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Živeli! 50. številka …! Hura!
Abraham| No ja. Itak. Kaj se pa zamudimo|
Tako bi reagirali naši otroci. :e dobro pomislim, se skoraj moram stri
njati. Zdi se mi kot, da bi bilo prejšnji konec tedna, ko smo se prvi; sre;ali
pri Žolnirju, se valili ven iz avtomobilov, opletajo; z dežniki, in kar malo
nejeverno in boje;e vstopali v naro;je gostilne. Krka se je zarotila tisti dan
in prestopila bregove. Krasen za;etek! Kot da bi nam hotela nekaj poveda
ti. Ne zafrkavajte se preve;, bodite ponižni in spoštujte naravo.
Saj ne bo nikogar. Preve; dežuje, da bi bilo kaj iz tega … In tako naprej.
Petra je bila vremenu primerno te;na. Kaj naj v takem vremenu s hiperak
tivnim otrokom v naro;ju||| Potem pa smo vsi skupaj »padli« v druš;ino, ki
iz tega ni delala ravno velikih problemov. Dež| Stranska in nepomembna
okoliš;ina. Vrve;e in dobro razpoloženo okolje samih sorodnikov, ve;ine
takrat seveda nisem prepoznal, pošteno priznam. Pod nevidno taktirko
povsod navzo;ega Andreja Kerina, glavnega vle;nega konja (ne konja, lipi
canca!), so zadolženi za posamezne aktivnosti tega celodnevnega druženja
z nasmehom na obrazu in zaneseno opravljali »svoje« zadnje priprave, im
provizirali na bolj ali manj duhovite na;ine in se seveda ves ;as obenem
prijetno zabavali. Posrkali so nas medse in … ni bilo ve; zadržkov.
Na za;etku sem se malo »zasekiral«, ker sem kaj kmalu, že po nekaj
sre;anjih moral (saj mi je bilo v ;ast in veselje!) prevzeti mesto urednika Trt, in
to iz rok natan;nega, preudarnega znanstvenika, književnika, raziskovalca in
dobrega stilista Janeza Bani;a. Ampak ni preve; bolelo! Uredniški odbor je bil
vedno pripravljen prisko;iti na pomo;, v;asih smo ob pomanjkanju prispevkov
malo na kratko dihali, sami pisali prispevke, ;lanke, komentarje, pa je bilo!
Pa tudi zelo hitro je šlo. Najbrž zaradi tega ;udnega ;asa, ki je vedno
krajši, mogo;e pa s starostjo dojemamo ;as druga;e. Kdo ve|
Že stari Inki so nam prerokovali, da bo konec naše pohlepne in narobe
zastavljene civilizacije, ker ne spoštujemo narave, ki nam je dana samo na
posodo, v uporabo in jo moramo paziti in ;uvati za svoje zanamce. Zadu
šili da se bomo v naših lastnih odpadkih. In kdaj bo to| No, takrat, ko se
bo ;as zgostil in bo sonce postalo druga;no …!
Kaj naj zapišem na to|
Mogo;e pa smo ravno mi, »Kerini in Stritarji«, in naš na;in dela, dru
ženja, veselja, sodelovanja in spoštovanja našli pravi na;in, možno pot, ki
kaže v prijaznejšo prihodnost| Z veliko ljubezni in dobre volje, vedno pri
pravljeni prisko;iti drug drugemu na pomo; in se obenem u;iti bolj spo
štovati naravo ...! Tudi mi, ki ne živimo ve; na vasi, ampak v mestih.
Lahko bi dodal> le kaj bomo brez cvi;ka|
Še zdaj sem del tega, pred toliko leti sproženega navdušenja in dobre
volje, ki še kar traja in traja in upam, da bo še dolgo trajalo. Minulo nas še
bolj zavezuje za prihodnost.
Vaš urednik,
Peter Povh
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Vabilo na piknik 2008,

ki bo v soboto, 23. 8. 2008 na Ribnem pri Bledu.
V prvi letošnji številki Trt smo napovedali piknik,
ki bo letos na Gorenjskem.
S tem vabilom vabimo k prijavam vse ;lane Društva
Kerini & Stritarji, da bomo racionalno organizirali av
tobusni prevoz.
Prevoz bo organiziran z naše že standardne za;etne
postaje Bizeljsko. Smer vožnje bo izbrana glede na
prijave, da bodo imeli udeleženci ;im manj problemov
z vstopanjem na avtobus in s povratkom.
Odhod predvidevamo ob SEDMIH (7 h) zjutraj,
da nam bo uspelo pobrati vse prijavljene udeležence
in da bomo ob DESETIH (10 h) na Mlinu ob jezeru,
kjer bomo izstopili in se peš napotili k pristanu
pod Vilo Bled. Tam se bomo vkrcali na pletne in se
prepeljali na otok. Vsi, ki bodo prispeli z lastnimi
avtomobili bodo imeli zagotovljen parkirni prostor
na dvoriš;u pletnarja Aleša, nasproti vhoda v park
Vile Bled
Za prevoz in ogled otoka planiramo dve uri in pol. Z
Mlina bo avtobus ob 12.30 odpeljal na piknik prostor,
ki je na Ribnem pri Bledu.
Ob 13.30 sta predvidena pozdravna govora predsednika društva Andreja Kerina in organizatorja ter
gostitelja piknika Staneta Krainerja. Stane nas bo
potem povabil h kosilu, ki ga bo pripravil s svojo
ekipo za vse udeležence piknika.

Kosilo se nam bo ob napovedani uri že zelo prileglo,
ker bomo po potovanju in ogledu otoka potrebni hrane
pija;e in odmora.
Po kosilu imamo možnosti za razli;ne športne in
sprostitvene aktivnosti, kot smo napovedali v obvestilu.
V istem obvestilu smo tudi pozvali, da se samoiniciativno
javijo organizatorji posameznih športnih aktivnosti, ker
so na samem prostoru za piknik možnosti izredno pe
stre. Do danes se ni javil nih;e razen Boža Sotlerja, ki je
zadolžen za tenis. Na prijave še vedno upamo in prepri;ani
smo, da bomo doživeli še kakšno športno aktivnost.
Za popestritev dogajanj športno manj aktivnih ;la
nov bomo poizkusili s provokativno razpravo o razli;nih
temah, ki so neposredno vezane na naše društvo in nje
gove ;lane. Razprava naj bi pokazala, da smo sposobni
obravnavati resne probleme tudi v sproš;enem in vese
lem okolju. Pri;akujemo tudi predstavitev novih smešnic
(vicev), ki jih nekateri naši ;lani izvrstno obvladajo.
Zaklju;ek druženja in odhod avtobusa (ali avtobu
sov, kar bo odvisno od prijav) predvidevamo okoli 19.30.
Stroške prevozov z avtobusi in pletnami bomo po
krili z donacijami sponzorjev, le vstopnino za otok bodo
morali prispevati ;lani sami. Vstopnina za skupine je
dva evra po osebi.
Prijave pri;akujem na številko 041 669 504.
Vaš organizator Mirko Jan;igaj
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Vinograd
s petdesetimi trtami
Petdeset trt ni ravno velik vinograd, toda drag nam
je ta vinogradek neizmerno. Gre seveda za vinograd, ki
smo ga Kerini in Stritarji za;eli saditi spomladi leta
1996 in ga sadimo še danes, vsake tri mesece eno trto,
štiri na leto, petdeset v dvanajstih letih in pol. Drag in
zaupanja vreden nam je ta vinogradek tako, da povemo
to s ponosom tudi drugim. Ko pravim drugim, mislim
pa; na prijatelje Kerinov in Stritarjev, na vse bralce Trt.
Pridite k nam in se poveselite z nami, ki nas obhaja
prazni;no razpoloženje, obdarovali vas bomo s tem
razpoloženjem in nazadnje morda še kakšno razdrli.
Ker vino iz našega vinogradka je žlahtno in opojno.
Naše Trte so zrasle naravnost iz Kerinov in Stritar
jev, ima me, da bi zapisal, svoje so kali pognale iz prsti
doma;e, a to bi bilo že malo prehudo zgledovanje po
Prešernu. Je pa neka energija, neko pretakanje energije
od sonca dol na zemljo, na to hladno prst in na vse, kar
živi in leze po tej prsti. Son;ni žarki so tisti božji bla
goslov, ki oživlja zemljo, ki daje rasti rastlinam, živalim
in ljudem. Vse se vrti, višek tega vesoljskega cirkusa pa
je ;lovek, ki mu je bil neko; poklonjen raj, ki pa ga je po
svoji neprevidnosti – ;e ne po nemarnosti – zapravil.
Zdaj imamo, kar nam je ostalo, in ;e trezno presodimo,
kaj to je, moramo priznati, da imamo nebesa. Nebesa s
peklom v soseš;ini in ni; ;udnega ni, da nam kdaj pa
kdaj noga prestopi mejaš in se znajdemo v peklu.
Vidite, kam me je zaneslo! In to od samega navduše
nja nad našim vinogradkom. Ki bo ostal za nami kot
skromen spomin na neko obdobje, ko so K & S izdajali
svoj ;asopis. – Za;elo se je z odhodom Jan;igajeve Bre
de o boži;u leta 1994. Na pogrebš;ini njej v ;ast je vzni
kla misel o organiziranem druženju Kerinove in Stri
tarjeve žlahte. V našem prvem Zborniku piše, da sta to
temo na;ela Mirko in Miha< misel nas je osvojila na
mah in junija 1995 smo že imeli svoje prvo veliko
sre;anje. Na tistem sre;anju smo dobili tudi prve izvo
de Zbornika Kerini & Stritarji. Naslednji korak je bil
;asopis, ki je za;el izhajati aprila 1996. Ime Trte se je
izkazalo za zelo posre;eno> danes imamo vinogradek s
petdesetimi trtami.
Vzporednica med našimi trtami in onimi na Bo;ju,
Starem gradu ali v Razkrižah je vpadljiva> one v pravih
vinogradih nam dajejo cvi;ek, ki razveže jezik, ogreje sr
ce in tolaži dušo, te, natisnjene v tiskarni, prav tako, am
pak cvi;ek nas razveseljuje, popijemo ga kozarec, dva, in
ni ga ve;, ostane kve;jemu lep spomin na veselo druže

nje s prijatelji, ta naša, v naših glavah dozorela pija;a, te
naše ljube Trte pa nas razveselijo ob svojem izidu, potem
pa kolikorkrat ho;emo spet, kajti za razliko od cvi;ka ne
shlapijo, temve; ostajajo kot lepa pesem na papirju in v
srcih. Še ve;> vino naših Trt bodo lahko pokušali tudi
Kerini in Stritarji, ki so danes še v plenicah ali pa morda
niti rojeni še niso. Zato pa re;em jaz> nujno negujmo svo
je Trte, z radostjo v srcu jih negujmo, vra;ale nam bodo z
vinom, ki nas poživlja in ohranja mlade. ■
Janez Bani;

Dva jubileja 2008> 50 Trt in 80 let Janeza Bani;a - foto Andrej Kerin
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Odmevi na Trte
Ko smo na uredniškem odboru
v februarju 2008 snovali izhodiš;a
za jubilejno 50. številko, smo si za
mislili, da bi poprosili svoje prijate
lje, ki prejemajo ;asopis Trte, a jih
ne vežejo družinske vezi z našim
društvom, da nam ob jubileju napi
šejo nekaj misli.
Nalogo sem prevzel kot predse
dnik društva in jim napisal pismo,
v katerem sem poudaril, da bi nam
bila dobrodošla misel o društvu ali
;asopisu Trte ali prispevek, ki bo
obogatil naš ;asopis, že zato, ker ne
izvira iz vrst sorodstva, ampak iz
pod peresa tistega, ki gleda na nas
iz okolja. Dodal sem še, da bomo
veseli pohvale ali kritike, eseja, pe
smice ali preprosto sestavka, ki bi
se prilegel vsebini našega ;asopisa.
Sledila sta še naslov društva in rok
15. maj ter pozdrav.
Pisma smo priložili 49. številki
Trt v za;etku aprila, potem pa smo v
napetosti ;akali, ali bodo obrodila
kaj sadov. In glej, že ;ez nekaj dni
smo prejeli prvo pismo, potem pa
postopoma devet prijateljev iz
razli;nih logov.
Odzvali so se (po abecedi)>
Prof. dr. Gabi :a;inovi; Vogrin
;i;, ustanoviteljica in prva dekanica
Fakultete za socialno delo, gostujo;a
predavateljica na številnih univer
zah po svetu, ki prou;uje družinske
vezi in številne oblike soustvarjanja,
poznamo pa jo tudi kot dobrodošlo
gostjo v TV-oddajah.
Tone Gošnik, novinar, nekdanji
urednik Dolenjskega lista, eden naj
zaslužnejših za nastanek taborni
ške organizacije v Novem mestu,
ustanovni ;lan Rodu gorjanskih
tabornikov.
Peter Hawlina, predsednik in
motor slovenskega rodoslovnega

društva, s katerim imamo redne
stike že od ustanovitve društva.
Prof. dr. Zdravko Kaltnekar, nek
danji profesor na Fakulteti za organi
zacijske vede v Kranju, avtor števil
nih strokovnih knjig, a v zadnjem
;asu vse ve; literarnih del, igralec,
zagnani športnik in organizator …
Tone Pav;ek, priznani slovenski
pesnik, esejist, prevajalec in ure
dnik, ;lan SAZU, ambasador Uni
cefa, sooblikovalec majniške dekla
racije, pa tudi vinski vitez, vinogra
dnik itn.
Prof. dr. Tomaž Pisanski, pri
znani matematik, redni profesor
Univerze v Ljubljani in gostujo;i na
številnih univerzah v svetu, avtor
številnih znanstvenih ;lankov, pa
tudi pisec knjige o Juriju Vegi, ki ob
svojem znanstvenem delu enako
sistematsko prou;uje genealogijo in
heraldiko.
Danilo Siter, nekdanji župan
Ob;ine Krško, kamor prav tako se

gajo korenine Kerinov in Stritarjev,
tajnik škofijskega odbora za družino,
predavatelj na prireditvah v okviru
slovenske Karitas.
Jože Strgar, nekdanji ljubljanski
župan, sicer pa podjetnik in po
znavalec cvetlic, pisec knjig s
podro;ja hortikulture.
Prof. Janez Suhadolc, univ. dipl.
arh., arhitekt, pedagog, grafi;ni obli
kovalec, slikar, izdelovalec unikatnih
stolov, popotnik, kolesar, pa še kaj ...
Jože Zupan;i;, nekdanji ravna
telj šole v Podbo;ju, pisec enega od
uvodnikov v našem zborniku iz le
ta 1995 in zvesti bralec Trt vse od
prve številke.
O vseh navedenih bi bilo mogo;e
napisati cele romane, zato naj mi ne
zamerijo, ;e sem jim namenil le po
kakšno vrstico. Prepri;an pa sem,
da bodo naši bralci z veseljem pre
brali vse poslane prispevke. ■
Predsednik društva>
Andrej Kerin

Sre;anja se niso za;ela šele z ustanovitvijo našega društva o ;emer pri;a fotografija iz tridesetih let 20. stoletja
iz arhiva Jože Kerin. Veseli bomo, ;e boste prepoznali kar najve; oseb in nam jih sporo;ili. Uredništvo Trt.
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Na zdravje
petdesetim Trtam!
Po;aš;en sem bil, ko sem v
za;etku aprila dobil prijazno pismo
predsednika Društva Kerini & Stri
tarji, da bi za jubilejno številko Trt
napisal kratek prispevek. Andrej
Kerin je pronicljivo ugotovil, da »me
sicer res ne vežejo družinske vezi z
društvom, da pa so se vseeno zgradi
li med nami neki posebni odnosi ...«
O teh odnosih zato nekaj besed.
Že dolgo vrsto let z zadovoljstvom in
veseljem preberem vsako številko
društvenega glasila. Trte so kot
son;en pozdrav iz krajev pod Gor
janci, o katerih in o zanimivem dru
štvu Kerinov in Stritarjev sem pred
leti že poro;al v Dolenjskem listu in
za dolenjsko televizijo Vaš kanal. Kar
dolgih 28 let sem »služil cesarja« pri
novomeškem pokrajinskem tedniku,
;igar soustanovitelj sem bil leta 1950.
Od blizu sem spoznal tudi Spodnje
Posavje, ko sem bil od 1. decembra
1947 do konca leta 1948 v Krškem šef
okrajnega gospodarskega odseka. Tam
sem med delom sre;al tudi sodelav
ko Kerinovo An;ko iz Podbo;ja. Kot
urednik Posavskega tednika sem se
od septembra 1954 do konca maja
1955 še bolj vživel v razvito gibanje
spodnjesavskih ljudi.
S pravo podobo »deželice Keri
nov in Stritarjev« pa me je jeseni
1998 seznanil Janez Bani; na pred
stavitvi svoje knjige o Štihovem Jo
žetu z Broda, ko sva se spoznala na
prijetnem ve;eru v Podbo;ju. Kme;ko
življenje s soto;ja Save in Krke je
mojster peresa naslikal tako priku
pno in toplo, da ga je treba sprejeti z
navdušenjem in visokim prizna
njem. Bani;eva satira in groteska,
nenehno prepleteni s humorjem in
z razumevanjem ;loveških stisk,
bralca pritegneta, da nestrpno sledi
razpletu zgodbe in si vseskozi
ustvarja ocene o medsebojnih druž

benih odnosih, ki jim nikoli ne
manjka pisateljeve kriti;ne osti.
V Podbo;ju sva z Janezom
Bani;em prerešetala to in ono iz
povojne preteklosti Spodnjega Po
savja. Vesel je bil, ko sem mu pri
povedoval o svojih delovnih stikih
z Lojzetom Colari;em in Francem
Draganom, takratnima glavnima
predstavnikoma okrajne oblasti.
:emu to naštevanje ob jubileju
uglednih Trt| Preden sem se lotil
pisanja teh pozdravnih vrstic dru
štvenemu glasilu, sem te dni še en
krat prebral Bani;ev roman Fa
kulteta za zrak. Ponosno in z obe
ma rokama podpišem vse, kar je o
avtorju knjige povedanega v za
dnjem odstavku. Veselo upam, da
še ne bo odložil svojega naostrene
ga peresa, saj se v Trtah redno ogla
ša, verjetno pa namerava izdati še
kakšno knjižno delo.
O vsem pravkar zapisanem ve
dno poro;ajo tudi Trte. V Sloveniji
ni društva, ki bi imelo tako skrbno
urejevano in z ljubeznijo izhajajo;e
glasilo. Trte spremljajo sedanjost in
ohranjajo dragoceno preteklost. Bi
ti kronist v takem pri;evalcu ;asa
in dogajanj je posebna ;ast. Pretre
sle so me urednikove vrstice v uvo
dniku 49. številke, kjer je zapisal>
»V eni številki se na zadnjih stra
neh brezzobo kremžijo ali smehlja
jo naši pravkar rojeni novi ;lani, v
drugi se veselo spominjamo prav
kar kon;anega druženja, kdaj pa
kdaj pa se tudi poslavljamo od ka
terih izmed naših veteranov ali ve
terank, seveda z vsem spoštovanjem
in ob;udovanjem.«
Trte potrjujejo znano ugotovi
tev> prihodnost novinarstva je v
krajevni novici. Lokalna in ;love
ška zgodba imata vso prednost. Tr
te jo uresni;ujejo in ohranjajo spo
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min na zgodovino prednikov ter
neštete sorodstvene vezi.
Z govorico mol;e;ih ostajajo na
še drage babice in dedki tako še na
prej z nami. Ljubezen, ki nas je ve
zala v življenju, ostaja ohranjena v
zapisanih besedah.
In preden napijem s teko;o do
broto iz Gadove pe;i dragim Trtam
za njihov jubilej, še kratek podatek
k vabilu v pismu predsednika dru
štva Andreja Kerina> družinske vezi
z društvom me res ne vežejo, sošol
ske pa> v Celju sva s pokojno ;lanico
Ido Didek, rojeno Dobovi;nik, obi
skovala trgovsko šolo. Ve; desetletij
se konec vsakega maja sre;ujemo
absolventi šole na obrobju Celja, saj
smo se tam med leti 1935 in 1937 ve
selili rosne mladosti. Sošolke Ide in
drugih, ki so se že poslovili, se vsa
ki; toplo in hvaležno spomnimo.
Za 50. številko pa Trtam vso
sre;o in veliko novih jubilejev! ■
Tone Gošnik

Abrahamova trgatev

Čestitka slovenskih rodoslovcev
ob izidu 50. številke Trt
Kadar se kdo loti rodoslovja, se
najve;krat zgodi, da vsaj za;ne po
svoje. :e se ne ustavi pri dokumen
tiranju treh ali štirih generacij in ;e
želi rezultate svojega dela predati
še komu drugemu v pregledni in
urejeni obliki, se pogosto oprime
priporo;il ali standardov. Vseeno
pa pogosto delo ohrani osebno no
to. To delo bi lahko primerjali z
marsikaterim drugim po;etjem, na
primer s komponiranjem. Lahko
gre za lahkotno popevko ali plesno
glasbo, lahko za kora;nico ali ope
reto, vse do mogo;nih solisti;nih in
orkestralnih stvaritev. Tudi te ima
jo lahko svojo predpisano zgradbo
in obliko, vseeno pa izražajo bolj ali
manj prepoznaven slog avtorja in
njegovo izrazno mo;.
Ve;ina rodovnikov je dokaj uni
formnih, solidnih in preglednih, ob
njihovi eni strani so bolj klavrni iz
delki, na drugi pa vrhunski. Pouda
rek pri rodoslovnem delu je na evi
denci prednikov in sorodnikov, tej
evidenci pogosto dodajajo bolj ali
manj obsežne zgodbe o posamezni
kih in družinah, v;asih s fotografi

jami, listinami in spominskimi pred
meti, v zadnjem ;asu celo z multi
medijskimi dodatki. Organizirajo
se širša družinska sre;anja, vsi
združeni napori se navadno krona
jo z družinsko kroniko.
Ta razli;nost v prijemih in re
zultatih rodoslovnega dela je zago
tovo najizrazitejša v Društvu Keri
ni & Stritarji. Zunanji opazovalci
ne morejo spregledati dejstva, da so
se potomci dveh družin po;utili
dovolj povezani, da svojo poveza
nost dokazujejo ne le s formalizira
njem, z ustanovitvijo društva. To je,
kolikor vem, edino in edinstveno
društvo v Sloveniji in bržkone tudi
izven nje. Ne le z ustanovitvijo dru
štva, še veliko bolj z rednimi mani
festacijami. Med temi je najo;itnejša
izdajanje ;asopisa Trte. Njihovemu
bralcu pa se odpirajo ostale manife
stacije. Vsaka od njih izkazuje spo
štljiv odnos do posameznikov, dru
žin in cele sorodovine, do žive;ih in
tistih, katerih spomin ohranjajo.
Posebnost DKS je za zunanjega
opazovalca tudi v tem, da jim v
ospredju ni rodovnik, ki bolj kot se

danjost predstavlja preteklost, tem
ve; življenje, živi stiki, ki krepijo
vsakega od njih. Saj ne, da ne bi imeli
rodovnika. Imajo ga in izvirne so tu
di grafi;ne predstavitve. Še posebej
izstopa pogled nanj iz visoke pti;je
perspektive, v kateri košata krošnja
postaja podobna cvetu ali regratovi
lu;ki, pripravljeni, da veter ponese
njeno seme v nova plodna tla. Naj
klije, raste, cveti in rodi nov sad! ■
Peter Hawlina

Pogled od zunaj
Saj sem vedel, da ne bo zastonj!
Kar dolgo že prejemam ;asopis Tr
te in ga vneto prebiram. Zdaj pa mi
je predsednik društva in prijatelj
Andrej izstavil ra;un> napisal naj
bi kratek sestavek o ;asopisu in/
ali vašem društvu. Najbrž je že sli
šal za trditev o moji sre;i, da nisem
ženska, ker ne znam re;i »ne«, in je
torej upravi;eno pri;akoval, da ne
bom odklonil. Seveda tega ne mo
rem napraviti zaradi prijateljstva z

najvišjim funkcionarjem društva
in predvsem zato, ker Trte vneto
prebiram. Naj še povem, da sem bil
z veseljem mentor pri magisteriju
Andreja Kerina, in dodam še to –
najbrž se bo dobro zdelo vsem ;la
nom društva – da je njihov predse
dnik to nalogo zelo uspešno opra
vil. No, o tem gotovo niste dvomili,
saj ga poznate. Morda tudi zato
sva potem postala prijatelja in to
prijateljstvo že kar dolgo drži.
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Gotovo pa vas bolj kot zgornje
zanima moje mnenje o Trtah. Pove
dal sem že, da jih vneto prebiram,
in ob;utek imam, da sem preko
njih že kar dobro spoznal Kerine in
Stritarje ter njihove bližnje in dalj
ne sorodnike. Od pradedov, praba
bic in prastricev pa do najmlajših
nadebudnežev so se mi ali so mi jih
tako plasti;no predstavili, da bi se
z njimi za;el kar tikati – ;e bi jih
seveda sre;al. Lepo je, da ima tako

le sorodniško društvo svoje glasilo,
iz katerega ;lani lahko izvejo mar
sikaj zanimivega o drugih bolj ali
manj pomembnih ;lanih in o doga
janju v društvu nasploh. Torej ;ista
desetka za prizadevno vodstvo in
uredniški odbor.
Spoštovani Kerini in Stritarji &
co., ob;udujem vas in vam obenem
zavidam. :eprav s sorodniki ni

mam kakšnih težav, zmeraj pra
vim, da si prijatelje izbiram sam,
žlahto pa mi je dal Bog in torej ne
morem izbirati. No, po vaših Trtah
sklepam, da niste samo sorodniki,
ampak tudi prijatelji. To pa je veli
ko! Napisal sem domislico> prija
teljstvo je ;udovita snov, z uporabo
se pove;uje! Sklepam, da jo kar do
bro uporabljate.
Oh, seveda, zavidam vam, ker
nimam velikega sorodstva ali vsaj
ne vem zanj. Iskal sem že med pra
strici, ;e bi našel kakšnega Kerina
ali Stritarja med njimi, a kot zana
laš; ni nobenega. V moji rojstni vasi
v Križah sta dve družini Sitarjev, v
Stražiš;u pa je bilo sploh veliko Si
tarjev, a žal nobeden ni poželel ka
kšne moje pratete. :e bi bil otrok,
bi me morda lahko posvojil kak Ke
rin, saj sem zdaj brez staršev. :e bi
bil mlad, bi mi morda Andrej lahko
prigovoril kakšno brhko dekle iz
bližnjega sorodstva, a tudi to odpa
de. Sem namre; sre;no poro;en
(kot smo pa; ve;inoma sre;no
poro;eni) in ne vem, ali bi žena ob

tako dobrem soprogu (samo moja
trditev!) soglašala s kakršno koli
zamenjavo. Torej moram ostati pri
Andrejevi ugotovitvi, da me sicer
ne vežejo družinske vezi z vašim
društvom, a se je vseeno zgradil
med nami poseben odnos. Ostani
mo torej prijatelji in morda me bo
ste kdaj celo povabili medse. :esti
tam vam k 50. jubilejni številki in
želim, da bi vam dobro uspevale
Trte in trte.
Pripis> Ali sem preve; neresen|
Naj Andrej pove, da nisem zmeraj
tak! ■
Vaš vdani prijatelj
prof. dr. Zdravko Kaltnekar

Dragi Andrej,
kajne, da sem priden, kar takoj sem
se lotil pisanja| Upam, da bo ustrezalo, ;eprav ni slovesno, kot bi se za
jubilej spodobilo. :e pa želite takšno, mi ;im prej sporo;ite, saj je do
izdaje naslednje številke še ;as.
Lep pozdrav, Zdravko

Misel ob jubileju
Prvo številko Trt sta mi prine
sla Andrej in Alenka, moja ljuba
prijatelja, in od takrat berem z ve
seljem in spoštovanjem do vseh, ki
jo soustvarjate. Ja, soustvarjate jo,
dragi vsi v Društvu Kerini in Stri
tarji! Mislim, da prav soustvarjanje,
ta zame dragocena beseda, najbolje
opiše ;udež Trt. Vsaka številka
pri;a o vaši skupnosti> pri;a o pre
teklosti, predstavi zgodbe, slike in
dokumente minulega sveta< beleži
aktualne dogodke, podvige, uspe
he< zvemo za vesele in v;asih žalo
stne družinske dogodke. Kot da bi
poslušala ve;glasno skupnost ljudi>
uspelo vam je prinesti preteklost v
;as, ki ga živimo, vidim vašo edin
stveno povezanost v sedanjosti,
povezanost, ki varuje bogastvo

spomina in izkušenj za otroke in
vnuke.
Za vas in tudi zame, ker ste me
povabili, da Trte berem in se veselim,
da so. Vem, da je soustvarjanje Trt
zahtevno delo> hvaležna sem za
;udež, ki ga zmorete, da je to delo ve
dno znova opravljeno. Vse življenje
delam na konceptih in metodah
pomo;i ljudem in zato dobro vem,
kako dragocena je izkušnja pripa
dnosti skupnosti, ki jo ;lovek sou
stvarja, zase in za druge – ko piše, be
re, zbira dokumente ali gre na izlet.
Za filigransko stkanih 49 šte
vilk Trt in to posebno, 50., vsem
;estitam iz srca> Društvu Kerinov
in Stritarjev, uredniškemu oboru,
vsem, ki pišete, rišete, fotografira
te! :estitam iz srca in s hvaležno
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stjo, da Trte so. Andrej in Alenka,
hvala, da so Trte tudi zame! Želim
še mnogo let ;asopisu, ki ga sou
stvarja dragocena skupnost dobrih
ljudi. ■
Gabi :a;inovi; Vogrin;i;

Dragi uredniki Trt!
Saj, že celo ve;nost prejemam in
berem Vašo revijo, vse od tedaj, ko
ste mi objavili gloso o dolenjskem
rde;eli;nežu cvi;ku. Bil je prijatelj

Dolenjska
8
Trta
Obrasla mi je deška leta
in v fantovskih zvabila k pitju,
potem k molitvi, sama sveta,
vodila me in k stihožitju.
Ves ;as je z mano, v lepem, v hudem,
vestalka, delavka, boginja,
da pijem, vernik neutruden,
sok njenih rozg in koreninja.
Pijem. Blagrujem nemani;e,
ki z njo opasali so gri;e,
da kot teko;i up preliva
se mi po žilah milost živa.
Zato bom z vinom še ob smrti
poslednji; hvala dahnil trti.

Dušan Povh, ki se je tega domislil, in
še zdaj, ko se spomnim nanj, mi je
toplo pri duši – takih mož ni bilo, ni
in ne bo veliko na Slovenskem. Zato
je lepo in prav, da Trte s svojim izha
janjem, s svojimi ;lanki, spominski
mi beležkami, s slikami in z vso
družinsko toplino velike familije
ohranjajo spomin tudi nanj.
Jaz pa, revež, kaj naj Vam dam za
jubilejno petdeseto številko| Nekaj,
kar sodi kot najlepša roža v vinograd
ali kot nograd k Dolenjcu, se pravi
trto. Torej sonet o trti, iz cikla Novi
soneti o Dolenjski, ki izide, morda že
ta mesec, v zbirki Same pesmi o lju
bezni. Z ljubeznijo Vam torej odsto
pam ta del;ek iz nove knjige.
Dodajam, kot se spodobi, lep poz
drav, ;estitke za vztrajnost in dobre
želje za Vaše Trte v prihodnje. ■
Vaš
Tone Pav;ek
V Ljubljani, kar nekega aprilskega
petka letos

Tone Pav;ek pri delu

Pogled z roba
Trte so izjemno zanimiv, tako re
ko; enkraten pojav v naši kulturi, ki
ga je vredno pogledati z razli;nih
zornih kotov. Trte so namenjene
predvsem njihovim ;lanom in ;lani
jih vidijo seveda od »znotraj«. V re
snici pa s svojim pri;evanjem prina
šajo veliko tudi v našo skupno, slo
vensko kulturnozgodovinsko zakla
dnico in bodo tako ostale vir zanimi
vih podatkov tudi za širše bralstvo,
ne le za rodoslovce, ampak tudi za
etnologe, zgodovinarje, geografe,
enologe itn. Njihov trajni pomen za
pogled »od zunaj« se bo s ;asom le
pove;eval. V 50 številkah so mo;no
razširile svoje meje zanimanja in pre
rasle ozko rodoslovno podro;je. Po
eni strani se meje kažejo v rodoslov

nem smislu> sorodstvo in žlahta torej.
Po drugi strani so meje v geograf
skem smislu> vse, kar zaobjame po
gled Bo;ja, ali to, kar zajema fara Sve
ti Križ. Ne nazadnje gre tu za nare;ne
meje, pa za kulturne meje, za meje, ki
jih dolo;ata zemlja in cvi;ek. :eprav
je pogled Trt usmerjen v prihodnost
in zna pogledati zelo široko po svetu,
pa se zavedajo pomena varovanja na
šega zgodovinskega spomina in kul
turne ter naravne dediš;ine. In ravno
tu so zanimive tudi zame, ki jih gle
dam »z roba«. Po eni strani sem rod
binsko povezan s Kerini, po drugi
strani sem vezan na kraj prek svojih
prednikov, zemlje in trt. Takole na
robu se po;utim, kot da bi jih izdajali
prav zame!
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Tomaž Pisanski z o;etom Cirilom
foto Mark Pisanski

Ob lepem jubileju moje iskrene
;estitke vsem sodelavcem Trt z
vsemi najboljšimi željami za naprej
v upanju, da bodo obdržali odli;no
zastavljeni uredniški koncept! ■
Tomaž Pisanski
(ob 50. številki trt)

Družina –
temeljna vrednota
Spoštovani!
Kot že tolikokrat doslej sem tudi tokrat prejel vaše glasilo in vaš dopis.
In ker ste me izzvali in sem se po;util nagovorjenega, sem nekaj res napisal.
Sami presodite, ali je v kontekstu z vsebino in naravnanostjo vašega glasila, in
se odlo;ite glede objave.
Želim vam vse dobro in vas lepo pozdravljam.
Danilo Siter

Naj ne zveni kot laskanje, ;e
re;em, da vas, dragi Kerini in Stri
tarji, ob;udujem. Zakaj| Zato ker s
svojim delom in svojim vztrajnim
zapisovanjem zgod in nezgod vaših
družin utrjujete svoje medsebojne
vezi – negujete družino, ki je te
meljna vrednota ;loveštva. Pa ne le
temeljna vrednota – je prva u;iteljica
in vzgojiteljica ;lovekove omike,
njegovega obnašanja in njegovih od
nosov … Od družine, iz katere kdo
izhaja, je v najve;ji meri odvisna
njegova življenjska pot, njegova od
govorna drža, vztrajnost, njegovo
hotenje in ciljna naravnanost … Kar
je komu dala družina, ga vedno
spremlja kot njegova najve;ja dota,
kot njegovo najve;je bogastvo – je
dediš;ina, ki ni narejena iz zlata in
srebra, pa vendar je bogatejša kot
vsako zlato in srebro. Tudi ko ;love
ka kdaj pritiski in stiske pobijejo na
tla in se mu zdi, kot da se je ves svet
zarotil proti njemu … ;e ima tak ;lo
vek družino, ima kraj – ima
zato;iš;e, ima trdnjavo, kamor se
lahko zate;e, ima varen pristan,
kjer se ladja njegovega življenja lah
ko umiri in si nabere novih mo;i …
In kaj je ta varen pristan, ta varen
zaliv| To je sprejetost in je ljubezen.
Za sprejetost in ljubezen pa sta
potrebna o;e in mati, so potrebni
bratje in sestre, so potrebni stari
starši – je potrebna družina, ki bi jo
lahko z drugimi besedami opisali>
predanost in zvestoba. Obenem pa

bi lahko rekli, da gre za podarje
nost. V družini smo namre; drug
drugemu podarjeni iz rok nevidne
ga Darovalca. Nih;e ne izbira svo
jih staršev niti svojih bratov in se
ster. Tudi ko se mož in žena
odlo;ita, da bosta svoji ljubezni
»vtisnila« poseben pe;at – odlo;ita
se za otroka – ne izbirata njegovega
spola niti barve o;i ali las ... Gre
preprosto za podarjenost. In prav
ta vidik družine – podarjenost – je
žal pri mnogih naših sodobnikih
zelo razvrednoten. Da, drug druge
mu smo podarjeni – še posebej v
družini. Saj poznamo pregovor, ki
pravi> »Kri ni voda.« In ;e smo drug
drugemu podarjeni, je prav, da v sr
cu nenehno negujemo in ohranja
mo hvaležnost – hvaležnost za dar,
ki ga moremo in smemo prejemati
drug v drugem< hvaležnost za ma
mo, o;eta, staro mamo, starega
o;eta< hvaležnost za dojen;ka – za
dar novega življenja … Kako lepo je
videti ;loveka, ki je hvaležen! Pa
veste zakaj| Zato ker je tak ;lovek
ponavadi tudi sre;en. Pregovor na
mre; pravi> »Nih;e ne more biti
hkrati hvaležen in nesre;en.« Kdor
je torej hvaležen, je sre;en.
In iz vaših misli in dogodkov, ki
jih opisujete v svojem glasilu, lahko
nekdo, ki vso stvar opazuje od zu
naj, oceni, da ste hvaležni za daro
ve, ki jih drug v drugem prejemate,
da se znate veselite visokega jubile
ja katerega izmed vaših ;lanov ali
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uspeha mladega in nadebudnega
študenta oziroma strokovnjaka …
In prav je tako.
Kako si želim, da bi bilo med
nami ve; tako povezanih družin!
Kako si želim, da bi se ljudje, ki
me obdajajo, zavedali, kako po
membna vrednota je družina! Ka
ko si želim, da bi se zavedali, da je
družina zares temeljna celica druž
be, in ;e ta razpade, razpade druž
ba, razpade narod, lahko oznani
mo konec … Pa nisem rad ;rnogled,
saj ob veselju, ki veje iz vas, niti ne
morem biti. Družine, kot je vaša,
so upanje, so bodo;nost, so poro
štvo jutrišnjega dne.
Naj se ohranja vaš rod (Adi Smo
lar bi rekel> »Ja, je treba delat!« In ve
mo, kako »delat«, kajne – vedno zno
va opogumljati mlade, da se odlo;ijo
za podarjanje in sprejemanje novega
življenja.)! In naj bo še naprej z veli
kimi ;rkami – ne le v vašem glasilu
– zapisano vsako dobro delo, vsaka
lepa in plemenita misel, ki se zgodi
med vami in v vas. ■
Danilo Siter

Danilo Siter avtoportret

Najmlajši
bralci Trt
Danes zjutraj je nenadoma zavladala tišina, ki je pri
nas zadnjih 16 mesecev redkost. »Zagotovo je nekaj
ušpi;ila,« sem pomislila. Takrat je ponavadi tiho kot
miška. Potem pa je sledilo prijetno presene;enje. Trte,
ki so bile odložene na naslonjalu kav;a, so se znašle v
rokah naše male Kaline. Splezala je na kav;, jih prijela
v roke in za;ela listati kot velika. Pokomentirala je teto
Anico in še nekaj malenkosti, prebrala vse ;lanke in se
kar nekaj minut zadržala pri ogledovanju fotografij.
Mislim, da že ;uti pripadnost veliki družini. ■
Maruša, Marko in Kalina Wedam

posneto aprila 2008
Fotografirala Maruša Sotler Wedam

Še na mnoga leta
Uredništvo Trte
Spoštovani gospod predsednik društva, hvala za vabilo. :e je prispevek predolg, ga mirno skrajšajte po
svoji presoji.
Pozdrav, Jože Strgar.

Na prijazno vabilo predsednika
društva Andreja Kerina, naj za Trte
ob petdeseti številki napišem ka
kšno misel, se prav rad odzovem.
Že zato, da po tej poti javno ;esti
tam osemdesetletniku, prijatelju
Janezu Bani;u, ki je bil prvi ure
dnik Trt in mi jih je kot darilo poši
ljal od vsega za;etka. Že takrat, ob
prvi številki, sem rekel, da je zami
sel o takem »družinskem« ;asopi
su prav dobra, in tega mnenja sem
še danes. Najprej zato, ker na lep in
javen na;in povezuje ožje in daljnje
sorodnike in ker tudi širši krog
bralcev seznanja z ljudmi in do
godki iz naših krajev – z dogodki
in ljudmi sedanjega in preteklega

;asa. Prav rad vse to prebiram. Zato
poleg ;estitke k lepemu jubileju Ja
nezu Bani;u tudi prisr;na zahvala
za Trte, ki so sedaj sicer v drugih
rokah, a jih še vedno dobivam in
rad prebiram. Vse, kar se nanaša na
naše kraje in ljudi, je pa; zanimivo.
Poleg tega je bil moj pokojni brat
Franc, mož Stanke Bani;eve, pravi
;lan velike družine Trt.
Ko že imam priložnost, naj mi
bo dovoljeno, da napišem in obudim
nekaj spominov na naše kraje, na
;as in dogodke, zlasti tiste iz naše
mladosti. Bilo je veliko stvari, ki so
nas tako ali druga;e povezovale in
nas še vedno zaznamujejo kot prebi
valce Krškega polja, pa naj gre za
skupno ali splošno življenjsko uso
do, ki je bila dale; naokoli med nami
v marsi;em podobna, ali za medse
bojno dopolnjevanje v drobnih ter
skupnih zadevah. S tem je bila izra
zitejša tudi skupna navezanost na
naš prostor in ;as. Ljudje smo se
med seboj veliko bolj poznali in bili
tesneje navezani drug na drugega.

Jože Strgar z ne;akom Tadejem Strgarjem
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Moji stari starši, Zorkovi iz Je
vše, so imeli svoj nograd na Bo;ju.
Pogosto sem hodil z njimi tja gor.
Ko smo šli po mostu ;ez Krko, sem
ob;udoval »veliko reko« in gledal
številne ribe v njej, »stari« pa so ra
di spregovorili s tem ali onim znan
cem. Vsi ali skoraj vsi smo se po
znali. Poleg mostu in reke ter pri
vezanih ;olnov ob njej so bile zani
mive tudi hiše, zanimivo je bilo
sploh vse, celoten kraj pod skrivno
stnimi Gorjanci. Kakšno leto ali
malo ve; pred drugo vojno, ko sem
imel deset ali enajst let, sem že ho
dil v malen. S ko;ijo (cizo) sem vle
kel vre;o ali dve žita ali moke. Na
mostu je bila vedno velika postaja,
podobno tudi v Sv. Križu, kjer je bi
la ob;udovanja vredna velika cer
kev, ve;ja od katere koli tam naoko
li. Hodil sem tudi že na obisk ali po
opravkih k stricu in birmanskemu
botru Alojzu Zorku v Šutno. K tem
povezavam naj dodam še to, da se je
moj stari o;e Jožef Strgar, rojen na
Brodu, priženil na Jevšo k hiši, v
kateri sem bil rojen tudi jaz. Na
Brod, na središ;e Stritarjev in Keri
novimamtorejvelikonajrazli;nejših
spominov.
K tem zgodnjim spominom naj
dodam še tistega iz ;asa, ko je že
bila vojna in so naše kraje zasedli
Nemci ter Italijani. Prvotna meja
med njimi je bila med Pristavo in
Kalcami-Naklim, pozneje se je v
tem delu premaknila na Brod, na
Krko. Ljudje smo tako že bili raz
deljeni na dve novi državi z zastra
ženo mejo. S teto Karlino Zorko sva
nekega poznojesenskega dne leta
1941 iz Jevše nosila nekaj dobrot v
Šutno, k stricu Alojzu, kamor so se
že umaknili vsi Zorkovi iz Jevše.
Tja sva šla ;ez Cerklje, kjer je bila
meja malo nad vasjo, skoraj pred
Šutno. Nemške straže na tisti cesti
takrat ni bilo, tam pa je bila skupi
na Italijanov. Rekla sva jim, da me

Dragi Andrej!
teta pelje k mami, in spustili so na
ju naprej. Ona je ostala tam, sam pa
sem moral nazaj, na Jevšo. Kako je
to bilo, sem opisal v spominih z na
slovom »Od vrtnarja do župana«.
Naj navedem kratek odlomek>
Šele ;ez nekaj dni smo pomislili, da
se bom moral vrniti. Toda kako| Ena
možnost je bila s ;olnom ;ez Krko pri
Velikem Mraševem, tam Nemci niso
stražili tako hudo. Potem pa ;ez hosto,
;ez Globelo na Jevšo. A kaj, za tako pot
sem bil premajhen, sam nikakor ne bi
smel skozi gozd, torej s tem ni bilo ni;.
Druga možnost bi bila, ;e bi dobil kake
papirje. Tudi to ni bilo uresni;ljivo. Nazadnje je teta rekla, da bo najbolje, ;e
spet sama poizkusi in me spravi ;ez mejo, in sicer kar po cesti. In sva šla, seveda
po drugi cesti, ;ez Sv. Križ in na Brod …
Pri Italijanih sva si pomagala s ;arobno
besedo mama in z mahanjem z roko tja
proti Krškemu polju. Malo so sicer sitnarili, a so naju pustili. Pri Nemcih, na
drugi strani mosta, pa ta »mama« ni
prav ni; zalegla. »Marš nazaj,« so zarohneli. Malo sva postala na mostu in jih še
nadlegovala. Glavni stražar je bil
oble;en v ;rno in je znal slovensko. Prijel
me je za uho in mi s škornjem pomagal po
zadnji plati, da sem jo karseda hitro pobral stran od mostu in naprej proti Jevši.
Teta Karlina pa je šla nazaj v Šutno, spet
smo se videli šele ;ez štiri leta.
:e se prav spomnim, je prišel
stražar z Bani;evega dvoriš;a, dru
gih ljudi pa tam ni bilo ve;.
S temi spomini na naše kraje in
ljudi, posebej na lepo vas Brod, ter s
;estitkami jubilantu, prvemu ure
dniku Trt Janezu Bani;u naj
kon;am in naj hkrati ;estitam k 50.
številki samozaložniške revije. Naj
Trte »rastejo« in »rodijo« še naprej,
še na mnoga leta. ■
Na :rnu;ah, aprila 2008
Jože Strgar

Janez Suhadolc - foto> Barbara :eferin

Hvala za povabilo, ;eš naj kaj
napišem za publikacijo Trte, ki mi
jo prijazno pošiljaš. Trte vestno
prebiram, približno že vem, kako
gredo vezi in žlahtanje na osnovni
relaciji Kerini in Stritarji. Trtam
želim še naprej bohotno rast in se
veda tudi smiselne plodove.
Ve;krat prebiram tudi »Kroniko
rimskih cesarjev od Avgustusa Ok
tavijana do Romulusa Avgustulusa«.
Gre za zgodovino Rimskega imperi
ja, ki je bil, kot je znano, mogo;no
središ;e sveta. Trte so ;isto na dru
gem koncu, so svojevrstna mikro
zgodovinska kronika. Velika zgodo
vina je vrh piramide manjših zgodo
vin, zgodovinic …, ;isto spodaj so
usode in življenja rodbin, družin in
slehernikov. Brez teh, nazadnje ome
njenih, tudi velike Zgodovine ne bi
bilo. Trte so dragocena dokumenti
rana kronika dveh rodbin s konca
preteklega stoletja in za;etka stole
tja, ki ga žulimo. Delujejo na zane
sljiv na;in> 1. O mrtvih vse dobro, 2.
Novorojencev smo veseli, 3. Jubilan
tom in novoporo;encem vso sre;o in
zdravje, 4. Na uspešne posameznike
smo ponosni, 5. V;asih je luštno blo,
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pa tudi sedaj se znamo radostiti in
veseliti, 6. :esar ni v Trtah, ni po
membno ali pa se sploh ni zgodilo,
vsaj, kar zadeva rodbini Kerin in
Stritar, 7. Vsi smo prisotni na sku
pinskih fotografijah. Mislim, da je to
dober in zanesljiv uredniški kon
cept, ni; mu ne manjka, ni; ga ni tre
ba spreminjati.
Z moje strani bi lahko rodbina
ma Kerin-Stritar prilikoval rodbini
Hawlina-Suhadolc. Moj bratranec
Peter Hawlina se zelo prizadevno,
skoraj profesionalno ukvarja z rodo
slovjem in še posebej z rodovnimi
koreninami omenjenih rodbin. Vse
mogo;ih imen, letnic in povezav je
zbral že ve; kot sto tiso;. Da sem v
rodu s smu;arko Mojco Suhadolc, je
razumljivo samo po sebi. Z nekaj
ra;unalniškimi potezami lahko ta
koj ugotovi mojo sorodstveno zve
zo, na primer, s Ple;nikom, najbrž
tudi z Matijo Ma;kom. Mimogrede
bi našel tudi sorodstvene vezi med
Kerini, Stritarji, Suhadolci in Hawli
novimi. Tako pa; to je. Tako to gre.
Gens una sumus! ■
Lep pozdrav Tebi in Tvojim!
Janez, 26.4.2008

Spoštovani predsednik
d
c ruštva Kerini–Stritarji!
Res me z vašim društvom ne veže
jo družinske vezi, vendar imam na po
samezne ;lane društva lepe spomine.
V mislih imam predvsem že po
kojnega Franca Kerina, po doma;e
Kerinovega Frenka. Ko sem davnega
leta 1954 dobil dekret o imenovanju
za ravnatelja šole v Podbo;ju, sem pr
vi; prišel v to zares lepo vasico, sti
snjeno med Gorjanci in Krko. Kot vam
je znano, je bila šolska stavba med voj
no požgana in prva leta po vojni le za
silo obnovljena. Pred mano je bila tež
ka naloga dokon;anje obnove šole.
Razumljivo, da sem se najprej
obrnil na predstavnika krajevne
oblasti, ta pa je bil že prej imenovani
Franc Kerin. Ker v zasilno obnovljeni
šoli ni bilo dovolj u;ilnic, je takratni
Okrajni odbor Krško šolski okoliš
skr;il in u;ence iz vasi Veliko Mraše
vo prešolal v šolo Cerklje ob Krki,
u;ence iz vasi Kalce Naklo pa v šolo
Veliki Podlog. Pri dokon;ni obnovi
šole sem dobil vso potrebno pomo;
krajevne oblasti. S skupnimi mo;mi
smo dosegli, da je bila stavba ob 110letnici šolstva v Podbo;ju povsem
obnovljena, in s tem so bili dani po

goji, da so se u;enci prej omenjenih
vasi prešolali nazaj v mati;no šolo.
In še nekaj moram zapisati. Leta
1972 sta prišla k meni takratni kme
tijski referent okraja Novo mesto Tit
Doberšek in Franc Kerin s prošnjo,
da bi napisal vabila in jih s pomo;jo
u;encev razposlal vsem vinogradni
kom z namenom, da bi ustanovili
Društvo vinogradnikov. Vabilu se je
odzvalo toliko vinogradnikov, da je
bila najve;ja u;ilnica v šoli nabito
polna. To je bil torej ustanovni zbor
Društva vinogradnikov Podbo;je. Za
predsednika je bil soglasno izvoljen
kdo drug kot dale; naokoli znani vi
nogradnik Franc Kerin, sam pa sem
prevzel tajniške posle. Na njegovo
pobudo smo organizirali ocenjevanje
vina in za takratni državni praznik
29. november pokušnjo ter družabno
sre;anje vinogradnikov in ljubiteljev
zares dobrih vin. Prosvetna dvorana
je bila nabito polna, in ko so nekateri
nameravali zapustiti zabavo, je vstal
Kerinov Andrej z Broda in zapel »En
star;ek je živel«. Ve;ina prisotnih je
povzela za njim in zabava se je nada
ljevala vse do jutra.

Na koncu naj omenim, da je Dru
štvo vinogradnikov Podbo;je tudi
danes zelo aktivno in vsako leto or
ganizira ocenjevanje vin ter družab
no sre;anje vinogradnikov, še poseb
no zanimivi pa so dnevi odprtih vrat,
vsako leto v drugi vinski gorici.
Prepri;an sem, da so Društvo vino
gradnikov Podbo;je in društva, ki so
jih kasneje ustanavljali tudi po dru
gih krajih, bistveno pripomoglo k
uveljavitvi dolenjskega posebneža
cvi;ka, kar je bila velika želja tudi
Franca Kerina. ■
Zupan;i; Jože, Podbo;je 99

Podoknica
ob jubileju Vide Kerin
4. 6. 2008 je Vida Kerin dopolnila 85 let.
Ob tem častitljivem jubileju so ji zapeli
podoknico pevci Lipa zelenela je …, potem
pa so se zadržali z njo in domačimi na
klepetu debeli dve uri ob pogostitvi, ki so
jo pripravili na njenem domu v gostilni
Gadova peč njeni najbližji.
Jubilantki Vidi Kerin
iskreno čestitamo.

Kerini in Stritarji

Podokni;arji z Vido Kerin - foto Božo Sotler

Kri/anka

KRIŽANKA
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Bolivijske višine
Priznam, 6000 metrov je umetno ustvarjena, v na
ravi popolnoma nepomembna in dejansko neobstoje;a
številka, ampak glede na to, da se razmeroma dobro
obnesem na višini in da imam rada visoke hribe, sem si
že dolgo dolgo želela zlesti nad 6000 metrov. Do sedaj
neuspešno> zaradi premalo izkušenj, slabe aklimatizi
ranosti, previsoke cene ali slabega vremena. Do sedaj,
kajti tokrat vam prinašam mrzle pozdrave z vrha Hu
ayne Potosi (6088 m)!

Huayna Potosi nad jezom na prelazu Zongo.

Huayna Potosi se mogo;e res imenuje »mlada Poto
si«, a takole iz baznega tabora na vrhu ceste ;ez prelaz
Zongo se zdi hudo visoka in ni; kaj prijazna. Tudi no;
pred vzponom mi je nagnala nekaj strahu v kosti> ob
devetih zve;er je pri;elo snežiti, grmeti in se bliskati,
in ;eprav so bili poleg mene drugi šotori, mi ni bilo
prav ni; fino biti sama v šotoru na 4750 metrih. Na
sre;o se vreme na Huayni Potosi v tem obdobju vsako
polno; umiri in razjasni, in tudi mi smo se zbudili v
umito jutro z rahlim snežnim poprhom. Slikovito!
V prejšnjih treh dneh sva z vodnikom Eliseom
prehodila dolgo pot ;ez bolivijske gorske prelaze, da
bi se bolje prilagodila na višino. Zdaj ni bilo ve; raz
košja osla, ki nama je pomagal tovoriti najtežjo opre
mo, midva sva postala osla, si natovorila ogromna na
hrbtnika in za;ela vzpon do gorskega zavetiš;a na
5130 metrih. Za;ne se slikovito, s prehodom ;ez jez,
nato pa vzpon po bolj ali manj zoprnih ledeniških
morenah in nestabilnih skalah. Prijetno presene;ena
sem bila, ko sva v dobrih dveh urah prilezla do ko;e,
ki stoji na koncu skal oziroma na za;etku ledenika.
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Stavba je preprosta, ima oskrbnika, nedružabnega
psa ;uvaja, šotor s kuhinjo, kjer vodniki ustvarjajo
kulinari;ne bolj ali manj mojstrovine, podstrešje,
kjer na jogijih spimo klienti, in oddaljeno, zelo odpr
to straniš;e, v katerega se vidi od koder koli izpred
ko;e. Nabralo se nas je kakih petnajst gringov z
ustreznim številom vodnikov, in bili smo zanimiva
mednarodna mešanica. Za norega Ameri;ana nismo
vedeli, ali je samo utrgan ali je dejansko na mamilih.
Po obnašanju in po neuspešnem vzponu naslednjega
dne bi ocenili, da drugo. Toda ;e sem se spodaj še ba
la, kako bom preživela dolgo, obla;no, vetrovno po
poldne na tej višini, se je zgoraj izkazalo, da so skrbi
popolnoma odve;. Z evropsko-avstralsko skupino
smo se tako predali kartanju, da kart nismo odložili
niti med zgodnjo ve;erjo.
Ob šestih so nas vodniki nagnali spat. Ponavadi
so »no;i« oziroma ve;eri pred vzponom na skupnih
ležiš;ih mrzli, neskon;ni in polni živ;nega premi
šljevanja in skrbi, tokrat pa sem (po treh no;eh v šo
toru) uživala na mehkem jogiju in prav dobro spala,
kot bi slutila, da se bo vse izšlo po pri;akovanjih.
Celo bliskanje in grmenje ob devetih zve;er me nista
preve; skrbela – do polno;i se bo vreme tako ali ta
ko uredilo.
Ob ne;loveških pol enih pono;i sem bila prva, ki
je s podstrešja prilezla v jedilnico, in razen mojega vo
dnika so vsi še spali. Kmalu se je za;ela akcija – ali ni
zajtrk ob enih pono;i tisto, o ;emer vedno sanjate|
Malo pred drugo sva bila z Eliseom pripravljena. De

Eliseo na vrhu.

reze, cepin, baterija, plezalni pas, vrv, pa tri plasti
hla;, tri plasti rokavic, dve plasti kap in pet plasti ja
ken. Med potjo mi ni bilo niti malo vro;e, prej naspro
tno, zato prav težko verjamem, da je bilo samo minus
sedem stopinj, kot so rekli vodniki!
Do t. i. argentinskega tabora na 5500 metrih je bi
la hoja položna in tudi zraka je bilo še dovolj, potem
pa so se stvari za;ele zapletati. Kisika je bilo vedno
manj, na pot se je postavil strm greben;ek, noge so

Obvezni bolivijski prizor> lame vseh barv in oblik.

mi je zdelo, da sva bila tako po;asna, sva potrebovala
štiri ure in pol od ko;e (obljubljajo nekje od šest do se
dem ur), tako da nisem imela prav ni; proti pohvalam,
da sem »muy fuerte« (zelo mo;na). Na vrhu sem seveda
tudi zapela, a bila sem prav razo;arana, da »lete;a« Av
stralec in Šved nista zavreš;ala »Forever Young«, kot sta
obljubljala ves prejšnji ve;er. Na moje vztrajanje sta le
popustila, škoda, da zadeve nismo posneli.
Po zoprnem spustu ;ez vršno steno, ki je bila v
dnevni svetlobi bistveno manj strašna, je bilo nadalje
vanje sestopa precej manj zadihano, s krasnimi raz
gledi v lepem jutru po vsej Kordiljeri, na Amazonijo,
lu;i gigantskega La Paza pod nami in oddaljene zaho
dne bolivijske vulkane. Malo pred deveto sva se vrni
la h ko;i, ampak po zgolj sedmih urah hoje in devetsto
metrih vzpona sem bila tako izžeta, da sem se komaj
premikala in raje nisem šla lulat, kot da bi se soo;ila s
tistimi nekaj metri vzpona od straniš;a nazaj h ko;i.
Neverjetno, kaj naredi višina! Bolj ali manj uspešno so
se vra;ali tudi ostali naskakovalci vrha in po;asi so se
mi mo;i le toliko povrnile, da sva z Eliseom lahko se
stopila do baznega tabora in ceste. Dvajsetmetrski
vzpon od jezu do ceste je bil surov, dve uri tresenja v
taksiju do La Paza neskon;ni, štirinajsturni spanec v
topli, mehki postelji pa je vse prehitro minil. Ampak
od zdaj naprej bo vse lažje!
Ve; vtisov z južnoameriškega potovanja na www.
kibuba.com⁄kks. ■
Mojca Stritar

postajale ;isto mehke, voda v nahrbtniku je zmrzni
la in o lulanju nisem smela niti razmišljati. Na pribli
žno 5800 metrih sva pošteno po;ivala, a kar me je
;akalo zadnjih 250 metrov, je preseglo moja
pri;akovanja. Nad nami se je v temi dvigalo nekaj
strašno strmega in visokega. Lu;ke zgodnje irske na
veze so bile tako visoko, da jih je bilo bolje ne gledati,
ker bi bilo sicer preve; strašljivo. Baje ima pobo;je 45
stopinj naklona, a verjemite mi, da je na 6000 metrih
to tako reko; navpi;no. Kaj dosti drugega kot posku
siti mi ni preostalo, in sopihajo; je nekako šlo. Sneg je
bil trd, zraka ni bilo in moj najeti cepin ni bil najpri
mernejši za takšno plezanje, a Eliseo me je od zgoraj
ves ;as varoval z vrvjo in po tri ;etrt ure sem v prvi
jutranji svetlobi kot lokomotiva na šibkih nogah pri
sopihala na 6088 metrov.
Hura! Žal je bilo nekoliko premrzlo za dolgo uživa
nje, nekoliko preizpostavljeno za sprehajanje po vršnem
grebenu in nekoliko pretemno za fotografiranje razgle
da, a moj od mraza umrli fotoaparat je za nekaj slik le
oživel. Na vrh sva prilezla kot tretja naveza. :eprav se

Sestop z Huayne Potosi.
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Ustvarjalni koti;ek

Ročna lutka – žaba
Iz škatlice, v kateri je pakiran topljeni sir, bomo
izdelali lutko. Pokrov;ek prerežemo na polovico. V
spodnji del škatlice po notranji strani zarišemo ;rto
po polovici in po ;rti le rahlo zarežemo, da bomo ška
tlico lažje prepognili.
Rob škatlice prerežemo na polovici, da se lahko
prepogne. Barvni samolepilni papir bomo uporabili,
da škatlico oble;emo. Iz njega izrežemo dva trakova, s
katerima bomo oblepili škatlico po obodu. Iz enakega
papirja izrežemo še polkrog za spodnji in zgornji del
škatlice. Polkrog, ki ga bomo nalepili na zgornji del
škatlice, naj se nadaljuje v trikotnik in tako tvori
zgornji del lutke. Ko nalepimo trakove na obod, nam
ostane folija, na katero je bil prilepljen samolepilni pa
pir. Z njenim trakom bomo oblikovali o;i za lutko.
Prepognemo ga in ga zalepimo skupaj z lepilnim tra
kom. Prav tako z lepilnim trakom prilepimo o;i na
žabo. V njena usta bomo nalepili še jezik, ki ga izreže
mo iz barvnega papirja.
Seveda lahko izdelamo še druge živali. Lutka je
ravno prav velika za majhne otroške roke. Zabavno
ustvarjanje vam želim.
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Za izdelavo potrebujemo>
¹ škatlico, v kateri je pakiran topljeni sir,
¹ samolepilni barvni papir – za žabo naj bo zelen,
¹ barvni papir – rde; za žabin jezik,
¹ ravnilo,
¹ svin;nik,
¹ škarje,
¹ nož za rezanje papirja,
¹ lepilni trak.
Daša Kerin Cerkovnik

Otro[ki koti;ek

Suša
Razlikujem se od ostalih
naravnih nesre;,
razvijam se po;asi,
v;asih tudi po ve; let.

Iz zanesljivih virov smo izvedeli,
da je Martina Banič prejela spodnje
priznanje za pesmico Suša kot nagrado
za najboljši literarni izdelek na temo
»Naravne in druge nesreče«
Martini iskreno čestitamo!
Kerini & Stritarji

Lahko sem uni;ujo;a,
in nevarna,
izsušim vodne zaloge,
kmetijstvo zaradi mene trpi,
živali stradajo,
podhranjenost in bolezni se širijo.
Najbolj pogosta sem v sušnih predelih Afrike,
posebno v Sahari.
:eprav sem doma tudi v Sloveniji,
sem razmeroma redko pridem na obisk,
saj tu je ve;krat nizek pritisk.
Sem nagajiva in muhasta.
Ljudje me sovražijo
in nesre;ni škodo kažejo.
Sem pa; naravna nesre;a,
vsemu ;loveštvu mote;a.
Martina Bani;
8. razred, mentorica Gordana Salobir
Osnovna šola Podbo;je

Anja Patricija Bani; - Moj pogled na Krko

Matic Strgar
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Zadnje novice

Tamara in Domen
S te slikice vas lepo pozdravljava Tamara in Do
men, najmlajša vnuka naše babi Zofije Zidar iz Župe;e
vasi. Svojima starejšima bratoma Dejanu in Andreju,
sestri Nini in sestri;ni Sari sva se pridružila Tamara,
rojena 26. marca 2001, in Domen, rojen 16. julija 2003,
in jim s svojima prihodoma popestrila življenje.
April, 2008 Družina Zidar

Rok Kerin
– daljinski plavalec
Sem Rok Kerin, prihajam iz Krškega. S plavanjem se
ukvarjam že od svojega sedmega leta in bom letos zabe
ležil že osemnajsto leto rednih treningov v vodi.
Zadnja tri leta sem se posvetil predvsem daljinskemu
plavanju, kar mi je po dolgih letih uspešnega tekmovanja
v bazenih prineslo še ve;je dosežke.
Tekmujem v svetovnem pokalu (na deset in ve; kilo
meterskih maratonih), kjer sem dosedaj zabeležil najvišjo
uvrstitev na 7. mesto na dveh tekmah za svetovni pokal.
Pred kratkim sem nastopil na kvalifikacijski tekmi na de
set km v Pekingu, kjer sem bil najhitrejši Slovenec, vendar
mi je za uvrstitev zmanjkalo nekaj mest. Sem tudi aktual
ni državni prvak na 5 km v bazenu in odprtih vodah.
Sedaj me ;akajo tekme svetovnega pokala, v septem
bru pa evropsko prvenstvo v Dubrovniku.
Poleg plavanja me v letošnjem letu ;aka še zagovor
diplomske naloge na Fakulteti za management v Kopru.
S plavanjem se imam namen ukvarjati še nekaj let, vse
pa je odvisno tudi od finan;nih zmožnosti, saj v Krškem
nimam plavalnega bazena, tako da treninge opravljam v
Ljubljani pod okriljem mojega trenerja Naceta Majcna,
nekdaj enega najboljših daljinskih plavalcev na svetu.
Ve; si lahko preberete na moji osebni spletni strani
www.rokkerin.com.

Roku iskreno čestitamo
za njegove plavalne dosežke
in mu želimo še veliko uspehov!
Kerini in Stritarji
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