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Novo leto je pred vrati
Zdaj je že 29. november – prva adventna nedelja, snega pa od nikoder. Jesen je topla kot že dolgo ne, veliko je sonca, na naši obali pa megla
in dež. Svet se je res postavil na glavo.
Zastave ne plapolajo v ;ast nekdanjega praznika republike, ampak poudarjajo druga;no vsebino. V Ljubljani so bile v;eraj demonstracije proti
novemu kapitalisti;nemu redu kot nekakšen epilog na leto recesije, ki je
sprožilo razmišljanja o novih vrednotah, ki nikakor niso le dobi;ek, lastnina prek vseh meja in ovir, ter o revš;ini, ki se pojavlja kot ravnotežje k novi
razdelitvi skupnega bogastva. Ideali ve;ine so drugje, kjer je kaj drugega za
srce in dušo, kjer je zagotovljeno pla;ano delo, ki omogo;a dostojno preživetje, kjer je prijeten kulturni dogodek, pa tudi kakšna vinska cesta ali dan
odprtih vrat, kjer so športni dosežki in nogometna Južna Afrika, vendar ne
le kruh in igre, ki so bile v ;islih že pri starih Rimljanih.
Letos je praznik tudi dvajseta obletnica padca berlinskega zidu, ki ni bil
simbolni korak v novo življenje le za Nemce, ampak za ves svet in za nas, a
grenijo ga nova gripa, hlastanje po bogastvu, bankroti, finan;ni zlomi bank
in do nedavnega najuspešnejših podjetij. Res se je nagrmadilo kar preve; gnilobe. So pa tudi ;astne izjeme, ki dokazujejo, da gre tudi druga;e ob poštenem razvojnem delu, iskanju tržnih niš in transparentnem poslovanju.
Danes je praznik tudi film Trst je naš!. In je praznik sporazum s Hrvaško o
sosedskih mejah, saj v ;asu, ko je bil v veljavi še dan republike, nikomur ni
niti na pamet padlo, da se bo treba o tem dogovarjati. Vendar se nista prav
nikdar cedila le mleko in med, bile so tudi krivice, uspehi in neuspehi, zmage
in padci. Zato naj bo to ;as tudi za pogled v prihodnost, za optimizem ob
trdem delu in spodbudo k inovativnosti v vsem, kar delamo in na;rtujemo.
Kerini in Stritarji smo vzeli recesijo in krizo kot nujno zlo, in kot ugotavlja v svojih letošnjih uvodnikih urednik Peter Povh, ni; novega. Nekako
se bomo pretolkli skozi težje ;ase. Zdaj smo že prav blizu izdaje novega
zbornika, ki ob spoštljivem odnosu do preminulih, o katerih poro;a, namenja kakšno besedo tudi prihodnosti, ki
je brez naših prednikov in njihovih dejanj
ne bi bilo.
Trte še vedno pridno izhajajo, skoraj vsakokrat poro;ajo o uspehih naših ;lanov, dekleta in fantje se poro;ajo, razveseljujejo nas
novi sinovi, h;ere in vnuki ter pravnuki, za
katere verjamemo, da se bodo znali spopasti
z ovirami, ki prihajajo in jih mi in naši o;etje
nismo poznali. Tudi novoletna številka pri;a
o vsem tem!
Veliko sre;e vsem v novem letu in vesele
praznike!
Vaš predsednik
Andrej Kerin
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Novoletna poslanica –
Trtam in bralcem
Danes je drugi november leta
2009, dan vseh mrtvih duš, smo rekli v;asih, do zdaj pa smo se že toliko razvili, da na koledarju ne piše
»verne duše«, temve; »Dušanka«.
Bere se kot rahel posmeh spominu>
v;eraj verne duše, danes Dušanka.
Še ve;> predv;erajšnjim (ali moram
re;i neko;|) vsi svetniki, danes dan
mrtvih. Tu pa je še malo grenkega
humorja – svetniki so izumrli (ali
pa vsaj izumirajo), mrtvi pa oživeli, kdo bi se tu spoznal.
Ampak toliko se pa le spoznamo – na koledar in na življenje – da
moramo svojim staršem (rodoslovje me je že tako prepojilo, da se tu
ne morem zadržati, da ne bi zapisal prednikom) priznati, da so ravnali razumno, in se jim zahvaliti za
red, ki so ga vpeljali na svetu. Red
na svetu| Na tej naši Zemlji| Bog

pomagaj, kje v vesolju pa je ve;ji
nered kot pri nas| Mogo;e pa je,
mogo;e še ;aka na odkritje, ampak
za zdaj se lahko pogovarjamo samo
o planetu Zemlja. In na tem planetu je ve; nereda in neumnosti kot
pa reda in razumnosti, vsaj videti
je tako. Da, ;e se odlo;imo za logiko 1 + 1 = 2. S to logiko lahko ;isto
udobno preživimo svoj vek, obogatimo, postanemo pomembni in
umremo slavljeni. Ali … ;e pa se
odlo;imo, da bomo raziskali, kaj je
za to enostavno ena;bo, kaj je zadaj … skrito … ampak ve;je, lepše,
dragocenejše – bomo presene;eni
odkrili nov svet. Svet, poln skrivnosti in nerazumljivega, kar poniglavega nereda, svet, nagrmaden z
blatom in odpadki, pod katerimi
pa se skrivajo biseri in demanti in
drugi božansko lepi dragulji, na

In v;asih si pomagamo s kozarcem vina, ki vtopi vse skrbi … Avtor (v sredini) na dnevu odprtih
vrat na Bo;ju
Foto Jože Kova;i; ml.
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primer muzika, otroci, ki so ravnokar shodili, prijatelji …
Da, prijatelji … ki dobro v srcu mislimo … ki se imamo radi, a si tega velikokrat ne znamo povedati, ker nas
je nekako sram pred preveliko zaupljivostjo ali kaj. In si v;asih pomagamo s kozarcem vina, ki vtopi vse
skrbi …
To je bilo v;eraj, torej neskon;no
dale;, še ve;> nepovrnljivo in neponovljivo. Danes pa so pred nami
novi, še ;isto nena;eti dnevi in mi
smo svetniki, ki bomo te dneve napolnili s svojim delom in – spet neizogibno – s svojo žalostjo, da se bo
lahko reklo> vredni so svojih prednikov in z zvrhano mero odgovornosti kažejo pot svojim potomcem.
Da, tudi z žalostjo, ker tu pa se
zgornja racionalna ena;ba spremeni v iracionalno, plus postane minus> + = –. Ali povedano druga;e>
vse na tem svetu je v ravnovesju,
tudi veselje in žalost.
Gledamo in strmimo, ;as pa
hiti, nezaustavljivo beži. In ga ni;
ne brigata veselje in žalost ljudi.
Jaše nas, zaustaviti pa ga ne moremo, lahko se mu kve;jemu prilagodimo. Zajašimo ga. Ni; se ne bojmo, da se bomo osmešili, nasmejmo se rajši še sami. Don Kihot nam
je dal dovolj pou;en vzgled. Ampak to ni lahko. Nagonsko iš;emo
najnovejše izume, da bi si naredili
življenje bogatejše in še lepše, kot
ga že imamo. In pozabljamo, da vse
to, kar si tako neznansko želimo,
že imamo. (Tega ne govorim samo
vam, marve; tudi sebi!) – V sebi
imamo bogastvo, ki raste tem bolj,
;im bolj ga razdajamo. In tega bogastva nam ne more nih;e ukrasti.
Privoš;imo si ga sami in privoš;imo
ga drugim – vsem ljudem!
Janez Bani;

Inženir Lojze Kerin
in sanacija Blejskega jezera

Situacija cevovoda> Karta cevovoda Grab;e Blejsko jezero. po na;rtu vrisal traso Andrej Kerin ml.

Neurejena kanalizacija Bleda z
okolico je zaradi nasi;enja hranil in
drugih soli na jezerskem dnu v petdesetih letih prejšnjega stoletja
povzro;ila mo;no cvetenje »rde;ih«
alg. V namen ohranitve in zdravljenja
jezera je Uprava za vode Ljudske republike Slovenije sklicala komisijo
za sanacijo Blejskega jezera. Komisija
znanstvenikov je na osnovi raziskav
preu;ila možne ukrepe za sanacijo.
Kot u;inkovita je bila sprejeta ideja
inženirja Lojzeta Kerina, takratnega
direktorja Zavoda za vodno gospodarstvo LRS, ki je predlagal sanacijo
z dovodom sveže vode iz alpske
reke Radovne in hkratno ureditvijo
kanalizacije. :e bi se potem izkazalo, da predlagani ukrepi ne bi bili
zadostni, bi lahko z dodatno umestitvijo natege še intenzivirali zdravljenje, saj bi imeli na razpolago do
2m3\s sveže vode iz Radovne.
Mišca velja za najve;ji naravni
pritok sveže vode v Blejsko jezero,
edini iztok pa je Jezernica, ki se izteka pri Mlinu in te;e v Savo Bohinjko. Pritok Mišca je skupaj z
iztokom v Jezernico Blejskemu

jezeru omogo;al proces samo;iš;enja, dokler vedno ve;je onesnaženje, ki je bilo posledica neurejene
kanalizacije, ni za;elo povzro;ati
cvetenja jezerske vode. V 50. letih
prejšnjega stoletja je mo;no cvetenje »rde;ih« alg naznanilo možnost
umiranja jezera.
Tako je takratna Uprava za
vode imenovala komisijo znanstvenikov, ki se je ukvarjala s sanacijo
jezera. Komisijo so sestavljali
znanstveniki biološke, kemijske in
hidrotehni;ne stroke. Konceptu
sanacije z dovodom sveže vode iz
Radovne inženirja Lojzeta Kerina,
sprejetem na komisiji, je takrat nasprotoval Ivo Pirkovi; s trditvijo,
da je rešitev z uporabo natege cenejša in u;inkovitejša, pri tem pa
ga ni zanimalo, kako bi ob minimalnem dotoku Mišce nadomestil
z natego iz;rpano vodo. Vendar je
komisija njegove pripombe preu;ila
in utemeljeno ovrgla. Prav tako je
ugotovila, da bi uporaba izklju;no
natege lahko neugodno vplivala na
kvaliteto Save Bohinjke. Jezerska
voda je bila nasi;ena z veliko kon-
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centracijo hranil in drugih soli, ki
so se v obliki mulja usedali na jezersko dno.
Inženir Kerin nategi kot taki
ni nasprotoval, a je vedel, da problema ni mogo;e rešiti samo z odvajanjem. Pritok Mišce zaradi neznatne vodne koli;ine, ki jo v jezero privede ob stalnem dotoku odpadnih voda, kvalitete vode ne bi
izboljšal. Za izboljšavo je bilo treba
v jezero najprej dovesti zadostno
koli;ino sveže, s kisikom bogate
vode, ki bi povzro;ila osvežitev in
kroženje jezerske vode. Tako so
maja leta 1962 dokon;ali izdelavo
projektne dokumentacije tristopenjskega dovodnega sistema.

Prerez lesene cevi po kateri se izliva Radovna v jezero

Laboratorijska situacija cirkulacije vode v jezeru> Karta cirkulacije pri deljenem dovodu (laboratorijska raziskava)

Vodo reke Radovne je bilo treba po cevovodu dovesti v
jezero. Ker dolino Radovne in Blejsko jezero lo;i greben, je bil ob zajemu projektiran podzemni tunelsko
izvedeni cevovod. Z namenom ;im manjših zemeljskih
del so v nadaljevanju vkopani cevovod speljali po najkrajši poti. Za;ne se z zajemom Radovne v najjužnejšem delu struge in kon;a v severozahodnem delu jezera, kjer je veslaški center. Da bi se izognili naseljem in
da bi bili nadzemni razbremenilni objekti ;im dostopnejši, je bilo zajetje projektirano nadvodno pred jezom v naselju Grab;e na višini 605,39 m (km 0 + 0,00).
Cevovod nato po premi v podzemnem rovu, ki na višini 605,10 m (km 0 + 570,74) preide v cev, vodi do jugozahodnega roba naselja Zgornje Gorje. Tu zavije v smeri severovzhoda do razbremenilnika I na višini 574,63
m (km 0 + 733,05) na jugozahodnem robu Spodnjih
Gorij. Cevovod zavije proti jugovzhodu do železniške
proge nad Bledom na višini 524,51 m, kjer zavije na jug
do razbremenilnika II na višini 523,11 m (km 1 +
856,86). Dalje se cevovod spuš;a do razvodnega objekta tik nad jezerom na višini 482,68m. Tu se deli v dve
leseni cevi, ki sta položeni 14 m pod gladino jezera. Na
podlagi laboratorijskih raziskav, izvedenih na Vodogradbenem inštitutu (FGG), kjer so izdelali model jezera z merilom situacije 1 > 500 in merilom višin 1 > 50,
so ugotovili, da je doseženo kroženje celotne jezerske
vodne mase z dovajanjem vode v dveh smereh. Debelejša cev dovaja v jezero proti vzhodu tri ;etrtine vode, to
je do 1,5 m3\s, tanjša cev pa dovaja proti jugozahodu

;etrtino vode, to je do 0,5 m3\s. Pri;akovali so kroženje
jezerske vode s hitrostjo okoli 1 cm\s in s tem mešanje
jezerskih voda z vodami Radovne. Sistem cevovoda
Grab;e–Blejsko jezero je projektiran tako, da limnigraf1 pred zajetjem v Grab;ah avtomatsko preko zasunov uravnava pretok v celotnem cevovodu. Pri pretoku
Radovne med 7,68 m3\s in 9,68 m3\s je pretok v cevovodu na celotni dolžini 2500 m med 0,0 m3\s in 2,0 m3\s.
Cevovod je bil v celoti izveden in je skupaj z delno ureditvijo kanalizacije pripomogel k ohranitvi Blejskega
jezera.
V sedemdesetih letih so zagovorniki natege dosegli,
da so zgradili še njo, niso pa dokon;no obnovili kanalizacije. Nadaljnje upravljanje izvedenih sistemov (dovoda in
odvoda) je bilo v naslednjih letih vodeno tako, da so bili
postopki iz nerazumljivih razlogov izvajani le deloma,
torej s koli;inami, bistveno manjšimi od projektiranih.
Lahko ugotovimo, da je šlo pri tem v veliki meri za dokazovanje, kdo ima prav. Tako žal vgrajeni sistem ne deluje
optimalno, saj je na prehodu v novo tiso;letje ponovno
prišlo do cvetenja.
Upam, da bodo kon;no za;eli optimalno upravljati izgrajeni sistem in ga uporabljati za tisto, za kar je
bil zgrajen.
Uporabljena literatura> Projekt sanacije blejskega jezera, ki so
ga prijazno odstopili na Agenciji za okolje izpostava Kranj.

1 Limnigraf , tudi limnograf (gr. limne jezero + -graf) je vodokaz, naprava, ki kaže višino vodne gladine.
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Andrej Kerin ml.

Gremo po cviček

(po pripovedi Jožeta Krainerja)
Ve; kot dve leti sta minili od epskega potovanja Krainerjevega Jožka s konji od Ljubljane do Podsrede.
Vtisi, dogodki in spomini na to pustolovš;ino so v tem ;asu dozoreli in kot taki so kon;no pripravljeni
ugledati lu; sveta. Ker je ;loveški spomin izredno selektiven, je ostalo le tisto, kar je res omembe vredno,
tisto, kar je to izkušnjo naredilo enkratno in neponovljivo, skratka smetana s ;ešnjo na vrhu.
Kako se je
vse skupaj za:elo|
Januarja 2004 je prišel na obisk
na Bizeljsko Janez Trontelj, ki je bil
kasneje vodja te furmanske odprave. Kakor se spodobi, se je tudi ta
zgodba pri;ela v gostilni (pri Šekoranji) ob špricerju, ko je J. Trontelj
spraševal po dveh furmanih, ki bi
bila pripravljena deset dni s konjema voziti po furmanski poti od
Ljubljane ;ez Dolenjsko in Štajersko do Podsrede. Jožek, ki je vedno
pripravljen pomagati, je plan predstavil dvema prijateljema s Kapel,
ki imata tako konje kakor vozove
in izkušnje, vendar nista bila zainteresirana.
Jeseni istega leta je Jožek kupil
žrebi;ki posavske pasme, ki ju je
leto dni kasneje že uspešno nau;il
voziti in ju 26. decembra 2006

Furmanska zasedba pri Šekoranji na dvoriš;u.

prvi; peljal v Kapele na žegnanje.
Kobilici sta se tako dobro obnesli,
da bi z lahkoto z njima opravil pot,
o kateri se je tri leta prej pogovarjal
z J. Trontljem. In glej ga zlomka,
gospod Trontelj je kmalu najavil
obisk na Bizeljskem. Tako so se
(zopet v gostilni, kot se spodobi)
dogovorili o vseh podrobnostih in
priprave na furngo so se pri;ele.
Furnga!
Na dan odprave so Jožku pri odhodu pomagali neprecenljivi prijatelji, ki so poskrbeli, da je s sabo vzel
vse potrebno, predvsem pa konja.
Vožnja do Ljubljane je potekala brez
vseh težav, tako da so na Ambrožev
trg, kjer so vpregli konje, prispeli po
na;rtu. Z Ambroževega trga so se s
konji odpeljali proti ljubljanski tr-

žnici in naprej do magistrata, kjer
jih je pri;akala navdušena množica
ljudi, med katerimi je bila tudi precejšnja zasedba družinskega drevesa Kerini & Stritarji.
Pred magistratom je bilo neverjetno vzdušje. Udeležence je z govorom na pot pospremil celo sam ljubljanski župan Zoran Jankovi;. Še
ve;je zadovoljstvo pa so naši furmani
ob;utili, ko jih je nagovorila prelestna Jasna Kuljaj osebno in jim zaželela sre;no pot. Vesela druš;ina, ki je
oblegala furmane, je povzro;ila rahlo
zamudo v odhodu, kar pa med furmani ni bila nikoli redkost, tako da
se s tem ni nih;e obremenjeval.
Z magistrata so jo mahnili proti Škofljici, kjer naj bi furmana
(Jožka s posavkama in Bojana Šerjaka s haflingerjema) pozdravil
župan Škofljice.

Furmanski par> Bojan Šerjak s haflingerji in Jože Krainer s posavkama.
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Pot do Škofljice pa je bila naporna. Po stari furmanski navadi se je bilo treba ustaviti pred številnimi gostilnami, kjer je bilo treba kaj spiti in pojesti. Dogajanje je spremljala in snemala ekipa TV Naš kanal. Iz
Škofljice so krenili proti Grosuplju, kjer je ponovno
sledil postanek, tokrat v bifeju Bela griva, ki je v lasti
Jožkovega prijatelja Bojana Habjana. Tu so pred nadaljevanjem poti v vas Krka napojili tako konje kakor
tudi obsežno spremstvo.
Na Krko so prispeli okoli sedmih zve;er, kjer so
dan zaklju;ili na turisti;ni kmetiji Magovec. Izpregli
so konje in jih skrbno oskrbeli, saj je bila za njimi dolga
pot (med 40 in 45 km), ki je bila za mlade kobile precej
naporna.
Za furmane so pripravili obilno ve;erjo, ki je bila
popestrena s pravo furmansko folkloro. (Kaj bi to bilo,
si lahko mislite.)
Drugi dan je bil precej manj naporen za konje, vendar
toliko bolj za furmane. Po poznem zajtrku so se odpravili na pot do Žužemberka. Vmes je bilo treba opraviti ve;
postankov pri gostilnah in znanih ljudeh. Med ostalim
so se ustavili tudi pri predsedniku nogometne zveze Slovenije Rudiju Zavrlu, ki jih je sprejel na vikendu ob Krki.
Postanek je bil za;injen z obilico rujnega, ki je dal furmanom novih mo;i za pot do Žužemberka, kjer so jih
sprejeli na gradu. Po vseh ceremonijah so nadaljevali do
preno;iš;a na turisti;ni kmetiji Koren v Žužemberku.
Prekrasno doživetje je bila vožnja z vozom po Krki, ki je
dala piko na i celotnemu dnevu.
Ve;erja na kmetiji je bila precej naporna. Alkohol je
tekel v potokih in ve;ji del spremstva je podlegel po
hudem boju s štefanom. Ubogi konji bi ostali prepuš;eni
sami sebi, ;e zanje ne bi poskrbel naš Jožek, ki je (bojda) ostal edini alkoholno neprizadet ;lan odprave.

Drugi del
Tretjega dne je bil na;rtovan odhod že ob šestih zjutraj. Vendar je ve;er, prežet z dobro staro furmansko
folkloro, iz;rpal odpravo, tako da so imeli ob odhodu
dobro uro zamude. Po zajtrku so iz Žužemberka krenili proti Novemu mestu, kamor naj bi prispeli ob enajstih
dopoldne. Vožnja je bila nadvse prijetna, sodelujo;i pa
so se kratko;asili z u;enjem teksta za snemanje prodaje
in nakupa vina. Pred prihodom v Novo mesto so se še
preoblekli v furmanske kostume in tako so bili pripravljeni na snemanje. Iz Novega mesta so se odpravili med
vinograde, kjer so v vinski gorici Bednje kupili vino po
starem obi;aju. Snemanje se je zaklju;ilo okoli štirih popoldne, nakar so konjem privoš;ili po;itek, furmane pa
so odpeljali na ve;erjo z doma;o hrano in pravim dolenjskim cvi;kom.

Nakup cvi;ka, ki ga je zabeležila tudi TV-ekipa.

Naslednjega dne so zjutraj šli po konje in se odpravili
proti Škocjanu. Za malico so se ustavili v gostilni Vovko,
kjer so za popotnico dobili še viljamovko, saj je imel Tomo
rojstni dan. Po malici so se odpeljali proti Oto;cu, od koder jih je nato po poti do Šmarjete in Škocjana spremljal
dež, ki pa ni mogel pokvariti vzdušja.
V Šmarjeti jih je županja v bližnji gostilni po;astila
z borovni;kami, da so se malce pogreli in da je pot proti Škocjanu lažje tekla. V Škocjanu jih je pri;akal gospodar gostilne Marin;i;, ki je za konje pripravil lepo
urejen letni hlev. Tam jih je obiskal in pozdravil tudi
župan. (Ja, županov so se kar nagledali na tej poti.)
Dan so tako zaklju;ili z ve;erjo in s prijetnim pogovorom v veselem vzdušju.
Zjutraj petega dne je Jožek najprej prekoval eno od haflingerskih kobil na zadnje noge, da so lahko brez poškodb nadaljevali pot. Dan je bil zelo naporen, saj je bilo
predvidenih veliko postankov in malo ;asa za prihod na
cilj. Najprej so se odpeljali proti vasi Drama, kjer so se
sre;ali z gospodom Kova;i;em, pridelovalcem cvi;ka z

Vožnja po Krki.
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doma;ije Pr' Selak, kjer so bili pogoš;eni s sirovimi štruklji v juhi in z dobrim vinom. Od tam so se odpravili v
Šentjernej, kjer je sledil kratek postanek. Nato so krenili
proti Dolenji Stari vasi, kjer je zopet sledil kratek postanek. Pot so nadaljevali do vinskega hrama Pri Franku, kjer
so imeli kosilo, konji pa so si lahko odpo;ili.

Po;itek v senci s senom za konje in kosilom za furmane.

Po po;itku jih je pot vodila v Kostanjevico, kjer je
zopet sledil kratek postanek, nakar so se skozi
Podbo;je peljali proti Gadovi pe;i, kamor so prispeli
šele ob devetih zve;er. Konji so bili iz;rpani, odprava
pa v vzdušju dobre stare furmanske folklore. Pri zidanici Jarkovi;evih so jo pri;akali vinogradniki in prijatelji z Bizeljskega, ki so poskrbeli za dvig morale po
napornih dneh. V Gadovi pe;i je Jožek tako prvi; prespal v svojem apartmaju, ki so mu ga zaradi njegovega
dobrega srca Jarkovi;evi dodelili na bivši Kerineriji.

Po zajtrku naslednjega dne so se odpravili po podgorjanski vinski cesti, kjer so opravili nekaj postankov
pri znanih vinogradnikih. Pot jih je vodila do :ateža,
kjer so jih v gostilni Les po;astili s furmansko malico
(golažem in vampi). S :ateža so krenili skozi Brežice do
Mosteca. Po pre;kanju mostu nad Krko in Savo so
kon;no stopili na štajerska tla in v deželo žlahtnega
bizelj;ana. V Mostecu so se ustavili pri Jožkovih prijateljih v gostilni Cetin, od tam pa so šli skozi Dobovo, kjer
so bili deležni osvežitve in okrepitve, v Kapele, kjer jih je
pri;akal predsednik konjeniškega društva Kapele s sladico in pravim bizeljskim vinom. Pot iz Kapel do Bizeljskega je bila naporna in vesela hkrati. Prijazni Bizeljanci
so vso pot do Bizeljskega skrbeli za osvežitev in okrepitev odprave. Na Bizeljskem so konji in Jožek preno;ili
pri Jožku.
Sedmi, predzadnji dan so pri;eli z odhodom izpred gostilne Šekoranja in krenili skozi Bistrico ob
Sotli proti Podsredi, kjer so jih sprejeli na trgu. Sledilo
je žegnanje konj, furmani pa so bili deležni malice v
Gostilni pri Martinu. V veselem vzdušju so se nato odpravili do turisti;ne kmetije Vertovšek, kjer sta sledili
zgodnja ve;erja in zabava po stari furmanski folklori.
Konji so preno;ili na kmetiji, furmani pa so odšli do
bližnje zidanice Okornovih, kjer so zaklju;ili ve;er ob
sodih v kleti.
Zadnji dan se je pri;el z obla;nim vremenom in dežjem, ki jih je spremljal ves dan. S Podsrede so se peljali
po gozdni poti proti Bizeljskemu, kjer naj bi sledila panoramska vožnja po cesti med vinogradi. Žal tega niso
izpeljali zaradi vztrajnega dežja. Tako sta se dan in tudi
celotna pot zaklju;ila tam, kjer se je ves skupaj tudi
za;elo – pri Šekoranji. Konje so izpregli in nahranili,
ostali pa so uživali v veselici, ki jo je popestril kvartet
»Avsenikov tercet«, do jutranjih ur. Jožek je svojo furmansko pustolovš;ino zaklju;il ob drugi uri zjutraj.

Kon;no na cilju. Mokri in utrujeni, vendar z izjemno dogodivš;ino za sabo.
Tako so za furmane ves ;as skrbeli prijazni doma;ini, mimo katerih jih je
peljala pot.

Jana Šepetavc
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Otvoritev zasebnega
vrtca Zvezdica
Takoj ko mi je mama povedala,
da Daša, Alenka in Andrej Kerin
vabijo na otvoritev vrtca Zvezdica,
sem odpovedala dotedanje plane za
petkov ve;er. Vrtci, otroci, vzgojiteljice, vse, kar je s tem povezano, me
zanima že od nekdaj. Že ko sem vrtec obiskovala sama, sem se po;utila
zelo posebno in pomembno, ko sem,
medtem ko je bil ;as za popoldanski po;itek in naj bi vsi otroci spali,
lahko pomivala posodo in poslušala vzgojiteljici, ki sta imeli vsakodnevne ženske pogovore. Kasneje,
ko sem obiskovala gimnazijo in
smo imeli turnus, sem vsake štirinajst dni pred poukom obiskala
skupino v vrtcu z otroki s posebnimi potrebami. Takrat so se mi zdele
vzgojiteljice fenomenalne, ;esa vsega so se spomnile, da je bilo ves ;as
zanimivo. Sploh pa, kakšno energijo dobiš od otrok.
Že ko se vrtcu Zvezdica približuješ, vidiš, da gre za novogradnjo,
moderno stavbo z velikimi okni in
veliko zelenja v ozadju. Kljub temu

Župan Zoran Janković in direktorica Daša
Kerin Cerkovnik po sve;anem rezanju traku

Takole je pri mal;kih

				

da je bila otvoritev vrtca Zvezdica 6.
novembra, v petek ob 17. uri, in je deževalo kot za stavo, se je vabilu odzvalo izredno veliko število povabljenih. Ob prihodu je vsak obiskovalec prejel leseno kljukico, na katero je bila prilepljena bela zvezdica.
:im smo si jih pripeli, se je že takoj
zazdelo, da smo vsi še bolj povezani.
Otroci vrtca Zvezdica in plesalke plesne šole Ples Plus so pripravili pester program, ki ga je suvereno
vodila prijetna povezovalka. V uvodni to;ki so mal;ki iz vrtca odigrali igrico\zgodbico o bu;i. Vsi smo
jih opazovali z nasmeški na ustih,
posebej ponosne mamice, o;ki, babice in dedki, še zlasti pa Dašina
babica oz. Gašperjeva in Tjašina
prababica Ines. V drugi to;ki so na
glasbo iz Labodjega jezera nastopile mlade baletke. Dekleta iz showdance skupine so odli;no usklajeno
odplesale moderni ples.
Uvodnemu prikazu aktivnosti
sta sledila nagovora direktorice vrtca
Zvezdica Daše Kerin Cerkovnik in
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foto Matjana Didek

ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Daša je opisala, da je doslej
podjetje Ples Plus delovalo na razli;nih lokacijah in da so ta projekt
uresni;ili z veliko vztrajnostjo (dve
leti), lastnim vložkom in lizingom
banke NLB. Najtežje jim je bilo najti primerno lokacijo, ki so jo našli
na Rakovniku, kjer so v glavnem
javni objekti, med drugim zdravstveni dom. Zahvalila se je za
podporo v prvi vrsti svoji družini
in tudi MOL. Sledil je nagovor župana Zorana Jankovića, ki je z velikim zadovoljstvom pozdravil zasebno pobudo, saj so zanimanje in
potrebe za varstvo otrok zelo velike in pere;e.
Daša nas je nato vse skupaj povabila v preddverje. Tam nam je
predstavila še obe arhitektki, ki sta
sodelovali pri na;rtovanju novega
objekta vrtca Zvezdica. Sledilo je
sve;ano rezanje traku, ki so ga z
Zdravljico in dodatno, na županovo prošnjo za še eno pesem, z Lipo
pospremili pevci zbora Lipa zele-

nela je … Direktorica je vse navzo;e povabila v zgornje
nadstropje na ogled prostorov vrtca (en oddelek prve
starostne skupine, dva kombinirana oddelka starejših
od dveh let, v pripravi je še tretji kombinirani oddelek),
tako da bo vrtec Zvezdica lahko v kon;ni fazi sprejel
54 otrok. Vsi smo bili presene;eni, koliko svetlobe imajo skupine v posameznih sobah, veliko prostora ter
ogromno rekvizitov za igranje in nadstandardno opremo. Na hodniku ima vsak otrok omarico s svojim imenom. Povsod so razstavljene stvaritve otrok. Medtem
ko smo si ogledovali vrtec ter artistko, ki je zunaj žonglirala z gore;imi palicami, se je spodnja ve;namenska
dvorana prelevila v prostor za enkratno pogostitev. Po
plesni to;ki, ki so jo zelo dovršeno izvedle voditeljice

aktivnosti, smo prisotni nazdravili uspešnemu delovanju vrtca Zvezdica in plesne šole Ples Plus ter se skupaj
med klepetom še malo poveselili.
Seznanili smo se tudi s tem, kaj vse še dodatno ponujata vrtec Zvezdica (igralne urice, matematiko za
male glave, plesne urice, angleške urice, praznovanje
rojstnih dni) in plesna šola Ples Plus (baletno pravljico,
smer za zvezde – pop hip hop, plesno-navijaško skupino, showdance skupino, aerobiko, pilates, jazz za odrasle, za mamice in son;ke pa skupini fit nose;ka ter fit
mama).
Vrtec Zvezdica je definitivno vrtec s petimi zvezdicami!
Nina Von;ina in Matjana Didek-Brumec

Prazni;na Ljubljana z gradu								
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Alja Pregl nagrajenka
Med najboljše fotografije na
nate;aju »Fotoutrinek 14. LM« (Fotoutrinek s 14. Ljubljanskega maratona) je komisija, ki ji je predsedoval Jože Suhadolnik, urednik fotografije dnevnika Delo, sodelovali
pa so še Gojko Zalokar (Timing
Ljubljana), Staša Pihlar (Delo) in
Boris Šinigoj (Klub Polet), izmed
177 poslanih fotografij izbrala in
nagradila 12 najboljših, ki so od 16.
novembra razstavljene v vitrinah, v
Mercator centru v Ljubljani. Na 9.
mesto so uvrstili sliko z naslovom
»Oleee« avtorice Alje Pregl.
Alji za doseženi uspeh iskreno
;estitamo!
Kerini in Stritarji

Otroški koti;ek

Pti;je strašilo 							
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Avtor> Matija Ra;i;, 7let

Ustvarjalni koti;ek

Snežinke iz papirja
Novo idejo za izdelavo snežink iz papirja je prinesel
Gašper iz šole. Tako sva se kar skupaj lotila izdelave
okraskov.
Za izdelavo potrebujemo bel papir kvadratne oblike.
Kvadrat po diagonali prepognemo na polovico in še enkrat
na polovico, tako da dobimo trikotnik. S škarjami zarežemo vzporedno z daljšo stranico trikotnika in rez
zaklju;imo tik pred pregibom. Tako vzporedno zarežemo štirikrat. Prepognjen kvadrat razgrnemo in skupaj
zlepimo dva najmanjša trikotnika. Naslednja dva trikotnika zlepimo skupaj na drugi strani. Tako izmeni;no
zlepimo vse vogale trikotnikov in dobimo en krak snežinke. Ko izdelamo šest takih krakov, jih zlepimo ali
spnemo s spenja;em na sredini snežinke in med seboj na
zunanjih straneh posameznih krakov.
Snežinke lahko izdelamo iz razli;nih velikosti papirja in z njimi okrasimo novoletno jelko ali pa jih obesimo kam drugam.

Za izdelavo potrebujemo>
¦ bel papir
¦ škarje
¦ spenja;
¦ lepilo
Daša Kerin Cerkovnik
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Janko Kerin (1934–2009)
V ;etrtek, 26. novembra. 2009, smo se na pokopališ;u v Podbo;ju poslovili od
našega ata Janka Kerina.
Mama mu je v slovo izbrala tale verz> »Ne jokajte za mano, le tiho h grobu pristopite, spomnite, kako trpel sem, in ve;ni mir mi zaželite.«
Rodil se je v Svetem Križu in življenje mu je res že v otroštvu zapisalo trpljenje, ko
je komaj polleten ostal brez mame, v mladosti pa še brez o;eta. Kasneje je kot najmlajši
v družini ostal na doma;iji, kjer si je ustvaril družino. Bil je skrben o;e, pošten in delaven ter vedno pripravljen prisko;iti na pomo;.
Koliko je bilo nedeljskih popoldnevov, ko sva se samo spogledala in že bila dogovorjena za »najin krog«, ko sva s kolesom preko Cerkelj, Župe;e vasi in Velikega Podloga obiskala vse tri tete. Ali pa zimskih dni, ko smo naredili izlet na Bo;je, v;asih po
sveže zapadlem snegu. Ja, veliko je lepih spominov, ki so nam ostali.
Na vrhu življenjske mo;i pa ga je ujela bolezen, ki ga ni ve; izpustila. Težko se je sprijaznil, da ne zmore ve;
dela na kmetiji in v vinogradu, kjer je neizmerno užival. Najhuje pa je bilo, ker mu ni bilo dano uživati z vnuki, pa
tako rad je imel otroke.
Ata, ohranili te bomo v najlepšem spominu in pogrešali te bomo.
Katarina Miklav;i;
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Kri/anka

Žaga "Kovačič"
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Zadnje novice

Dan odprtih hramov in zidanic na Bočju
Kot vsako leto je tudi letos prišla jesen, so bile pozdravne besede govornice Renate Jure;i;, ki je 21. novembra v imenu Vinogradniškega društva Podbo;je odprla
že tradicionalno in uveljavljeno prireditev Dan odprtih
vrat zidanic in hramov. Po nekaj letih se je prireditev
znova vrnila v izhodiš;no mesto – vinsko gorico Bo;je.
Vsako leto se namre; ta prireditev odvija v drugi vinski
gorici. Uvodna prireditev z nastopi Kolednikov iz
Buše;e vasi in harmonikarjev Planinskih orlov je potekala pri zidanici Jožeta Kova;i;a na Starem gradu.
Navzo;e so nagovorili direktor Direktorata za turizem
Marjan Hribar, cvi;kova princesa Vesna Perko, kralj
cvi;ka Andrej Tratar in krški župan Franc Bogovi;. Sledili so krst mošta ter obvezne litanije in prošnje. Po

kon;ani prireditvi so se v prekrasnem son;nem dnevu
številni obiskovalci, po oceni organizatorjev jih je bilo
;ez dan pošteno preko tiso;, odpravili od hrama do
hrama – uradno 31, neuradno pa vsaj še 15 hramov ve; –
poskušat novo vino. Zve;er je bilo mnogo veselih in zadovoljnih obrazov, saj so prijazni in dobrosr;ni gospodarji ter mladi cvi;ek poskrbeli za vse.
Jože Kova;i;, ml.

pozicija spletnega naslova

37 mm

Za dobro voljo so poskrbeli tudi harmonikarji
2r
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Dneva odprtih hramov se je udeležila kar velika množica

w w w. k r k a . s i
Med gosti je bil tudi Jože Colari; predsednik uprave Krke, d. d.
Vse fotografije Jože Kova;i; ml.
Spletni naslov
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