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SONCE BO - SONCA NE BO
Ker se moramo letos ves čas soočati z vremenskimi nedoslednostmi, po navadi spregledamo vsakodnevne, dosti bolj pomembne zadeve. Kaj pa je z vremenom tako nenavadnega, da ga spet omenjam v uvodniku? Navadno so kmetje pri
nas bolj gledali na to, če bo pravočasno dež zalil žejno zemljo. Mi, generacije
odrasle v mestu, pa vedno bolj gledamo na to, da ne dežuje. Ker za ne deževen
izhod potem ne potrebuješ dežnika, ustreznih čevljev, prevoza (avto ali avtobus
namesto kolo ali pešačenje!).
Tako pa letos vsi skupaj, na deželi in v mestu, vrtimo in obračamo glave gor
v nebo in po tihem ali na glas že skoraj vsak dan bentimo »že spet bo padalo!«.
In potem tudi imamo osnovo za tisto »mrmranje« skozi zobe…
Seveda nam gre na jetra vsakodnevno pršenje, kapljanje, zlivanje in polivanje
z vodo! Ni namreč »prirejeno« naši vsakodnevni rutini in zato potrebujemo več
energije, ker aktivno pristopamo k problemu. Potem smo seveda utrujeni in tečni kot muhe pred dežjem (seveda!) in krog je z DEŽJEM spet uspešno zaključen!
Ampak naše, že v naslovu zajeto vprašanje ali sonce bo ali ne bo, ni imelo
prave teže na sam dan našega vsakoletnega srečanja na travniku pri Malencah ob
Krki. Sonce je sijalo in je moralo sijati vsem deževnim oblakom navkljub. Zakaj?
Zato, ker smo se tako odločili in za ta dan naročili sončno vreme. Na travniku se
dež od malo prej sicer še ni posušil. Krka je bila čista ampak visoka. Nekateri , ki
so zapeljali na travo, so imeli potem težave zaradi blata pri odhodu, spet drugi so
se podali na avanturo s kanuji po Krki navzdol. Ampak kdor je prišel mu ni bilo
žal. Nam še najmanj, čeprav smo morali prekmalu nazaj v Ljubljano. Ta piknik si
bomo še posebej zapomnili: na sam dan srečanja je prijokala na svet in se nam je
pridružila, pa tudi vam seveda, še ena vnukinja, nova članica društva
Kerini&Stritarji, Kaja. Tak prihod pa je treba še posebej proslaviti. In smo ga!
Medtem, ko to pišem, so spet obrodile trte. Vino bo! In torej tudi TRTE!
Peter Povh
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Prelestna Krka
foto Andrej Kerin ml.

Veslanje po Krki,
30. avgusta 2014
Sredi avgusta, tam nekje okoli Marije, se mi je zaradi
stalnega, tako rekoč monsunskega deževja preko celega
poletja zdelo, da nas bo ob takšnem tempu padavin, z
jesenjo doletel kar vesoljni potop. In prav zadnjo soboto
v avgustu smo načrtovali tradicionalni društveni piknik
ter spust s čolni po Krki. Bomo sploh lahko prišli na
Dolenjsko, če bodo vse ceste poplavljene in podobne
črne misli so mi šle po glavi. No, Jupiter ali kdorkoli že
tam zgoraj, se je očitno od stalnega mešanja megle
utrudil in za konec avgusta dovolil soncu, da je pregnalo oblake, mi pa smo tako imeli za svoj piknik božansko
vreme in zeleno luč za spust s čolni.

Pred startom veslačev v Gazicah

čajno. Za tisto pravo poletno lenobno in toplo Krko
je potrebnih vsaj teden vročih, sončnih dni brez dežja. Zato pa smo s hitrejšim tokom brez pretiranega
naprezanja hitro napredovali proti cilju. Našim petim čolnom se je med plovbo občasno pridružilo še
nekaj drugih čolnov, polnih veseljakov in ljubiteljev
dolenjske lepotice. Na trenutke je bilo celo videti, kot
da vlada na reki prometna gneča, kot v kakšnem daljnoazijskem pristanišču.

V strelcih

foto Andrej Kerin ml.

Labod v letu

foto Andrej Kerin ml.

foto ak

Po utečeni proceduri smo veslanje začeli v kombijih, s katerimi so nas z Velikih Malenc odpeljali do
Velikega Mraševega oziroma do Gazic, kjer gre pot
mimo vrste hramov in zidanic, tako da je skoraj nemogoče uiti povabilu na kozarček cvička. To smo na
hitro opravili in se nato podali k reki, kjer smo splavili čolne in se vkrcali. Prijavilo se nas je skoraj trideset
članov društva in razporedili smo se v dva velika kanuja, v katerih je prostora za deset potnikov in tri
manjše kanuje, kamor udobno sedeta dva odrasla ali
štirje otroci. Otroško posadko sta suvereno vodila
Kovačiča, Tim in Jaka, izkušena veslača, morjeplovca
in raziskovalca. Odveč je poudarjati, da je bil ta čoln
daleč najhitrejši.
Po vkrcanju smo zaveslali med mušice, kačje pastirje, kače in some. Da, tudi kakšno kobranko lahko
opaziš, kako moli glavo iz vode in se zvija pod gladino na svoji kačji poti. Ampak tokrat jih ni bilo, ker je
bila Krka nekoliko višja, hitrejša in hladnejša kot obi-
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Prek brzice za okljuko pri Bušeči vasi je šlo gladko
in brez nasedanja. Običajno mora na tem mestu polovica posadke stopiti iz čolna, da sploh lahko potegneš čoln preko plitvine. Ustavili smo se na otočku
pred Cerkljami, ki s svojo prodnato sipino vedno prijazno vabi h kopanju. Tokrat smo le nekateri najpogumnejši zakoračili do kolen v mrzlo vodo. Sledila je

še vožnja pod lesenima mostovoma v Cerkljah in Borštu, potem pa
smo že priveslali na cilj v Velikih
Malencah, kjer smo čolne zvlekli
nazaj na suho in nadaljevali z druženjem na našem pikniku.
Veslanje po Krki je vedno
lepo doživetje. Drevje in grmovje
na bregovih poskrbi, da imaš sredi reke neverjeten občutek samote in oddaljenosti od civilizacije,
kot da bi bil nekje sredi divjine,
čeprav so le streljaj stran naselja,
obdelane njive, rastlinjaki in ceste. Krka je tudi edina slovenska
reka, ki je primerna za kopanje
brez neoprenske obleke, kar jo
naredi še toliko bolj zanimivo in
lepo. Če parafraziram Gregorčiča: Krasná si, hči gričevja!
Marko Banič

Fantiči in dekliča na slamnatih balah

Vsi veslači na otoku

obe fotografiji Andrej Kerin ml.
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Zbrali smo se na grajskem dvorišču v Brežicah

Viteška dvorana

foto AK

foto Andrej Kerin ml.

Specialni oblič za utore z letnico 1774
foto Andrej Kerin ml.
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Janez v tipični kmečki hiši

foto Andrej Kerin ml.

Pozorno smo prisluhnili vodičkini razlagi

foto Andrej Kerin ml.

Čevljarska delavnica

foto AK

Skupinska fotografija ko nas je bilo največ zbranih na prostoru za piknik hkrati

Pod mostom v Cerkljah

foto Andrej Kerin ml.

foto Andrej Kerin ml.

Kanu št. 2

POZABLJENI FOTOGRAFIJI
1.
Jože (Pepi) Stritar je bil rojen leta 1892. Fotografija je nastala v Pulju 1913, pri fotografu
na Piazza Nimfea, kjer je kot polnoleten služil
vojaški rok na Verudi. Potem je moral ob izbruhu vojne 1914 s svojim regimentom v Galicijo.
2.
Jože (Pepi) Stritar, že s činom, kot vojak na
soški fronti 1917. Na zadnji strani fotografije
je lastnoročno napisal:
12. maja 1917 na dan začetka desete soške
bitke svoji mamici njen sin Jože.
Bil je ranjen in po rehabilitaciji poslan domov na dopust, ker je bila kmetija brez gospodarja.
Peter Povh
Ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne
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foto AK

Poplava v Podbočju
2014
Bil je navaden petek, potekalo je še svetovno prvenstvo v košarki. Dušan Kerin, naš sorodnik iz veje
Kerinov, je imel v naši gostilni veselico ali proslavljanje odhoda v penzijo. Imeli smo se dobro, tudi glasba
je bila prisotna, zato sem lažje …»kelnaril«.
Najprej so nastopili Dubrovnik Band iz Hrvaške, v
bolj poznih urah pa še ansambel Romana Hervola.
Ob desetih je bila polfinalna tekma svetovnega prvenstva v košarki - Srbija : Francija. Napeto sem jo spremljal in nič slutil kaj bi lahko bilo čez 3-4 ure. Srbija je
zmagala in verjetno se je spila »runda« za šankom še
na ta račun. Bilo je kot neko premo sorazmerje, bolj
kot je šla veselica proti koncu, bolj je deževalo.
Naš potok Sušica je naraščal. Magda je šla ob pol
dveh zjutraj preverit naraščanje potoka, ki je 4m poleg
naše manjše hiše ali »nove hiše«, kot ji mi pravimo že
14 let. Potok, ki je na pogled ob lepih, ne deževnih poletnih dnevih zelo plitek (pri sprehodu s škornji po Sušici bi ostali suhi), je na ta presenetljivi petek narastel
že za 3m. Konca še ni bilo, dež ga je še hranil. Nahranil
ga je toliko in tako hitro, da je bila voda na našem dvorišču kmalu dostopna za klet ali »kevder« po naše.

Gostilna Gadova peč pod vodo

Pogled na podivjano Sušico
z zidanega mostu

Razdejanje v kleti po poplavi
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Vodo smo prehiteli le s prestavitvijo živil na višje,
npr. krompirja. Bila je panika kaj narediti, da preprečimo vhod vode v klet. Poklicali smo vaške gasilce ali so
aktivni, če polnijo vreče s peskom. Brž v naš avto Caddy in proti gasilskem domu, kjer so vreče že čakale.
Kljub temu, da je bila voda že v kleti, smo vreče postavili okoli stopnic, saj bi lahko bila škoda še večja. Tako
smo naredili tudi pri naši drugi hiši, ki pa je bila znotraj
od poplave nedotaknjena. Vsaj nekaj. Vodo v kleti smo
nato s črpalko prečrpali. Dela s samo vodo je bilo res
veliko, še več dela pa nas je čakalo popoldan tega dne.
Bila je prava dogodivščina. Nikoli še nisem videl tako
naraslega potoka, toliko vode na našem dvorišče.
Ko smo doma opravili in je voda nehala naraščati,
smo šli s kolegi še malo po Podbočju. Najbolj je bilo zanimivo na zidanem mostu, opazovali smo kako tu voda
dere in se spraševali ali bi sploh imeli kaj možnosti za
preživetje, če bi na tem mestu padli v vodo. Zaradi dogodka sem pozabil na utrujenost in komaj zaspal. Mislil
sem, da sanjam, da me kličejo angeli, da gremo na potovanje v najlepšo deželo. Malokrat se človek zbudi in lahko nadaljuje sanje, jaz sem jih, delno. Klicala so me naša
dekleta ali kuharice, ki so v belo oblečene kot angeli,
sledilo pa je potovanje z samokolnico, vedri, gasilsko
cevjo… da bi počistili vse blato, ki ga je nanesla voda.
Malo za šalo: Ko smo delo opravili, je bilo naše
dvorišče lepša »dežela«. Preko potoka, na makadamski cesti, je bil meter globok in približno 4m dolg jarek. Kar ne moreš verjeti, kakšno moč ima voda. Nič
več se nisem spraševal, kaj če bi kdo takrat ob zidanem mostu padel v vodo. Vaške starešine so rekle, da
je bilo tako ali še hujše leta 1937. Saj pavza je bila dolga, zdaj bi bila lahko še daljša, vse do 9731.
Klemen Kerin

Čistilna akcija v Podbočju
vse fotografije foto Marjan Dornik

O katastrofalni povodnji
Sušice leta 1937
Iz poročila Dolenjski hudourniki, ing. Lojzeta
Kerina v začetku leta 1938 razberemo naslednja dejstva hudourniškega delovanja potoka Sušica v noči
iz 1 na 2 avgust leta 1937.
»Sušica
Dne 1 avgusta 1937 je bila v dolini Sušice katastrofalna povodenj. Na vseh straneh padavinskega območja Sušice se je napilo plazovje v izredni meri. Trgali so
se celi kompleksi gozdov, ki so se z ogromnimi masami
materiala vred valili po silno narastli strugi Sušice.
Razen tega je Sušica pobrala vse, kar ji je bilo na poti,
tako: hlode, drevje ob potoku, poslopja, živali, etc
V Sv. Križu je na primer odnesla 26 gospodarskih
poslopij, 6 poslopij pa je premaknila od 5 do 40 m
daleč. Struga je na mnogih odsekih popolnoma zasuta z materialom, drevjem, hlodi, etc. Drugod je zopet
poglobljena do 5 m, močno razširjena, bregovi raztrgani, popolnoma premaknjena ter zasuta z materialom, ki ga je prinesla struga Sušice in njeni pritoki.
Škoda je bila uradno ocenjena na 2 milijona dinarjev.
Z večjimi gradbenimi deli se preteklega leta ni pričelo,
ker se je pomikala gradbena sezona proti koncu in ni
dopuščalo slabo vreme. Z najnujnejšimi deli s trebljenjem Sušice je pričel hudourniški odsek v pričetku oktobra 37. Radi ponovnega nastopa deževne dobe v
novembru in decembru pa tudi tu ni bilo mnogo doseženega. Potrebila se je struga med Sv. Križem in Šutno
na daljini cca 200 m, ter zgradil en provizorični lesen
most v Dolu, 8 m. Prvo je bilo potrebno, da se je voda,
ki se je razlivala po travnikih in njivah zopet zbrala
na odtočnem odseku v strugo, drugo pa radi vzpostavitve potrebnega prehoda.

Gradbeni stroški so znašali za omenjena dela 22.000
din in so kriti iz banovinskega Prednostnega sklada. Ob
navedenega zneska je zarobljeno cca 2/3 za mezde delavcev, ostalo pa za material in drugo. Z delom se je
pričelo 12 oktobra 1937 in se je po daljših vmesnih presledkih radi slabega vremena zaključilo v začetku januarja 1938. Delo je bilo nato prekinjeno radi zime. V tekočem letu bi bilo nujno, da se izvede vsaj 1 pregradba v
glavni strugi Sušice ter cca 1700 m regulacije.«
O izrednem opustošenju v idilični vasici Sv. Križ
pišeta Slovenec, 3. 8. 1937 na strani 3 ter Jutro, 6. 8.
1937 na strani 3.
Andrej Kerin ml.

Faksimile rokopisa odlomka iz poročila ing.Lojzeta Kerina

Viri:
j Kerin, L. Dolenjski
hudourniki, rokopis
poročila 1938.
j Strašna povodenj
pod Gorjanci,
Slovenec (3.8.1937)
65, 174: 3.
j Strahotne slike
opustošenja, Jutro
(6.8.1937) 18, 181: 3.
Sušica je odnesla cel vogal hiše

Pogled na razdejanje in gospodarsko poslopje po poplavi
Obe fotografiji: foto ing. Lojze Kerin
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PLANINA 2014
V soboto, 06.09.2014, torej en
teden pred poplavami v Podbočju,
smo imeli veliko proslavo na Planini nad Podbočjem. Naslov proslave
je bil pomenljiv: Planina – spomin
in opomin.
To je tradicionalna prireditev v
začetku septembra, ki je posvečena spominu na tragične dogodke
iz leta 1942, ko je skupina ustašev
pod vodstvom domačina iz sosednjih Novih sel, Pavleta Herakoviča, pobila vse vaščane Planine (njih
36), ženske in otroke izgnala, vas
pa v celoti požgala. Vzrok tega kru-

Uroš in Jerneja v elementu
Foto Andrej Kerin ml.

Poveljnik Gorjanske čete
foto Božo Sotler

tega dejanja je bil to, da so planinci
delali za OF in partizane.
Letošnji program je bil zelo
lep. Glavni organizacijski odbor je
soglasno potrdil moj predlog za
slavnostnega govornika, Matjaža
Bergerja. Znani slovenski dramaturg in režiser, ravnatelj APT
Novo mesto in hkrati moj veliki
prijatelj. Govor je bil čisto Bergerjev. Udaren preplet filozofskih misli in dejanskega stanja na slovenskih tleh, to je, žal, razkola na leve
in desne, na partizane in domobrance. A pustimo to zgodovinarjem. Najbolj mi je bil všeč del govora, ko je Matjaž poudaril, da je
vnuk talca, ustreljenega v Celjskem Starem piskru, katerega partizanska spomenica visi nad Bergerjevo delovno mizo. S tem je
povedal vse, glede prave strani izbire! Seveda pa Berger ni bil edini
na Planini. Med nastopajočimi so
bili: moški pevski zbor Planina,
povezovalca Mirjam Hribar in
Janko Bršec (hkrati tudi režiser),
igralec Darko Nikolovski, igralka
in poslanka Violeta Tomič, Gorjanska četa in recitatorji, med ka-

Postrojena častna - Gorjanska četa
Foto Božo Sotler

8

terimi sva bila tudi midva s sestro
Jernejo. Pripeljala sva se kar z motorjem.
Moram priznati, da nas ni
ustavilo niti slabo vreme z dežjem
in nizkimi temperaturami niti
druge proslave, ki so se sočasno
dogajale na Slovenskem. Obiskovalcev je bilo veliko, šotor je bil kar
poln, a bi bilo veliko več pohodnikov, če bi bilo sončno. Po končani
prireditvi smo nastopajoči dobili
lovski golaž, ki ga je postregla lokalna lovska družina. Malo smo
poklepetali, potem pa odhiteli v
štab predsednika organizacijskega
odbora, polkovnika Mihe Butara,
kjer smo imeli še tradicionalno
srečanje za nastopajoče. Njegova
žena nas je razvajala s kulinariko,
ostali pa smo analizirali prireditev
na Planini. Prišli smo do sklepa
(enoglasno), da je bilo zelo dobro.
Pohvaljeni smo odhiteli domov,
čeprav smo nekateri skoraj »izgubili domotožje«.
Za konec lahko le rečem: se vidimo prihodnje leto na Planini, ne
bo vam žal!
Uroš Kerin

Uroš - avtor članka
foto Andrej Kerin ml.

Ustvarjalni kotiČek

Okrašeni cvetlični lončki
Z vrvjo bomo polepšali običajen glinen cvetlični
lonček. Z različnimi vzorci iz vrvi bo tako nastal okrasni lonček. Del lončka premažemo s tanko plastjo lepila za les in lonček ovijemo z vrvjo. Vrv se hitro prilepi,
lepilo pa posuši, tako da lahko sproti nanašamo toliko
lepila, kot nameravamo nalepiti vrvi. Za okrogle vzorce, najprej narežemo vrv na več enakih krajših kosov.
Tako bomo dobili enako velike kroge, ko bomo vrv zvili. Del lončka namažemo z lepilom. Vrv zvijemo v ploščat krog med prsti in šele nato cel krog položimo na
lepilo na lončku. Da zapolnimo dele med krogi uporabimo krajše kose vrvi. Ob lepljenju vrvic si lahko pomagamo s konico škarij ali kakšno palčko, saj bodo
roke hitro polne lepila.
Material, ki ga potrebujemo:
j glinen lonček
j škarje
j tanka vrv
j lepilo za les
Veliko lepih ustvarjalnih trenutkov in čim lepše
izdelke vam želim,
Daša Kerin Repinc

Katarina Berglez nam je 1. oktobra 2014 poslala tole novico:
Živjo,
Čeprav je bilo letošnje poletno vreme manj naklonjeno piknikom, pa
tudi dež ni mogel pokvariti piknik-žurke s posebnim namenom: v soboto, 16. avgusta 2014 sva v Prekmurje na Eko-kmetijo Vratarič v Polano
povabila najine drage sorodnike in prijatelje, da bi potrdila to, kar veva že
dobrih sedem let - da pač sodiva skupaj. Ambient je bil enkraten, hrana
odlična, družba najboljša, glasba in žurka pa nepozabna - z ognjemetom
presenečenja kot pika na i ... Zdaj pa podoživljava spomine in jih deliva z
vami – Katarina in Bine

Draga mladoporočenca
Iskreno čestitamo ob tem veselem dogodku in vajini
družinici želimo veliko uspehov in lepih doživetij!
Kerini in Stritarji
Srečna družina foto Tacol
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VESNA za KIKIDOJA
Pomemben uspeh tudi za Kerine in Stritarje

Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je KIKIDO,
risanka za otroke, 2. epizoda »Pošast iz močvirja«,
avtorja Grege Mastnaka, poznanega po ilustracijah
slikanic in revij za otroke ter po risani seriji »Bizgeci«,
na minulem Festivalu slovenskega filma, ki se je dogajal v Portorožu, dobila priznanje VESNA za najboljšo
risanko.
Scenarij za risanko je delo urednika TRT.
Čestitamo in želimo čim prej dočakati še več
nadaljevanj!
Uredništvo TRT

Kerini in Stritarji se z veseljem
pridružujemo čestitkam Gregi Mastnaku
in seveda tudi scenaristu Petru Povhu –
našega drevesa plodu in uredniku Trt!
Obema želimo še veliko uspehov in novih
nadaljevanj uspešne serije risank.
Kerini in Stritarji
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Križanka

Poplave 2014
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Zadnje novice

Ambrož Iskra

Nova Lučka pri Stritarjih

V začetku julija, natančno 3. julija 2014, se je najinemu sinu Jerneju Iskri in njegovi ženi Maji rodil sin
Ambrož. Njegovo rojstvo naju je zelo vzradostilo,
osrečilo. Tako imava sedaj poleg vnukinje Sofije, še
vnuka Ambroža. Veseliva se njunih obiskov, saj jima
že prepevava pesmice in ju prijazno nagovarjava ter
sva nadvse zadovoljna ob njunih odzivih.
babi Irena in dedi Darko

25. 10. 2014 smo v Stritarjevi veji naše rodbine
dobili naraščaj. Mojco in Blaža je razveselila njuna
Lučka, ki je s prihodom na svet počakala, dokler ni
imela 3,8 kg in 53 cm. Babica Urška in deda Andrej
seveda z veseljem preštevata prihajajoče vnuke.
Andrej Stritar

pozicija spletnega naslova

Čestitka za Kajo!
V uredništvo Trt smo dobili tole sporočilo:

37 mm

2r

Vsem staršem in starim staršem iskreno
rčestitamo, Kaji, Lučki in Ambrožu pa
w w w. k r k a . s i
veliko sreče na njihovih življenjskih poteh!

Po dobrih dveh letih je Pia na dan piknika Kerinov in
Stritarjev 30. 8. dobila pravo živo igračko.
Živa, Šimej in Pia, čestitamo! Le tako naprej in v nove
delovne zmage!
Uredništvo Trt

Kerini in Stritarji
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