu ter morje Tržaškega zaliva v ozadju. Neverjetno blizu so si vsi ti kraji in zato ni ;udno, da so
prav tam potekali najhujši boji na soški fronti. Manjši muzej s podobami, zemljevidi, vojaško opremo in
orožjem iz tistih ;asov, ki smo si ga družno ogledali,
nam je nazorno prikazal razdejanje, ki ga je povzro;ila
prva svetovna vojna. Po muzeju smo obiskali še Marijino cerkev, kjer so nam in ostalim naklju;nim obiskovalcem bazilike naše dolenjske pevke priredile še
en koncert, sicer posve;en Mariji. Ob ;arobni svetlobi vitražev je bilo lepo za nekaj trenutkov posedeti v
klopeh in jih poslušati.
Po tem lepem doživetju smo se napotili proti zadnji postaji sre;anja, na prostor za piknik v Prelesju
ob So;i. Tam nas je pri;akal Dušan s primorskimi specialitetami – golažem ter polento s popraženim pršutom in gorgonzolo, kombinacijo, ki je bila za ve;ino
presene;enje in kljub preprostosti pravo gurmansko
odkritje.
Malo pred zaklju;kom sre;anja pa smo doživeli še
eno presene;enje, ko so na osrednjo mizo prinesli veliko torto z voš;ilom Andreji Bani; Zebec za njenih
petdeset let. Vse najboljše, Andreja! ■
Karmen in Marko Bani;
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Svit Timej Zebec je navdušil ob;instvo s skladbo Improvizacija z navdihom
dveh bobnarjev (Mike Portnoy in Jason Rulio.) Foto Marko Koren Zebec

Magda Kerin je doživeto interpretirala Kajuhovo Samo milijon nas je …
Foto Andrej Kerin ml.

Irena Didek Pregl nam je predstavila Gregor;i;evo pesnitev So;i

Še o srečanju ...

Miha Kerin pripravlja vabljive sirne in sadne pladnje Foto Andrej Kerin

Petindvajseti avgust 2007 je bil za ;lane in prijatelje Društva Kerini & Stritarji poseben dan. Takrat
smo namre; imeli sre;anje v Prelesju ob So;i.
Že zgodaj zjutraj je organizirani avtobus pri;el s
svojo za;rtano potjo in pobiral potnike na dogovorjenih postajah. :asovno se je plan poti ujemal natanko
do s prometom zabasane Ljubljane, potem pa je šlo vse
navzkriž. Zaradi vožnje po mestnih ulicah našega
glavnega mesta je avtobus zamujal na prizoriš;e prve
prireditve v Novi Gorici kar debelo uro. Kulturna prireditev, ki je bila v novogoriški ob;inski stavbi, je bila
na zelo visokem nivoju, kar je že tudi praksa našega
društva. Domala vsi prisotni so bili navdušeni nad
nastopajo;imi. Po kon;anem nastopu so si potniki avtobusa ogledali še muzej na Sveti gori.
Okoli 14. ure so se potniki la;ni in žejni pripeljali
na prizoriš;e piknika v Prelesju. Tu smo jih pri;akali
še drugi udeleženci, ki smo se na pot odpravili z lastnimi vozili. Vsi smo se najbolj razveselili golaža, ki
ga je ;astil stric Lojze in mojstrsko pripravil Dušan
Gruden, ki je tudi sicer organiziral prostor. Seveda
tudi na Primorskem Dolenjci ne moremo brez cvi;ka,

Posebna zahvala
Vidka Sotler –pomenljiv pogled Foto> Miha Kerin

Komorni sestav Kerini in Stritarji.
soprani> Andreja Bani;, Da[a Kerin Cerkovnik, Sonja Kerin<
alti> Alenka Kerin, Nadja Flaj[man in Polona {pegel<
tenorji> Marjan {pegel, Andrej Kerin ml., Andrej Kerin<
basi> Rok Krek, Marjan Flaj{man, Darko Iskra foto Andrej Kerin ml.

Glede na vsesplošni pozitivni odziv in na
zadovoljne obraze na fotografijah z našega piknika, bi radi vse skupaj opozorili na majhno,
toda niti najmanj nepomembno podrobnost, ki
nam je prinesla toliko zadovoljstva in veselja.
To je organizator in spiritus agens\ »gibalo« naših akcij Mirko Jan;igaj. Njegove logisti;ne
predpriprave so izvrstne> vse te;e kot po
»putr;ku« nih;e niti ne opazi kakršnekoli nervoze in slabe volje, skratka ni;esar ni videti in
;utiti ampak vse se kar »samo« dogaja. Vrhunec
organizacije, ni kaj!
O;itno ima Mirko dolgoletne izkušnje in
sposobnosti ter veliko mero potrpljenja in ljubezni za pripravo naših odprav, druga;e mu ne
bi tako uspevalo.
Mirko, v imenu vseh udeležencev velika
HVALA in upamo, da nas boš še kdaj v bližnji
bodo;nosti prijetno presenetil. Z veseljem ti
bomo stali ob strani.
Upravni odbor društvo
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tako da smo ga pripeljali dovolj tudi za ostale udeležence, ki sicer ne bivajo v vinorodnih krajih cvi;ka, in
z veseljem smo ga postregli vsem žejnim. Prijetno
druženje se je nadaljevalo v pozno popoldne. Otroci
so si v spremstvu odraslih ogledali konje na bližnjem
ran;u, nekateri smo preizkušali jeklene konji;ke, spet
drugi so se zabavali na svoj na;in. Sledilo je obvezno
fotografiranje in že nas je Andreja Bani; Zebec presenetila s torto. V tistih dneh je namre; dopolnila 50 let.
Vsi smo ji od srca ;estitali in želeli še na mnoga leta.
Kmalu se je ura bližala 19. in avtobus je bil pripravljen za odhod. Neradi so potniki vstopali v avtobus,
saj bi še ostali, toda pot je bila še dolga, zato smo se
poslovili in si zaklicali nasvidenje prihodnje leto. Nekateri, ki so imeli svoj prevoz, so še ostali in se zabavali do poznih ur. ■
Jože Kova;i; ml.
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Teta Anica in fotograf skupinske fotografije ter ve;ine ostalih fotografij
Miha Kerin foto Andrej Kerin ml.

Du[an Gruden nam je postregel tudi z odli;no polento s pr[utom in sirovim
prelivom, na fotografiji pa nam kuha kavo. foto>Andrej Kerin ml.

Andreja nas je presenetila z obilno torto za praznik
foto Marko Zebec Koren
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Otro[ki koti;ek

Likovna ustvarjalnica
Letos na za;etku šolskih po;itnic so v Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici organizirali likovno ustvarjalnico pod vodstvom slikarke MATEJE KAV:I:. Likovna
delavnica je potekala od 2. 7. do 6. 7. 2007. Tam smo se
u;ili od napenjanja platna do slikanja nanj. Pri tem smo

Drevesa in Hiše, Kaja Kova;i; – 10 let

8

morali uporabiti veliko domišljije. Naša tema so bila drevesa. Lahko smo naredili eno ali dve sliki. Ker smo bili
zelo pridni in delavni, smo na koncu dobili še sladoled.
JAZ SEM NASLIKALA DVE SLIKI.
OGLEJTE SI JU!
Kaja Kova;i;

Ciril Pisanski – in memoriam
16. avgusta 2007 smo na Obadovem pokopali Cirila
Pisanskega. Na prošnjo njegovega sina Tomaža sem
ob odprtem grobu spregovoril nekaj besed, ki jih
objavljamo Cirilu v spomin tudi v Trtah.

Janez Banič

Dragi Ciril!
Spoštovani Tomo in Jana, sorodniki in prijatelji
Cirila, ki ga danes pokopavamo!
Življenje, ki je nezaustavljivo vrtenje okoli velikega vprašanja »Kdo smo in kaj ho;emo|«, tisto življenje, ki je nepretrgano prehajanje iz roda v rod, nas je
pripeljalo, dragi Ciril, tako dale;, da Ti moramo izre;i
poslednji Zbogom! Pripeljalo nas je do tiste to;ke našega znanstva, ko smo si blizu kot nikoli doslej in
hkrati oddaljeni drug od drugega kot nikoli do zdaj.
– Blizu, ker do tega trenutka nismo nikoli tako živo,
tako bole;e za;utili, da smo si bratje, torej družba ljudi, ki jih družijo tako imenovani skupni interesi.
Predvsem pa jih druži najdragocenejša vez – ljubezen.
Ta vez je tako mo;na, da premaga samo smrt. Ciril, ta
vez ostaja med Tabo in nami – Tvojimi otroki in prijatelji – tudi po Tvoji smrti. In tako nam prinaša Tvoj
odhod tudi neko veselje< ostal nam boš kot spomin,
kot lu;, ki daje svetlobo.
Mnogo smo se nau;ili od Tebe, a vsega Tvojega dela
še niti ne poznamo. Samo ;e pomislim na Tvoje fotografije, ki ;akajo, da jih bo nekdo zbral, razvrstil po vsebini
in objavil v monografiji. To vsekakor zaslužijo, ;e zaradi
drugega ne, potem pa; zaradi zgodovine Sv. Križa. Tvojega Sv. Križa, ki si ga imel tako neskon;no rad.
Po letih sva si bila malo ve; kot tri leta narazen –
Ti Križevc, jaz Brojanc – zato se v osnovni šoli niti poznala nisva. Zbližala in sprijateljila sva se med vojno,
ko si mi v svojem fotolaboratoriju razvil in kopiral nekaj filmov. – Proti koncu vojne sva se lotila nevarne

diverzantske akcije> odminirala sva brojanski most.
Ti si prerezal zažigalne vrvice, ki so peljale k trem velikim, na mostu montiranim in z dinamitom napolnjenim cinkastim cevem, jaz pa sem pripeljal ;oln, da sva
cevi odvezala, jih spustila v ;oln in odpeljala na manj
nevaren kraj. Most je ostal cel, midva pa sva slavila
zmago, ki smo jo takrat res do;akali.
Vojna nas je prizadela in oškodovala na razli;ne
na;ine. Skupaj s Tabo sem imel sre;o, da sem jo preživel, izgubila pa sva nekaj študijskih let. Nadomestili smo jih z zavzetim študijem v tistih težkih povojnih
letih. S ponosom sem prisostvoval podelitvi Tvoje diplome na strojni fakulteti v Ljubljani. Diplomiral si z
odliko in bil najboljši med takratnimi diplomiranci.
O Tvoji uspešni in bogati strokovni karieri ta trenutek ne bi govoril. Mislim, da je v celoti dokumentirana, tu bi omenil samo, da so Te na strojni fakulteti
in v strojništvu nasploh zelo cenili in spoštovali.
Vseh Tvojih del in dejavnosti ni mogo;e niti našteti, omeniti pa moram vsaj dve Tvoji ljubezni. V mislih imam Tvojo rojstno vas Sv. Križ in Tvojo družino.
Svetega Križa nisi nikoli zapustil. Zdaj ostajata tu za
Tabo Tvoj pepel in dragocen spomin. Ta spomin se bo
zdaj pridružil nekemu drugemu. – Pred dobrim letom
smo pokopali Tvojo Jasno, izredno ženo, vzorno mater in prekrasnega ;loveka. Oba z Jasno pa sta rodila
in vzgojila prelepa otroka, ki sta Vajino živo nadaljevanje in dokaz, da je življenje neustavljivo snovanje in
razvoj. Tvoj delež v tem razvoju ostaja opazen. Hvala
Ti zanj, dragi Ciril, ostani naš in z nami! Zbogom! ■
J. Bani;
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Ustvarjalni koti;ek

Gašperjeva piščalka
Gašper in dedi Andrej sta naredila
;isto pravo leseno piš;alko. Gašper
je takole razložil potek izdelave>

Gašper strga lubje

Gašper iztiska stržen

»Najprej sva odžagala palico,
potem sva jo pobrusila – da je na
eni strani ravna. Jaz sem držal palico, dedi pa je vrtal luknje. Zvrtala
sva osem lukenj in še eno na vrhu.
Dedi je vrtal luknje, jaz pa sem na
eni strani odžagal palico.«

Nekaj dedijevih napotkov
za izdelavo>
Kar je napisal Gašper, vse drži,
morda pa je pomembno, da sva palico odžagala iz bezgovega grma.
Taka palica ima namre; mehak stržen, ki se ga zlahka odstrani, tako
da ga s pomo;jo jeklene ali druge
mo;nejše tanke palice izrinemo, in
Za izdelavo potrebujemo>
tako dobimo palico z luknjo pre² bezgovo palico,
mera kakih 8 mm. Seveda sva naj² jekleno ali drugo palico dolžine
prej vpela palico v primež in jo lepo
piš;ali in premera stržena ali
obelila, pri ;emer se je Gašper izkapletilko,
zal s spretno uporabo dvoro;nega
² primež,
rezilnika. Potem pa sva jo še na
² rezilnik ali nož,
zgornji strani poravnala (;eprav to
² poleg vsega naštetega pa tudi
ni nujno potrebno). Ob ustniku sva
spretnega dedija, ki bo dodal
zarezala z žago pravokotni rez do
par napotkov o izdelavi.
tretjine debeline, z
nožem pa sva oblikovala poševni rez in
tako dobila prvo in
najpomembnejšo luknjo. Za ustnik sva
uporabila leskovo šibo
in jo prirezala, tako da
se zra;ni tok iz ust
usmeri v piš;al, ki potem zapiska. Osem lukenj služi za to, da z
njihovim odkrivanjem
krajšamo ali daljšamo
cev in izvabimo iz
Gašper dokon;uje najpomembnejšo odprtino ob ustniku
piš;ali razli;ne tone.
:e je cev krajša, so
toni višji, ;e je daljša,
pa nižji. Enak u;inek
dosežemo tudi z batom, ki ga pomikamo
po cevi zato sva naredila še drugo piš;alko
na katero piska na sliki Tjaša.
Zdaj pa na delo!
Daša Kerin Cerkovnik

Gašper žaga

Tja[a piska na drugo pi[;alko
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Kri/anka

Naše gostilne
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Zadnje novice

Koncert ob tridesetletnici
Mešanega pevskega zbora KUD SCT
23. oktobra 2007 smo bili v Slovenski filharmoniji na
koncertu Mešanega pevskega zbora KUD SCT. Tja nas je
povabil predsednik kulturno umetniškega društva SCT in
duhovni vodja pevskega zbora Andrej Kerin. Koncert je bil
posve;en 30-letnici zbora in Andreju osebno. Tega nismo
prebrali v sicer vsebinsko bogatem koncertnem listu, je pa
jasno razvidno iz vabila in iz zapisa na koncu koncertnega
lista ter iz besed, ki so jih pevci namenili Andreju, ko so mu
izro;ili šopek rumenih gerber.
Pevski zbor SCT je v 30 letih svojega obstoja priredil
25 celove;ernih koncertov v Ljubljani, 260 nastopov in
41 koncertov v razli;nih krajih po Sloveniji in tudi v tujini (Nizozemska dvakrat, Italija, Avstrija, Madžarska,
Dubrovnik in Kor;ula). Tokratni koncert je bil nekakšen prerez skozi trideset let ustvarjanja. Dirigirali so
vsi štirje nekdanji in sedanji zborovodje. Koncert so popestrili in obogatili violon;elistki Karmen Pe;ar in Mi-

foto Gregor Gomboši

}

25. septembra 2007 je Delova priloga Ona na reviji v
ljubljanskem Mestnem muzeju sklenila letošnji nate;aj
Družbenokriti;na majica, ki se ga je udeležil tudi naš ;lan
in umetnik Jure Sotler. Jure se je nate;aja udeležil kot avtor
oziroma soavtor treh majic, ki tako ali druga;e kritizirajo
družbeni položaj. Izmed 222 udeleženih del sta Jure Sotler in
Marko Bauer za majico s sloganom »ZA ali PROTI« prejela
prvo nagrado! Majico nosi imitator Marjan Šarec.

Obrazložitev avtorjev> »Mar demokracija resni;no ne more biti
ni; drugega kot tehtanje med dvema možnostma> za ali proti!«
Sporo;ilo želi narediti prvi korak k dialogu, zato izbere ali.

Uredniški odbor Trt nagrajencema ;estita.
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nja Spasic´ ter sopranistka Rebeka Radovan in baritonist Robert Vr;on.
Poslušalci v polni filharmoni;ni dvorani smo bili tako
navdušeni, da smo s ploskanjem preprosili lep dodatek.
Lj. 24. 10. 2007		
Janez Bani;

