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Kriza, kriza, kriza …! Kaj pa zdaj? Nič.
Saj si ne morem kaj, da ne bi kot papagaj v naslovu ponovil ;arobne
mantre, ki zadnje mesece polni naša ob;ila in posledi;no zastruplja okolje
z negativnimi odzivi, strahom, zaskrbljenostjo, negotovostjo in skrajno
nelagodnostjo. Prav na jetra mi že gredo!
O;itno je zdaj spet enkrat napo;il zvezdni trenutek za množice blebetavih »strokovnjakov«, »futuristov«, jasnovidcev vsakršne sorte in rokohitrskih »reševalcev«.
Seveda tudi meni ni vseeno, kaj se dogaja v moji okolici, ampak mogo;e
bi se dalo pogledati na ta sklop problemov, ki nas trenutno hromijo, na
druga;en na;in| Prepri;an sem, da je možen tudi druga;en pogled.
Saj »kriza« je lahko vsak dan, skratka na;in življenja, in se tega niti ne
zavedamo ve;. :e pa kakšen nasilen tip zasluži milijon dolarjev manj na
dan, pa res ni vredno naših solza in še manj posve;anja naše pozornosti
bednim komentarjem medijev. Bolj nas prizadene sprenevedanje »velikih«
in »pametnih« menedžerjev, ki kar po;ez odpuš;ajo delavce, zadaj pa so
skriti poniglavi interesi in špekulacije. Pla;amo pa naj mi vsi!
Najprej bi se morali ponovno spomniti na dejstvo, da je naše življenje
kon;no. Brez izjeme, za vsakogar neko; odbije zadnja ura. In v tem segmentu od rojstva do smrti, ki ga imenujemo življenje, bi si morali na najboljši
možen kvalitetni (!) na;in organizirati in izpolniti vsak svoj trenutek.
Mogo;e se nam kaj zdi brezupno in brezizhodno, ampak vse to je le del
življenja. Zato so tudi krize nekaj vsakdanjega. Enkrat nam ne gre v službi,
drugi; škriplje v družini, tretji; nas obiš;e huda bolezen ali pa smo slu;ajno
igra;a v rokah neusmiljene narave … pa kaj| Ali kdo napiše kaj o tem v ;asopisu, sporo;i v radijskih poro;ilih ali jeclja med TV-dnevnikom| Torej …|
In še to> nad nami najbrž ni dobre vile ali prijaznega stri;ka, ki bi nam
s ;arobno palico pomagal rešiti težave. Da smo na žalost prepuš;eni samemu
sebi| Kaj so že rekli naši dedje> pomagaj si sam in bog ti bo pomagal! In prvi
del pregovora se zdi mnogo oprijemljivejši kakor pa ;akanje na drugi del …
In ne jemljite strica Darwina preve; zares, ko pravi, da na Zemlji poteka
neusmiljen boj za obstanek in ves ;as žremo eden drugega, vse za preživetje!|!
Marsikomu je to dober izgovor za kosmato vest. Dejstvo pa je, da gre na
Zemlji za sobivanje in sodelovanje med razli;nimi vrstami, za sozvo;je
vseh in vsega, za ravnovesje, krhko sicer, pa vendar …
Sodelovanje je ena od ;arobnih besed, ki delujejo. Ne verjamete|
Takoj odprite Trte!
Ko jih prelistate in preberete, kar bo pritegnilo vašo pozornost, bo
dokaz kot na dlani. Mar ne|
Vaš urednik,
Peter Povh
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Črpališče
pri Velikem
Mraševem
Po razpadu bivše SFRJ in nastanku in uveljavljanju
nove države Republike Slovenije so se zaprla tradicionalna tržiš;a za poljedelce na Krškem polju. Nastale razmere so sprožile podrobnejšo analizo razmer in hkrati zahtevale razmišljanje o dolgoro;nejšem razvoju.
Analize so vodile do zaklju;ka, da se bo predel severno od avtoceste industrializiral, vprašljiv pa je razvoj
podro;ja južno od avtoceste. Analize so ponovno potrdile, da je ta del Krškega polja geološko primeren za pridelavo zgodnjega sadja in zelenjave za oskrbovanje trgov
do Trsta in Gradca. Ker niso zagotovljeni stalni vremenski pogoji, ki bi zagotavljali optimalen pridelek, in ker ti
menjajo;i se vremenski pogoji ob;asno zalijejo podro;je
s preve; vode, še pogostejši pa so pojavi s premalo vode
– sušo, se je pojavilo vprašanje, ali se s primernimi posegi zmanjša vpliv teh neugodnih razmer.
Analiza razmer je ponovno opozorila na dela, izvršena že pred drugo svetovno vojno, ki naj bi s sistemom
izgrajenih kanalov odvedla velike vode, ;e bi se pojavile.
Sistem bi bilo treba le usposobiti, da bi deloval.
Ugotovljeno pa je, da ni sistema za dovod potrebne
vode za optimalno pridelavo poljš;in v sušah. Posledica
teh analiti;nih ugotovitev je ideja, da bi bilo treba pripraviti projekt namakanja Krškega polja južno od avtoceste.
Razvojni interes strokovnih delavcev na Ob;ini Krško in razmere v državi so omogo;ile izdelavo projekta
za namakalni sistem, ki bi omogo;il namakanje vsega
predvidenega podro;ja do avtoceste. Projekt je bil izdelan, in ko se je v okviru državnih organov, ki naj bi zagotovili potrebna državna sredstva, pri;ela razprava, se je
sprožil proces tekmovanja za razpoložljivo vodo. V Krki
je na voljo le omejena koli;ina vode, ki bo z državno koncesijo dodeljena v izkoriš;anje koncesionarjem. Z izdelavo projekta v okviru ideje, oblikovane v Ob;ini Krško,
so se sprožile iniciative tudi pri drugih potencialnih porabnikih vode iz Krke.
V nastali situaciji se je pojavila tekma s ;asom in to za
dva pogoja, ki naj omogo;ita izvedbo projekta. Pridobiti je
treba koncesijo, ki bo zagotovila uporabo vode iz Krke, na
osnovi potrjenega projekta pa bo omogo;ila izkoriš;anje
državnih sredstev za izgradnjo namakalnega sistema.
Oba pogoja, pridobitev koncesije in pridobitev možnosti
za izkoriš;anje državnih sredstev, pa sta bila vezana na
zagotovljene porabnike (poljedelce) vode iz sistema.

2

Prvo ;rpališ;e kot del sistema namakanja

Pokrito novejše in mo;nejše ;rpališ;e (obe še delujeta) posnetka iz jeseni 2007
foto Andrej Kerin

Zagotavljanje porabnikov tudi ni bilo enostavno. V
prvi fazi je država izdajo koncesije in posredno zagotavljanje finan;nih sredstev pogojevala s podpisom pogodbe, da bodo podpisniki pla;evali podpisano vodarino ne glede na to, ali bodo vodo uporabljali ali ne. Ta
pogoj in premajhna odvisnost lastnikov manjših obdelovalnih parcel od pridelovanih koli;in poljš;in nista
zagotovila zadovoljivega obsega podpisov za izkoriš;anje
namakalnih sposobnosti po projektu.
Našel se je sprejemljiv kompromis, ki pa je zahteval dopolnitev v projektu. Za vsakega porabnika vode so predvideli števec porabljene vode, dogovorjena pa je bila cena 20
SIT\m3. Spremenjeni pogoji in dodatna akcija ob;inskih
zanesenjakov so zagotovili zadovoljiv obseg podpisanih
obvez za porabo vode iz namakalnega sistema. S tem so
bili izpolnjeni pogoji, da je bilo z državnimi in delno
ob;inskimi sredstvi zgrajeno ;rpališ;e, ki ima kapaciteto
za namakanje vse do avtoceste, da je bil zgrajen razvodni
sistem do Malega Mraševega (vklju;no z Brodom in Velikim Mraševom), pre;iš;eni pa so bili tudi vsi odvodni kanali za odvajanje vode pri pojavu prekomernih vod.
Pomanjkljivost prve faze izgradnje je, da niso zgradili razvoda do vasi Kalce – Naklo, kar je bila prvotna
želja na;rtovalcev. Zakaj se to ni uresni;ilo, naj bo predmet dodatnih raziskav. Želel bi, da se pojavi kakšen
;lan našega društva, ki bi dodatno zbral podatke, kaj
lahko nudi namakalni sistem podjetnemu pridelovalcu
poljš;in na tem delu Krškega polja. Ta zapis sem napravil v osebnem prepri;anju, da bi organizirani sistem namakanja omogo;al varnejšo proizvodnjo v ve;jem obsegu in s tem tudi uspešnejše poslovanje na Zemlji.
Zapis pripravil vaš Mirko

Spomini na moja bivanja
pri sorodnikih – birtih
gostilne Pri Cenetu v Ribnici
po drugi svetovni vojni
Strahote druge svetovne vojne,
ki so prizadele ves svet, so na
razli;ne na;ine prizadele tudi nas.
Gostilna Pri Cenetu je bila bombardirana. Mojo mamo Marijo, tri
brate in mene so po kapitulaciji Italije in nemški okupaciji odpeljali v
internacijo v Nem;ijo v kraj Markt
am Inn. Po koncu vojne smo se po
težki in naporni poti skozi razrušeno Nem;ijo vrnili domov v Ko;evje
v izpraznjeno stanovanje, toda
sre;ni, da smo vsi živi prestali vojno. O;e se je z zmagovito partizansko vojsko vrnil v prepolno ordinacijo v Ko;evju.
Že leta 1945 se je vsa družina
preselila v Novo mesto, na o;etovo
novo službeno mesto. Mi otroci
smo z žalostjo zapustili Ko;evje in
mladostne prijatelje. Meni je bilo še
posebej žal za golobe, z rejo katerih

Tone in Marija s sinovi 1980 ob 50 letnici poroke

sem se kot otrok z veseljem pe;al
pred drugo svetovno vojno. V Novem mestu smo odšli v šole in na
razne te;aje, s katerimi smo skušali
premostiti v vojni izgubljena leta.
Nekaj desetletij kasneje, leta
1980, smo skupaj s starši, dr. Tonetom in Marijo (roj. Podboj), njunimi otroki in vnuki praznovali petdesetletnico njune poroke. Na sliki
najdemo starša in njunih pet sinov.
Od leve proti desni po starosti so to
dandanes dr. Andrej (zaslužni prof.
Univerze v Ljubljani), Tomaž (univ.
dipl. pravnik), Boštjan (univ. dipl.
ing. kemije), Gregor (univ. dipl. ing.
metalurgije in univ. dipl. ekon.) in
Jernej (mag. dr. vet. med.).
Pota nas vseh so se potem bolj in
bolj razhajala. Hodili smo v šole, se
poro;ili, imeli otroke in naši starši
so po;asi prevzeli vlogo starih star-

šev. In prav na tem sre;anju smo se
slikali za spomin. Veja, ki izhaja iz
rodbine Podboj, je veja moje mame
Marije in dr. Toneta Ho;evarja s petimi sinovi, od katerih je bil sin Jernej rojen po vojni. Vso njuno rodbino
skupaj z otroki, njihovimi ženami
in vnuki najdemo na desni sliki, s
katero zaklju;ujem svoje spomine
na lepe ribniške ;ase ob druženju s
sorodniki in številnimi prijatelji.
:as pa te;e in te;e in kmalu
bom tudi jaz praznoval petdesetletnico poroke v krogu h;ere Tjaše
in sina Andreja, njunih slabših oziroma boljših polovic Miša in Maje,
petih vnukov Tima, Toma, Taje,
Sandre in Marka, od katerih je najstarejša Sandra že polnoletna.
Tako se bo zaokrožil krog generacij trikrat po petdeset let.
Andrej Ho;evar

Potomci Toneta Ho;evarja in Marije roj. Podboj
Fotografiji iz arhiva dr. Andreja Ho;evarja

3

Jožetu v slovo
Dragi Jože!
Dovoli, da ti v imenu Društva Kerini in Stritarji
spregovorim nekaj besed.
Spoznala sva se v mojem otroštvu, ko ste stanovali še v stari hiši, in od prvega dne sva bila prijatelja, ;eprav si bil zame takrat že odrasel ;lovek, ki mi
je vedno z ljubeznijo razkazal doma;ijo, hlev, kozolec in še kaj. Otroci smo se takrat zlasti pozimi
tiš;ali na pe;i ali pa smo se podili po Bani;evem
dvoriš;u.
Vedno je bila pri vas doma toplina, ki se je kar
vlezla v nas obiskovalce iz mestnega okolja. Rad sem
šel s teboj na njivo in nikoli ne bom pozabil, kako
sem pri kakih 14 letih gonil vola, ko si oral, in neusmiljeno so naju preganjali obadi, vol pa je zamahoval z glavo in repom, da sem ga komaj obdržal.
Vedno si mi znal prikazati pravo ljubezen do
kmetije in slovenske zemlje. Pripovedoval si vedno
prijetno za uho in z izbranimi izrazi.
Spominjam se trgatev na Starem gradu, saj sem
se takrat vedno hitro preobjedel grozdja, ki mi je
bilo najljubše sadje. Takrat si me nau;il, da je treba
odtrgati le cel grozd.
Spominjam se naših obiskov, ko sem bil vedno
dobrodošel pevec pri najinih stricih in mojem o;etu
in ni minil noben naš obisk na Brodu in v Podbo;ju,
da ne bi zapeli v gostilni ali pa na kakšni veselici ali
ohceti, ki so bile pri Bani;ih še prav posebni nepozabni dogodki.
Spominjam se, kako skrbno si od;itaval vodostaj
na Krki in podatke vestno beležil, da so bili vedno
na razpolago.
Spominjam se seveda še najinih sre;anj v zrelejših letih, ko smo že ustanovili društvo, katerega
zvest ;lan si bil od vsega za;etka.
Spominjam se sre;anja na Vurberku, ko si nenadoma za;util potrebo in odrecitiral pesem, ki nam je vsem
sedla v srce. Bil si pravo presene;enje in nepri;akovana
osrednja osebnost kulturnega programa.
Spominjam se tvojega pripovedovanja, ko sem te
obiskal s prijatelji na Starem gradu in si nam pripovedoval o svojih dogodivš;inah, o vinogradništvu
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Jože 2008 jeseni

foto Darko Iskra

in to v izbranem jeziku, ki sem ga bil sam že vajen,
prijatelje pa si prav o;aral.
Spominjam se najinega zadnjega sre;anja ob
dnevu odprtih vrat na Starem gradu, ki ti je bil vedno dragocen koš;ek ljubezni do narave in do dobre kapljice, ki si jo prideloval z veliko ljubeznijo.
Nasmehnil si se in spet sva spregovorila nekaj besed. Takoj si zahteval, da mi postrežejo, ;eprav je
Mimi že hitela z dobrotami, ki ste jih pripravljali za
vsakogar, ki je prestopil prag.
Tvoj tenor je bil nepogrešljiv. Bil si iskren tovariš,
pripravljen pomagati na vsakem koraku in vsakomur
dobrodošel. Za vsakogar si našel dobro besedo.
Ostal boš v naših srcih tak, kot si bil ves ;as, tih in
skromen, pa tudi odlo;en, nasmejan in iskrivih o;i.
Vsem tvojim najbližjim izrekam iskreno sožalje
v imenu društva in v svojem imenu.
Andrej Kerin, 29. 12. 2008

Moj brat Jože Banič
– 1930–2008
Štiri dni pred koncem lanskega leta je umrl moj
brat Jože Bani; in 29. decembra 2008 smo ga pokopali
na pokopališ;u na Obadovem. Pred dvema letoma je
za;util, da je bolan. V brežiški bolnišnici so ugotovili,
da gre za neko bolezen krvi. To so pravzaprav ugotovili v bolnišnici v Celju, kamor so iz Brežic poslali
vzorce krvi. Izvid je Jože dobil 10. aprila 2007. Diagnoza se je glasila »difuzni plazmocitom IGGL«. Ta bolezen je tako redka in malo znana, da zanjo niti nimamo slovenskega imena, kar na splošno ji re;ejo vrsta
levkemije. Jožeta smo nato vozili vsake štirinajst dni
ali morda na mesec dni v brežiško bolnišnico, kjer je
nekajkrat tudi obležal po nekaj dni, a zdravje se mu je

kljub velikim naporom zdravnika doc. dr. Joška
Vu;ković a slabšalo, dokler ni 27. decembra 2008 obležal in mirno zaspal. Nato je dva dneva ležal na katafalku doma na Brodu.
V njegov spomin bi rad v Trtah objavil pismo, ki
mi ga je pisal pred davnimi 58 leti od vojakov v makedonskem Resnu. Jože je bil poeti;na duša. To se
vidi tudi iz njegovega pisma, kjer opisuje vožnjo v
jutranji meglici ;ez Krško polje. Pravi, da ga ni nikoli ni; drugega tako veselilo kot kme;ko delo, a vendarle moram zabeležiti, da mi je v;asih potožil, da
mu je žal, da ni hodil kaj ve; v šolo. Njegovo pismo je
pa tole>
Dragi Janez ! 		

Jože poleti 2008 – v ozadju Krško polje s Starega gradu
Fotografija> Marta Strgar in obdelava Marko Bani;

Resen, 13. maja 1951
V sredo sem prejel Tvoje pismo, katero me je prav razveselilo. Najlepša Ti hvala za njega. Vesel sem, ko vidim, da si napojen Brojanskega petja in cvetja. Vem kako je lepo in kako Ti
uživaš vse to, peljati se po rahli meglici ob svetli zori ;ez Krško polje. In Ti tudi veš, kako jaz v tem uživam, da me ni nikoli ni; druzega veselilo kot polje in splošno kme;ko življenje.
Praviš kako Ti srce igra, ko vidiš lepe rude;e deteljne in se
zmisliš na sestradano živino. Kako to res lahko težkega, zamišljenega, umorenega ;loveka zlajša in mu da vzpodbudo za
delo nadalje.
Predstavljam si, kako sta se morala imeti fejst z
Zupan;i;em, izšopanega praši;a dreti v nedeljo popovdan na
sredi dvoriš;a. Ali samo ;e to kaka bolezen razsaja, kaj na
ve;je, potem, potem je žalostno, v drugem oziru je pa to zelo
zanimivo in spomin za ;loveka iz svojih mladih let. Pri teti F.
si se pa s kravo matral, pa nisi mogel sam završiti. Saj vem
kako je, dokler ;lovek ni vajen se boji, ;e tudi zna, si ne upa.
Za;el si pa dosti prakticirati in pišeš, da se imaš veliko za
u;iti, da nimaš toliko prostega ;asa, da bi pisno napisal moraš u;enje kar prenehati. Le u;i se, jaz Ti želim mnogo uspeha
vsaki dan.
Meni pa tudi dosti pišete vi vsi, ko imam vas veliko, pa
vsak po enkrat in je vse veliko. Torej le u;i se, kakor jaz mislim, ;e bo po sre;i, da bomo nekak skupaj zletela iz mreže, ki
smatram, da sva ujeta v njej. Kljub temu, da primeš za ve;je
naloge za izvrševati, ali je tako kot pti;, dokler je v gnezdu, si
želi zleteti in sam muhe loviti.
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Poveš mi, da mi je mama mislila pisati sama, potem pa zraven Tebe. Zato sem
ji jaz takoj v ;etrtek, ko sem ji bil dolžan
na lepo veliko pismo. Ona tudi vem, da
samo na mene misli, in zato bi mi rada
vsaki dan pisala, in živce vznemirja.
Dežja imate preveliko in na gosto,
to ni dobro posebno za vinog. ko se koplje. Tukaj ga pa ni bilo celi d. tako da je
bila suša, zdaj pa že 3 dni dežuje, ga je
pa dosti. Po teh lepih sadnih vrtih so jabolke odcvele, zdaj se pa samo sliši
pti;je žvrgolenje, je prav prijazno.
Za 1. maja sem se imel dobro, malo v
mesto popiti pa je ;lovek takoj boljše volje. Druzega pa še bolje, domov sem pisal, tebi pa še ne da so nas preselili iz
kasarne v barake odstranjeno do 2 km,
je kon;no bolj prijazno in prirodno življenje. So pa imeli tukaj okoli po teh
košenicah zadružniki kot veselico, imeli
so vsega kot v;asih na Slinovcih, tudi
koštruna na rajželcu pe;enega. Lušno so
se imeli, kakor tudi mi zraven. :e smo
hoteli kupiti, pa smo, kaj pa dokler imaš
denar, pa da je in gledaš, uzmi pa jedi in
pij, ko pa zmanjka, pa lahko nehaš.
Tukaj sem se razgovarjal na tej veselici z enim Dr. ki je študiral v Ljubljani.
Je Maed. Zdaj je pa v Resnu v službi, vojsko je pa služil v Št., tako da ve kaj je vojnik, in se je prav prijazno razgovarjal.
Pa je moral kmalu iti k svoji družbi, se
slikati in veseliti, kaj pa po to je prišel.
Janez kon;al bom sonce se spuš;a za
gore, jaz sem sam v spavajo;i sobi, me
tudi vle;e ven. Druga vojska je naplošnem odšla gledati utakmico, meni se
pa ni dalo, sem rekel, bom rajši Tebi
malo napisal in odg na veselo pismo. In
sem res tako lepo v miru, da menda še
nikoli tako.
Tukaj Ti pošiljam 1 sliko, ki se ji
;udiš ali sem se spreobrnil ali ne znado
in imajo take foto aparate, ne znajo ne,

Pri Bani;evih ob obujanju spominov na Jožetovo rojstno hišo poleti 2008

to je, jaz sem še isti, bolj sli;en kot na
sliki. No pa to bo v glavnem za spomin
ko sem bil še rekrut, to ko je pa tako
;udna pa na Mak. in na Resen.
Ton;ka mi isto piše, da ima veliko
u;enja, ko se bliža konec leta, in nima
dosti ;asa za pisati.
Zares kon;am s to grdo pisavo. Pa
zopet drugi;. In Te najlepše pozdravljam
Tvoj brat Jože
Jože, zdaj ti pišem pismo jaz,
tvoj brat. Ko bi ti vedel, kako mi je
to pisanje težko … Pa ne zaradi
tega, ker bi ne vedel, kaj naj napišem, ne zaradi zmedenosti, ki me
navdaja, ko gledam v duhu tvoj
obraz, niti ne zaradi žalosti, ki me
obhaja ob spominu na tvoj odhod
… Ne, ne zaradi teh na zunaj opa-
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Foto Darko Iskra

znih in sorazmerno lahko opisljivih ob;utkov, temve; mi je težko
zaradi nerazumljive, ubijajo;e krivice, ki ti jo je prizadela usoda.
Navdaja me neka tesnoba, ki je
bližje jezi kot žalosti. Ob;utek
nemo;i ob krivici, ki je mo;nejša
od treznega premisleka in vedrega
pogleda naprej. Vem, vse naše jadikovanje ne koristi nikomur ni;,
najmanj pa tebi, ki nas s svojo vdanostjo v usodo tolažiš in vzpodbujaš. In ob vsej žalosti, ki nas obhaja
ob tvojem odhodu, nas spomin
nate razsvetljuje in po svoje radosti. Hvala ti, Jože! Za vse, kar si
naredil za nas, in za spomin, ki si
nam ga zapustil!
V Ljubljani januarja 2009
Janez Bani;

Piknik 2009
Obvestilo o pikniku v letu 2009

Leto je ponovno minilo in zopet smo pred nalogo,
da organiziramo veselo druženje Društva Kerini in
Stritarji. Med avtobusno vožnjo na Bled so Jože Kova;i;,
Andrej Kerin, Franci Kerin in Jože Krainer oblikovali
idejo, da se piknik organizira na Polanah v Krakovskem
gozdu. Predlog je bil posredovan organizatorju piknikov, nato pa na upravni odbor društva. Ta se je z njim
strinjal in sprejel sklep>
Piknik Društva Kerini in Stritarji bo
v soboto, 29. 8. 2009,
na Polanah v Krakovskem gozdu.

Delegacija ob ogledu prizori[;a 8. 3. 2009

Orgnizatorji

Foto> Miha Kerin

Foto> Andrej Kerin

Jože Kova;i; se je dogovoril z upraviteljem doma
za duhovno usposabljanje, da so prostori na razpolago za organiziranje piknika.
9. marca 2009 je bil opravljen ogled prostora za piknik in ugotovili smo, da bomo imeli tudi v primeru
dežja primerno zaš;ito. Kraj in prostor sta primerna
za organizacijo piknika in obstajajo vse možnosti za
zabavo in šport.
Po sklepu upravnega odbora bomo organizirali
ogled jedrske elektrarne, na predlog Andreja Kerina
pa bomo za udeležence, ki jih obisk nuklearke ne bi
pritegnil, organizirali ogled Kostanjeviške jame, da
vidimo Gorjance tudi od znotraj.
Ker mnogi naši ;lani bivajo v bližini prostora za
piknik, ne bomo organizirali posebnega avtobusnega
prevoza. Za vse, ki ne vedo, kje so Poljane, povejmo, da
se na cesti od Križaja proti Kostanjevici nekaj metrov
za tablo »Sajevce« zavije desno v Krakovski gozd. Cesta je makadamska, vendar dobro vzdrževana in po
ok. 800 m pridemo do prizoriš;a piknika.
Predlagatelji so modrovali tudi o organizaciji prehrane. Dogovorjena je uporaba kuhinje v domu za duhovno usposabljanje, klju;e za njeno uporabo ima naša
;lanica Anica Kerin. Sama prehrana in obseg ponudbe
pa sta za zdaj še neznanka in naj ostaneta presene;enje.
Prepri;an sem, da pri takih presene;enjih ne bomo
la;ni in žejni.
Vse ;lane in simpatizerje društva s tem obvestilom prosimo, da si rezervirajo ;as, da se bodo lahko veselo predali radosti druženja.
Obvestilo zapisal
vaš organizator Mirko.

Prizori[;e na Polanah
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Foto> Miha Kerin

Otroški koti;ek

Knjižica Neli Kovačič
in olje Kaje Kovačič
8. marca smo po pregledu prostora za piknik na Polanah obiskali Kova;i;eve. In tako smo si ob prijetni malici
lahko ogledali tudi ve; risbic mladega rodu. Posebej nam
je bila vše; knjižica Neli Kova;i;> Muca gre na morje, ki sta
jo izdelali avtorica risbic in besedila Neli (4 leta) in mamica Irena. Drugo presene;enje je bilo olje naše »stare« znanke Kaje Kova;i; s cveto;im kaktusom. Oboje si lahko
ogledate zdaj tudi bralci Trt.
Uredništvo Trt avtoricam iskreno ;estita!

Avtorici knji/ice

Foto> Jo/e Kova;i; ml.
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Cveto;i kaktus

Kaja Kova;i;, 11 let

Ustvarjalni koti;ek

Leteči zmaj
Da bo naš zmaj prav lepo letel,
bomo uporabili same lahke materiale. Idejo za izdelavo takega zmaja
je Gašper prinesel iz šole, saj se njihova šola tudi letos vklju;uje v projekt Flying Kites in v razredu pridno izdelujejo vsak svojega zmaja.
Ogrodje zmaja bomo naredili iz
dveh dolgih plasti;nih slamic za
pija;o. Prekrižamo ju in z elastiko
povežemo v križ. Krila zmaja bomo
izdelali iz polivinila, in sicer iz polivinilne vre;ke, najbolje, da najdete
kakšno prav lepe žive barve. Da bo

zmaj nekoliko druga;en, bomo naredili okroglega. Iz polivinila izrežemo krog, na sredini pa naredimo majhno luknjo. Križ iz slamic postavimo
na sredino kroga, slamice pa naj segajo do roba
kroga. Križ z lepilnim trakom prilepimo na polivinil. Na sredini zmaja skozi luknjo potegnemo
elastiko in nanjo privežemo vrvico, s katero ga
bomo spuš;ali. Seveda mu lahko narišemo ali nalepimo tudi nasmejan obraz, na rob pa pritrdimo
še rep. Tako, in prijazni zmaj se nam bo nasmihal,
ko bo letal nad nami.
Gašper Cerkovnik in
Daša Kerin Cerkovnik
Potrebujemo>
¦d
 ve dolgi plasti;ni slamici
¦p
 olivinilno vre;ko
¦ e lastiko
¦ lepilni trak
¦ pisan papir za izdelavo repa
in obraza
¦ v rvico za spuš;anje zmaja
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Mickinih 80 let

Rojena Bani;, je moja babi ali Mici po doma;e ena
izmed osmih otrok. Janez, Marija – Mici, Jože, Lojze,
Anica, Ton;ka, Stanka in Mirko so bili mali zakladi
mame Ton;ke in o;eta Janeza. Otroci so odraš;ali in
babi je postala mlado dekle. Zaljubila se je v mladega
fanta, vaškega nastopa;a, kot se sama kdaj malo pošali,

ki jo je s svojo simpati;nostjo, postavnostjo in kljub nasprotovanju doma;ih prevzel in ponesel v svet ljube;e
dvojine ter za vedno ostal z njo.
Od Colari;evih iz Podbo;ja sta se podala v širni
svet. Ne pozabim stavka, ki ga babi ponavlja v spominih> »Imela sva le dve žlici, dve vilici, lonec in Darjo.«
Tako je bilo, s trebuhom za kruhom. A spomini rišejo
lepe slike.
Šoštanj ... tu sta prvi; zaživela samostojno življenje,
imela lasten dom in tudi pla;ano delo. S plodi pridnosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti sta si lahko privoš;ila
svoje prve nakupe> radio Tesla, štedilnik za doma;e v
Podbo;ju in sanke za Darjo, s katerimi sta jo prevažala
ob nedeljskih popoldnevih in jo neko; v vsej svoji zaljubljenosti za nekaj trenutkov celo »izgubila«.
Pokljuka ... kraj, kjer sta pridno varovala protokolarne
objekte in gostila takratna velika imena jugoslovanske
politike.
Po krajši vrnitvi na dedovi doma;iji sta ponovno, še
bolj zagnano stopila na svojo pot, ki ju je pripeljala v Novo mesto, v Kandijo, kjer je babi pridno vrtnarila na vrtu,
naštrikala nešteto ;udovitih puloverjev za svoja otroka,
bila varuška, u;iteljica, kuharica … Tu so vse novomeške
dame uživale v najboljših krofih – Mickinih krofih.
Loka … Živeli so skromno, a kljub temu preživljali
prosti ;as polno, saj je bil dragocen zaklad, ki so ga
znali ceniti. Mnogo je bilo neprespanih no;i, skrbi, samega dela. Na Krki so se prali prti in posoda se je pomi-

Jubilantka Mici 2009

Mici in Jože v mladih letih

 abi,
B
radost življenja, dobrota, ljubezen, toplina, milina,
roka, ki boža, ki neko; je mo;no garala,
katere dlani kažejo sledi življenja.
Življenja polnega, doživetega,
;eprav kdaj nekoliko sivega.
Njene o;i so zaznale lepoto življenja v barvah,
kakršnega si je tudi ustvarila,
kot mlado dekle, z dedom, kasneje kot mati ter nazadnje kot najboljša babi.

foto Luka Primic
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foto Jožko Colari;

V letih, ko ;lovek stopa s številkami, kot je 80, je
veliko spominov in zakladnica življenja v njem. Spomini so mnogi in zaklad je v njej, ko moja babi v zavidljivih 80 letih še vedno kaže svojo ve;no igrivost, hudomušnost in veselo srce. Srce, ki še vedno rado zapoje, ki ljubi, se veseli in hrepeni.
Po njenih poteh stopali so prenekateri ljudje, ki z njo
pisali zgodbe so življenja, njenega in svojega.
In kdor zakora;il je kdaj z njo, ta ve, da veliko ima
srce, ki te prebudi in zdrami v tej lepi, življenja polni
panorami.
Tanja Colari;

Slavljenka s h;erko Darjo in sinom Jožetom

foto Luka Primic

vala na roke, delale so roke in nosile noge. In te nosijo
sledi dela, ki ga babi z zagnanostjo in željo ustre;i ljudem še danes opravlja. A zaradi ljubezni in strasti do
gostilne, do ljudi, do dela to ni bilo težko. Na Loki so se
pekli takrat še nekoliko neznani ;evap;i;i, ki so jih ljudje vzljubili. Ljudje so prihajali, ker so ;utili to njuno
predanost do dela, ki sta ga ljubila.
V vsem tem delu sta zorela, ne le s starostjo, s to
zori vsak. Zorela sta globlje, v duši, od znotraj, tam,
koder ne šteje le ;as. Tam globoko, v tebi, zorijo stvari,
ki te izpopolnijo, bogatijo, s katerimi rasteš in zoriš v
tistem, kar ljubiš. In to je tisto, kar ti življenje da, kar
je dalo moji babi, dedu, obema.
Vse to sta predala naprej na Darjo in Jožka, ki sta ju
vzgajala skozi pota dela v gostilni. In kasneje tudi name. Svoj dom sta si ustvarila na Lebanovi. Tam sta
za;ela uživati na svojem in s svojimi najdražjimi. Z dedom sva velikokrat, ko sem bila še majhna, postorila
kaj po hiši. Bila sem zraven, ko smo delali krvavice,
bila sem aktivni ;len pri babinem štrudlju, mali »krofopek«, bila sem v drugi vrsti modre lade, ko smo se
peljali v Podbo;je ali na Bo;je po opravilih, ki so bili
danemu letnemu ;asu primerni. A brez dela ni jela, kot
je rekel moj deda, in tako zaklju;ili svojo delovno akcijo. Tudi zabave in veselja pri hiši ni manjkalo. Imeli
smo kvartopirske ;etrtke z najdražjimi sosedi, babi je
rada presene;ala v zanimivih pustnih kreacijah in nemalokrat kakšno ušpi;ila. Res ni manjkalo ne nor;ij ne
smeha. Ob vsem tem preživljanju z njima mi je bilo lepo. Zame sta nenadomestljiva, rada ju imam.
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Zadnje novice

Novorojeni Val
V družini Mandžuka je ugledal lu; sveta novi
družinski ;lan> Val Mandžuka, rojen 23. 12. 2008. Vsi
smo zelo ponosni nanj, še posebej pa mama Klavdija
in o;ka Zoran.

Zgodba o zmagi
za vsako ceno
V sredo 24. februarja 2009 so na drugem programu
TVS premierno predstavili dokumentarec meseca Zgodba o zmagi za vsako ceno režiserja Borisa Pal;i;a po scenariju Petra Povha ;lana društva Kerinov in Stritarjev in
odgovornega urednika Trt. Dokumentarec opisuje 100
letnico prvega poleta pionirja slovenskega letalstva Edvarda Rusjana.
Kot sodarski mojster v Gorici je imel potrebno znanje za rokovanje z lesom, ki je bil v za;etku 21. stoletja
najprimernejši material za gradnjo letal. Ob pomo;i brata Jožeta je izdelal prvo letalo Eda I s katerim je kot prvi
Slovenec poletel leta 1909. Zgodba opisuje pot letalskega
konstruktorja in letalca Rusjana iz Gorice prek Zagreba
v Beograd, kjer se je leta 1911 ponesre;il v letalski nesre;i.
Dokumentarec je okrepljen z znanstvenimi prispevki,
simulacijami Rusjanovih letal, fotografijami in pripovedmi konstruktorjeve ne;akinje.

Srečnima staršema
Klavdiji in Zoranu iskreno čestitamo,
malemu Valu pa želimo
veliko sreče na življenjski poti

Kerini & Stritarji

Društvo Kerini in Stritarji
ob tem ustvarjalcem
dokumentarca iskreno čestita
in jim želi še veliko uspehov!
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