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Novo leto je pred vrati
Najprej sem hotel napisati nekaj o konjih, ker se je vsa vsebina Trt, ki jih
držite v rokah, obra;ala v tej smeri, pa sem kasneje to temo nekoliko zamrznil
zaradi novega snega in našega letnega sre;anja, ki bo letos v “konjskem” okolju.
Zima je letos s svojo ostrino in dolžino resni;no presenetila, in ker se zaradi
tem, o katerih velikokrat pišem, raje podpisujem kar kot dežurni vremenar,
sem želel pa; to zimo vklju;iti v uvodnik. Mislim pa, da smo zdaj že iz
najhujšega in da bi bilo zanimiveje nekaj napisati o odgovornosti.
Mogo;e na prvi pogled ne sodi na prvo stran našega trimese;nika, po
drugi strani pa se še kako povezuje z vsako minuto našega življenja in
delovanja. V ;asih, kakršne živimo, pa še toliko bolj! Tokrat gre bolj za to,
da ne smemo nikdar pozabiti, da smo za vse v življenju tudi odgovorni.
Zase in posledi;no tudi za vse druge. To pišem predvsem zaradi tega, ker
se je tako zelo prakti;no in lahkotno vedno izgovarjati na druge> na partnerje,
kolege pri delu, družino, sosede, meš;ane, župana, politiko, parlament,
predsednike in … vreme, skratka vse druge kar po vrsti!
Izzivi, ki jih vsak dan pred nas postavlja življenje, so hudi. Zato se moramo
vedno, ko pride do problema, najprej vprašati> kaj lahko storim sam, kako
lahko pomagam sebi, okolici| Pa naj gre za velike probleme, tako kot je s krizo
onesnaževanja okolja, energetsko krizo, finan;no krizo in vsem ostalim tako
lepo naprej. Pa z našimi malimi krizicami, ki so seveda za nas vedno grozno
velike! Dokler se ne lotimo reševanja in postanejo nepomembne. Torej …
Trte so pred vami. Zbornik je tudi že dale;. Za nami je že letošnji redni
letni ob;ni zbor društva, ki mu pravimo skupš;ina Kerini & Stritarji. Odgovorno smo glasovali (preberite poro;ilo!). Odgovorno prevzeli nove – stare
naloge. Potem pa smo se odgovorno lotili hrane in pija;e. In se zabavali.
Seveda zelo odgovorno!
Vaš urednik,
Peter Povh
P.S. Zunaj sije sonce, pti;ki rjovijo in rožice skušajo zaudarjati. Pomlad|!|
Kako neodgovorno!
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Krževski zvon zvoni tudi
Kerinom in Stritarjem
Kakšno nenavadno ime! Zvon, in to krževski!
Trte, glasilo Kerinov in Stritarjev, so se kon;no le
domislile, da sta si ti dve glasili, namre; Krževski
zvon in Trte, nekoliko v žlahti in da bi bilo lepo in
prav, ;e bi se kdaj sre;ali in kaj pomenili o vprašanjih,
s katerimi se ubadamo ob nastajanju naših dveh ;asopisov. Ko predlagam, da bi se sre;ali, seveda ne mislim tega dobesedno – ;eprav osebnega sre;anja ne

Faksimile naslovnice jubilejne desete številke Krževskega zvona.
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izklju;ujem – temve; mislim na objavljene ;lanke, recimo dopise, ki nam jih pošiljajo bolj ali manj stalni
sodelavci, da ne re;em dopisniki. Povedati bi si imeli
veliko, o, pa še kako veliko, saj smo »novinarji«, torej
ljudje, orodje katerih so besede. Povrh tega smo Kerini in Stritarji doma v krajevni skupnosti Podbo;je,
torej smo – vsaj ta stari – Krževci, in Krževski zvon
zvoni tudi nam.
To glasilo, ta naš Krževski zvon izide vsako leto za
podboški krajevni praznik 26. junij. V njegovem podnaslovu je pripis Interno glasilo KS Podbo;je. Pred
sabo imam deset številk – od leta 2000 do 2009 – za
katere se mi zdi oznaka interno glasilo kar preskromna. Vsebina je resda omejena v glavnem na krajevno
skupnost Podbo;je, ampak tu opisani dogodki imajo
zgodovinsko vrednost. In kar je napisano, ostane (littera scripta manet). Pa ne gre samo za spomin, temve;
tudi za sooblikovanje življenja in ;asa. Našega življenja in našega ;asa. Tu smo pa že pri ugotavljanju smisla
vsega našega po;etja.
Oglejmo si tehni;no, fotografsko plat Krževskega
zvona! Gre za 21 krat 29 cm veliko, na gladkem papirju natisnjeno revijo, ki jo zdaj že deset let tiska Krajevna skupnost Podbo;je. Letno natisnejo eno samo
številko, ampak številke so iz leta v leto zajetnejše.
Od 16 strani v prvi številki je obseg narasel na 40 strani, kolikor obsega lanska (jubilejna) številka. Revija je
bogato ilustrirana; v prvi številki je bilo enajst fotografij, v jubilejni številki pa jih je kar 87. Fotografije so
;rno-bele, ampak prav kvalitetne. K temu pripomore
tudi ;vrst in gladek papir.
Vsebina je razdeljena v nekaj tematskih sklopov>
uvodni pozdravni nagovori, finan;na poro;ila, nagrajenci KS Podbo;je, obnova Podbo;ja, krajevni praznik, stoletnica orgel v cerkvi, Planina, požari, obsežna poro;ila o šolanju in obšolski dejavnosti osnovne
šole, vinogradniško društvo, zveza borcev NOB, društvo kmetic, kulturno društvo Stane Kerin, gasilsko
društvo, športno društvo, posebej športno rekreacijsko društvo Veliko Mraševo, pevsko in harmonikarsko društvo in še razni spominski zapisi.
Vse omenjene dejavnosti so oživili in vodili oz. vodijo ljudje – ve;inoma še mladi – ki jih je v Podbo;ju
zdaj že toliko, da ne morem naštevati vseh, sem pa
prepri;an, da jih bomo še sre;evali na straneh Krževskega zvona, morda pa tudi v Trtah.
Janez Bani;

Dva Zorana

100 let od rojstva slikarja Zorana Didka
Velika razstava v ljubljanski Moderni galeriji, pripravljena in posve;ena spominu velikega in mednarodno priznanega slikarja, primorskega rojaka Zorana
Muši;a, mi je v trenutku, ko sem hodil iz ene razstavne
dvorane v drugo, spet priklicala spomin na »strica« Zorana Didka, našega bližnjega sorodnika, ki se je skupaj
z Muši;em in vrsto drugih pomembnih slovenskih slikarjev pred drugo svetovno vojno šolal na slikarski
akademiji v Zagrebu.
Oba Zorana, Didek in Muši;, sta skupaj razstavljala
na ve; predvojnih skupinskih umetniških razstavah
slovenskih diplomantov zagrebške slikarske šole pod
zaš;itno znamko »Neodvisni«.
Še posebej se mi je ustavil pogled na karikaturi, objavljeni v Muši;u posve;eni prilogi ljubljanskega Dela,
ki je izšla v ;asu otvoritve razstave. Na karikaturi je
Zoran obkrožen s kolegi, »neodvisnimi« slikarji. Seveda je moral biti v sredini, ker je bil nedvomno najve;ji,
pravzaprav najvišji. V višino je namre; meril skoraj dva
metra.* Zato pa je bila njegova kasnejša žena Smiljana
Didek, rojena Ivan;ić, nedvomno najmanjša slikarka na
akademiji. V tem seveda ne more biti nikakršnega velikega prerekanja, ker je bila prva ženska na akademiji in

seveda kot taka – tudi edina. In najlepša. Vsi so bili namre; vanjo zatreskani. Vso to »zgodovino« mi je teta
Smiljana vsaj dvakrat povedala, žal pa za podrobnosti
na tem podro;ju nimam kakšnega poglobljenega talenta ali vsaj ob;udovanja vrednega spomina. Ampak Zoran Muši; naj bi tudi sodil v ta krožek.
Med preverjena dejstva s še živimi pri;ami, ki lahko
potrdijo naslednje vrstice, sodi tudi zvonjenje telefona
na mizi v stanovanju Didkovih na Tav;arjevi v Ljubljani.
Bilo je na dan proslavljanja Smiljaninega devetdesetega
rojstnega dne, ko sva ji z mamo prišla voš;it na njen dom.
Namesto nje sem šel v predsobo dvignit telefonsko slušalko. Na drugi strani se je oglasil globok moški glas iz
daljave, ki so jo potrjevale telefonske motnje v drugem
zvo;nem planu, in po pozdravu z rahlim tujim naglasom zahteval teto Smiljano. Smiljana se je, sicer s težavo
zaradi nog, odpravila v predsobo in potem je presene;eno
in veselo pogovarjanje trajalo kar nekaj ;asa. Ko se je vsa
vznemirjena in sre;na kot vihar vrnila v salon, celo na
bole;ine v nogah je povsem pozabila, nama je zaupala,
da se je je spomnil Zoran, ne tisti iz onostranstva, marve; Muši;, Music iz Pariza. Da je nikoli ne pozabi poklicati za rojstni dan. Lepo! Potem smo poslušali zgodbe iz
mladih let, študentskih ;asov na zagrebški akademiji in
komentar ob sre;anju obeh Zoranov v Parizu v petdesetih letih, »da mu je (Muši;u) sicer v Parizu, kjer slika za
svojega galerista, kar fajn, ampak da pa je po drugi strani
zaradi tega na nek na;in prodal svojo dušo.«
Stric Zoran se je seveda vrnil iz Pariza v Podbo;je,
kjer je imel svoj atelje, sicer brez svojega galerista, ampak z ogromno vtisi, ki jih je potem v izražanju svojih
umetniških hotenj podoživljal in interpretiral še dolgo
;asa, bodisi v risbi, slikarstvu, oblikovanju ali teoretskem razmišljanju o slikarskih ali oblikovalskih prvinah in principih. Rezultati, tudi s tega obiska, so se
kasneje pokazali tudi v njegovi knjigi o teoretskih
osnovah umetniškega ustvarjanja.
O njegovem slikarstvu še nimamo dokon;ne ocene,
je bil pa nedvomno prvi slovenski slikar, ki je ne samo
kot pedagog razdajal svoje znanje, marve; je s svojim
zgledom na ljubljansko ALU pripeljal teoretsko razmišljanje o slikarstvu, kar se kaže v uvrstitvi predmeta
likovne teorije v obvezni sestav predmetnika.
Peter Povh
Op.p. Malo zavajam, Z. D. je v višino meril natan;no 198 cm!
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Program dela
Društva Kerini in Stritarji
za leto 2010
Program je bil obravnavan na skupš;ini društva dne 15. marca 2010 v vrtcu Zvezdica
na Rakovniški 5 v Ljubljani in je bil sprejet brez pripomb, oziroma z odlo;itvijo,
da ostaja zasnova ;asopisa Trte kot predlagana.
1.	:asopis Trte. Izdali bomo štiri številke Trt. Ob
tem bomo zadržali vsebinsko in tehni;no kakovost
na ravni najboljših številk iz preteklosti. Obseg
vsake številke bo praviloma 12 strani, od tega štiri v
štiribarvnem tisku, osem pa enobarvnih (;rno-belih).
Trte bodo vsebovale stalne rubrike, ki so se že uveljavile, kot npr. predstavitve poklicev v obliki intervjujev, predstavitve konji;kov in ljubiteljske dejavnosti, ustvarjalni koti;ek, otroški koti;ek, kuharski
recepti, dediš;ina stavb ter aktualne teme in
poro;anje o dogodkih.
2.	Spletne strani društva bomo razvili do stopnje, da jih
bo mogo;e redno vzdrževati in posodabljati skladno
z željami in predlogi naših ;lanov ter jih uporabiti
za obsežnejše fotoreportaže, ki ne morejo v ;asopis
Trte. Njihov naslov je še vedno http>\\ww.trte.org,
pred tremi leti je bila pla;ana pristojbina za pet let.
Cilj je, da bi spletne strani postale aktualne, uporabne
in atraktivne za ;lane društva kot tudi za druge
obiskovalce.
3.	Dokumentarno gradivo bomo zbirali s ciljem
ureditve arhiva in za morebitno pripravo muzeja.
Glede muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in Stritarjev
bomo zbirali predloge ;lanov in prou;ili najboljše
možne rešitve, ki bi zagotavljale, da morebitna pomembna gradiva ne bodo propadla. Trenutno so
arhivi prepuš;eni v hrambo najbližjim sorodnikom
umrlih, arhiva dokumentov društva in ;asopisa Trte
pa sta na sedežu društva v elektronski in papirni
obliki.
4.	Raziskovanje starejše zgodovine prednikov in
sorodstvenih vezi, izhajajo;ih iz prednikov naših
pradedov in babic, bo še naprej potekalo ob vodilni
raziskovalni vlogi Janeza Bani;a. Ob tem bodo dobrodošli tudi prispevki s podstrešij naših ;lanov in
morebitnih novih zunanjih sodelavcev, ki bodo
razširili vedenje o naših koreninah.
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5.	Piknik bomo organizirali na Bizeljskem pri Jožku
Krainerju z ogledom repnic, vožnjami s ko;ijo in
rajanjem v gostilni Šekoranja v soboto, 28. 8. 2010.
Ve; o tem v napovedi v posebnem ;lanku avtorja
Mirka Jan;igaja.
6.	Ostala druženja>
¤	Pogovor z jubilantko Majdo Povh, ki bo praznovala
polokrogli rojstni dan 30. 4. 2010 (85).
¤	Ogled razstave našega slikarja Zorana Didka, ki
bi letos 11. junija praznoval 100. rojstni dan.
¤	Skupš;ina društva 15. marca 2010 v prostorih
vrtca Zvezdica na Rakovniški ulici 5 v Ljubljani z
ogledom diapozitivov, predavanjem Tanje Colari;
in zakusko.
¤	Slovesnost ob predstavitvi drugega zbornika
Kerinov in Stritarjev (lokacija še ni dolo;ena).
7.	Beleženje pripovedi naših najstarejših ;lanov in
intervjujev z njimi na video- in avdiokasete kot datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje
odlomkov na spletnih straneh ali za ;lanke o Kerinih
in Stritarjih. Dolo;itev pravil za shranjevanje tovrstnih
dokumentov.
8.	Zbiranje finan;nih sredstev za novi zbornik in za
ostale aktivnosti po programu. Ob tem so se prijavili
na razpis JSKD PP-2010, katerega rok se je iztekel
26. 1. 2010. Ob koncu redakcije našega ;asopisa smo
prejeli obvestilo, da je vloga dosegla premajhno število
to;k (56 od 80 potrebnih) in zato projekt Zbornik
ni bil predlagan v sofinanciranje. Pomembno bo torej
zbiranje sredstev s prednaro;ili!
9.	ZBORNIK Kerini & Stritarji> izid druge, izpopolnjene izdaje na ustrezni vsebinski in oblikovni
ravni, ki bo presegla prvo izdajo iz leta 1995 in po
možnosti zajela ;im ve; novih fotografij.
Zapisal> Andrej Kerin

Bila je (še ena)
letna skupščina
Letošnja skupš;ina Društva
Kerini&Stritarji je bila v Ljubljani v ponedeljek, 15. marca. V prijetnem ambientu Vrtca Zvezdica na
Rakovniku smo se pri;eli zbirati
malo pred devetnajsto uro in se
uspešno zbrali kakšno minutko
;ez. Sproš;enemu pozdravljanju
in klepetu je sledilo preštevanje
udeležencev, da ugotovimo, ali je
po pravilniku treba pred nadaljevanjem skupš;ine po;akati trideset minut zaradi premajhnega števila glasov pri glasovanju. Na
sre;o je bilo glasov res premalo in
smo morali na nadaljevanje
skupš;ine po;akati, kar smo prav
uspešno izkoristili za pomenke in
izmenjavo novic. Konec koncev je
skupš;ina dogodek, ki združi
;lane društva iz razli;nih družin
in krajev.
Skupš;ina se je nadaljevala ob
pol osmih. Skozi dnevni red sta
nas prav lepo popeljala predsednik delovnega predsedstva Andrej Stritar in predsednik društva
Andrej Kerin, ki je najprej podal
poro;ilo o delovanju društva v
letu 2009, nato pa še finan;no
poro;ilo. O ;astnem razsodiš;u in

Direktorica vrtca Daša Kerin Cerkovnik
in Miha Kerin

nadzornem odboru sta poro;ala
Janez Bani; in Jože Kova;i;. Andrej Kerin je nato predstavil še
program dela in finan;ni plan za
leto 2010. Priznanja društva pa so
si tokrat prislužili požrtvovalni
organizatorji lanskega sre;anja na
Poljani, in sicer družine Jožeta
Kova;i;a in Andreja Kerina z Broda ter Francija Kerina iz Podbo;ja.
Vsi smo se razveselili tudi to;ke
Razno, saj smo bili deležni zanimivega potopisnega predavanja o
Indiji, ki sta ga izvedla Tanja Colari;
in Luka Primic.

Po kon;anem uradnem delu nas
je ;akalo res veselo druženje, saj smo
najprej s šampanjcem nazdravili Jožetu Cuzaku ob njegovem rojstnem
dnevu ter dedku in babici Berglez ob
rojstvu vnuka Vaneka. Kasneje je bil
prav piten tudi dolenjski cvi;ek, ki se
je lepo podal k šunki v testu in še nekaterim sladkim dobrotam. Sledila
sta ogled prostorov Vrtca Zvezdica
in slovo – do naslednjega druženja
;lanov društva na letnem pikniku
konec avgusta na Bizeljskem.
Marta Strgar

Predavateljica potepa po Indiji Tanja z babico Mici Colari;.

Klepet po skupš;ini Janez Bani;, Andrej Kerin, Alenka Marki; in Irena Didek Pregl.
Foto A.K.
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Življenje na kmetiji
s konji
Pri naši hiši so konji že dobrih
sto let, odkar je pri;el na Brodu gospodariti naš stari o;e. V številni
družini, v kateri je odraš;al tudi o;e
Drej;e, so se preživljali s furmanstvom. Prevažali so gramoz, vozili
les na železniško postajo ter iz bližnjih vinorodnih gri;ev vozili vino
po takratnih kolovozih ne oziraje se
na vreme. V;asih je bilo treba koga
peljati na vlak ali ga iti iskat. Med
drugim so s konji postorili vse na
njivah in v gozdu tudi tistim, ki niso
imeli svoje vprege. Zmeraj so konji
po potrebi peljali praši;ke na sejem
v Novo mesto. Tudi sam sem pomagal o;etu pri vožnji hlodovine in
elektri;nih drogov v Krško.

Simon in Janja sta ob dnevu odprtih vrat 22. 11. 2008
popeljala s kolesljem številne goste, med njimi tudi
Alenko.

V za;etku sedemdesetih let
prejšnjega stoletja smo kupili traktor in za;asno ostali pri eni kobili.
Uporabljali smo jo za lažja dela in
za vzrejo žrebet. O;e se je ve;krat
peljal z njo v Razkriže. Po;asi smo
za;eli rejo plemenskih kobil
pove;evati in povsem opustili rejo
govedi. Imamo kobile posavske pasme in jih vsako leto pripuš;amo.
Ni lepšega za rejca, ko pride zjutraj
v hlev in najde ob kobili skotenega
zdravega žrebi;ka.
Zakaj posavska pasma|
Konji posavske pasme so skromni glede prehrane, ubogljivi in
lahko u;ljivi. So dobro omiši;eni

in dajo dober odstotek klavnosti.
So srednjega okvira in visoki približno 145 cm.
Sedaj pa vseeno še ve;krat ob
pomo;i družine vprežemo dve kobili v zapravljiv;ek in se popeljemo na žegnanje konj ali pa na tradicionalno prireditev dan odprtih
vrat po bližnjih vinskih goricah.
V;asih zapeljemo tudi kakšno
ohcet, ;e nas kdo prosi. Žal pa cena klavnih konj in žrebet še zdale; ni vzpodbudna in vprašam se,
do kdaj bomo ob svojem hobiju še
lahko vzdržali.
V imenu Kerinovih z Broda
Andrej Kerin, Brod 10

Štiriletni plemenski žrebec posavske pasme Krojt, ki plemeni na Kerinovi pripustni postaji na
Brodu. Na povodcu ga drži Simon Kerin. 				
Foto A. K.
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Piknik 2010

Najava piknika, ki bo 28. 8. 2010 na Bizeljskem!
Med vožnjo z avtobusom iz Ljubljane na Bled na
piknik 2008, ko je bil oblikovan predlog za piknik
2009 v Krakovem gozdu, je bilo dogovorjeno, da se leta
2010 ponovi piknik na Bizeljskem, ker bo takrat minilo
deset let od prvega, lepega in uspešnega piknika na
Bizeljskem.
Dogovor je predlagal naš gostitelj izpred desetih let
Jožko Krainer, ki bo prevzel gostiteljsko vlogo tudi pri
organizaciji piknika 2010.
26. februarja 2010 smo opravili ogledni obisk doma;ije
Krainerjevih in se z Jožkom dogovorili o organizaciji.
Piknik 2010 se bo za;el 28. avgusta 2010 ob enajstih
na doma;iji Krainerjevih na Bizeljskem. Ker smo imeli
na zadnjih dveh piknikih vreme z dežjem in ker Jože ne
želi ni;esar prepustiti slu;aju, je v primeru slabega
vremena rezerviral prostor pod zaprtim kozolcem pri
svojem prijatelju Šekoranji, ki je le nekaj korakov oddaljen
od Krainerjeve doma;ije. Iz tega izhaja napoved, da
bo piknik ob vsakem vremenu.
Ob prihodu nas bodo pogostili z golažem, ki ga
bomo zaužili kot rano kosilo ali kot pozni zajtrk. Po
Jožkovem zagotovilu bo golaža v takem izobilju, da
bodo lahko udeleženci »repetirali« ob vsakem povratku
na doma;ijo.

Po zaužitju obroka se bomo sprehodili do cerkve sv.
Lovrenca na Bizeljskem. Pod vodstvom župnika Vlada
Leskovarja si bomo ogledali Slomškovo spominsko
sobo, saj je znani slovenski škof Anton Martin Slomšek
je prav na Bizeljskem za;el svojo duhovniško kariero.
Morda so ga okolica in ljudje usmerili k zbiranju gradiva
za lepe pesmi. Zna;ilna je En hrib;ek bom kupil, katere
avtor je imenovani škof.
Po ogledu spominske sobe nas bodo zapravljiv;ki s
konjsko vprego prepeljali na ogled repnic, nato pa se bomo
odpeljali še na ogled najstarejšega hrasta v Grgovcih pri
Nujecu. Za tem sta predviden povratek na doma;ijo
Krainerjevih in zaklju;ek piknika 2010.
Po prvih ocenah predvidevam, da bo prevoz organiziran z dvema avtobusoma. Oba bi krenila iz Ljubljane,
s tem da bi se eden peljal na Bizeljsko preko Celja in
Krškega, drugi pa preko Novega mesta, Oto;ca, Velikega
Podloga, Podbo;ja, Cerkelj, :ateža in Brežic.
Udeleženci piknika s Primorske in Gorenjske bodo
morali priti do Ljubljane, od koder bi se lahko peljali z
avtobusoma.
Za pripravo voznega reda in predvidenih postajališ;,
da bi omogo;ili najprimernejši vstop na avtobus, se bodo
udeleženci morali predhodno prijaviti. Prijave bom zbiral
do 15. julija 2010 na znani naslov mirko.jancigaj@telemach.
net, o prijavah in dodatnih informacijah o pikniku pa vas
bom obvestil v junijski številki Trt.
Obvestilo spisal vaš tradicionalni organizator Mirko.

Tradicionalni glavni organizator piknikov in sre;anj Mirko Jan;igaj (desno)
in ;lan nadzornega odbora društva Jože Cuzak ob pregledovanju fotografij
za zbornik na seji 22. 11. 2009 v Depali vasi.
Foto A. K.

Gostitelj letošnjega piknika Jožko Krainer v pogovoru z Anico Jan;igaj
in Majdo Povh, ki sta ga prišli leta 2007 pozdravit pred ljubljanski
magistrat pred njegovo furngo do Bizeljskega.
Foto Miha Kerin
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Otroški koti;ek
Kalina je narisala družinico> na desni Kalina, ko je imela vro;ino in norice, proti levi o;i Marko, mami
Maruša Sotler Wedam
Maruša in Ruben.									

Mami in Kalina.									

Sestrični radi
plešeta
Stela in Kalina skupaj obiskujeta "Plesne urice", ki so
za obe najve;ji dogodek tedna. Ob materinskem dnevu
so deklice nastopale za mamice. Težko bi rekli, kdo je bolj
užival, ko so plesale in se na koncu prav ljubko priklonile.
Maruša Sotler Wedam

Kalina Wedam, 3 leta

Prešernov dan
Ko je potekal teden kulture v Ljubljani, je vzgojiteljica
v Stelinem vrtcu razložila otrokom, kdo je bil Prešeren.
Da bi ve; ostalo v triletnih glavah, so izdelali tudi lepljenko s Prešernovim portretom. Ko sem šla tistega dne
po Stelo v vrtec, mi je, ko sem gledala njeno umetnino,
razložila takole>
»Veš, babi, France je bil zaljubljen v Julijo, ampak ona
ga ni marala. Potem je našel eno drugo. Eno Ano. Sta imela
tri otroke, pa so sedaj že vsi pomr;kali.«
Vida Sotler

Stela in Kalina
foto> Martin
Wedam
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France Prešeren
avtorica Stela 3 leta

Ustvarjalni koti;ek

Metuljčki
Ker je kon;no tu pomlad, sem se lotila izdelave
dekoracije v obliki metulj;kov. Izdelamo jih iz barvnega
A4-papirja. Prepognemo ga na polovico in še na pol,
tako da dobimo manjši pravokotnik. Na delu, kjer je
papir prepognjen, za;nemo z izrezovanjem glave in
kril, zaklju;imo pa z repom. Papir prepognemo ob
za;etku kril. Najbolje je, da uporabimo papir razli;nih
barv in vsakega metulj;ka sestavimo iz dveh razli;nih
listov. List druge barve prav tako prepognemo in izrežemo, krila pa oblikujemo bolj okrogla in manjša. Za
dodatno krasitev lahko z luknja;em naredimo še nekaj
luknjic. Oba zapognjena lista sestavimo skupaj in
spnemo. Da bo metulj;ek lahko letel, naredimo še luknjo
in vanjo vdenemo sukanec ali laks. Lepe pomladne dni,
polne metulj;kov, vam želim Daša Kerin Cerkovnik

Za izdelavo potrebujemo>
¦ barvni papir razli;nih barv velikosti A4,
¦ škarje,
¦ luknja;
¦ spenja;,
¦ sukanec ali laks.
Besedilo in foto Daša Kerin Cerkovnik
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Kri/anka

Križanka
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Maša
Simončič

Vane veni vidi vici!
prišel (no, priplaval) - videl in osvojil srci mamice in atija ...

22. novembra 2009 se
je v ljubljanski porodnišnici ob 0.38 presre;nima
staršema Katji in Mateju
Simon;i; rodil prvi otrok,
deklica po imenu Maša.
Na svet je prišla deset dni
prezgodaj s 3030 g in 48
cm.

10. marca 2010 ob 10>37 se nama je pridružil mali sinko,
Vane poimenovan, in sedaj smo prava družinica!
Vane Vol;i;,
lepotec s fotografije,
se predstavi>
Osnovne mere in
tehni;ni podatki>
49 cm - 3380 g 34,5 cm - 9\10\10
Gorivo> mleko
(zmerna poraba)
Odli;no ohranjen
Redno servisiran
Cena> neprecenljiv
Katarina Berglez in
Bine Vol;i;, ponosna
mami in ati

Katja Simon;i;

Urška
Kovačič
Z vso svojo majhnostjo (1220 g in 37
cm) nam je Urška 10.
12. 2009 s svojim rojstvom
priredila
pre;udovito veselje.
Z obiskom v Zburah se vsi lahko
prepri;ate, kako velika je že in kakšne vragolije že
zganja – vabljeni.
Alenka in Peter z Urško

Zala
Kerin
Marko Strgar
Sem Marko Strgar iz Lešnice, imam že 8 mesecev.
Rodil sem se lani poleti mamici Alenki in atiju Tadeju.
Z veseljem bi presko;il aprilske deževne dni in se raje
odpravil na morje. Še dobro, da imam starejšega bratca
Matica in skrbno sestrico Lu;ko, ki me crkljata in
kratko;asita. Ob njiju bom ena, dva, tri - zrasel.

Boži; je najlepši dan v
letu, zato sem ga želela preživeti s svojo mamico Janjo
in atijem Simonom.
Na svet sem prišla že
24. 12. 2009. Mojega rojstva so se razveselili vsi
moji najbližji, ki jih sedaj
zabavam s svojim jokom in smehom.
Nekateri pravijo, da sem podobna mamici, drugi, da sem
atiju. Vi pa kar sami presodite.
Zala Kerin

Vsem srečnim mamicam in očkom novih malčkov velike družine Kerinov
in Stritarjev iskreno čestitamo, Maši, Urški, Zali, Vaneku in Marku
pa želimo veliko sreče na njihovih življenjskih poteh!
Društvo Kerini & Stritarji
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Zadnje novice
In memoriam

Janez Banič ml.
(27. 12. 1970 – 2. 4. 2010)

Na sestanku Upravnega odbora, nadzornega odbora
in uredniškega odbora Trt 22. 2. 2010 smo iz zanesljivih
virov zvedeli, da je doktorirala naša zvesta lektorica
Mojca Stritar in da je za življenjsko delo prejela Prešernovo
nagrado baletna umetnica in naša ;lanica Mateja Rebolj.
Zato smo jima napisali ;estitki.

Na veliki petek 2. aprila 2010
nas je globoko pretresla novica, da
nam je kruta bolezen mnogo prezgodaj iztrgala iz naših vrst Janeza Bani;a – gospodarja na Bani;evi
doma;iji na Brodu 14. S Sabino sta ustvarila prijetno
družino. Spominjam se njegovega nesre;nega padca s
senika nad štalo, pred nekaj leti prav pred ujmo, ki je
poškodovala kozolec. Kako mu je bilo hudo, da ni mogel kozolca kar sam popraviti. Bil je še v cvetu mladosti, poln na;rtov, pripravljen za gradnjo novega modernega gospodarskega poslopja. Zdaj je doma;ija v
ženskih rokah, saj je pred dobrim letom odšel po težki bolezni tudi njegov o;e Jože Bani;. Ostajajo soproga Sabina, mama Mimi in tri h;erke Martina (1994),
Anja Patricija (1997) in Lea (2003). Težko bo poslej,
sem prepri;an,
da bodo delovne roke in ro;ice
pozicija vendar
spletnega
naslova
in velika volja zmogle premagati težave. Morda lahko
k temu kaj pripomoremo tudi Kerini in Stritarji.
Sabini, Mimi, dragim deklicam in vsem najbližjim izrekam v imenu društva Kerini in Stritarji ter v
37 mm
svojem imenu najgloblje sožalje!
Držite se in bodite hrabre!
2r

Andrej Kerin,
predsednik društva Kerini & Stritarji

w w w. k r k a . s i

w w w. k r k a . s i

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

Pisava
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