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Srečno 2009!
Novo leto je ;as obra;unov in novih na;rtov. Je ;as treznjenja in upanja<
;as veselega pri;akovanja. Kajti upanje je tisto stanje duha, ko srce mo;neje
utripne in požene kri hitreje po žilah, duša pa kot da se nadiha svežega
zraka. To se nam dogaja posebej izrazito o novem letu in tega se že vnaprej
veselimo. Ker nas popelje v ;ase otroštva, ko smo boži;ne in novoletne
praznike doživljali še bolj poeti;no.
Izkušnja nas u;i, da je to praznovanje pravzaprav stvar dogovora.
:lovek, ki je od nekdaj opazoval naravo – v;asih še bolj kot danes, ker je
bil še bolj odvisen od nje, kot smo danes – je seveda kmalu opazil, da se
;as premika v enotah, ki jim danes pravimo leta. Ura – veliko nebeško
sonce – mu je razdelila ;as v manjše ;asovne enote, letne ;ase. Najglobljo
zarezo v ;as pa dela sonce vsako leto ob svojem obratu – solsticiju. Ta
obrat je bil ;loveku tako pomemben, da ga je že od nekdaj proslavljal kot
praznik upanja in ga vnesel v koledar kot novo leto. :asovno ni ;isto
usklajeno, saj se okoli boži;a zima komaj prav za;enja, a ;lovek se je
o;itno ravnal po svetlobi, ki je je od novega leta vsak dan ve;. In svetloba
– ta božanska igra;a v rokah Jupitra ali koga že – je tudi nosilka upanja.
Vsak dan je neprecenljiva dragocenost. Pred nami je 365 neznanskih
dragocenosti. Vsak dan posebej si želimo preživeti tako, da bi nam ostal v
spominu kot dragulj. A to ne gre. To kratkomalo ni mogo;e, ker bi se
dobrega hitro preobjedli in ne bi ve; vedeli, kaj je boljše. Vendarle pa si
želimo ;im ve; takih dni, ki jih bomo ohranili v spominu kot dragocenosti.
Takih dni, ki nam bodo pomagali osvetliti in prebroditi one druge, manj
hvale in navdušenja vredne dni. Da bomo ob koncu leta 2009 lahko rekli>
spla;alo se je.
Kerini in Stritarji smo veseli, da ob koncu leta 2008 lahko ugotovimo,
da je za nami uspešno leto. Sožitje v Društvu Kerini & Stritarji nam je pri
neslo že veliko lepega. Omenim naj samo petdeseto številko Trt in piknik
na Bledu. Ob teh prelepih spominih lahko re;emo> s starostjo se pomlajamo
in si želimo, da taki tudi ostanemo!
Janez Bani;
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Miklavževanje
nekoč in danes
Naj vam takoj na za;etku tega
pisanja povem, da me že ob sami mi
sli na miklavževanje v moji rani mla
dosti preveva zelo prijeten ob;utek.
Nepozabni trenutki prihoda sv. Mi
klavža so mi v otroštvu pomenili
najve;, saj je bil to praznik pri;a
kovanj in obdarovanj.
Pa veste, od kod praznovanje Mi
klavža| Starejši vedo o tem povedati
ve;, mlajši malo manj ali celo ni;.
Zato pojdimo najprej v zgodo
vino. Miklavž goduje 6. decembra
in prihaja iz Male Azije, kjer je bil
v 4. stoletju škof v Antalyi (Tur;ija).
Pooseblja prijazno darežljivost in
katoliška cerkev ga že od 11. stoletja
naprej ;asti kot priprošnjika in
;udodelnika, pravzaprav svetnika,
ki prihaja iz teme zimskega ve;era
5. decembra v svetlobo kme;kih
izb in v razkošne sobane mestnih
hiš, nato pa spet izgine v temi no;i
in prepusti svoje mesto kasnejšima
prišlekoma v obdarovanju, to je Bo
ži;ku in Dedku Mrazu. In v ;em se
je tako dobro zapisal v ljudskih srcih|
Kot priprošnjik mornarjem, trgov
cem, mlinarjem, odvetnikom, lekar

narjem in mladenkam – neuslišanim
dekletom, ki so si želela moža in
družinskega življenja z otroki. Sicer
pa je Miklavž znan tudi kot sv. Ni
kolaj (v Ljubljani mu je posve;ena
stolnica). Upodobljen je tudi v Na
rodni galeriji (avtor Fortunat Ber
gant) v škofovski obleki, s škofovsko
kapo – mitro in s tremi zlatimi ke
pami zlata na knjigi dobrih in manj
dobrih del, ki jo ima v naro;ju. Le
genda pravi, da je ravno te tri zlate
kepe pono;i potisnil skozi okno
trem siromašnim dekletom kot
doto, da bi se lažje poro;ila. Od tod
izhaja navada, da otrokom pono;i
prinaša darove v nastavljene kro
žnike, copate, cokle ali nogavice.
Ljudska domišljija pa je šla še na
prej. Iz treh zlatih kep so s;asoma
nastala rde;a jabolka, ki so z orehi,
lešniki, suhim sadjem, roži;i, slad
karijami, igra;ami in z znamenito
zlato šibo »miklavževko«, ovito z
rde;im trakom, obvezen dar sv.
Miklavža v no;i od 5. na 6. december.
Na Slovenskem so bili v ve; mestih
znani Miklavževi sejmi (tudi v Lju
bljani), kjer so se kupovala darila
za otroke. Pa tudi sprevodi Miklav
ža z angeli in parkeljni (hudi;ki) so
bili zna;ilna posebnost do II. sve
tovne vojne. Po II. svetovni vojni je
nova ljudska oblast to prepovedala
– vse do leta 1989. Danes, kot vemo,
si v decembru podajajo roke tako
Miklavž kot Boži;ek in Dedek Mraz.
In prav je tako, saj vsi trije pripravijo
veliko veselja obdarovanim otrokom.
Zdaj pa je že skrajni ;as, da opi
šem svoje spomine na obisk Mi
klavža pri nas doma.
Prav takšno sre;anje s pravim
pravcatim Miklavžem sem doživel
okoli leta 1955. Takrat je k nam redno
zahajal ovdoveli uradnik g. Amon, ki
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je bil doma v bližini grajskega poslo
pja v Brežicah. Z o;etom sta ve;krat
pokramljala o tem in onem, popila
kakšen »štamperle« in nekega zim
skega decembrskega ve;era mi je pri
jazni stari gospod pomenljivo priše
pnil, da je »videl Miklavža in kram
pusa (op. parkeljna), ki hodita tod
naokoli«, in me vprašal, ali sem bil
kaj priden.
Tem besedam seveda nisem verjel
in sem se po maminem priporo;ilu
odpravil v posteljico. Ni minilo dosti
;asa, ko je pri hiši zažvenketalo, kaj
zažvenketalo, zarožljalo z verigami.
Naš Vol;i je lajal kot obseden, mislim,
da je bila na nogah vsa obzidna srenja
(stanovali smo pod mestnim obzid
jem!). Spet in spet je zarožljalo, odprla
so se vhodna vrata in po stopnicah
navzgor so se zaslišali težki koraki.
Od strahu sem se pokril z odejo in
otrpnil. Potrkalo je in me poklicalo>
»Dar;i, Miklavž je prišel!« Moja dobra
mamica je prva stopila v sobo, za njo
o;e, nato g. Amon in za njim sv. Mi
klavž v pravih obla;ilih z mitro na
glavi, z dolgo sivo brado, s škofovsko
palico v rokah in s pravim parkeljnom
z verigo. Tako sem se ustrašil, da sem
za;el jokati, ker vrag ni jenjal rožljati
z verigo, pa ga je Miklavž hitro umiril.
Prijazno me je nagovoril, ali sem kaj
priden in vse, kar sodi k temu, in me
vprašal, ali znam zmoliti »Sv. angel«.
Na izust sem jo zdrdral, strme; zdaj v
mol;e;ega parkeljna zdaj v Miklavža.
Veliko olajšanje je prišlo iznenada, ko
sem iz Miklavževih rok dobil »škrni
celj« napolitank, ki sem jih tesno sti
snil k sebi. Vsi so se dobrodušno na
smihali, celo parkelj, tako da se je moj
strah dokon;no odplazil iz sobe.
Nikoli nisem izvedel, kdo me je v
osebi sv. Miklavža takrat obiskal in
obdaroval.

V naslednjih letih pa sem Miklavžu vsako leto pi
sal o svojih željah glede daril in pisemce redno puš;al
na okenski polici. Seveda sem bil zjutraj neizmerno vesel,
ko pisma ni bilo ve; tam, kamor sem ga položil, ker ga
je »Miklavž« vzel. Na Miklavževo jutro pa so bila na
krožniku jabolka, orehi, roži;i, svin;niki, barvniki,
kakšen zvezek, topel šal, spletene nogavice in rokavi
ce, obvezno pa parkelj iz brežiške pekarne »Slivnik« in
že zgoraj omenjena zlata »miklavževka«, ovita z rde;im
trakom. Takšno je bilo miklavževanje pri nas doma!
Leta so minevala, po maturi sem odšel na študij v
Ljubljano. Tisto leto 1968 je bilo zame prelomno, saj
sem za vedno zapustil svoje drage Brežice. Na doma;i
kraj in na ljudi pa vse do danes nisem pozabil. Tudi ne
na prijazno, števil;no družino Ivan;i;evih iz Cun
drovca, ki sem ji pred odhodom v Ljubljano podaril svo
jo ;eško »esko« (kolo!).
Prišel je ;as okoli Miklavža, jaz pa že s prvimi opra
vljenimi kolokviji v žepu. In sem se domislil Ivan;i;evih
otrok. Odigral bom Miklavža in pika. Že sama misel na
to, da bi nekoga nepri;akovano osre;il in obdaril, me je

navdajala z velikim veseljem. Zamišljeno, storjeno. Pa
ket z zvezki, svin;niki, barvicami, radirkami, suhim
sadjem, figami in roži;i ter seveda nepogrešljivimi slad
karijami sem dan pred Miklavžem poslal po pošti v
Cundrovec s priloženim pisemcem oziroma nagovorom
sv. Miklavža. Mislim, da družina leta ni izvedela, kdo je
bil obdarovalec. Pa saj to ni bilo niti važno, pomembno je
bilo, da so bili obdarovanci sre;ni in da je bilo tudi meni
ob tem prijetno in toplo.
In kako je z miklavževanjem danes pri nas doma|
Obi;aj obdarovanja je ostal trdno zasidran, saj pri
naša veselje vsem štirim družinskim ;lanom, ko na
Miklavževo jutro ste;emo pogledat, ali je kaj na krožni
kih. In verjemite mi, stari, dobri Miklavž nam vedno kaj
prinese.
P. S. Otroci, ;e letos še niste napisali Miklavžu pisemca
s svojimi željami, vas ne bo mogel obdarovati tako, kot
bi želeli vi, zato pa to zagotovo pravo;asno naredite
naslednje leto.
Darko Iskra

Miklavževanje danes
Danes miklavžujemo tudi tako, da si ogledamo pred
stavo v kulturnem domu. Nastopajo Miklavž s svojimi
angel;ki in parklji. Angelci so vsako leto lepši> lepe
pri;eske, li;ila v zlati barvi in obleke. Tudi parklji so vsako
leto bolj »grozni«> imajo ;opke in ;rno nali;ene obraze. V
igri ima Miklavž vsako leto novejše predmete npr. letalo,

tiskarski stroj … Zgodba je kratka od 45 do 50 min. To
igro si lahko ogledamo šolarji v šoli dan pred Miklavževim
ve;erom, vsi ostali pa na Miklavžev ve;er, kjer otroci od
2. do 5. leta dobijo Miklavževa darila (starši prispevajo
nekaj cekinov), predstava pa je brezpla;na. Predstavo
pripravi Kulturno društvo Stane Kerin Podbo;je.
Kaja Kova;i; 6. r

Prizor s predstave z angel;ki in parklji 							
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Spomini na moja bivanja
pri sorodnikih – birtih gostilne
Pri Cenetu v Ribnici
V Ribnici na Dolenjskem je bila
gostilna Pri Cenetu že dolgo pred
pred drugo svetovno vojno zelo ugle
dna in znana dale; naokoli, saj je
združevala številne gospodarske ak
tivnosti. Med drugim je nudila tujske
sobe za poslovneže in turiste, kar je
bila za tiste ;ase gotovo posebnost.
Ob gostilni so bili tudi mesarija s
klavnico, velika gospodarska poslo
pja, hlevi za konje, goveda in praši;e,
hlevi za konje obiskovalcev gostilne
ter shrambe za kmetijsko mehaniza
cijo. Na velikem dvoriš;u, ki se je po
našalo z lepim igriš;em za balinanje,
na katerem so ob praznikih dolgo v
no; balinali strici in svaki, sta pole
žavala velika bernardinca in le v;asih
pozdravljala obiskovalce z dobrodu
šnim laježem. Gostilno sta tedaj vo
dila moja stara starša ter teta Zofija
(roj. Kerin) in stric Ivan Podboj.
Sem eden izmed potomcev te
številne in znane rodbine, katere rod
izhaja iz gostilne Pri Cenetu. Moja
mama Marija, rojena Podboj, je bila

h;i Andreja in Ane Podboj, ki sta
pred drugo svetovno vojno vodila
gostilno Pri Cenetu. Marija se je
poro;ila z dr. Tonetom Ho;evarjem,
zdravnikom v Ko;evju, ki je bil zave
den sokol in kot tak udeleženec par
tizanskega gibanja ter poslanec ko
;evskega zbora leta 1943. Na stari
sliki so zbrani udeleženci njune po
roke> stara starša Andrej in Ana Pod
boj< vse tete in strici po materini
strani> Malika in Ivan Klun, Anika
in profesor Anton Burgar, Jelka in
inženir Jože Podboj, Zofka in Ivan
Podboj< in po o;etovi strani dr. Mati
ja Ho;evar, Anka in Aleksander Po
znik, Pavla in France Ho;evar, Karla
in Lojze Liberšar, Ela in dr. Maks
Miheli; ter Jože Ho;evar.
Mariji in Tonetu se je rodilo pet
sinov< Andrej, Tomaž, Boštjan, Gregor
in Jernej. Jaz – Andrej – sem se lotil
pisanja teh vrstic. Predvsem si želim
obuditi mladostne spomine na ob;as
na bivanja pri svojih starih starših, te
tah in stricih v Ribnici. Pozabiti ne

Poroka Marije Podboj in dr. Andreja Ho;evarja leta 1930
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smem svojih sestri;en Marije in Mar
tine in posebej številnih bratrancev,
Janeza, Andreja, pa še Francetovih
otrok Ivana in Zofke Podboj ter An
dreje, Cirila in Metoda, otrok Malike
Klun, ki so bili starejši in se nam je le
v;asih pridružil najmlajši Metod.
Potovanja naše družine iz Ko
;evja, kjer smo živeli, z vlakom v
Ribnico so bila poseben dogodek.
Ker je bil o;e Tone tudi železniški
zdravnik, smo se v;asih vozili s to
vornim vlakom, ki je imel spremlje
valni voz. V;asih smo se iz Ribnice v
Ko;evje odpravili tudi peš, kar je bil
za nas otroke, precej mlajše od dese
tih let, poseben podvig. Kasneje, tik
pred vojno, sta si starša omislila av
to Škodo 1100, temno moder kabrio
let z rde;imi sedeži, s katerim smo
potem že sodobno potovali.
Poletja smo vsaj nekaj ;asa mi
otroci iz Ko;evja pogosto preživljali
skupaj s sestri;nami in bratranci v
Ribnici in se prilagajali njihovemu
na;inu življenja. Zanimivo je bilo
vstajanje in sodelovanje nas otrok pri
kmetijskih opravilih na posestvu.
Zgodaj zjutraj nas je stric Ivan prebu
dil s petjem> »Že se dela beli dan, pre
budi se, ;e si zaspan!« Imel je ;udovit
glas – tenor, ki so ga v veliki meri po
dedovali zlasti njegovi sinovi, ki so
kasneje prepevali v raznih znanih
oktetih. Potem smo šli obra;at poko
šeno travo, s katero so kosci že opra
vili pred nami, nato malica na polju
in podobno. Pri hlevih nas je posebej
pritegnila možnost jahanja, saj so
imeli številne delavne konje. Hlapci
so nam dovolili, da smo na njih brez
sedel jahali na napajanje v Bistrico.
Skupinski galop do tja je bil posebno
prijetno doživetje za nas meš;ane, ki
druga;e nismo imeli neposrednega
stika s konji.

Otroci smo se družili v igri, športu in seveda pri raznih
vragolijah. Ker je bil stric Ivan Klun strasten lovec, ki je imel
tudi lovsko sobo, puške in trofeje, je bilo z nekaj starejšim
bratrancem Metodom zelo privla;no stikati in si ogledova
ti vse te zanimivosti. Pri Klunih, ki so imeli poleg trgovine,
posestva in tovarne za opeko tudi proizvodnjo šabese, je
številna dela v njej opravljal zelo zanimiv hlapec. Ta se je
poleg dela v šabeseriji in hlevu ukvarjal z rejo pasemskih
golobov> raznovrstnih golšarjev, florentincev in visoko
leta;ev. Prav te ptice so me kot otroka mo;no pritegnile.
Tudi jaz sem jih želel imeti in kmalu sem jih tudi imel, ku
pil sem jih od njega in se potem ukvarjal z njimi v Ko;evju
vse do odhoda moje matere, bratov in mene v nemško inter
nacijo leta 1944. O;e je bil takrat v partizanih.
Stric Klun, ki je bil tudi ribi;, nas je pritegnil s pripo
vedovanjem o lovu na rake. Tudi bratranca Janez in An
drej Podboj, moj brat Tomaž in jaz smo se hitro navdušili
in se želeli poskusili s tem lovom. Pri gostilni Pri Cenetu
so, kot že omenjeno, imeli tudi mesarijo in seveda mesne
odpadke ter ;reva. Iz gnoja smo izkopali smrdljiva ;reva,
ki naj bi služila kot vaba, na prekle smo jih navezali z vr
vicami in napravili mrežo za zajemanje ulova. S seboj smo
vzeli vre;o za zbiranje plena in se odpravili proti tovarni

opeke. Tam so bili bajerji polni vode in trsti;ja in tam naj
bi po pripovedovanju strica Kluna bili raki.
Tako se je lepega dne, morda leta 1940, ta lov za;el.
Okoli bajerja smo razporedili kakih 20 prekel z na vrvice
navezanimi koš;ki ;rev in se lotili zanimivih razgovorov
o tem, ali in kaj bomo ujeli. Seveda smo bili zelo neu;akani.
Zato smo šli kmalu gledat svoje nastave. Eden od nas je
po;asi, po;asi dvigoval palico, drugi pa je napeto sledil
dvigu vrvice in opazoval, ali se za vabo drži kak rak. Ko
se je pokazala vaba, se je je pogosto v resnici držal kak
rak. Mrežo za zajem ulova smo previdno podstavili pod
raka in tako je bil rak naš, v;asih isto;asno tudi dva! Vse
popoldne smo hodili okoli bajerja in na opisani na;in po
birali rake iz njega. Nabrali smo jih kar prek sto, z vese
ljem oddirkali v gostilno in jih obvestili o našem velikem
ulovu. Za ve;erjo so jih pripravili po navodilih strica Klu
na. Vsi sorodniki> družine Klun, Podboj in Ho;evar in mi
otroci smo se po navodilih stricev, kako se rake je, mastili
z njimi.
To je bil dogodek, ki je meni, mojim bratom in bra
trancem, ki jih že dolgo ;asa ni ve; med nami, ostal še
dolgo v spominu. Pogosto smo ga pogrevali ob ob;asnih
sre;anjih.
Andrej Ho;evar

Marko Kerin (1750–1820),
za zdaj naš najstarejši Kerin

Pride dan, ki si ga že dolgo pri;akoval, a ko se zaveš,
da si ga do;akal, je že mimo. In spet imaš opravka z ne
kim spominom, ki ga vneseš v svojo datoteko spominov
ali pa morda celo v naše Trte. Tak dan sem doživel 23.
oktobra 2008. V župniš;u v Podbo;ju sem pregledoval
poro;no knjigo iz let 1784–1815 in našel, kar bom zdaj
prepisal dobesedno.
Heil. Kreuz den 3 Horn. 1802, Haus No. 36
Marq Kerin, Alterjahre 52
Luzia Krischanitsch, 42 Jahre
Beistände Jochann Kodritsch
Priester>Theodor Schimitz, Pfarrer
V prevodu bi se to glasilo takole>
Sv. Križ, hišna številka 36, 3. februarja 1802
Marko Kerin, star 52 let
Lucija Križani;, stara 42 let
Pri;a Janez Kodri;
Duhovnik> Teodor Šimic, župnik
Seveda mi je misel takoj presko;ila v Šmihel pri No
vem mestu. Tam, pravzaprav v Nadškofijskem arhivu v
Ljubljani, sem pred nedavnim iskal podatke za Ano Vovko,

drugo ženo Martina Kerina iz Sv. Križa (in seveda našo, tj.
Kerinovo praprababico). Našel sem jo, ob njej pa tudi po
datke za njene starše in celo za starše ženina Martina
Kerina. To me je kar malo presenetilo in zelo razveselilo.
Takole je videti ta zapis v šmihelski poro;ni knjigi>
Novo mesto – Šmihel - P-1833–1861
5. februar 1838> Heilig. Kreutz bei Landstraß 36
Kerin Martin 1\2 Hübler, 47 let, Witwer
Nevesta> Sella 4, Vouko Anna, 1\2 Hüblerstochter, 28 let, ledig
Starši ženina> Kerin Marko, 1\2 Hübler
Jurschizh Luzia
Starši neveste> Vouko Johan 1\2 Hübler, Hrastar Anna
Pri;e> Gerlowizh Jochan & Antonzhizh Martin, Bauern
Ehelizenz des Bez. Obrigkeit Landstraß V.> 26. Jäner 1838
Georg Supan, Pfarrer
Tako. Pa ju imamo< Marka Kerina in njegovo ženo
Lucijo Jurši;. Marko iz Sv. Križa 36, Lucija prav tako
Križevka s hišne številke 19. Povrh tega smo v Šmihelu –
posredno – izvedeli, da je Markova prva žena Lucija
Jurši; umrla nekje v letu 1800, Marko pa se je nato kot
52-letni vdovec poro;il z neko drugo Lucijo, prav tako
Križevko Lucijo Križani;.
Janez Bani;
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Utrinki
iz Južne Amerike
Potovati na drug kontinent ni
lahka odlo;itev. Je pa izziv, ki se
mu je težko upreti, ;e je nekaj po
tovanj že za tabo.
Bila sva že v Severni in Srednji
Ameriki in letos sva se odlo;ila za
potovanje po Južni Ameriki. Naj
prej sva hotela dati poudarek Ar
gentini, pa je naneslo, da sva videla
ponudbo Društva Shappa in se
odlo;ila za septembrsko, skoraj
štiritedensko potovanje v Argenti
no in Brazilijo.

Priprav je bilo relativno malo.
Tako sva, po predlogu našega vodi;a
Saša, tudi prtljago zreducirala na
minimum. Na potovanju pa; vedno
kaj manjka in vedno je ;esa preve;.
Potovali smo iz Ljubljane preko
Pariza in Sao Paola v Buenos Aires.
Do slapov Iguaçu smo 18 ur poto
vali z avtobusom, precej pa je bilo
tudi notranjih letov> Fos do Iguaçu,
Sao Paolo, Campo Grande, Brasilia,
Goiania, Manaus, Salvador, Rio de
Janeiro, od koder smo se potem zo

Amazonija 								
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pet preko Pariza vrnili v Ljubljano.
Izra;unali smo, da smo preleteli
okoli 37.000 km, kar je malo manj
od obsega Zemlje.
Buenos Aires nas je pravzaprav
presenetil z mrazom. Vedeli smo
sicer, da se kon;uje zima na južni
polobli, vseeno pa nismo pri;akovali
temperatur pod 10 stopinj C. Bue
nos Aires pomeni v španš;ini – do
bri vetrovi.
Z velikim zanimanjem smo
ogledovali znamenitosti in lepote

		

foto Božo Sotler

Dom na Amazonki					

foto Božo Sotler

S konji po Pantanalu 					

foto Sašo Klep

Živina v Pantanalu

					

foto Božo Sotler
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Buenos Airesa, ki je znan kot »Pa
riz Južne Amerike«. V mestu živijo
trije milijoni ljudi. Naš hotel je bil
v samem centru San Telma. Najsli
kovitejša pa je Boca, ki je znana po
mnogobarvnih fasadah na skro
mnih hišah. V Boci je pestro, saj
popoldne za;nejo s plesom tanga
na ulicah, ki traja do zgodnjih ju
tranjih ur. Tu sta doma tudi nogo
met in slavni nogometaš Marado
na. Recoleta pa je najbolj mondena
in bogata ;etrt, kjer je znano
pokopališ;e, na katerem je poko
pana tudi Evita Peron. Obiskali
smo zna;ilno argentinsko farmo –
haciendo – z vso njihovo folkloro,
konji, kravami in gau;i, južnoame
riškimi kavboji. Lastnik je med
drugim povedal, da na farmi redi
2500 krav samo za turiste in seve
da za svoje potrebe.
Druga postaja našega potovanja
so bili slapovi Iguaçu na tromeji Ar
gentina-Brazilija-Pragvaj, ki spada
jo med pet najve;jih slapov na svetu.
Na dolžini 2,5 kilometrov so jih na
šteli 275. Slapovi so tako mogo;ni,
da smo si jih najprej vse popoldne
ogledovali z brazilske strani, nasle
dnji dan pa z argentinske. Poti spe
ljane ob slapovih ter pod in nad
njimi ti ob vsakem koraku odpirajo
nove, neverjetne poglede na pada
jo;o maso vode, stotero mavric in
bujno vegetacijo v okolici.
In že smo leteli v Campo Gran
de, ki je glavno mesto mo;virnega
Pantanala. Po 300 kilometrih as
falta s kombijem in 33 kilometrih
makadama na odprtem kamion;ku
smo prispeli v Hotel Santa Clara,
ki je pravzaprav kmetija sredi mo
;virja. Ob koncu zimskega – su
šnega obdobja so vse vode upadle,
vendar so že odvažali živino, ker
se je napovedovalo deževje, ko se
voda lahko dvigne tudi za pet me
trov. Pantanal je ;udovit. Pohodi
po džungli, kjer smo videli ogro
mno živali, kot so kapibare, kaj
mani, pasavci, mravlji;arji, nandu
ji, srne, jeleni, pa seveda razne pti
ce z velikimi arami na ;elu, so ne
pozabni. Pohodi so bili peš, na ko
njih, s ;olni in terenskim vozilom.
V reki smo nalovili piranhe, ki so

nam jih spekli za ve;erjo. Brodili
smo po plitvih blatnih mo;virjih
in iskali sedemmetrsko anakondo,
ki jo je naš lokalni vodi; Pedro vi
del pred nekaj dnevi. Tu smo doži
veli »totalni odklop«. Kar težko
smo se poslovili in se po štirih dneh
vrnili v Campo Grande, od koder
smo leteli v Amazonijo.
Manaus, glavno mesto Amazo
nije, leži ob soto;ju Rio Negra in
Amazonke. To morsko pristaniš;e
je od morske obale oddaljeno 1500
kilometrov po reki, ki je tu globo
ka tudi do 60 metrov. Svoj razcvet
je mesto doseglo v ;asu odkritja
gume in za;etka velike porabe
kav;uka. Ko so Angleži ukradli sa
dike in za;eli s cenejšo delovno si
lo kav;uk proizvajati v Aziji, so se
v Manausu stvari precej zasukale.
Teatro Amazonas, ogromna zgrad
ba s pozla;eno kupolo, glavni trg
in nekaj cerkva ostajajo pomniki
prosperitete tistega obdobja. Lju
dje so odprti in zdi se, da živijo v
slogi in toleranci. Združujejo se
tudi pri mašah v cerkvi, kjer je
glasba glavna tema. Pojejo duhov
ne pesmi v rock stilu, vsi so objeti
in si zrejo v o;i. To videti in slišati
je nevsakdanje doživetje.
Iz Manausa pa naprej. Do »ho
tela« ob manjšem pritoku Amazon
ke, ki je bil zgrajen iz lesa v obliki
okroglih paviljon;kov, pokritih s
palmovimi listi, smo potovali kar
nekaj ur s kombijem in na koncu s
plitkimi lesenimi ;olni, ki jih
doma;ini imenujejo kanuji. Ama
zonka je druga najve;ja reka na
svetu in vsebuje 20 % vse vode, ki
se zlije v oceane, amazonski pra
gozd pa v našo atmosfero prispeva
okoli 25 % kisika. Re;ne površine v
ve;jem delu Amazonije predsta
vljajo edino možno povezavo s civi
lizacijo, zato smo bili tudi mi vse
dni v ;olnih> da bi za;eli pohod po
džungli, na ribolovu, pri iskanju
re;nih delfinov in na obisk k do
morodcem, ki živijo tik ob reki ali
kar na plavajo;ih hišicah.
Iz osr;ja Brazilije smo se potem
odpravili na obalo Atlantika. Sal
vador je prvo brazilsko kolonialno
glavno mesto in najbolj afriško me

Ponudba na Morru		

				

foto Božo Sotler

Obala Morro					

foto Vidka Sotler

Iguacu							

foto Božo Sotler
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Na ulici Salvadorja						

foto Božo Sotler

Slapovi Iguacu						

foto Sašo Klep

Piranja iz Amazonke					

foto Vidka Sotler
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sto v Južni Ameriki. Ve;ina ladij s
sužnji iz Afrike je pristala v Salva
dorju, zato je tu še sedaj ve;ina
prebivalcev ;rncev. Staro mestno
jedro je vedno zelo živahno. Stojni
ce na ulicah, skupine glasbenikov
ter plesalcev in dekleta v doma;ih
nošah, ki ponujajo, da se za nekaj
realov fotografiraš z njimi, sre;aš
na vsakem koraku.
Potem smo se odpravili na otok
Morro 60 kilometrov južno od Sal
vadorja, da bi si malo odpo;ili. Na
dolgih peš;enih plažah, pod pal
mami in v toplem morju smo se
po;utili kar malo ki;asto. Ob ve;erih
smo ob;udovali številne stojnice s
sadjem, kjer so nam doma;ini pri
pravljali sveže naravne sokove ali
koktejle.
Za konec smo prihranili Rio de
Janeiro, najbolj atraktivno mesto v
Južni Ameriki. Bivali smo v hotelu
na aveniji Copacabana, da smo ime
li enkratno izhodiš;e za vse oglede,
hkrati pa pet minut sprehoda do
peš;enih plaž Copacabane. Bili smo
na sambadromu, stadionu Maraca
na, v Santa Teresi, ogledali smo si
Kristusa nad mestom, Sugarloaf
Mountain, plaže Botafoga, Copaca
bana in Ipanema. Z Vidko sva si iz
posodila kolesi in prekolesarila še
dobršen del mesta. Še najbolj pa sva
uživala, ko sva sedla k stojnici ob
Ipanemi, jedla ocvrte ribice, pila pi
vo in opazovala fante ter dekleta, ki
so deskali na valovih. Tu je nastala
tudi zelo znana pesem Dekle iz
Ipaneme, ki jo izvajajo številni glas
beniki in ob poslušanju katere ti
valovita duša in telo.
No;no življenje v Riu je seveda
zopet nekaj posebnega. Neverjetna
gne;a v gostiš;ih z živo glasbo,
ples in petje aktualnih melodij v
stilu bossa nove in sambe so nas
navdušili in za en ve;er smo se ;is
to zlili s tamkajšnjo atmosfero. Ne
pozabno!
Toda vsega lepega je enkrat ko
nec. Tega se ne da opisati v nekaj
stavkih. Vsekakor nama bo poto
vanje ostalo v nepozabnem spomi
nu, ali kot pravi naš vodi;> ;e ne
greš, ne veš.
Božo Sotler

Ustvarjalni koti;ek

Angelčki Zasnežene
igračke
iz testenin
V prednovoletnem ;asu bomo izdelali okraske za no
voletno jelko. Za izdelavo bomo uporabili testenine
razli;nih oblik, ki jih zlepimo z vro;im lepilom. Za telo
uporabimo peresnike, za roke majhne polkrožne polžke,
za krila pa metulj;ke. Glava angel;ka bo lesena kroglica
z luknjo. Vanjo vdenemo vrvico in naredimo vozel, da bo
mo obesek lahko obesili na novoletno jelko. Kroglico z
vro;im lepilom prilepimo na testenine. Namesto las bo
mo na glavo nalepili zvezdice ali krogce za juho. Ko smo
sestavili celoten okrasek, ga posprejamo z zlato barvo.
Lepe prazni;ne dni vam želim.
Daša Kerin Cerkovnik

Idejo za zasnežene igra;ke je prinesel Gašper iz šole.
Takoj se je odlo;il, da še za Tjašo doma narediva podob
no zasneženo igra;ko, kot so jih izdelali v šoli. Iz plaste
lina je izdelal podlago, ki jo je trdno pritrdil na dno ;is
tega kozarca. Na plastelin je pritrdil še igra;ko, ki jo je
izbral, in seveda preveril, ali je vse dovolj trdno sestavlje
no, da se ne odlepi od podlage. V kozarec sva nalila vodo
in dodala bleš;ice in zvezdice. Naj dodam, da bleš;ice ne
smejo biti predrobne, saj se sicer prilepijo na podlago.
Kozarec je treba le še dobro zapreti in igra;ka je tu.

Potrebujemo>
¬ razli;ne testenine
¬ lesene kroglice
¬ vrvico
¬ vro;e lepilo
¬ zlato barvo v spreju

Potrebujemo>
¬ kozarec za vlaganje
¬ plastelin
¬ igra;ko
¬ bleš;ice
¬ vodo

fotografije Daša Kerin Cerkovnik

10

Gašper Cerkovnik in Daša Kerin Cerkovnik

AMZS

center varne vožnje
Na cesti preživimo vedno ve; ;asa, zato je tudi
verjetnost, da se znajdemo v nevarni situaciji, ve;ja.
Res je, da so vozila vsako leto boljša in varnejša, kako
pa znajo to izkoristiti vozniki s svojimi reakcijami in
veš;inami| Na te;aju varne vožnje AMZS vam poleg
teoreti;nih odgovorov tudi prakti;no pokažemo, ka
ko reagirati v razli;nih situacijah z vašim vozilom.
1. 9. 2008 je AMZS odprla najmodernejši poligon za
varno vožnjo v Sloveniji, zgrajen po evropskih standar
dih in usklajen z zahtevami Zakona o varnosti cestnega
prometa. Na 15 hektarih je urejenih 2,5 km asfaltiranih
stez s šestimi poligonskimi sklopi za varno simulacijo
razli;nih prometnih razmer. Center je zasnovan tako, da
deluje v vseh vremenskih pogojih. Ker so šobe za dovaja
nje vode na vozne površine ogrevane, je vadba na poligo
nu možna tudi v zimskih razmerah. Celoten poligon je

dodatno osvetljen, kar omogo;a izvedbo programov tu
di v ve;ernih urah. V sklopu centra je zgrajena poslovna
stavba s tremi u;ilnicami, garažami in restavracijo.
AMZS center varne vožnje Vransko ima 6 lo;enih
sklopov za vadbo, med katerimi so najpomembnejši in
hkrati najatraktivnejši tisti, ki imajo vgrajene posebne
drse;e površine. Te voznikom omogo;ajo v nadzorova
nih okoliš;inah podrobno preskusiti okoliš;ine slabega
oprijema pnevmatik in zanašanja avtomobila. Poligon je
opremljen tudi s hidravli;nimi ploš;ami za vadbo iz
boljšanja voznikove reakcije. Drse;e površine v AMZS
centru varne vožnje pa so opremljene tudi z vodnimi
šobami, ki simulirajo ovire na cesti. Z namakalnim sis
temom so opremljene tudi dodatne površine na posa
meznih sklopih, kar omogo;a natan;no vadbo reakcij
ob splavanju vozila.

Poslopje centra varne vožnje na Vranskem 							
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foto Damijan Skitek

¬ P
 rvi sklop poligona omogo;a spoznavanje vzrokov
za zdrs vozila, posledice, ki jih ima zdrs, in u;enje
pravilnih reakcij, ko do tega pride. Kombinacija
hidravli;ne pomi;ne ploš;e, drse;e površine in vo
de omogo;a spoznavanje in u;enje manevrov, s ka
terimi umirimo avto, se izognemo oviri, pravilno
zaviramo in ostalo. Vse to je mogo;e preskušati na
mokri, drse;i ali suhi podlagi, in sicer od hitrosti
50 do 100 kilometrov na uro.
¬ D
 rugi sklop poligona voznike spoznava s podkr
marjenjem in prekrmarjenjem, torej zdrsom pred
njega ali zadnjega dela avtomobila. To voznik spo
zna pri slalomu, zaviranju v ovinkih, ostrem zavi
janju, menjavi voznih pasov in podobnih mane
vrih. Ta sklop omogo;a tudi podrobno spoznava
nje delovanja zavor, pnevmatik, štirikolesnega po
gona, elektronskih voznih pripomo;kov, kot so
ABS, ASR in ESC.

Kako pridemo do AMZS Centra varne vožnje|
¬ i z smeri Ljubljane (54 km)> Avtocesto zapustite na
izvozu Vransko in skrenite desno za smer Žalec.
:ez pribl. 200 m v krožiš;u zavijete desno in nato
nadaljujete naravnost še 500 m.
¬ i z smeri Celja (25 km)> Avtocesto zapustite na iz
vozu Vransko in skrenite levo za smer Žalec. :ez
pribl. 300 m v krožiš;u zavijete desno in nato na
daljujete naravnost še 500 m.
Ve; informacij na www.amzs.si
Kontakti>Spletni naslov> cvv@amzs.si
Telefon> 08 200 29 00
Fax> 03 703 25 20
Damjan Skitek

¬ T
 retji sklop združuje elemente prvih dveh, saj vse
buje drse;o in namo;eno površino, le da je spelja
na po klancu. Tako vadbiš;e omogo;a u;enje zavi
janja, zaviranja, izogibanja oviram z zaviranjem,
optimalno zavijanje v ovinek in u;enje zaviranja
pred ovinkom na mokri ali na suhi podlagi.
¬ :
 etrti sklop zaradi posebne zasnove omogo;a spo
znavanje z u;inkom splavanja. Poseben del steze
na poligonu omogo;a vzpostavitev kontroliranih
poplav (pri ;emer sta raven vode na cesti ali le na
delu ceste pod nadzorom). Te;ajniki lahko tako
poskusijo, kaj se zgodi v primeru, ;e le z enim,
dvema ali vsemi štirimi kolesi pri ve;ji hitrosti za
peljejo v lužo, kar se pogosto zgodi tudi na cestah
in še pogosteje na avtocestah.
¬ P
 eti in šesti sklop poligona sta namenjena pomo
žnim dejavnostim, saj gre za ve;jo asfaltirano po
vršino, kjer bodo vozniki lahko vadili razli;ne vaje
parkiranja in vzvratne vožnje. Peti sklop poligona
na Vranskem je 1230 metrov dolga krožna steza, ki
je namenjena preskušanju avtomobilov in pnev
matik, merjenju hrupa in menjavam voznega pasu
po standardu ISO 3888.
Kot dodatna ponudba se bodo izvajali tudi te;aji var
ne vožnje za tovorna vozila in avtobuse, prav tako pa
bodo organizirani te;aji za posebne sklope ljudi, kot
npr. za zrele ali za mlade voznike, te;aji ekološke vo
žnje, te;aji za voznike dostavnih vozil, kombijev in
terenskih vozil. Na novem poligonu se bodo izvajale
tudi razli;ne predstavitve novih vozil, tehni;na šola
nja za podjetja in izobraževanja za prodajalce.
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Pogled z zraka na Center oziroma poligon varne vožnje foto Damijan Skitek

Kri/anka
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Dan odprtih vrat
nad Podbočjem
Vinogradniško društvo Podbo;je je v soboto, 22. no
vembra 2008, že šesti; pripravilo dan odprtih vrat zidanic
in hramov v vinorodnih goricah. Letos so svojo letino na
pokušnjo postavili v vinskih goricah Stari grad, Zavode,
Sovinek, Zagrad in Žabjek. Ker je postala prireditev že
tradicionalna, je privabila veliko obiskovalcev, pravijo, da
jih je bilo nekaj sto, tako doma;inov iz okoliških krajev
kot iz drugih delov Slovenije. Nekateri so se pripeljali kar
z avtobusi. Vinogradniki so za 15 evrov ponudili toplo
malico, kozar;ek z logotipom za spomin, obenem pa so
odprli kar 30 vrat hramov in zidanic, kjer so se obiskoval
ci odžejali in so lahko poizkusili tudi ostale doma;e do
brote prijaznih vinogradnikov in njihovih gospodinj.
Sprva se je vreme držalo bolj kislo, vendar se je po
uvodni prireditvi pod šotorom pri Jožetu Kova;i;u le po
kazalo sonce, ki je ogrelo obiskovalce. Organizirali so
tudi sicer malo zapoznel hudomušni krst novega vina,

zapele so ;lanice ženskega pevskega zbora Aktiva
kme;kih žena Pod Gorjanci ter pevke tria Tri planike.
Svoja vrata sta odprli tudi družini Jožeta Kova;i;a in
Janeza Bani;a z Broda, ki sta obiskovalce pogostili z no
vim cvi;kom in belim vinom (zame je bila to milina, saj
rde;ega ne smem), pa tudi prigrizka ni manjkalo.
Ustavila sem se še pri nekaterih poznanih vinogra
dnikih in moram re;i, da je iz letošnjega mošta sveti
Martin naredil dobro mlado vino, ki ima vse predpogo
je, da dozori v izvrsten cvi;ek.
Ko se je sonce skrilo za Gorjanci in je burja za;ela
kazati zobe, se veliko obiskovalcev ni uklonilo, uma
knili smo se na toplo in se veselili še pozno v ve;er.
Lahko re;em, da je prireditev uspela na vseh nivojih
in nekateri že komaj ;akamo naslednje leto, ko bodo
svoja vrata odprli hrami in zidanice v vinskih goricah
Bo;je in Grašinsko.
Ana Kerin

Jože Kova;i; s priznanji za dobro kapljico

Koleselj je bil v veliko veselje obiskovalcev

Kolo najmlajših pri Bani;ih

Šotor na dnevu odprtih vrat na Starem Gradu
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vse fotografije Andrej Kerin

Ob jubileju
tudi priznanje
Znana gostilna Gadova pe; iz
Podbo;ja je sredi oktobra prazno
vala že šest desetletij delovanja. Ob

Ustanovitelja gostilne Gadova pe;
Jože (Pepi) in Vida Kerin okoli leta 1978

tej priložnosti so se v njej zbrali
številni sorodniki, prijatelji in
znanci družine Kerin, ki so imeli
kar dva razloga za slavje. Gostilna
je namre; poleg okrogle obletnice
svojega delovanja dobila tudi pri
znanje, ki ga je krški župan Franc
Bogovi; v obliki plakete izro;il
dolgoletnemu vodji in lastniku go
stilne Jožefu Kerinu, ki se bo ;ez
štiri mesece upokojil. Njegov od
hod v pokoj pa ne pomeni tudi
dokon;nega slovesa od dela v
doma;i gostilni. Jože, kot ga kli;ejo
doma;i, bo namre; v gostilni tako
kot njegova žena Magda še vedno z
veseljem pomagal sinu Urošu, Ga
dova pe; pa bo tudi v prihodnje
ohranila tradicijo priljubljene dru
žinske gostilne. O;etovo delo bo
nadaljeval sin Uroš, v gostilni pa že
sedaj na pomo; prisko;ita tudi Jo
žetova vnuka Urban in Klemen.
Anja Kerin

Eno izmed starejših priznanj (iz leta 1978)
saj je gostilna od nekdaj uživala dober sloves.

Čestitkam gostilni Gadova peč za 60 let uspešnega
delovanja in vsem generacijam, ki so k temu pripomogle
se pridružujemo in kličemo še na mnoga uspešna leta!
Kerini in Stritarji

Jožef Kerin sin Uroš in vnuk Urban 			

foto Anja Kerin
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Priznananje gostilni Gadova pe;

Zadnje novice
V oktobru 2008 je moja sestra
Majda Cuzak praznovala 60 let, zato
sem ji za to priložnost, ko smo se
sre;ali v razširjenem družinskem
krogu, pripravila kratek nagovor.

Draga sestra Majda!
Vesela sem, da sem ob tebi da
nes, ko proslavljaš pomembno oble
tnico – to je 60. rojstni dan.
Zakaj pomembno| – Zato ker je
bilo tvojih 60. let napolnjenih s kva
litetno vsebino.
V življenju si premagovala ovire
z mo;jo in duhom, ki si ga dobila v
varnih otroških letih najine skupne
družine na Brodu, v lepem kraju ob
Krki. V tej družini, v kateri smo ob
o;etu Andreju, mami Zofiji in stari
mami Antoniji odraš;ali štirje otro
ci> brat Drej;e, ti, Majda, brat Lojze,
ki ga žal ni ve; med nami, in jaz, tvo
ja sestra Irena, smo po zgledu staršev
pridobili delovne navade, vztrajnost
in moralne vrednote.
To je bila zelo pomembna dota za
življenje, saj si tako uspešno kon;ala
gimnazijo v Brežicah. Žal kljub na
darjenosti in želji zaradi pomanjka
nja finan;nih sredstev nisi odšla na
redni študij na univerzo (študij si
kon;ala izredno, mnogo kasneje, ob
delu!), ampak v službo v Švico. Tam
si se poro;ila z Jožetom in si z roj

stvom svojih dveh otrok, Gregorja in
Barbare, ustvarila lepo družino. Za
to družino si bila pripravljena nare
diti vse – to je ve;, kot je v mejah
psihofizi;nih zmogljivosti posame
znika. In vendar lahko danes, ko
pretehtaš svoj vložek, re;eš, da je bi
lo vredno, saj ste uspešno vodili obr
tno dejavnost, otroka sta se izobra
zila, sta zaposlena in uspešno opra
vljata svoje obveznosti, in kar je zelo
pomembno, ustvarila sta si družini
in te osre;ila s štirimi vnuki> Žanom,
Maksom, Žakom in Ulo.
Majda, sedaj je ;as, da se, kljub
raznim zdravstvenim težavam pred
vsem zaradi prizadetosti z vidom,
sprostiš in si dovoliš, da ponovno
uživaš v trenutnih radostih, mogo;e
tako, kot si nazadnje v Kavranu, kjer
sem ob tvojem prepevanju za;utila
veselje, ki je prihajalo iz vse tvoje bi
ti, tako kot da si pri;akovanj polna
deklica z Broda.
In na koncu, draga Majda, se ti
danes v imenu svoje družine zahva
ljujem za pripravljenost in dejansko
sprejemanje našega Jerneja in Lovra
v varstvo v vašo družino v ;asu nju
nega odraš;anja. Zaradi teh lepih
skupnih dogodkov te imata oba še
posebno rada.
Želim ti vse najboljše, ker te
imam tudi jaz rada, saj vedno bolj
;utim, kako globoke so najine sku
pne korenine.
Irena Iskra

:estitka –posebno priznanje - izro;itev

Zbrani ob prihodu 		

foto Miha Kerin

foto Andrej Kerin

Uredniški odbor Trt se je v razširjeni
sestavi skupaj z upravnim in
nadzornim odborom sestal 17. 11. 2008
pri Majdi in Jožetu v Depali vasi
in ob tem ;estital gostiteljici
in slavljenki za 6o. rojstni dan.
Bilo je delovno in veselo,
miza pa obložena z dobrotami
iz kuhinje Majde Cuzak!

Iskrene čestitke, Majda
in še na mnoga leta!
Kerini in Stritarji
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