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SPET SO TRTE OBRODILE, NAJBRŽ GRE ZA POMLAD!
Ker dnevi, meseci, leta čedalje hitreje hitijo mimo eden za drugim, moram
očitno tudi vedno hitreje pisati tele uvodnike. Ker jih skoraj že komaj dohajam!
Trte hočejo iziti kar na vsake tri mesece. To pomeni tri, štiri in že spet sem za pisalnim strojem (tipkovnica in računalnik sta pravzaprav stroja, le papirja ne rabim
v tem izumu). Ampak do vas, v vaše roke, pridejo Trte v papirni obliki. Zdaj pa so
dostopne tudi že na spletni strani. Papirju bo odklenkalo? Kdo ve?
Meni so na papirju ljubše, ker čutim površino gladkega papirja, vdihavam vonj
po barvi, obračam strani, ki šelestijo, in jih na koncu zaprem in odvržem na mizo.
Dokler jih spet ne vzamem v roke in nečesa ne pogledam, preletim zapisanega ali od
blizu pogledam katero od fotografij, ki me vedno navdušujejo. Gre skratka za konkretno stvar, materialno, ki jo držim v roki. Pri računalniku pa je popolnoma drugače. Nekaj mi manjka, ko jih gledam ... Pa še več časa potrebuješ, da prideš do njih.
Mimogrede ti servirajo tudi kakšno reklamo ali dve, že spet zadeneš iPod ali katero
od podobnih igračk, ker si ravno milijonti uporabnik neke strani na medmrežju, za
katero niti nisi nikoli prosil, da bi jo lahko pogledal. Potem malo še pogledaš sem ter
tja in ura, dve sta mimo, Trte so že zdavnaj izginile z zaslona. Velika verjetnost pa je
tudi, da se nekoč, nekje za vedno izgubijo. Izginejo.
Razen seveda tistih na papirju. Ki ga lahko uporabimo večkrat: kot ovojni papir,
kot podstavek za preluknjano plastično vrečko s kislo repo, skodelico, do roba napolnjeno z vročo belo kavo, ali kot gorivni element v času »električne krize«. In še
za marsikaj drugega, kar pa mogoče ne sodi ravno na prvo stran. Tu gre že bolj za
odnos, simbolno držo! Ki pa je seveda digitalne Trte nikakor ne omogočajo. Moja
hči bi seveda zavila z očmi in me takoj razglasila za stare kosti. Zato ker nimam
pojma. Kaj pa sploh še lahko v življenju narediš brez računalnika????
Tako sem na zadnjem sestanku že resno predlagal, da bi mogoče urednikovanje
Trt prevzel nekdo drug, mlajši član naše združbe, a nisem bil uslišan. Ne da ne bi
hotel več sodelovati, ampak razmislek je bil bolj v tem, da bi novi urednik z drugačnimi pogledi mogoče kaj novega, kvalitetnega prinesel v obliko, vsebino ali naravo
Trt. Zdi se mi, da je verjetno o podobnih vprašanjih v okviru svoje vloge v nekem
trenutku razmišljal tudi naš predsednik Andrej. Pa smo ga v kali zatrli, tako kot so vsi
drugi mene. Čeprav sem pojasnil, kaj me žuli.
Tako smo torej še za nekaj časa obsojeni drug na drugega. Kar me sicer zelo
veseli. Če vas malo manj veseli, mi kar sporočite. Se bom skušal poboljšati. In pisati
popolnoma drugačne uvodnike, kot je tale. Sporočiti pa sem vam hotel pravzaprav
samo nekaj: veseli me, da so v vaših rokah spet pravkar natisnjene (na papirju!) nove
Trte, da bi še dolgo redno izhajale in da vas imam zelo rad, ker me že toliko časa
prenašate brez prehudih groženj …
Peter Povh
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ESEJ

Esej povratnika
Po nekaj letih premora se vračam. Kot komet. Se
spomnite Halleyjevega? Takole iz glave, preden grem
preverit v Google, se Halleyjev komet vrne vsakih 87
let, nazadnje pa smo ga videli enkrat v devetdesetih.
(Pavza, ker sem šel guglat.)
OK, popravek. Pride vsakih 76 let, nazadnje smo ga
videli marca 1986. Takrat je dober mesec kasneje razneslo Černobil, nič guglanja.
Tole je druga zgodba. A tudi ta ima lastnosti kometa. In po ambiciji je najmanj kometnega značaja. Z Robijem Jarkovičem sem se prvič srečal ne vem kdaj, ker
sem takrat kot majhen mulo, največkrat s pokojnim
Janezom Baničem mlajšim, vandral po Brodu. Najpogosteje je to bilo tistih štirinajst dni med poletnimi počitnicami, pa med številnimi vikendi tudi. Da sem srečal Robija, ni dvoma, ker sem tudi vse ostale Brjance.
(Prof. Banič, a se jim tako reče?)
To je že pravi junak, ni pa še to ta zgodba.
Prvo srečanje kometa z Zemljo je bilo enkrat leta
2004. Robi mi je nekako, najbrž prek mojega očeta Jožeta,
dal vedeti, da bi rad novo nalepko za cviček iz Gadove
peči. Takrat sem delal v oglaševalski agenciji Mayer
McCann. Enkrat smo se tako pripeljali Mitja Butara, Kri-

POZABLJENA FOTOGRAFIJA
Kot je razvidno iz programa dela Društva Kerini &
Stritarji sprejetega na skupščini, smo v uredništvu
Trt uvedli novo rubriko Pozabljena fotografija in prva
taka od številnih je pričujoča iz leta 2011!
Prepričani smo, da vam bo všeč, dragi bralci.
Uredništvo Trt

Titanik 2011 foto Miha Kerin
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stijan Andoljšek in jaz, poslušali zgodbo o Jarkovičih, nakar smo prespali pri Žolnirju, nakar smo se vrnili v Ljubljano in. In. In. Pika. Komet je odletel. Nič se ni zgodilo.
Drugič je komet priletel januarja 2013. Ideja je bila
že veliko bolj dodelana. Na Gadovi peči bomo naredili
cviček, kot ga svet še ni videl. Cena bo astronomskih
137 €, ob njem bo modra frankinja po 26 €, prodajali
bomo po vsem svetu, a le ekskluzivno, pod strogimi pogoji. Zgodba je dobila nastavke. Gadova peč je izjemno
darilo narave. Peščenjak na redki južni legi na siceršnjem severnem pobočju skupaj z globeljo pod vinogradom ustvarja izjemne temperaturne gradiente. Peščenjak žari od vročine, v jarku je hlad, ki ponoči spusti
peklenščke nazaj na hladno. Vinograd varujejo gadje.
Nekoč so bili v vinogradu, viseli so s trt, danes so skriti
v jarku, zlo, ki preži ob robu, v jedru je dobro. Še več,
cviček je čaša mladosti, tako rekoč gral večnega življenja, frankinja je kamen modrosti, iskani zaklad alkimije.
Simbolika svetega pisma, tako rekoč rajskega vrta je
zbrana v Gadovi peči. Švisssss. In. In. In. Je šel. Komet.
Tretjič bo uspelo. Kajne, Robi?
Gregor Cuzak

Program dela Društva
Kerini in Stritarji za leto 2014
sprejet na skupščini društva 28. 3. 2014
1. Časopis Trte. Izdali bomo štiri številke Trt. Ob
tem bomo zadržali vsebinsko in tehnično kakovost
na ravni najboljših številk iz preteklosti. Obseg vsake številke bo praviloma 12 strani, od tega štiri v
štiribarvnem tisku, osem pa črno-belih. Trte bodo
vsebovale stalne rubrike, ki so se že uveljavile, kot
npr. prispevki iz zgodovine Kerinov in Stritarjev,
potopisi, programi dela, ustvarjalni kotiček, otroški
kotiček, kuharski recepti, križanke na temo Kerinov
in Stritarjev, fotokotiček ter aktualne teme in poročanje o dogodkih, uspehih, rojstvih in smrtih ter
novo rubriko pozabljena fotografija.
2. Spletne strani društva so spet zaživele ob začetku
leta 2014 ob pomoči podjetja Kiron d. o. o. glede ne
relativno slabe izkušnje s podporo zunanje sodelavke
v letu 2013. Obeta se nam pogostejše posodabljanje
vsebine v organizaciji uredniškega odbora SS pod
vodstvom Boža Sotlerja, ki mu bo na voljo prijaznejša računalniška podpora. V letu 2014 bo odbor SS
zagotovil dostopnost do vseh številk časopisa Trte,
kar mu je uspelo že januarja. Svoje vrste bo usposobil
za sprotno posodabljanje vsebine in zagotovil širše
informacije o člankih, objavljenih v Trtah, ter za obsežnejše fotoreportaže, ki ne morejo v Trte. Njihov
naslov je še vedno www.trte.org. Za leto 2014 je bila
že poravnana pristojbina za domeno. Cilj je, da bi postale spletne strani aktualne in atraktivne tako za člane društva kot tudi za druge obiskovalce, vzporedno
se bodo mreže spletale tudi na Facebooku. Čaka nas
še odločitev, v kolikšni meri bodo dostopni podatki o
našem genealoškem deblu.
3. Dokumentarno gradivo bomo zbirali še naprej s
ciljem ureditve arhiva in za pripravo muzeja. Glede
muzeja ali vsaj arhiva Kerinov in Stritarjev pa bomo
zbirali predloge članov in proučili najboljše možne
rešitve, ki bi zagotavljale, da ne bodo morebitna pomembna gradiva propadla. Zato bomo spodbujali
člane, da nam predložijo morebitne filme ali drugačne posnetke v digitalni obliki in tudi na papirju,
namesto da jih zavržejo. Tu bi bilo dobro razmisliti
o sodelavcu, ki bi skrbel za kroniko poleg že ustaljenega delovanja uredniškega odbora Trt.
4. Raziskovanje starejše zgodovine prednikov in
sorodstvenih vezi, izhajajočih iz prednikov naših

pradedov in babic, bo potekalo še naprej ob vodilni
raziskovalni vlogi Janeza Baniča, morali pa mu bomo
najti pomočnika, ki bo z enakim navdušenjem brskal
po koreninah Kerinov in Stritarjev. Ob tem bodo dobrodošli tudi prispevki s podstrešij naših članov in
morebitnih novih zunanjih sodelavcev. Razširiti moramo krog tovrstnih piscev in navdušencev za spoznavanje preteklosti.
5. Srečanje – piknik bomo organizirali glede na dosedanje odzive članstva spet ob Krki pri Velikih
Malencah v soboto, 30. avgusta 2014. Več si preberite v najavi, še več pa bo znanega ob končni najavi
junija 2014.
6. Ostala druženja:
j Skupščina društva v petek, 28. marca 2014, v Ljubljani v Vrtcu Zvezdica na Rakovniški ulici št. 5 v
Ljubljani, združena s predavanjem svetovnega popotnika dr. Andreja Stritarja o kakšnem potepanju.
j Pogovor z jubilantko Marijo Mici Colarič, ki je
25. 1. 2014 praznovala 85. rojstni dan.
j Pogovor z jubilantom Viktorjem Račičem, ki bo
29. 11. 2014 praznoval 85 let.
j Pogovor z jubilantko Anico Leskovec, ki je 2. 2. 2014
praznovala okroglih 80 let.
7. Beleženje pripovedi naših najstarejših članov in
intervjujev z njimi na video- in avdiokasete kot datoteke, ki bi jih lahko uporabili npr. za predvajanje
odlomkov na spletnih straneh ali za članke o Kerinih in Stritarjih. Sem sodijo tudi posnetki pogovorov z jubilantkama in jubilantom, omenjenimi v
prejšnji točki programa.
8. Zbiranje finančnih sredstev za vse aktivnosti po
programu.
9. ZBORNIK Kerini & Stritarji 2010 – objava popravkov. V zadnjih letih smo večkrat pozvali bralce
drugega zbornika, da nam sporočijo morebitne napake v tej obsežni publikaciji, in nabralo se je kar precej
pripomb. Leta 2014 nameravamo na eni strani izdati
popravke, ki jih bomo poslali vsem kupcem zbornika,
kot vložek za knjigo. Popravki bodo seveda služili tudi
ob morebitni novi izdaji čez kakih deset let.
Andrej Kerin
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Spomini na strica
Franca Kerina – botra
Stric Franc Kerin je bil brat mojega očeta Andreja Kerina iz Broda. Starša sta ga izbrala za krstnega botra vsem
svojim otrokom: Andreju, Majdi, Lojzetu in meni, Ireni.
Zaupano vlogo botra je opravil imenitno, saj nas je imel
rad, kar smo čutili, zato se ga spominjamo s toplino v srcu.
Po poklicu je bil mizar v Celju. Ob vsakem obisku
na Brodu, takrat je živela še stara mama, nam je prinašal dobrine, ki so bile v naši mladosti prava redkost, saj
nam jih starša nista mogla kupiti. To so bile dobrote, in
sicer čokolade, pomaranče, banane in hrenovke. Ker je
bil pravi mojster v svojem poklicu, nam je naredil enkratno gugalnico za dva. Na vsaki strani sta bila prelepo
izrezana in pobarvana petelina, ki so ju povezovale deska, na kateri se je sedelo, palica kot držalo med glavama petelinov in nožnik, ki je bil vpet na gugalna loka,
na katerih sta se bohotila velika petelina. Vendar to še
ni vse, saj nam je naredil tudi mizico s štirimi stolčki.
Ob tej mizici smo jedli, risali in se igrali. Prijetno mi je
pri srcu, ko se spominjam, da nam je prinesel slikovno
pravljico v kockah, ki smo jih zložili v kvadrat 4 krat 4
kocke in zgodba o sedmih kozličkih se je pričela odvijati tako, da smo kocke obračali skupinsko po vrstici. Kasneje pa nas je obdaril tudi z igro človek, ne jezi se in s
šahom. Tako smo se vsi naučili šahirati, veliko pa smo
šahirali tudi s sosedovimi otroki in v okviru osnovne
šole hodili na šahovska tekmovanja.

Naša mladost na deželi ob zeleni Krki je bila lepa,
čeprav se tega takrat nismo zavedali in smo si želeli spoznati širši svet, druge kraje in običaje. Stric France ali na
kratko boter, kot smo ga klicali, nam je na več načinov
odpiral okno v svet, saj sem bila med drugim tudi kot
osnovnošolka pri njegovi družini v Celju na zimskih počitnicah, kar se mi je vtisnilo v prijeten spomin.
Irena Iskra

Botrija; Z desne Franc Kerin – boter, Franci Kerin, Anica Banič,
Irena Kerin - avtorica, Točka Banič, Majda Kerin – birmanka, Jože
Banič, Andrej Kerin, Drejče Kerin – oče, Jožko Kerin – bratranec.

Razmišljanja na temo želja
Pred kratkim mi je prišla v roke knjiga Dnevnik cesarja Marka Avrelija v prevodu Antona Sovreta, v nemškem
prevodu pa z naslovom Pota do samega sebe. V njej sem
po hitrem pregledu prebrala podčrtane stavke, v katerih
so sporočila, da ne smemo biti sužnji želja in strahu, pohlepa po denarju, ker sreča ne prebiva v čredah in zlatu,
ampak srečo najdemo tako, da živimo v skladu z naravo,
v skladu z razumsko božansko silo, ki biva v nas.
Pri tem sem se spomnila svoje stare mame Antonije
Kerin – »ta mame«, ki me je kot predšolsko deklico nosila na hrbtu (»na štupa rami«) v posteljico spat, za njo pa
je kot varnostnica korakala mama. Stara mama je ob raznih težkih situacijah, povezanih z željami, da bi se dobro
izteklo, večkrat dejala: »Kakor je božja volja.« In šele se-
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daj, vsak dan, bolje razumem bistvo tega izreka, saj je tako
pomirila sebe, pa tudi svoje najbližje. Izteklo se je, kakor
se je, v vsakem primeru pa je bilo treba dejstva sprejeti.
Koliko bogatih življenjskih izkušenj je bilo v naših
prednikih, ki so jih v kratkih, strnjenih izrekih vsajali v nas
in nam s tem pomagali razsvetljevati našo življenjsko pot!
Kakšne pa so moje želje danes? Odgovor ni enostaven, seveda pa si v tem globalizacijsko zmedenem svetu
želim miru, čim manj naravnih nesreč in spoštovanja
kulturnih različnosti.
V ožjem družinskem krogu pa si želim zdravja, razumevanja in veselja, da smo tukaj in da nadaljujemo pot
naših prednikov.
Irena Iskra

Srednja šola
Spomnim se, da sem se kot majhen otrok peljal v
avtu s starši mimo Gimnazije Brežice, kjer sem videl veliko dijakov in dijakinj. Vprašam: »Ka je tu za ena šola«?
» To je pa gimnazija,« mi povejo. Hja, gimnazija, tukaj
me pa že ne bojo videli, sem si rekel. Bil sem še v nižji
stopnji osnovne šole, ampak sem vedel, da gimnazija
pomeni učenje; kar zmrazilo me je. Par let kasneje »sem
pojev ta zarečen kruh«.
Dolgo nisem vedel, kam bi se vpisal, in dva tedna
pred vpisom za srednjo šolo sem se odločil za gimnazijo v Brežicah (GIB), ekonomski oddelek. Poleg mene je
tja hodilo še šest sošolcev iz OŠ Podbočje. Štirje so bili
v razredu A ali evropskem oddelku in dva v razredu C
ali splošnem oddelku. Razred E, ekonomski oddelek, tu
sem pa jaz. Razred E je sestavljen iz dijakov iz okolice
Krškega, Brežic, Sevnice, Artič, Dobove, Cerkelj in seveda Podbočja, žal sem jaz edini od tam in prav tako
edini s te strani Krke.
Ja, veliko sošolcev je spet srečalo nekdanje sošolce
iz nekaterih osnovnih šol. Teh privilegijev nisem imel.
Velikokrat je šlo za pričkanje, raje rečem bahanje s svojim mestom ali krajem, češ kaj vse oni imajo in mi ostali tega nimamo. Bil sem samo nevtralno tiho in poslušal
bedarije. Včasih so me pohecali, če sem rekel kako podboško besedo. Bili smo z različnih koncev, pa zato tudi
jaz nisem svojih besed prilagajal sogovornikom.
Vesel sem bil, da sem dobil za sošolca starega znanca,
gosta iz naše gostilne. Sčasoma smo se spoznali in se lahko tudi bolj pomešano družili.
Bili smo po svoje zanimiv razred, bolj leni za učenje in
najbolj nas je pritegnil zvonec, tisti, ki je pomenil konec
ure. Najlepši razgled na razred, in da sem lahko vadil sluh,
sem največkrat sedel v zadnji ali predzadnji vrsti. Velikokrat sem pozabil, da vadim sluh, in padel v kako debato s
sosedom. V vseh štirih letih mi ni zmeraj uspelo sedeti
zadaj in pri nekaterih predmetih sem bil kazensko premeščen v sprednje vrste. Spredaj mi ni bilo všeč. Malo
lažje je bilo, če je bila v redu profesorica, saj veste, tako in
drugače v redu. Zadnje vrste so mi bile res všeč, tako sem
enkrat dobil kazensko izbiro: sprednja vrsta ali recitiranje
za Prešernov dan. Pa sem odrecitiral, pa še profesorica
me je lepše gledala.
Nam, fantom v E-razredu, je bila najvažnejša ura
športne vzgoje. Hitro smo spoznali, da nas kar dosti
zna zelo solidno igrati nogomet. Vsako leto je bilo
medrazredno gimnazijsko tekmovanje v nogometu,
tekmovalo je 20 razredov. Kar dvakrat nam je na tem

Klemen z mamo Eriko na maturantskem plesu.

tekmovanju uspelo zmagati, v drugem in četrtem letniku. Dobro se spomnim finala v drugem letniku, tisti
sončni dan in polno gledalcev (dijakov in profesorjev),
mi »pobčki« iz drugega letnika pa smo kar zmagali na
turnirju. Verjetno je bil to naš največji razredni ponos
ali pa dosežek.
Nazaj k resnejšim uram. Bili smo tudi malce prefrigani, predvsem pobje. Nam se ni dalo pisati snovi pri
vseh predmetih, so pa zato punce še kar naprej vneto
pisale, da ja ne bodo česa izpustile. Ko je šlo za kopiranje
snovi, so nam posodile zvezke, takrat smo morali biti še
posebej prijazni in ustrežljivi. Ja, »patroni« si nismo
snovi doma ali med odmorom prepisovali in se tako
sproti učili, kopirat smo šli in odšteli nekaj denarja. Ne
veliko, govorim o centih, kdaj pa je bil tudi kakšen evro,
če je bilo snovi veliko. Kopirnica v GIB nam je bila kar
domača in z našim odhodom je izgubila eno glavnih
strank. Profesorji pa so si ob našem odhodu verjetno
malce oddahnili.
Za konec na kratko o srednješolskih letih. Na dan
so bile po dve ali tri dobre stvari: športna vzgoja, malica, zvonec ali konec ure. Malo heca. Bile so ure, ko je
bila zanimiva snov in si pozabil na čas. Velikokrat je
bilo tudi kakšno kampanjsko delo in smo morali kaj odigrati ali bili razdeljeni v skupine in argumentirati. Bilo
je vsega, vsem je skupno, da je hitro minilo.
Klemen Kerin
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FOTO KOTIČEK

Fotografski natečaj
KRAJINA

Društvo krajinskih arhitektov
Slovenije DKAS je v jubilejnem letu
2012 ob 20-letnici delovanja razpisalo fotografski natečaj Krajina. Natečaj je imel dve temi: a) Kulturna
krajina, posneta v barvni fotografiji,
in b) Strukture v krajini v črno-beli
fotografiji.
Vsak udeleženec je na natečaju
lahko sodeloval z največ petimi fotografijami na vsako temo. Na natečaj se je prijavijo okrog 150 avtorjev.

Žirija je izmed prejetih fotografij izbrala ožji izbor, izmed katerih so izbrali tri najboljše v vsaki temi. Podelili so nagrade za prvo, drugo in tretje mesto ter nekaj posebnih diplom.
Ožji izbor in med njimi najboljša dela so razstavili v novem dekanatu Biotehniške fakultete UL. Razstavo so odprli v četrtek, 22. novembra 2013, bila pa je odprta do
konca leta 2013.
Andrej Kerin ml.

Žehte
sveta
Zgodile so se tudi Aljine Žehte
sveta: prva samostojna fotografska
razstava naše urednice fotokotička
Alje Pregl. Sam sem si jo z veseljem
ogledal. Bila je navdušujoča tako
po motivih kot pisanosti izbora in
postavitvi. Oglejte si tri njene žehte, še več pa lahko tudi na naši
spletni strani www.trte.org, če ste
zamudili razstavo v živo.
Iskrene čestitke, Alja!
Andrej Kerin v imenu uredištva Trt

Okrog Manasluja, Nepal, 2013
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Pripis k fotografskemu dogodku
Naj vam prišepnem, dragi bralci, da je bil med izbranimi avtorji
tudi poročevalec o dogodku, moj
soimenjak, nečak Andrej Kerin
ml., s fotografijo iz Banovca, kjer
smo vsi udeleženci slavja ob okrogli obletnici Anice Kerin uživali
med drugim tudi v pogledih na Krško polje, kjer so se ob osončenih
goricah v temačnem vremenu valili beli oblaki, iz Krakova pa so puhtele meglice. Ta motiv je izbral Andrej in z njim prepričal tudi žirijo.
Ceremonial odpiranja je potekal pod vodstvom predsednice
Društva krajinskih arhitektov,
»naše« Suzane Simič, ki je pristopila k meni pred odprtjem, misleč, da
je posnetek moj, po pojasnilu, kdo
je avtor, pa se je spoznala s svojim
mrzlim bratrancem Andrejem. Po
opravljenem odprtju in podelitvi
nagrad ter diplom smo lahko udeleženci demokratično izrazili tudi
svoja mnenja tako, da smo ob dveh
najljubših delih prilepili po en samolepljiv krogec. Če sem prav razumel, naj bi obiskovalci tako izražali svoje mnenje tudi do konca
razstave, a žal je čas prehiter, na
razstavi se nisem več oglasil in tako
ne morem potrditi svoje domneve.
Lahko le še izrazim čestitko: bravo,
Suzana, za dobro organiziran natečaj, razstavo in potek odprtja, in
bravo, Andrej, za uvrstitev!
Andrej Kerin

Pomlad prihaja
Pomlad prihaja je bila razpisana tema za tokratni fotokotiček. In pomlad je prišla. Tudi z Gregovo cvetočo marelico v Depali vasi, Božovo
pravljično hišico in mojo cvetočo kanto za smeti.
Ker prav velikega navala za sodelovanju v fotokotičku ni, sem pomislila,
da vas morda preveč omejim s temo. Tako za naslednjo številko Trt razpisujem temo »Prosto« in vas vabim k sodelovanju. V dobi digitalnih fotoaparatov in pametnih telefonov imate gotovo kako dobro fotografijo. Morda pa
pošljete kak danes moderni »selfi«?
Se veselim vaših prispevkov na e-naslov odklopi@gmail.com do 20.
maja 2014
Vabljeni!
Alja

Gregor Cuzak, Cvetoča marelica v Depali vasi

Kathmandu, Nepal, 2013

Alja Pregl, Cvetoča kanta za smeti

Božo Sotler, Pravljična hišica

Kriški podi, Slovenija, 2009
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Ustvarjalni kotiČek

Barvita vaza iz steklenice
Vaza, v katero se bo prav lepo
podala kakšna cvetlica, bo nastala iz
steklenice. Kakršna koli steklenica
nam bo prav prišla. Steklenico
bomo okrasili s servietno tehniko.
Potrebujemo barvaste prtičke s čim
lepšimi spomladanskimi vzorci.
Razrežemo jih na manjše kose, tako
je tudi nanašanje lažje, pa tudi motive lažje razporedimo. Prtičke razslojimo in uporabimo zgolj potiskani sloj papirja. Lepilo za les razredčimo z vodo in ga z mehkim čopičem
nanašamo čez kos prtička, ki smo ga
položili na steklenico. Sprva se zdi,
da so prtički popolnoma prozorni,
saj se napijejo lepila, a ko se to posu-

ši, zaživijo v lepih barvah. V vazo
seveda lahko nalijemo vodo, pri pomivanju pa morali biti previdnejši,
saj lahko v nasprotnem primeru pomijemo stran tudi dekoracijo. Da bo
obstojnejša, jo lahko polakiramo,
kar pa nekoliko spremeni barve.
Barvito pomlad vam želim!
Potrebujemo:
j steklenico
j mehak čopič
j lepilo za les
j raznobarvne papirnate prtičke
j škarje
Daša Kerin Repinc
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Križanka

Prebujanje pomladi
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Prva prometna
nesreča
ANA KERIN,
ROJ. KODRIČ,
1939–2014

Rodila se je 25. 3. 1939 na Dobravi pri Podbočju v skromni družini, kjer je odraščala. Že v rani
mladosti je pomagala doma in na
okoliških kmetijah, kjer je opravljala vsakršno delo. Tako je spoznala tudi svojo ljubezen, moža
Martina. Leta 1960 sta se poročila
in ustvarila dom na moževi kmetiji
na Slinovcah. Zemlja je bila vedno
obdelana, gospodinjska opravila
prav tako opravljena, čeprav v družini s petimi otroki ni bilo ravno
lahko. Ampak otroci so rasli in
niso čutili pomanjkanja, ker je Ana
služila kruh na okoliških kmetijah,
dokler se ji ni ponudila priložnost
za redno zaposlitev v OŠ Kostanjevica na Krki, kjer je dočakala upokojitev. Skrbela je za dom in družino, razveseljevala se je svojih vnukov, ko so prihajali na obisk, in vedno je bila dobre volje in vesela.
Energije in volje ji je zmanjkalo zadnja tri leta, ko se je prvič spopadla
z boleznijo. Otroci so ji posvetili
vso pozornost in skrb, še posebej
sin Jani, ampak bolezen je bila
močnejša. Tako je 27. 3. 2014 za
vedno zaprla oči in zaspala.
Jožica Malenšek

Ko smo živeli v Krškem od
leta 1932 do konca leta 1937, kjer
smo imeli v najemu hotel Gregorič, je bilo v sklopu hotela tudi veliko dvorišče, s treh strani obdano
s hišami, ena stran pa je imela
vhod in izhod na glavno cesto, ki
je peljala mimo. Oče si je kupil za
svoje potrebe lepo moško kolo.
Seveda sva brat Jože in jaz, stara
deset in osem let, v očetovi odsotnosti tudi vzela kolo in se naučila
vsak po svoje voziti. Jože nad
štango, stoje, ker je bil premajhen, da bi dosegel sedež, jaz pa
sem pod štango stegnila nogico,
da sem lahko poganjala. Urša,
najmlajša sestrica, pa bi se tudi
rada peljala in jaz sem jo tako lepega dne zrinila, da je nekako seMajda na konju
dla gor na štango in pognala kolo
na cesto. Kot sem prej napisala, je dvorišče bilo s treh strani ograjeno,
zato nisem videla, ali je kakšno vozilo na cesti, in tako sem zapeljala izza
zidu na cesto, kjer pa je mlad fant pripeljal svojo deklico, sedečo na
štangi, in tako sta se obe vozili zaleteli. Midve z Uršo sva bočno trčili v
onadva na cesti. Paru je nekako uspel ostali pokonci, midve pa sva se
krepko zvrnili. Meni se ni zgodilo nič, Urša pa si je močno razbila koleni, ki sta se zagnojili in zdravljenje je trajalo kar dolgo, vendar smo k
sreči za sosede imeli lekarno- Gospod lekarnar nam je prijazno pomagal, da sta se koleni brez posledic pozdravili.
Majda Povh

Jožici Malenšek, vsem njenim
bratom ter njihovim najbližjim
ob prezgodnjem slovesu od njihove
mame in babice izrekamo
iskreno in globoko sožalje.
Kerini & Stritarji
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Prvoaprilska šala, mnogo let nazaj,
ko sem še bil mlečnozob
Stanovali smo v centru Ljubljane v drugem nadstropju. Naročeni smo bili na časopis Ljudska pravica,
ki so nam ga vsako jutro dostavili skozi pisemsko odprtino na vratih.
Tako sem nekega 1. aprila prvi pobral časopis in ga
zamenjal s starejšim. Kmalu zatem je oče kot običajno
vstal, odšel po časopis k vratom in ga začel prebirati v
postelji.

Najprej politika, kronika, šport in na koncu še osmrtnice – parte. Pri partah se je v branje vključila tudi
mama in se začudila: »Ali ni ta možak že enkrat umrl?«
Tako sta starša ugotovila, da sem jima podtaknil
star časopis in se pošalil za 1. april.
In danes, je kaj drugače, ko prebiramo časopise? Bolj
ali manj samo blablabla. Le na osmrtnice se zaenkrat še
lahko zanesemo.
NOMIS

Prva najava piknika 2014
PIKNIK 2014 Čeprav se je šele dobro začela pomlad, smo v mislih že na koncu poletja, na našem
tradicionalnem pikniku. Lansko druženje v Velikih
Malencah je bilo za večino udeležencev tako prijetno, da ste mnogi že takoj po njegovem koncu izrazili željo, da se naslednje leto dobimo na isti lokaciji. V
društvenem odboru smo idejo sprejeli odprtih rok in
tako načrtujemo piknik 2014 na zadnjo poletno soboto, to je tridesetega avgusta, na vsem dobro znanem in preizkušenem prostoru v Velikih Malencah.

Kulturni del druženja je še v pripravi, predvidoma ga
bomo objavili v naslednji številki Trt in seveda tudi
prek spleta. Odprtih je več možnosti za oglede, a o
podrobnostih kasneje. Rezervirajte si trideseti avgust
že zdaj, da bomo v polni zasedbi praznovali pripadnost naši veliki družini. Edino, kas nas lahko ustavi,
je vreme, ampak kot trenutno kaže, bo vroče. Ali pa
vetrovno. Ali pa bodo nevihte s sodro. Več bo znanega okoli 24. avgusta!
Marko Banič

Tukaj izrekamo tudi posebno zahvalo
dobrotnikoma, ki sta pokrila stroške
za najem prostora za piknik ob Krki
2013 a želita ostati anonimna.
Upravni odbor K&S
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Zadnje novice

Sofija Iskra

Moja vrla vnučka Ališa in Anže

Srečna babica Irena in dedek Darko Iskra sporočava veselo novico, da se je najinemu sinu Lovru in njegovi ženi Ani 20. decembra 2013 rodila najina prva
vnukinja Sofija. Sedaj jo že pestujeva in komaj čakava,
da ji bova pripovedovala in brala pravljice.
babica Irena in dedek Darko

vnuk Anže, roj. 16. 7. 2013

pozicija spletnega naslova

Ališa je že bila predstavljena v Trtah in je v polčetrtem
letu, Anže pa vstopa v deveti mesec življenja. Je priden,
rad je ribe in pridno raste.
Oba vnučka komaj čakata na skupni ribolov z dedijem.
Dedi Simon Perko

37 mm

Srečnim staršem in starim staršem
iskreno čestitamo, mali Sofiji in
2r
malemu Anžetu pa želimo veliko
r
sreče
na njunih
w wživljenjskih
w . k r k a . spoteh.
i
Kerini in Stritarji

w w w. k r k a . s i

Tadej, Ana, vnuk Anže, babi Antonija, vnukinja Ališa
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