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Obrodile trte …
Da ne bo pomote, raje za;nimo pri za;etku, da se ne bi potem prerekali, kaj je bilo prej> jajce ali kura|
Najprej so bile trte in potem Prešeren. Zaradi trt je napisal Zdravljico.
Potem smo se osamosvojili in nismo se šli trgat (!) ven iz trtnih spon. Himna. Da je vse jasno. Kmalu zatem so prišle Trte. Štirikrat na leto držite v
rokah novo številko. Zakaj Trte in ne recimo grablje, solata ali peteršilj|
Naše društvo iš;e svoj izvor v povezavi z mamo zemljo, sadeži, ki nam jih
redno podarja, in našo navezanostjo nanjo. In na trto kot nosilko ploda,
grozdja, iz katerega lahko naredimo vino. Ki poživlja žile. In srce! Pa tudi
simbolno. In to je to! Da ne bi slu;ajno kdo pozabil.
Tako smo se v poznem poletju meseca avgusta ponovno sre;ali na našem rednem, vsakoletnem prijetnem druženju. Tokrat smo bili zelo blizu
»izvira«. Krakovski gozd z zgradbo na Poljani nam je nudil varno zavetje
pred hrupom modernega sveta. In tudi pred deževnimi kapljami, ki so
skušale malo pokvariti veselo vzdušje, pa jim ni uspelo. Andrej Stritar nas
je popeljal na ogled jedrske elektrarne v Krškem, Marjan Kus pa Kostanjeviške jame. Obema že kar na tem mestu veliki> hvala! Glavno je bilo seveda
dogajanje za mizo, ki so jo pripravile pridne roke naših tam žive;ih ;lanov.
Ve;krat sem se vprašal, ali ne gre mogo;e za pomoto in smo prišli na pravo
pravcato doma;o ohcet! Pa še Simon je nekaj mežikal …
Poro;ilo in slike s sre;anja vas ;akajo v notranjosti Trt. In še veliko
zanimivega branja s posebno križanko vred.
Medtem, med sre;anjem in pripravo Trt, so seveda res obrodile trte s
sladkim grozdjem, ki se, sedaj že varno spravljeno po hramih v hrastove
sode, spreminja v vino. Letos bo sladko, to se pravi kar mo;no.
Ali ni to lepo| Tudi naše Trte in Društvo K & S se zgledujeta po naravi.
P.S. Ali ste vedeli, da so obiskovalci Kostanjeviške jame v ;asu obiska
prejeli ve; radioaktivnega sevanja kot obiskovalci JEK| In to naravnega!
Doma;e ...!
Vaš urednik ,
Peter Povh
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Agnes – Neža – Janja
(O imenih naših prednikov)

Imena, v mislih imam osebna imena, se z leti, da ne
re;em v stoletjih spreminjajo. Lahko govorimo kar o
modi, ki se je v;asih ravnala bolj po svetnikih, danes pa
se ravna po slavnih pevcih, igralcih, športnikih …Tudi
naši predniki niso izjema< v osemnajstem, devetnajstem
in dvajsetem stoletju so bile v modi Neže, Lucije, Urše
in, zmeraj, Marije v raznih izpeljankah kot Mici, Marina, Maruša, pri moških pa Matije, Mihaeli, Jakobi, Martini in – skoraj ves ;as – Andreji in Janezi. Menjavala pa
se niso samo osebna imena, temve; tudi priimki. Pri teh
vpliv mode ni bil tolikšen kot pri prvih in so zanimivi
zaradi druga;ne povezave< o njih bom morda kdaj še kaj
zapisal, ;eprav pri svojih raziskavah pravzaprav ne delam drugega kot iš;em družinske povezave.
V 39. številki Trt oktobra 2005 sem pisal o tem, kdo
je v 19. stoletju živel na Brodu št. 7, in potožil, da se je
težko znajti med tistimi Kodri;i, Kuntari;i, Boži;i,
Simon;i;i in Ne;emri. No, po nekaj obiskih pri njih na
domu, to se pravi v mati;nih knjigah, postanejo stvari
preglednejše, sorodstvena razmerja razumljivejša.
Da so pred Bani;i živeli na Brodu 7 Ne;emri, mi je
bilo že dolgo znano, nisem pa vedel, kaj imajo tu po;eti
Kodri;i in potem še Simon;i;i in Štihi, malo s strani
tudi Boži;i. Zdaj, ko imam pred sabo izpisano in izrisano rodoslovno preglednico od leta 1758 do danes, se
mi zdi kar neverjetno, da so se mi sorodstveni odnosi
tako zapletali. Krivdo zvra;am na neenotno pisane in
delno izgubljene mati;ne knjige, ampak glavni krivec
sem pri tem slej ko prej sam, to se pravi moja
neu;akanost. A vendar, poskušal bom pojasniti, ;e že
ne opravi;iti svojo zmedenost.
Najprej so tu, to se pravi na Brodu 7, tri Neže< ena
Kodri;eva (1780–1835), ena Štihova (1807–1880) in ena
Bani;eva (1826–_____). O;e Kodri;eve je bil Jakob Kodri;, gospodar na Brodu št.7. Materi je bilo ime Katarina in je živela v letih 1758–1833. Imela je dve h;eri (vsaj
dve)> Nežo in Lucijo. K Neži se je 9. februarja 1803 priženil Matija Ne;emer (1778–1835), Lucijo pa je 15. januarja 1798 poro;il Jožef Simon;i;. Ta Jože Simon;i; me je
že motil, kajti v leskovški poro;ni knjigi je vpisan, kot
da je živel na Brodu 7. (Kasneje sem ugotovil, da so v
za;etku 19. stoletja hišne številke pomaknili za eno
navzgor.) – Tudi ob Luciji Kodri; mi je misel preskakovala na neko drugo Lucijo, in sicer na tisto Križevko, h
kateri se je – celih 50 let kasneje – priženil Janez Stritar
z Broda 20. Pa pustimo zdaj Lucijo in povejmo še besedo dve o njeni sestri Neži.
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Neža Kodri; je imela z Matijo Ne;emrom štiri otroke> Marijo – mojo prababico – je leta 1837 poro;il in vzel
v Štihe Jakob Bani;, dva Marijina brata, Mihael in Janez, sta živela doma na Brodu 7, brat Martin pa se je
poro;il in preselil na Kalce. Z naslednikom na Brodu 7
Ne;emri niso imeli sre;e> brata Miha in Janez sta umrla sorazmerno mlada, v otroških letih pa so pomrli tudi
njuni otroci. Zanimivi sta tu dve Neži> prva, žena Mihaela, druga, žena Mihaelovega brata Martina.
Neža Štih (1807–1880) iz Savinka se je leta 1838
poro;ila z Brojancem Mihaelom Ne;emrom in imela z
njim otroka Marijo in Jožefa, ki sta oba umrla v zgodnjem otroštvu. Tudi mož Mihael je umrl, star komaj 41
let, Neža pa je kot vdova do;akala 73 let.
Tretja Neža se je poro;ila z Martinom Ne;emrom, ki
je na Kalcah kupil posestvo (1\4 hube) in se tam naselil.
O tem Martinu in Neži ne vem veliko. Zmeden sem bil
ob Martinovi ženi Neži, ki jo imam zdaj za sestro Jakoba
Bani;a iz Sela 2. No, kmalu mi je postalo jasno, da so
Ne;emri z Broda 7 zamenjali svojo Marijo – ki jo je
poro;il Štihov;an Jakob Bani; – za Nežo Bani; (Jakobovo sestro), ki jo je poro;il Martin Ne;emer z Broda oz. s
Kalc. In moje tri Neže so na ta na;in našle svoje mesto v
rodovniku Bani;ev. Tudi Martin Ne;emer s Kalc je umrl
sorazmerno mlad – star 46 let – njegova Neža pa se je kot
vdova poro;ila z Jožefom Zupan;i;em.
Vse tri Neže so bile poro;ene in imele otroke, a rod
se je nadaljeval samo po Kodri;evi Neži, ki se je poro;ila
z Matijem Ne;emrom, in potem po Mariji Ne;emer, ki
se je poro;ila z Jakobom Bani;em. Iz Štih smo se Bani;i
potem vrnili na Brod. Namre;, Jakobov sin Martin
Bani;, o;e mojega o;eta Janeza Bani;a in seveda moj
ded, je dobil posestvo na Brodu št. 7, kjer Bani;i domujemo zdaj že 107 let.
Zdaj, ko se po nekaj mesecih vra;am k tem našim
Nežam, vidim, da na njih pravzaprav ni ni; tako zanimivega, da bi jih kazalo povzdigovati v literarno sfero,
a mi ostajajo kljub temu, kljub svoji »vsakdanjosti« še
zmeraj vredne zapisa. :e zaradi drugega ne, potem zaradi vijugave poti, po kateri sem prišel do njih.
Oglejmo si za trenutek še enkrat prvo, rojeno 15. 12.
1780 na Brodu 7, materi Katarini Kuntari; in o;etu Jakobu
Kodri;u. S triindvajsetimi leti se je poro;ila z Matijo
Ne;emrom. In že imamo opravka s tremi priimki> Kodri;,
Kuntari;, Ne;emer, ali – ;e jih zapišem tako, kot so vpisani v rojstne in poro;ne knjige leskovške in križevske fare
– Kodertsh, Guntaritschin, Netschemer. Orientiral sem

se predvsem po priimku Ne;emer< že od samega za;etka
mojih rodoslovnih raziskav so mi bili Ne;emri nekakšen
temelj in izhodiš;e za Bani;ev rod, a kmalu se je pokazalo,
da zadeva ni tako enostavna, Ne;emrom so se pridružili
– ;e niso bili na Brodu že pred njimi – Kodri;i, Boži;i,
Simon;i;i, Štihi … in prav lahko da še kakšni staroselci.
Našo z Matijo Ne;emrom poro;eno Nežo poznamo
že kar dobro. Rodili so se ji štirje otroci> Marija, Miha,
Martin in Janez. Marijo je poro;il Jakob Bani; in jo odpeljal k sebi v Štihe. Tam mu je med drugimi petimi
otroki rodila tudi Martina, mojega starega o;eta.
Dva Nežina sinova – Miha in Janez – sta gospodarila na Brodu 7 drug za drugim, a sre;e z otroki nista imela< rodilo se jima jih je pet, a so vsi pomrli v otroštvu.
Tretji Nežin sin – Martin – se je poro;il z Nežo Bani;
iz Štih – z mojo tretjo Nežo – in se preselil na Kalce, kjer
je kupil majhno hubo. Žena Neža mu je rodila sina in dve
h;eri< eno od njiju so krstili za Nežo.

Janja ima rada morje

		

foto Marko Bani;

V dvajsetem stoletju – vsaj v prvi polovici – v našem
rodovniku ne najdemo ve; veliko Než, pa; pa se za;nejo
spet pojavljati v drugi polovici stoletja. Med temi sodobnimi Nežami mi je najbolj znana pa; moja h;i Janja Bani;.
Janez Bani;

Utrinki z letošnjega piknika
:lani našega rodbinskega Društva Kerini & Stritarji se vsako leto polni pri;akovanja veselimo zadnje sobote v avgustu. Ob misli na naše sre;anje se vsaki; polni
radovednosti vprašujemo, kakšna presene;enja neki
nam je pripravilo vodstvo našega društva v sodelovanju
z najaktivnejšimi posamezniki. Posebej še, ko jim navkljub rednim sestankom in zapisnikom sej uspe nekatere podrobnosti obdržati v tajnosti, za presene;enje,
vse do samega dne dogodka.
Vsakoletna sre;anja, ki smo jih imeli do sedaj,
niso bili obi;ajni pikniki, saj je bil uvodni del vedno
posve;en spoznavanju novih krajev, znamenitosti in
lokalnih zna;ilnosti v razli;nih delih naše Slovenije,
vendar vedno obogaten z dogodki, ki ostajajo v nepozabnem spominu. Neredko smo bili pri;a tudi
kulturnim programom, v katerih so sodelovali literarno, plesno, glasbeno, likovno ali športno najbolj
nadarjeni ;lani našega društva vseh starosti, od najmlajših pa do starejših amaterjev in tudi poklicnih
umetnikov.

Uvod v letošnji piknik je zagotavljal možnost dveh
izbir> ogled NEK (Nuklearne elektrarne Krško) v Krškem pod strokovnim vodstvom ali kot alternativo
ogled Kostanjeviške jame v Kostanjevici. Po zelo zanimivih ogledih smo se vsi zadovoljni, obogateni z novimi spoznanji, zbrali na Poljanah, kjer nam je lepo poslopje nudilo prijazno zato;iš;e ves ;as deževnega
popoldneva. Brez te možnosti bi nas utegnilo slabo
vreme hitreje pregnati proti domovom.
Zelo zanimivo je bilo opazovati najmlajše ;lane društva, kako so na površini pred zgradbo z najve;jim užitkom hodili ali skakali po lužah in si ob delnem zamižanju
na eno oko svojih staršev naredili s tem prav posebno veselje. Žal mi je, da sem te prizore videla ob prihodu na Poljane, ko sem bila ob izstopu iz avta še brez fotoaparata.
Takoj ko smo se posedli okoli omizij, so bile nanje
postavljene dobrote, pripravljene z rokami pridnih in
zvestih ;lanic in ;lanov našega društva. Po pozdravnem in zahvalnem govoru nas je predsednik našega
društva Andrej Kerin opozoril še na vpis v drevo, za
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evidenco prisotnosti naših ;lanov. Sledil je ;as, namenjen klepetu in zabavi.

Na sestanku, ki so ga imeli ;lani UO društva pri
teti Majdi, so me nagovorili, naj bi na pikniku tudi jaz
naredila nekaj posnetkov. Nabralo se je kar nekaj gradiva, seveda preve; za objavo v naših Trtah. Da bi te
slike uredila, sem si jih za lažje pregledovanje razvrstila v tri sklope> Drevo, Kontakti in Kulinarika.
Sklop »Drevo« vklju;uje razli;ne posnetke utripa
okoli panoja z drevesom, vpisovanja, pojasnjevanja, iskanja, kje je kdo, in kon;no samo drevo, ki dokazuje
prisotnost letošnjih udeležencev.
V sklopu slik, ki sem ga poimenovala »Kontakti«,
so prikazani simpati;ni odnosi med ;lani našega dru-

Slikanje skupinske fotografije (Andrej in Miha Kerin)

Družini Andreja Kerina z Broda in Francija Kerina
iz Podbo;ja sta nas razvajali z golažem, pe;enim odojkom, zelenjavnimi prilogami, da diše;ega doma;ega
kruha, peciva in kave niti ne omenjam. K vsem tem se je
zelo lepo podalo belo in rde;e Kova;i;evo vino.

Druženje

Drevo rodbine Kerini & Stritarji

Okoli prostora z »drevesom« je bila nenehna gne;a.
Vpisovanje z barvanjem krogcev z vpisanimi za;etnicami
imen ter pripadajo;ih listi;ev je vse popoldne tako pritegovalo prisotne udeležence vseh starosti, da je bilo potrebnih kar nekaj obhodov, da mi je v nekem trenutku le
uspelo posneti drevo brez oseb, ki bi stale pred njim in si
ga ogledovale ali se vanj vpisovale. Opaziti je bilo mogo;e,
da so posamezniki, medtem ko so se iskali, izkoristili
;as za prou;evanje in razjasnjevanje sorodstvenih odnosov, pri ;emer jim je bil v dragoceno pomo; zelo požrtvovalni Mirko Jan;igaj.
:as, ki smo ga preživeli na prostem ali v poslopju okoli razli;nih omizij ali pred drevesom, je omogo;il stike in
pogovore med posameznimi ;lani društva, pa naj bodo to
znotraj posamezne družine ali veje ali tudi izven nje.
Kljub slabim vremenskim razmeram v popoldanskem ;asu je tudi letos v nekem trenutku, ko ni deževalo, Andreju in Mihi Kerinu vseeno uspelo posneti tradicionalno skupinsko sliko, meni pa hkrati tudi njiju med
tem opravilom.
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Družinski posvet (Drej;e, Simon in Janja)

Klepet (v prvem planu z leve Mirko, Jože, Anica, Viktor in Mal;i)

štva, pa ;etudi so to krogci ali listki z bližnjih ali oddaljenih vej našega drevesa. Tako so nastali posnetki
posameznih omizij, dedka in vnuka (Mirko in Jan),
o;eta s h;erko (Franci in Katarina), o;eta s sinom in
takrat še njegovim dekletom (Drej;e, Simon in Janja),
klepet med sestri;nama (Vidka in Majda), klepet tete
Vide s teto Majdo Povh, posnetki aktivnih gospodinj
(Marinke in Anice), posnetek Jožka Kerina (;estitali
smo mu lahko za visoko oceno, ki so jo gostilni Gadova pe; ravno dan prej podelili ocenjevalci v tedniku
Mladina) in še mnogi drugi.
Sklop slik z naslovom »Kulinarika« zajema posnetke dobrot, ki so bile razstavljene po mizah. Mislim, da delim mnenje nas vseh, da imamo v rodbini
odli;ne gospodinje, ki znajo pripraviti dobrote, po
katerih so posamezne že tradicionalne (sladki in slani zavitki, razne vrste potic, ajdova potepa;a, raznovrstne pite in kifelj;ki itd.). Vsako leto je možno videti in okusiti nekaj novega, nekaj pa ostaja v naš veliki
užitek – stalnica. Po kvaliteti in na;inu predstavitve
zasluži posebno priznanje Mihovo tihožitje s sadjem
– vrhunsko narezane lubenice, melone, na figove liste
položene fige in vinogradniške breskve. Ana je med
udeležence ponesla tihožitje, ki ga je pripravila Irena, vendar z drugimi vrstami sadja. Seveda ni manjkala niti sirova ploš;a.
Prepri;ana sem, da bo vsem udeleženim tudi letošnje
sre;anje ostalo ne le na slikah, ampak tudi v mislih in srcih, v prijaznem spominu. Veselimo se že prihodnjega.
Matjana Didek-Brumec

Peka odojka

Potratna potica izpod rok Mal;i Kerin

Pozdrav (Andrej in teta Vida)

Kdo ve kaj se pogovarjajo (z leve Sabina, Mimi, Vidka, Janja in Olga)

Mihovo tihožitje s sadjem
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Vse fotografije Matjana Didek-Brumec

Zahvala ob pikniku …
Letošnji piknik Kerinov in
Stritarjev zadnjo soboto v avgustu
je minil v že tradicionalno zanimivem in prijetnem vzdušju. Ampak za vse »tradicionalne« prijetnosti mora vedno nekdo poskrbe-

ti, ni; se ne zgodi samo od sebe,
kot bi si sicer lahko kdo mislil.
Zgodilo se je na Dolenjskem,
na Poljanah v Krakovskem gozdu,
s predhodnim ogledom Nuklearne
elektrarne Krško ali pa Kostanje-

Tik pred skupinskim posnetkom

viške jame. Program in piknik sta
potekala gladko in v zadovoljstvo
vseh prisotnih. Zato velja posebna zahvala vsem tistim, ki ste delovno, ustvarjalno prispevali k
odli;ni izvedbi, predvsem pa za
veliko presene;enje, ki so nam ga
pripravili>
Andrej Kerin z Broda z Marinko, Andrejo, Simonom in Janjo<
Franci Kerin iz Podbo;ja z Anico,
Ano, Katarino in Florijanom – z izbornim golažem in pe;enima pujskoma s prilogo ter doma;im kruhom in slaš;icami – ter Jože Kova;i;
s Ton;ko – z odli;nim cvi;kom in
belim vinom, tako da nam je bilo
kljub dežju prijazno toplo.
Za zanimiv dopoldanski del
piknika velja zahvala Andreju
Stritarju za ogled NEK in Marjanu Kusu ter društvu jamarjev za
ogled Kostanjeviške jame in ne
nazadnje gre zahvala Mirku
Jan;igaju, ki je osnovni organizator pikniških dogodkov in tako
ob vsakem takem dogodku skrbno povezuje vse niti Društva Kerini & Stritarji.
Kon;no smo k dobremu vzdušju prispevali tudi vsi sorodniki in
prijatelji Društva Kerini & Stritarji, ki se znamo skupno poveseliti in družiti.
Iskrena hvala torej tudi vsem
udeležencem, ob letu osorej, ;e ne
prej, pa se spet vidimo na Bizeljskem pri Jožetu Krainerju. Takrat
bomo izbrali, verjetno, tretjo soboto v avgustu in naro;ili pri našem prijatelju Miranu Trontlju
dobro vreme …
V imenu upravnega odbora
društva in v svojem imenu
Vaš predsednik društva> Andrej Kerin

Pobeg pred dežjem 				

Foto> Andrej Kerin
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Besede Saše Veronika – publicista in sommelierja, namenjene Darku ob njegovi 60-letnici na doma;em vrtu
v Šmartnem pod Šmarno goro. Iskri z iskrenostjo ali nagovor s pomežikom 1. avgusta 2009 pri 30°C ...

Štorija z naslovom:
kako za slavljenca velja tempora
mutantur et nos mutamur in illis*
Na Slovenskem je vob;e znano – tisto o kravi in sosedu je samo natolcevanje –, da ni v navadi, da se ljudje v
svoji soseski po stopnjah znanec, sosed, dober sosed zbližajo do vrhnje stopnje, prijatelji.
Ampak ne si misliti, da zato, ker bi imel na za;etku jaz
piškave zobe (prej nasprotno!) – in dr. Iskra dehte;e kuharsko znanje in fin vinski nos.
Razli;na sva si, saj jaz na njegovo grozo v;asih z zobmi
izvle;em zamašek, on pa je ;astil v najožjem krogu krog
svojega otroštva cvi;ek in morda kakšno trpko frankinjo,
ki jo pridelujejo »lubi Slovenci«. \Da ne bo pomote, kot
medklic poudarjam z vsem spoštovanjem, da je ljubiti in
piti tako vino ;ast in izraz globoke etike< ... ;eprav te malo
zvira v koti;kih ustnic, kjer je adstringenca doma ...\
Torej sva – naslednji poudarek bi moral biti na STA
namre; najini najdražji, pri ;emer ne menim dobesednega
prevoda v nemš;ino (!!), dodali s svojim šarmom poglavitno – sva torej za;ela plemeniti drug drugega. Nisva si pa
gledala v zobe ...
Povezala naju je tudi lojalnost do naše fare, iznašla sva
Senekovo strpnost do župnika in se podala na vinske
stranpoti otroštva, oba Štajerca, a s tako razli;nih vinskih
koncev, kot da je eden iz Indije Koromandije, drugi pa iz
Indije, kjer živijo Indijanci ... \\ On me vodi v brežiški konec,
to mojo vinsko terro incognito, jaz njega v Gorice in Brda.
Vidim, da so se Ireni kar orosile o;i, ker se novope;eni
jubilant in mlajši senior, kot je definicija za prvo teh let, pa
kot mlad in sre;en penzionist, ki že predaja svoje dosežke
izjemnima mladeni;ema, ki sta lahko izjemna, ker sta
taka starša, ... se Ireni torej od sre;e rosi oko, ker se ta mož
ni zavrtal in zabrusil v kuhinjo in kuhanje, ampak (domišljavo pore;em) po moji zaslugi (samo) v neizmerni svet
vin. Saj veste> nekateri erotiko, ki je zdaj na vrhuncu, zamenjujejo v tej dobi z vrtnarjenjem in, ti ljubi bog, s kuhanjem ... – Taki so pa; mlajši seniorji ... Njegovo polje zanimanja je ve;plastno iskrivo. Olika pri mizi. Jadrno se je
udeležil dveh mojih te;ajev. Temelji sommelierstva. Tudi
tu je bil zraven. Vino, ki ga ponuja danes, ima še vedno rad<
za analize, ;e bo pretoplo in se prilegalo k hrani kot surov
krompir k ;rni kavi, bo ;as jutri – z ma;kom ali brez …
V njegov osebni svet ne drezam, a skupaj segava v vinski svet. V ta neizmerni svet, ki ga nikoli ne osvojiš. Revež
je tako navdušen, da s svojih kolesarskih potovanj po
Evropi vla;i steklenice od Švice prek Italije in Nem;ije, ker
sem mu tako priporo;il. Amarone, bordojci, sanigovese,
pinot noir, mueller thurgau in rizlingi, pa vsa paleta Goriških Brd se zrcalijo na njegovih bleš;e;ih, kaj bleš;e;ih,

iskrih zobeh – in možganih, ki pomagajo ustom tako hitro govoriti, da se ;lovek boji, da bi zaradi iskrenja potreboval ;elado, ker lahko pade prek balance, ... mišljeno dvopomensko.
Dr. Darko je iskren in iskriv ;lovek. Táko je tudi vino.
In vino v ustreznem kozarcu je še boljše kot pacientovi
zobje, kadar so bili v mojstrovih rokah. Medklic> dobro bi
bilo, ;e bi se še jaz od njega tako hitro u;il.
On ima še vse pred seboj, da postane izvrsten poznavalec in ljubitelj neizmerne kulturne dobrine, ki je vrh ;lovekove etike, morale in slasti, tudi v eroti;nem pomenu –
ljubitelj vina torej, ki je kot glasba, ki naju druži, ki jo ljubi
strastno in hitro kot svojo drago in izgovorjene besede. Še
se bova med seboj plemenitila.
In z nemalo ponosa ponavljam, da sem vesel, s kakšno
hitrostjo odpira odškrnjena vrata v vinski svet< zase pa
upam, da mi, ko bo prišla neusmiljena ura nekega leta, ne
bo tako strastno, kot odkriva vina, vrtal v moj nežni svet,
skrit tam nekje za sklenino ...
Ima vse možnosti postati dober, in v tem je njegova
prednost, kajti jaz nimam šans postati zobozdravnik. On
ima že polno vitrino kultnih kozarcev in profesionalne
odpira;e, jaz bom lahko imel le polna usta kakšne proteze
... Hm.
Naj uvod v zabavo, ki je na Slovenskem zaznamovana
z govorancami na govorance, torej uvod v to ZOBAVO
sklenem z iskrenimi ;estitkami, iskrim pogledom, nazdravim z iskrivim vinom na iskrive ;ase dr. Darku Iskri,
ki ima iskre v o;eh! – In kar zadeva današnje vino> Darkov
moto je – salus publicum!
Saša Veronik

Na slavju ob Darkovi 60- letnici je zaigral pravi orkester. Foto Vili Bukošek
* :asi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi, op. D. I.
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Trgatev
Po vro;em poletju in nasploh
lepem vremenu, ki je pol leta prijalo vinogradnikom, je v za;etku jeseni zopet napo;il ;as trgatev. Z
veseljem sem se odzval povabilu
na ta praznik. Vendar letos sta bili
povabili kar dve, obe Kerinovi.
V meglenem ponedeljkovem jutru 21. 9. 2009 sem se odpravil v Razkriže na trgatev k Jožku. Megleno
preprogo, ki se je vila od Ljubljane do
Krškega, so parali son;ni žarki in naznanjali obetaven dan. V Razkriže
sem prišel nekaj po deveti uri. Takrat
so bili trga;i (zdaj že nekaj let zvesto
moštvo kakih dvajset trga;ev) že v
spodnjem vinogradu. Po zajtrku sva
z Jožkom postavila kadi in maln, da
bo vse nared, ko bodo prišli prvi
zaboj;ki grozdja. Kmalu je Simon s
traktorjem pripeljal prve zaboj;ke,
polne lepega in zdravega grozdja. Zavzel sem položaj na malnu in pri;el
stresati grozdje. Ker je trga;em primanjkovalo zaboj;kov, sta Jožko in
Simon nosila zaboj;ke. Tako se je kad
hitro polnila. Ko je bil mali vinograd
napol obran in prva kad skoraj polna,
je Uroš iz vinograda pripeljal manjšo
kad, v katero so trga;i praznili gajbi-

ce. Z Jožkom sva, medtem ko so
trga;i polnili gajbice, kad praznila z
bu;o in grozdje v brentah nosila v
maln. Trga;i so pridno trgali in polnili gajbice, Uroš pa je gajbice nosil do
traktorja. Simon je nepretrgoma vozil gajbice do zidanice. Prva kad je
bila kmalu polna. Ob obranem malem vinogradu je bila tako napolnjena že druga kad. Ko so trga;i prišli
do zidanice, je Erika pripeljala malico. Sledil je rahel po;itek in trga;i so
se znova spustili v vrste in polnili gajbice. Tempo je bil mo;an. Tako je Simon neprekinjeno vozil gajbice, Uroš
in Erazem pa sta vmes za spomin na
ne tako oddaljene ;ase prinesla nekaj
brent. Trga;i so praznili vrste eno za
drugo in kadi so se neusmiljeno polnile. Po napolnjenih kadeh sta bila
okrog ;etrte ure oba vinograda obrana. Grozdni sok je dosegel 15° sladkorne stopnje po starem na;inu. Po
pranju gajbic in malna sta Magda in
Erika prinesli kosilo, ki je po napornem delu kar prijalo. Ob jedi in pogovoru smo uživali v lepem razgledu in
ob;udovali son;ni dan.
Nato sem se v obla;nem, preddeževnem petkovem jutru 25. 9.

Transport prevzema traktor

Brente so zamenjali zaboj;ki
Foto Andrej K. ml.
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2009 znova odpravil na trgatev, tokrat k Drej;etu. Po zajtrku na Brodu sem se odpravil v Gadovo pe;,
kjer sta že pridno trgala Drej;e in
Simon. Grozdi so bili lepi, zdravi in
prav z užitkom smo jih trgali. Gajbice so se hitro polnile in s Simonom sva jih nosila na prikolico. Nekaj kapljic dežja nas ni zmotilo pri
delu. Trgali smo le ;rne sorte grozdja, saj so belo zaradi zrelosti obrali
že prej. Ko smo obrali vinograd v
Gadovi pe;i, smo se odpravili v
Razkriže. Drej;e in Simon sta s
traktorjema odpeljala nabrano
grozdje, jaz pa sem odšel z avtom.
Ve;ji traktor je brez težav zmagoval klanec, ki vodi iz Vrhovske vasi
v Razkriže, malemu pa je bilo treba
zaradi varnosti dodati obtežitev.
Tako sem Simona po;akal na dnu
klanca in se usedel na prednji del
traktorja. Grozdje smo tako brez
težav prepeljali k zidanici. Po malici je šel Drej;e trgat v veliki vinograd. S Simonom sva pripravila
kadi in grozdje, potrgano v Gadovi
pe;i, poslala skozi maln v kad.
Grozdja je bilo za slabo veliko kad.
Nato sva se pridružila Drej;etu pri
trganju. Medtem se je obla;nost
razkadila in toplo sonce je naznanjalo lepo popoldne. Gajbice so se
zopet hitro polnile in kmalu je bilo
treba odpeljati grozdje v maln. Polnila se je že druga kad. Marinka je
pripeljala kosilo, ki je po trganju
kar teknilo. Po kratkem po;itku
smo se vsi štirje zopet odpravili trgat. Po še nekaj furah smo napolnili
drugo kad. Ker je moral Simon v
službo, smo z srganjem zaklju;ili.
Grozdni sok je tako kot pri Jožku
dosegel 15° sladkorne stopnje po
starem na;inu. Ko smo oprali gajbice, smo se odpravili na Brod.
Andrej Kerin ml.

Ustvarjalni koti;ek

Ježki iz
slanega testa
Vabim vas k izdelavi ježkov, lahko pa tudi drugih
živalic ali skulptur iz slanega testa. Slano testo za
modeliranje bomo naredili iz moke, soli in vode. Za
manjšo koli;ino testa vzamemo pol kg moke, ;etrt kg
soli in skodelico vode ter zamesimo testo. Zmes bo
bela in se zelo lepo oblikuje. :e želimo izdelke drugih
barv, lahko v testo zamesimo poleg vode tudi nekaj
tempera barve in dobili bomo barvasto slano testo. Iz
testa oblikujemo telo ježka, bodice pa naredimo iz vejic.
Izdelke iz slanega testa posušimo na zraku. Ježke na fotografiji so izdelali otroci iz Zasebnega vrtca Zvezdica.
Želim vam lepo, barvito jesen.
Daša Kerin Cerkovnik

Otroški koti;ek

Za izdelavo potrebujemo
¦ moko
¦ sol
¦ vodo
¦ vejice
¦ lahko tudi tempera barvo

Iskra				
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Kaja Kova;i;, 12 let

Moja »lukava« babi
Moja babi, Zofija Longo, je bila zame vedno le BABI –
meni neznansko ljuba oseba, do katere sem in bom
vselej ;utila neko posebno povezanost. Kot prva vnu;ka
sem ji še posebej globoko sedla v srce, poleg tega pa
sva kljub razdalji med Krškim in Ljubljano veliko ;asa
preživeli skupaj.
Ko je šolsko leto odzvonilo z zadnjim junijskim
zvoncem, se je za;elo najino poletje v Krškem. Sproš;eno,
razigrano, polno babi;inih domislic in razvajanja. Z
njo sem spoznavala življenje na deželi, delo na vrtu in
živali na kmetiji – zato recimo vem, da so novorojeni
zaj;ki zares veliki le nekaj drobnih centimetrov …
Kajti vsako popoldne, ko sva prišli iz službe (babi je
namre; še v pokoju vse do svojega 68. leta honorarno
vodila ra;unovodstvo pri Krovstvu Abram v Krškem),
sva se po kosilu kam zapeljali – na obisk h prijateljici,
na kmetijo h sorodnikom ali pa samo na sladoled.
Med temi lepimi poletji pa me je babi u;ila tudi
prvih korakov samostojnosti – katera petletna deklica
pa še nosi »odgovornost«, iti sama pla;evat ra;une na
pošto in nosit nevemkakšneže papirje na ob;ino, ki ima
ve; nadstropij, dolge hodnike in nešteto vrat| In za
nagrado sladoled! Zaradi takšnih izzivov, ki mi jih je
nalagala babi, sem vedela, da zmorem vse, kar si zadam!
Z odraš;anjem pa sem svojo babi tudi vedno bolj
spoštovala kot mo;no in pogumno žensko, ki je po
zgodnji izgubi ljubljenega moža Albina sama preživljala
svoja otroka, ju spravila ;ez študij in do kruha. Nikoli ni
ni;esar manjkalo, ne ljubezni ne sredstev ne njenih
prakti;nih – »lukavih« rešitev za vse probleme.

Babi Zofija 2009 			

foto Darko Iskra

Babi;ino življenjsko vodilo, da vse, kar ima spredaj v
besedi predpono »pre«, ni dobro, je postalo moja mantra
o življenjskem ravnovesju in babi bo vedno moja vzornica.
Nekaj zadnjih let sem preživela v tujini, zato njenemu po;asnemu usihanju nisem bila toliko pri;a kot
ostali v družini. :eprav je bilo njeno poslavljanje zelo
dolgo in bole;e, pa je zame še vedno tista posko;na
babi iz otroštva, ki je »hop!« sko;ila v avto in že sva se
odpeljali na potep ali pa samo do tržnice … Babi, rada
te imam!
Katarina Berglez

V petek, 2. 10. 2009, je ruski veleposlanik v Sloveniji
Mihail Vanin na ukaz predsednika Dmitrija Medvedjeva
odlikoval Jožeta Colariča z redom prijateljstva
Ruske federacije zaradi izjemnega prispevka
h krepitvi meddržavnih odnosov.
Priznanje je še eno trdo prisluženo odličje
prvega moža Krke, d. d., in v ponos krkašem,
a tudi Kerinom in Stritarjem.
Iskrene čestitke, Jože, in še veliko uspehov!
Kerini in Stritarji
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Kri/anka

Zobna ordinacija "Iskra"
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Zadnje novice

Sara - 6 tednov
21. april se mi je zdel ravno pravšnji dan, da s svojim
prihodom na svet razveselim mamico Marjeto, o;ka Željka ter sestrici Julijo in Lidijo. Zdaj sem stara že dobra dva
meseca in neznansko uživam, saj vsi štirje zelo vneto skrbijo zame. Sem zelo pridna, v;asih pa tudi že izkoristim
njihovo vneto skrb v svoj prid (saj veste, kaj mislim).
Lepo vas pozdravljam in vam želim lepe po;itnice,
Sara Simakovi;

Nov bratec
za sestrico
pozicija spletnega naslova
foto> Božo Sotler
19. avgusta je Kalina dobila bratca. Kadar Ruben joka,
mu sestrica prinese dudo in zaj;ka. Ko pa ga še pocrklja
in mu zapoje pesmico, jok v hipu preneha. Pravi, da ga bo
37 mm
nau;ila plesati, ko zraste, in bosta skupaj hodila na plesne urice. Mami Maruša in o;i Marko se plesa in petja v
duetu že zdaj veselita!

Cviček je kriv …
Pred dobrima dvema letoma je cvi;ek
poskrbel, da sva se
spoznala in glej …
Ravno v ;asu trgatve, 5. 9. 2009, sva
na skupno pot stopila Janja Železnik in
Simon Kerin.
Svoji zaobljubi
sva potrdila, kar dvakrat (zaradi cvi;ka,
da je sigurno), v cerkvi v Brusnicah in na
gradu v Kostanjevici
na Krki.
Upava, da bo najin zakon tako bogat, kakor je letošnja letina …
Janja in Simon Kerin

Iskrene čestitke in naj se vama želje
izpolnijo na skupni življenjski poti!
Kerini & Stritarji
Iz zanesljivih
virov smo zvedeli, da sta se
Nina Brumec in
Dejan Von;ina 15.
8. 2009 poro;ila
na Aitutakiju Cookovi otoki.

2r

Srečnim staršem čestitke, Sari
in Rubnuwpa
veliko
ww
. k r k sreče!
a.si
Kerini & Stritarji
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Iskrene čestitke in veliko sreče
na skupni življenjski poti!
Kerini & Stritarji

Spletni naslov
Zaradi majhnih količin besedila je
položaj spletnega naslova opredeljen s
polmerom okroglega znaka (r).

Pisava
Za tiskane medije: Avant Garde
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