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Maja Gerbec

Možnost oglaševanja
v glasilu MOST
V vsaki tiskani številki občinskega
glasila Most lahko oglašujete in se na
takšen način predstavite občankam in
občanom občine Kanal.
Oblikovana oglasna sporočila naj
bodo v formatu JPEG ali PDF in
ustrezne velikosti.
Priporočene velikosti so:
cela stran (190 x 270 mm)
1/2 strani (190 x 135 mm)
1/4 strani (95 x 135 mm)
1/8 strani (95 x 70 mm)
Oglasna sporočila pošljite na naslov
matejka.maver@obcina-kanal.si
s pripisom "oglaševanje v Most-u".
Vse dodatne informacije v zvezi z
oglaševanjem dobite po telefonu
(05) 398 1225.

MOST
Glasilo občine Kanal ob Soči

oletje počasi, a vztrajno zapira
svoja vrata. K nam prihaja jesen
in z njo krajši, hladnejši dnevi. Dnevi, ko bo iz
kuhinj ponovno zadišalo po dobrotah, ki bodo
nastale izpod rok naših pridnih gospodinj. Čas,
ko bomo skupaj z našimi šolarji utrjevali znanje
in spremljali njihov uspeh. Čas, ko bomo občudovali naravo, kako počasi odhaja zimskemu spancu naproti.
To je tudi čas, ko pred vas prihaja nova številka občinskega glasila Most.
Ustvarili smo jo skupaj z vami in za vas.
Naj vas listanje še enkrat ponese skozi vse poletne dogodivščine in hkrati
pripravi na čare, ki jih s seboj prinaša jesenski čas.
Bodite strpni, imejte se radi in uživajte v trenutkih, ki jih preživljate z vašimi
najbližjimi. Prijetno branje!

Pravilno rešeno nagradno križanko iz prejšnje številke glasila
MOST so na naš naslov poslali:
Igor Markočič, Nova Gorica
Ana Vidič, Kanal
Nada Makarovič, Ročinj
Kristina Matevžič, Deskle
in si s tem prislužili praktično
nagrado.
Čestitamo!

http://www.obcina-kanal.si/most/
Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči,
zanj župan Andrej Maffi
Odgovorna urednica: Maja Gerbec
člani uredniškega odbora: Irena Hočevar
Križnič, Petra Paravan, Anica Valentinčič,
Mojca Perkon Kofol

oblikovalska zasnova in prelom:
Erik Pregelj
Fotografija na naslovnici:
Simon Prinčič (Ročinj)
naslov uredništva: Glasilo Most,
Trg svobode 23, 5213 Kanal
e-pošta: mostkanal@gmail.com
Tisk: Grafika Soča
naklada: 2500 izvodov
Glasilo brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v Občini Kanal ob Soči.
Uredništvo si pridržuje pravico do presoje
o primernosti člankov glede na novinarski
kodeks in po dogovoru z avtorjem članka.

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij, nagradne
križanke in drugega
Prispevke za glasilo Most oddajte na spletnem portalu MojaObčina.si, Občina Kanal
ob Soči (http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci).
V primeru problemov pri registraciji na zgoraj omenjeni portal, se obrnite na gospo
Matejko Maver Pregelj preko elektronske pošte na naslov matejka.maver@obcinakanal.si.
Zaželeno je, da teksti niso daljši od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4 formata.
V primeru, da so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridružuje pravico do krajšanja le-teh. Vsi, tako članki kot fotografije, morajo biti opremljeni z imenom avtorja.
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi) in brez
vodnega žiga, sicer niso ustrezne za tisk.
Uredniški odbor glasila Most si pridružuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo
objavljeni v tiskani verziji in kateri ne. Vsi poslani prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci.
Fotografije vaših izdelkov iz Velike kuharije za male šefe in rešitev nagradne križanke
pošljite na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po e-pošti na naslov
mostkanal@gmail.com do vključno 10. oktobra 2015, s pripisom: Naj kuharski izdelek, Nagradna križanka …, poleg napišite vaše ime in priimek ter naslov.
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletnem portalu www.mojaobcina.si/kanalob-soci in v naslednji številki glasila Most. Na vaš naslov vas bomo obvestili kdaj in
kako lahko prevzamete prejeto nagrado.
Uredništvo
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Namakanje kmetijskih zemljišč
Občina Kanal ob Soči se je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, KGZS Nova Gorica, Kmetijsko zadrugo Tolmin in zavodom Potencial Inštitut
odločila, da organizira okroglo mizo na temo možnosti prijav na razpise, prednosti
namakanja in možnostih odkupa oz. prodaje pridelkov.

dnega pomena, zlasti pri pripravi dokumentacije za pridobitev dovoljenj (vodno
dovoljenje, odločba o uvedbi namakalnega sistema in morebitnega gradbenega
dovoljenja), dobro sodelovanje posameznih kmetov z Javno kmetijsko svetovalno službo.
V nadaljevanju sta nam direktor KZ Tolmin Nikolaj Maver in direktorica zavoda
Potencial Inštitut Lilijana Brajlih podala
nekaj informacij o možnostih odkupa oz.
prodaje pridelkov. Predstavnici KGZS
Nova Gorica gospa Tanja Valantič Širok in
gospa Michaela Vidič sta predstavili vlogo
kmetijsko svetovalne službe.
Ob zaključku okrogle mize je ostalo še
veliko odprtih vprašanj, na katera bomo s
podobno organizacijo poskušali odgovoriti. Vsem, ki ste si vzeli čas in aktivno
sodelovali na okrogli mizi, se iskreno zahvaljujemo.
Besedilo in slika: Matejka Maver Pregelj

Najprej sta nam predstavnika z Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP), Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije g. Tomaž
Primožič in g. Igor Ritonja predstavila usmeritve MKGP na
področju namakanja kmetijskih zemljišč.
Gospod Primožič je povedal, da MKGP prvenstveno podpira
gradnjo novih in prenovo obstoječih namakalnih sistemov z
več uporabniki (veliki namakalni sistemi – VNS) ter gradnjo
namakalnih sistemov s posameznimi uporabniki (mali namakalni sistem – MNS). Gornja usmeritev je vidna tudi v sistemu
financiranja gradnje namakalnih sistemov s sredstvi Programa
razvoja podeželja 2014-2020, ki je trenutno edini predvideni
javni finančni vir za gradnjo namakalnih sistemov in v okviru
ukrepa 4.3 podpira gradnjo namakalnih sistemov z več uporabniki ter tehnološke posodobitve namakalnih sistemov z več
uporabniki v višini do 100% upravičenih stroškov; dočim izgradnjo namakalnih sistemov s posameznimi uporabniki kot investicijo na kmetijsko gospodarstvo in v namakalno opremo
podpira preko ukrepa 4.1, kjer pa je izhodiščna višina sofinanciranja do 30% upravičenih stroškov.
Ker je trenutno najbolj aktualna gradnja Namakalnega sistema Gorenje Polje z več uporabniki (kjer bo investitorica Občina
Kanal ob Soči), je g. Primožič pojasnil tudi določbe Zakona o
kmetijskih zemljiščih in sicer, da se predlog za uvedbo namakalnega sistema lahko vloži, če se z uvedbo strinja več kot 80%
lastnikov kmetijskih zemljišč s predvidenega območja namakanja, ki se s tem tudi zavežejo, da bodo namakalni sistem tudi
uporabljali.
Gospod Ritonja je poudaril, da je glede na razgibanost terena občine Kanal ob Soči, potrebno več pozornosti nameniti
tudi gradnji namakalnih sistemov s posameznimi uporabniki,
za katere se glede na veliko količino padavin v Posočju priporoča nabira površinskega odtoka v manjših vodnih zbiralnikih.
Najbolj pogosto je količina nabire na obravnavanem območju
nad 4000 m3/ha. Pri gradnji teh namakalnih sistemov je izre-

Okroglo mizo je vodil
župan Andrej Maffi
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Spominski park Prižnica
Po vzoru že obstoječe Poti miru v Zgornjem Posočju je Fundacija Pot miru v sodelovanju z občinami in organizacijami pot
razširila po celotnem območju soške fronte na Goriškem in Krasu do Devina. Del
poti poteka po občini Kanal ob Soči.
En krak se razteza po grebenu Kolovrata
(pomembne točke med 1. sv. vojno na
Kolovratu so Korada, Globočak, muzejske
zbirke – Lukčeva hiša na Kambreškem,
zasebna zbirka Franca Jerončiča v Melinkih, itd.), drugi pa po levem bregu Soče, ki
povezuje spominski park Prižnica in muzej
na prostem Vodice. Slednjega smo uredili
v okviru projekta Pot miru.
V soboto, 11.4.2015, je bila otvoritev na
novo urejene zgodovinske poti na Prižnico. Prižnica, Kota 383 ali Krvava kota, je
bila pomembna strateška točka na soški
fronti. Pot je v okviru projekta Pot miru

uredilo Društvo soška fronta ( evidentiranje in ureditev zgodovinske dediščine na
poti, postavitev usmerjevalnih količkov ob
poti, priprava vsebin za informacijske
table in skupno promocijsko zgibanko,
organizacija vodenega ogleda poti) in
Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva
Posočja (trasiranje in nadelava poti, čišče-

nje poti, izdelava in postavitev klopi in miz
ob poti ter izdelava in postavitev ograje
pri cerkvi sv. Kvirina). Pot vodi mimo korita, kavern, obvezovališča ranjencev, napisa v kamnu, jarkov in drugih ostalin 1. sv.
vojne. Na poti so postavljeni usmerjevalni
količki in 5 informacijskih tabel, dve tabli
pa sta postavljeni v naselju Plave. Urejena
je krožna pot, ki smo jo poimenovali Spominski park Prižnica. Pot lahko iz Paljevega nadaljujemo na Vodice, kjer je urejen
muzej na prostem.
Člani Društva soška fronta v sestavi Zoran in Matej Šuligoj, Damjan Gorjanc ter
Rihard Kodelja so pod strokovnim nadzorom arheologinje sistematično čistili in
urejali območje. Kljub temu, da so teren
poznali že vrsto let, so dobili boljši vpogled, predvsem pa so bili presenečeni ob
novih odkritjih. Odkopali so zasuto korito,
ob njem so naleteli na betonsko konstrukcijo, ki je še niso uspeli razvozlati. Na dnu
korita je ležal avstrijski bajonet. Seveda so
našli tudi številne steklenice, italijanske
naboje, delce granat, pa ostanke čevljev,
nahrbtnikov in drugega. Nekatere predmete je arheologinja odnesla v nadaljnjo
obravnavo in shrambo, ostali pa so razstavljeni ob poti pri določenih objektih.
Navdušenje je bilo prisotno tudi na vrhu
Prižnice, kjer so vidni jarki, ostaline avstrijske barake, opazovalnice in betonskega
prenosnega bunkerja s strelsko lino. Člani
so opravili približno 1000 ur fizičnega dela,

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-20013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Začetek poti v Plavah, foto: Matej Puc

Po Spominskem parku Prižnica in Vodicah
vas lahko po predhodnem dogovoru popeljejo vodniki:
• Zoran Šuligoj (slovenski jezik)
• Matej Šuligoj (slovenski, angleški, italijanski in hrvaški jezik)
• Damjan Gorjanc (slovenski jezik)
• David Pipan (slovenski, italijanski in hrvaški
jezik)
ter vodniki Fundacije Poti miru v Posočju.

kot društvo pa so tudi pooblaščeni za
stalno vzdrževanje poti.
Projekt POT MIRU je bil sofinanciran v
okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in
nacionalnih sredstev. Cilj projekta je bil
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Občinska blagajna

Info tabla na poti, foto: Marko Puc

povezovanje zgodovinske dediščine 1. sv.
vojne s kulturno in naravno dediščino na
območju, kjer je nekdaj potekala soška
fronta (od Alp do Jadrana) in vključevanje
le te v čezmejno Pot miru. Z razvojem, v
zadnjih letih še posebej atraktivnega produkta 1. sv. vojne, želimo povečati obisk v
naših krajih, poskrbeti za večjo prepoznavnost naše občine in obogatiti turistično ponudbo.
V sklopu projekta smo poleg ureditve
poti na Prižnico in ureditve zgodovinske

dediščine ob poti pripravili tudi skupno
promocijsko zgibanko, ki predstavlja dediščino 1. sv. vojne na območju občin Kanal
ob Soči, Brda in Nova Gorica. Posebej za
občino Kanal ob Soči pa smo pripravili
zgibanko »Spominski park Prižnica«, ki
opisuje na novo urejeno zgodovinsko pot
na Prižnico in urejeno dediščino na tej
poti. Obe zgibanki sta na voljo v TIC-u Kanal.
Nika Testen (TIC Kanal) in Petra Paravan

Kako izbrati učinkovite ukrepe?

Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji
Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s projektnimi partnerji organiziral
dvodnevno mednarodno strokovno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, na katerem so domači in tuji strokovnjaki predstavili možnosti izvajanja ukrepov
na različnih projektnih področjih.
Strokovnega srečanja se je udeležila tudi Občina Kanal ob Soči, ki je bila na srečanje
povabljena kot primer dobre prakse izvedenih aktivnosti projekta Net-Age glede oskrbe
starejših. Pomembno je, da so bile v času projekta izvedene in zastavljene aktivnosti, ki
naj bi se nadaljevale tudi v prihodnosti. Občina je prejela veliko pozitivnih spodbud za nadaljnje delo, zato
se bo še naprej vključevala v različne
projekte, ki bodo omogočili boljšo
kvaliteto življenja vseh generacij.
Klara Golja

Pred enim letom je svoja vrata za občane
prvič odprla občinska blagajna Občine
Kanal ob Soči, v kateri je uporabnikom
javnih storitev omogočeno plačevanje
položnic na enem mestu in brez provizije.
Ideja o odprtju občinske blagajne se je
pojavila že pred leti, toda za izvedbo je bilo
potrebno poiskati ustrezno lokacijo, dobavitelje ustrezne programske in strojne
opreme, zagotoviti pisarniško opremo,
skleniti pogodbe s pravnimi osebami, pripraviti Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
pridobiti soglasje Banke Slovenije ter izobraziti kader, kar je za občino predstavljalo
strošek. Občina je v najkrajšem možnem
času in z minimalnimi stroški zagotovila
vse pogoje za delovanje občinske blagajne
in jo s 5. avgustom 2014 odprla v prostorih
občine.
V začetku delovanja je bilo vključenih 12
pravnih oseb (podjetja, zavodi), danes pa
je v projekt vključenih 22 pravnih oseb, za
katere izvajamo inkaso blagajne. Medsebojna razmerja s pravnimi osebami imamo
urejena s pogodbami o izvajanju storitve
inkasa. Pri svojem poslovanju moramo
upoštevati tudi določila in priporočila Banke Slovenije.
V občinski blagajni sprejemamo položnice, ki jih izstavljajo: Občina Kanal ob Soči,
Osnovna šola Kanal, Osnovna šola Deskle,
Glasbena šola Nova Gorica, Komunala Nova Gorica d.d., Fertis d.o.o., Primorske novice d.o.o., Gimnazija Tolmin, Gimnazija
Nova Gorica, RTV Slovenija, E 3 d.o.o.,
Dnevnik d.d., Delo d.d., VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica d.v.z., GEN-I d.o.o.,
Šolski center Nova Gorica, KATE Nova Gorica, DOM Stanovanjsko gospodarstvo
d.o.o., Center za socialno delo Nova Gorica, TRIGLAV - Zdravstvena zavarovalnica
d.d., Dom upokojencev Nova Gorica ter
Svobodna misel d.o.o.
Ugotavljamo, da smo z uvedbo občinske
blagajne dosegli cilje, ki smo si jih zadali na
začetku projekta. Občanom Občine Kanal
ob Soči smo omogočili plačevanje položnic
brez provizije za pretežni del storitev raznih distributerjev. Ocenjujemo, da je v času
od odprtja občinske blagajne do danes leto obiskalo okoli 4400 občanov. Plačanih
je bilo že več kot 12.800 položnic. Obisk se
mesečno povečuje in tak trend pričakujemo tudi v prihodnje. Občina Kanal ob Soči
bo tudi v bodoče prisluhnila potrebam
občanov in v projekt občinska blagajna
sprejemala nove ponudnike storitev.
Tanja Kogoj
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Zaključek projekta RURAL
Letos aprila se je zaključil - poleg projektov ZBORZBIRK, BIMOBIS
in POT MIRU - tudi evropski projekt RURAL, sofinanciran v okviru
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
V projektu RURAL so sodelovali Občina Kanal ob Soči in Občina Prapotno (Prepotto), kateri ločuje mejna reka Idrija, ter Društvo proizvajalcev vina Schioppettino iz Prapotna.
Pomen lokalno pridelane hrane in tipičnih produktov se povečuje,
ker vedno bolj cenimo, kar je domače, tradicionalno in tipično za
določeno območje. Tako Občina Kanal ob Soči kot Občina Prapotno
imata izrazit kmetijski značaj, na italijanski strani je predvsem pomembno vinogradništvo, na slovenski pa živinoreja, čebelarstvo ter
kostanj kot tipičen produkt. S skupno promocijo tipičnih produktov
tega območja smo iskali potenciale za gospodarski in turistični razvoj
območja.
Čezmejna tržnica - Praznik kostanja, Lig
V okviru projekta RURAL so se zvrstili čezmejni dogodki v
obliki »kmečkih tržnic«, in sicer leta 2013 v sklopu prireditve
Praznik kostanja v Ligu, lani avgusta v sklopu prireditve Skoki
z mosta ter podobni dogodki na italijanski strani. Obiskovalci
so lahko poskusili nekatere tipične jedi (npr. čebulni štrudelj,
dubernik, štruklje s kvašenim testom, krompirjevo frtaljo, toč
s klobaso, pršut s črnim vinom …) ter kupili izdelke in pridelke lokalnih ponudnikov. Ga. Slavica Plahuta in g. Pavel Medvešček sta raziskala, katere jedi so pripravljali v preteklosti na
tem skupnem območju med Sočo in Idrijo, lokalni gostinski
Sirkov štrudelj
ponudniki pa so nam pripravili nekatere izmed teh jedi za pokušino. Z namenom ponovne oživitve teh lokalnih, tipičnih jedi je bila
izdana tudi knjiga z recepti.
Ostale projektne aktivnosti so bile usmerjene v promocijo območja, oblikovan je bil enoten logotip, izdelan promocijski film Občine
Kanal ob Soči ter skupen promocijski spot, izdana je bila turistična
Kostanj z rinko
karta »Doline in okusi« s tematskimi potmi, ki povezujejo naravne,
kulturne, zgodovinske in gastronomske vire, na območju Kanalskega
Kolovrata so postavljene tri turistične table, ki prikazujejo te poti,
kupljena pa sta bila tudi dva multimedijska stolpca z zaslonom na
dotik ter oprema za organizacijo dogodkov (stojnice, mize, klopi).
19. aprila 2015 je v Britofu in Ligu potekala zaključna prireditev, na
kateri so bili predstavljeni vsi rezultati projekta.
V projektu so sodelovali naslednji gostinski ponudniki iz občine
Kanal ob Soči (na podlagi javnega povabila k sodelovanju ponudnikom gostinskih storitev):
 Okrepčevalnica »Na skednju«, Vrtače
 Ošterija Ložice, Ložice
 Ošterija Matija, Kanal
 Gostilna Dermota, Plave
 Gostilna »Pri mostu«, Plave
Zaključna prireditev RURAL, Lig 19.4.2015  Okrepčevalnica z letnim vrtom Tanja, Deskle
Fotografije: Marko Puc in Nika Testen
 Planinsko zavetišče na Koradi, Zarščina
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodeProjekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
lovanje, saj smo z njihovo pomočjo uspešno
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
izvedli projektne aktivnosti in dosegli želene
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italiacilje.
Slovenia 2007-20013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Nika Testen,
TIC Kanal
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"Gibanje je življenje
in življenje je gibanje.˝

Pridružite se
Simbiozi Giba
Letošnji september bo zaznamovan z
gibanjem in rekreacijo. V tednu med
21. in 27. septembrom 2015 se bodo po vsej Sloveniji povezovale vse
generacije s ciljem čim več gibati.
K projektu Simbioza je pristopila tudi
Občina Kanal ob Soči. Želimo, da bi bilo v
občini čim več zdravih ljudi. Da bi se vsi
bolj zavedali pomembnosti zdravja. Da bi
ljudje spoznali, da so tudi preprosti, brezplačni načini za ohranjanje zdravja in vitalnosti, le izkoristiti jih je potrebno. Aktivno
preživljanje prostega časa je s psihološkega, biološkega, sociološkega…vidika precej boljše od pasivnega. Zdravje in gibanje
sta tesno povezana. Znan ljudski rek
»zdravje ni vse, toda brez zdravja je vse
nič«, naj bi bila pomembna modrost za
večino ljudi, ki se pomena zdravja zavemo
šele takrat, ko ga začnemo izgubljati ali ga
že povsem izgubimo. Kdor se dovolj giblje
in se ukvarja z raznovrstnimi telesnimi in
umskimi dejavnostmi, prav gotovo ohranja zdravje in skrbi za kakovostno življenje.
Življenje, ki nam ga vsiljuje sodobni čas,
nas vedno bolj sili v to, da se oddaljujemo
od naravnih zakonitosti naše biti, zato nas
bo projekt povezal, da bomo pomembno
prvino – telesno kulturo, udejanili v celostnem kontekstu kakovostnega življenjskega sloga prebivalcev Slovenije.
Projekt Simbioza Giba odpira vrata na
vsakem koraku. Športni objekti, vrtci, šole
in druge ustanove bodo združevali ponudnike različnih gibalnih aktivnosti in aktivnosti za zdravo življenje. Na Občini smo
želeli vzpodbuditi čim več društev in drugih organizacij, da k temu pristopimo s
skupnimi močmi.
Odziv društev in organizacij je bil zelo
dober. Zelo pohvalno. Predstavniki se
zavedajo nujnosti povezovanja inštitucij in
medgeneracijskega sodelovanja. Gre za
izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje,
učenje, pomoč ene generacije drugi,
ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne
mreže ter ohranjanje materialne varnosti
in kulturne dediščine.
Tako bo v teh dneh potekalo v naši občini veliko dejavnosti: pohodi, kolesarjenje,
balinanje, pikado, predavanja o prvi pomoči pri nujnih internističnih stanjih (kap,
AKS, sladkorna bolezen...), predavanja

“Kako vzpodbuditi kroničnega bolnika h
gibanju s pomočjo tehnik NLP”, meritve
gleženjskega indeksa v ZD Deskle, karate,
odbojka na mivki, dejavnosti šol in vrtcev
in druge dejavnosti.
K projektu smo z zanimanjem pristopili:
Občina Kanal ob Soči, OŠ in vrtec Kanal,
OŠ in vrtec Deskle, Društvo upokojencev
Kanal in Društvo upokojencev Deskle, ŠK
VIENpi, Rdeči križ Nova Gorica, Medicina
Mlinar d.o.o. Deskle, Karate klub Goryu
Tolmin in drugi.
Del zgodbe Simbioza Giba lahko postanete tako, da se udeležite čim več dejavnosti. Vse so brezplačne in na vseh ste
iskreno dobrodošli.
Za vse informacije pokličite na tel: 398
12 18 ali GSM: 031 852 900.
Klara Golja

Skupina za samopomoč

Prvo srečanje skupine
za samopomoč
Ob zaključku usposabljanj za neformalne
oskrbovalce, ki so vključevala deset usposabljanj, smo v okviru projekta NetAge oblikovali skupino za samopomoč.
Skupine za samopomoč
lahko definiramo kot skupine članov, katere povezujejo podobni problemi in
izkušnje.
Zahteve oskrbovanja lahko pripeljejo oskrbovalce k
različnim obremenitvam,
vključno s telesnimi, psihološkimi oziroma čustvenimi, socialnimi in finančnimi.
Pri oskrbovalcih lahko povzročajo velike stiske. Zato
je sodelovanje v skupinah
za samopomoč za oskrbovalce velik vir podpore,

informacij in medsebojne pomoči.
Druga pomembna vloga skupin za samopomoč je priznanje oskrbovalcem za
njihovo delo. Vse prepogosto namreč
družba ne ceni in ne nagrajuje dela, ki ga
opravljajo za oskrbovance. V skupini pa
najdejo to potrditev. Sodelovanje v skupinah za samopomoč ima za uporabnike
številne prednosti. Pri oskrbovalcih lahko
namreč izboljša počutje, poveča možnost
za pridobitev socialne pomoči, ki je na
voljo oskrbovalcem; prav tako izboljša
odnos med oskrbovalci in oskrbovanci.
Sodelovanje s skupinami za samopomoč
tudi zmanjšuje občutke tesnobnosti in
depresije pri oskrbovalcih.
Namen in cilj naše skupine je iskati možnosti in rešitve, kako pomagati in izboljšati življenjske pogoje bolnih in onemoglih ljudi ter kako pomagati osebam, ki jih
oskrbujejo, da ostanejo čile in zdrave. Da
oskrbovalci lahko svojo vlogo čimbolje
opravijo, pa so potrebna določena znanja
in izkušnje. Kot največja potreba se je
pokazalo pridobivanje znanja o oskrbi
dementnih oseb. Želijo pridobiti več praktičnega znanja, kako negovati bolne, nepokretne ali pol pokretne osebe. Zanimanje je tudi za področje depresije in paliative.
Želimo se povezati s Centrom za socialno delo, Domom upokojencev in Centrom za pomoč na domu. Posebno pozornost pa bomo namenili izgorevanju svojcev, kajti le zdrav oskrbovalec lahko pomaga onemoglemu.
K sodelovanju želimo povabiti tudi druge krajane, ki čutijo potrebo po pridobivanju različnih znanj in izkušenj ter želijo
izmenjati svoje izkušnje z izkušnjami drugih.
Če vas sodelovanje zanima, pokličite na
tel. št.: (05) 398 12 18.
Klara Golja
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Goriški podjetniki in
obrtniki preverili svetovne novosti na EXPO
MILANU 2015
Obisk svetovne razstave Expo Milano
2015 je bil prav gotovo eden izmed letošnjih največjih in najzanimivejših dogodkov, organiziranih za člane OOZ Nova
Gorica.
Svetovna razstava EXPO poteka vsakih
pet let, prva je bila leta 1851 v Londonu,
med najbolj vidnimi pa gre zagotovo omeniti svetovno razstavo v Parizu leta 1889,
ki je za seboj kot mejnik industrijske dobe
pustila svetovno znan spomenik Eifflov
stolp. 22. EXPO je namenjen obravnavi
določene, v svetovnem merilu aktualne
teme, preko katere prisotne države sveta
izobražujejo, predstavljajo napredek in
javnost seznanjajo s smernicami za prihodnost. Razstava je namenjena organiziranim skupinam in posameznikom, podjetnikom in družinam, mladim in starim, skratka vsak lahko najde svoj kotiček, izdelek
ali idejo.
Med 147 sodelujočimi državami na letošnji razstavi, je bilo le 55 takšnih, ki so se
predstavljale s samostojnim paviljonom in
med njimi smo bili tudi Slovenci. Stalne
ponudbe v paviljonih so dopolnjevale
spremljevalne aktivnosti, kot so menjajoče
se predstavitve regij, glasbeni nastopi,
predstave, kulinarične predstavitve, itd.
Zbornica je ogled razstave organizirala v
obdobju, ko se je v slovenskem paviljonu

predstavljala tudi naša regija. Celodnevno
dogodivščino smo strnili v nekaj utrinkih
pomladanskega druženja novogoriških
podjetnikov in obrtnikov.
Cencič Maja (Frizerski salon Maja, Anhovo) takrat ni mogla na razstavo, sta pa
zato na ogled odšla mož Klavdij in sin Blaž,
ki je pravkar zaključil srednjo oblikovno
šolo v Ljubljani. Svojo pot bo nadaljeval na
ALU-ju, smer industrijsko oblikovanje. Blaž
je obisk povzel v teh besedah: »Nad EXPOjem sem bil zelo navdušen, do takšne mere, da razmišljam o ponovnem obisku razstave pred njenim iztekom. Zaradi časovne stiske sem si že doma ogledal in označil

paviljone, ki so me najbolj pritegnili, zato
sva z očetom po začrtani poti krožila med
raznimi državami in časa za odmor ni bilo
veliko.« Navdušen je bil tako nad arhitekturo kot ponudbo oziroma vsebino številnih paviljonov, o slovenskem pa je povedal naslednje: » Naš paviljon me je razočaral, pričakoval sem več, glede na vse, s
čimer bi se Slovenci lahko ponašali. Žal mi
je, da Slovenija ni znala najbolje izkoristiti
te priložnosti, saj je ta EXPO zaradi bližine
res enkratna priložnost za promocijo, tako
evropsko kot svetovno.«
Barbara Poša Belingar

Javni razpis neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil za pospeševanje razvoja gospodarstva
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.
Upravičeni stroški za katere se dodeljujejo posojila so materialne investicije (nakup opreme, nakup/gradnja poslovnega prostora, adaptacija poslovnega
prostora), nematerialne investicije (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja..) in stroški za obratna sredstva (nakup blaga, materiala, surovin… do 15 %
vseh upravičenih stroškov).
Najvišja vrednost posojila je 100.000,00 eur, najnižja vrednost pa 4.000,00 eur.
Najvišja vrednost za podjetja s statusom začetnika (podjetja, ki niso registrirana več kot 18 mesecev) je 20.000,00 eur, najnižja vrednost pa 4.000,00 eur.
Najvišja vrednost posojila je 75% celotne investicije (25% je lastnih sredstev).
Možnosti zavarovanja posojila so pri zavarovalnici, z bančno garancijo, zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim instrumentom zavarovanja.
Rok za prijavo je odprt do dneva skupne odobritve sredstev, v razpisanem obsegu oz. najkasneje do vključno 15.6.2016. V primeru, da bodo sredstva
porabljena pred 15.6.2016 bo Javni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. Vloge, ki bodo prispele po 15.6.2016 ali po objavi zaprtja razpisa
se kot prepozne zavržejo.
Roki za prijavo so: 10.8.2015, 30.10.2015, 31.1.2016, 30.4.2016, 15.6.2016.
Razpis, pojasnila k prijavi na razpis (katere so obvezne priloge ob
prijavi) in vsa potrebna dokumentacija (obrazci) so dostopni na spletni strani Javnega sklada www.jsmg-goriska.com. Obvezna je tudi
prijava preko spletne aplikacije, ki je objavljena na spletni strani.
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Z učinkovitim sodelovanjem za kakovostno sobivanje
Letos v februarju je v Salonitu Anhovo potekalo delovno srečanje članov sveta KS Kanal in KS Anhovo-Deskle. Zaposleni v družbi Salonit Anhovo so predstavili trenutno
poslovanje podjetja in načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2015-2019. Ta bodo cementarni omogočila nadgradnjo obstoječe tehnologije, zmanjšanje vplivov na okolje
in dolgoročno konkurenčnost na trgu ter s tem obstoj. Na pobudo podžupana Občine
Kanal ob Soči Marka Bucika je bil na tem srečanju sprejet sklep o oblikovanju delovne
skupine krajevnih skupnosti in družbe Salonit Anhovo.
Temeljni namen delovne skupine je, da
se posvetuje o temah, ki so pomembne za
skupnost, vključujejo pa tudi dejavnost
cementarne. Med njimi so vplivi na okolje,
zdravje krajanov ter priprava skupnih predlogov za obravnavo na občini. Skupina
obravnava tudi vsa aktualna vprašanja, na
katera prebivalci pričakujejo odgovore.
Salonit je že preoblikoval svojo spletno
stran, na kateri so ti odgovori že dostopni
(www.salonit.si). Aktivnosti delovne skupine prispevajo k sodelovanju lokalne
skupnosti z največjim podjetjem v občini.
Člani delovne skupine
Delovna skupina ima osem članov. Dva
sta predstavnika KS Kanal (Ivan Križnič in
Janez Medvešček), dva sta predstavnika
KS Anhovo-Deskle (Bojan Stanič in Klara
Medvešček), trije so predstavniki družbe
Salonit Anhovo (dr. Tanja Ljubič Mlakar,
Klemen Stanič in Peter Korenjak) ter pod-

župan občine Kanal ob Soči Marko Bucik.
Vsem dostopni dogovori v delovni skupini
Delovna skupina se je v letošnjem letu
sestala že štirikrat in si zadala ambiciozne
cilje in načrte. Skladno s sprejetim pravilnikom o delovanju skupine so zapisniki
sestankov objavljeni na spletni strani Salonita Anhovo.
Ena izmed prvih obravnavanih tem v
skupini je bila zdravstveno stanje v občini
Kanal ob Soči ter možnosti pridobivanja
in analize podatkov. Predstavniki delovne
skupine so zato povabili strokovnjaka
Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja dr. Marka Vudraga, da je predstavil
razpoložljive podatke in načrte pri analiziranju podatkov. Člani delovne ekipe so
spraševali predvsem o možnostih priprave analize zdravstvenega stanja v občini v
povezavi z vplivi delovanja cementarne.

Analiza zemljin ni predpisana z zakonom, vendar pa so se člani delovne skupine strinjali, da je to ena izmed pomembnih tem, o kateri je treba pridobiti
več podatkov. Dogovorili so se, da člani
delovne skupine spremljajo meritve na
zemljinah in pridelkih, ki jih koordinira
Občina Kanal ob Soči. Člani so sklenili, da
bodo prisotni pri odvzemu vzorcev ter se
bodo tako tudi sami prepričali o verodostojnosti vzorčenja.
Vsak trenutek dostopne meritve
Člani delovne skupine so predlagali
uvedbo prikaza tako imenovanih 'online' meritev. Predstavniki družbe Salonit
Anhovo so v podjetju zagotovili tehnično
rešitev, ki omogoča, da so vsak trenutek
dostopne povprečne dnevne meritve na
spletni strani podjetja. Na željo članov je
v teku tudi iskanje tehnične rešitve za
postavitev dveh informativnih točk v
Desklah in Kanalu, ki bodo omogočile
dostop vsem zainteresiranim v skupnosti.
Aktualnih tem in idej je še veliko, tako
da delovno skupino tudi vnaprej čaka
aktivno sodelovanje, preko katerega bo
lahko pripomogla tudi k razjasnitvi različnih vprašanj, ki jih lahko posamezniki ali
skupine naslovijo nanjo.
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Krajevna skupnost
Ročinj praznuje
Tako kot večina krajevnih skupnosti,
tudi krajevna skupnost Ročinj vsako leto
obeležuje svoj praznik. To je poseben dan
za vse krajane Ročinja, saj je to dan druženja, veselja, plesa, glasbe in iger. Tudi letošnji praznik ni bil nobena izjema. Kot se za
tovrstni praznik spodobi, je bilo poskrbljeno za vse. Otroci so se zabavali na delavnicah, izvedenih pod taktirko osebja trgovine Pikapolonica iz Nove Gorice, malce

starejši pa so se zabavali ob ritmih glasbene skupine 7 Šrit.
Letošnji praznik pa ni bil poseben le zaradi velikega obiska zabave željnih krajanov, ampak tudi zato, ker je bil dobrodelno obarvan. Vsak izmed obiskovalcev je
namreč lahko prostovoljno prispeval za
nakup defibrilatorja, naprave, ki rešuje
življenje in je v vsakem kraju še kako potrebna. Dobrodelnosti so se pridružili tudi
fantje iz skupine 7 Šrit, saj so se v ta namen odpovedali plačilu honorarja tonskemu tehniku.

Sonce ali dež? Skoki so!

Skoki z mosta
V soboto, 15.8., in v nedeljo, 16.8., je Kanal počitniško zaživel s prireditvijo Skoki
z mosta.

Maja Gerbec

Prva slovenska trobojnica na Jelenku
Na Kresnika, 23.VI.1850 so prvič dvignili slovensko trobojnico na Jelenku (v Kanalu niso
hoteli vznemirjati avstrijskih oblasti, ker so se bali za svoje položaje). Zakurili so tudi
kres in navdušeno proslavljali.
Letos, po 165 letih, so na Kresnika (kot
že večkrat v zadnjih letih) dogodek spet
ponovili v spomin na tiste čase. Pri organizaciji so se izkazali Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal, OZVVS Kanal, podžupan Marko Bucik, KS Kanal, KS BateGrgarske Ravne, KS Deskle, Športno društvo Morsko, Veterani ZZB, Občina Kanal,
Občina Nova Gorica, Občina Brda in Gori-

ški muzej. Ob dvigu zastave so zapeli slovensko himno in še nekaj starih slovenskih
pesmi ter zakurili kres. Prebrali so pismo
pobudnika spominskega dogodka Pavleta
Medveščka, ki jih je pričakal pri kmetiji
Ravhar, kjer so se ob zaključku poveselili
pozno v noč.
Marijan Nanut

Največja težava letošnje prireditve je
bilo vreme. Napoved je bila grozljiva, saj
je oba dneva povsod deževalo. Tudi v
Kanalu smo občutili kakšno kapljo dežja,
pa vendar nam je uspelo izpeljati vse po
načrtu. V soboto smo koncert preselili v
športno dvorano v OŠ Kanal, kjer se je
zbralo okoli 400 ljubiteljev dalmatinske
glasbe. Klapa Kumpanji, ki smo jo poslušali že tretjič, je navdušila.
Skakalci so se pognali v globino reke
Soče že štiriindvajsetič. Kanal je oživel ob
osmi uri zjutraj, ko smo si lahko na tržnici
ogledali raznovrstne pridelke in izdelke.
Stojnice so bile bogato obložene in veselje je bilo pogledati enkratne izdelke iz
keramike, ob nekaterih pa so se pocedile
sline. Kmalu pa smo lahko občudovali kar
19 starodobnih vozil iz društva Vipavska
dolina. Dogajanje na tržnici je pritegnilo
veliko ljudi. Ob 9.30 uri so štartali tekmovalci 2. kanalskega kroga. Skupaj z društvom Nasmejani smo tudi letos organizirali tek. Udeležba je bila zadovoljiva, saj
je tekmovalo kar 32 ljubiteljev teka. Proga je bila dolga 7,5 km in je potekala po
ulicah Kanala, skozi Morsko do antene in
po trim stezi zopet v Kanal. Start in cilj
teka je bil pred OŠ Kanal. Najstarejši ude-
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leženec je bil star 78 let, najmlajši pa 9 let,
najhitrejši je prišel na cilj v 34 minutah.
Podelili smo medalje v več kategorijah.
Na skakalnicah nad reko se je letos trlo
nadobudnežev, ki so se želeli naučiti pravih skokov. Naša vztrajnost se je obrestovala, saj sta imela Aleš in Jernej polne roke
dela s 15 mladimi skakalci. Kmalu je napočil najbolj adrenalinski del prireditve. Najprej so se za ogrevanje pomerili mladinci v
skokih s skakalnice v 2 kategorijah: do 10
let in od 11 do 17 let. V prvi je bilo 11 skakalcev, tretji je bil Nejc Kragelj, drugi Primož
Jeklin in prvi njegov brat Vasja. Veliko
navdušenja je požel najmlajši Ian Murovec
Hvalica, saj je štel komaj 5 let. V drugi
kategorij se je pomerilo 7 skakalcev, tretji
je bil Dragan Stojanović, drugi Domen
Gabrijelčič in prvi Tomi Klemenc.
Pred otvoritvijo skokov so nas pozdravili
župan Andrej Maffi, državni poslanec
Matjaž Nemec, smučarka Ana Bucik, ki
ima korenine na Kanalskem Vrhu, in predsednik Turistične zveze Slovenije gospod
Peter Misja, ki je skoke tudi otvoril. Kot
vedno so se skoki z mosta odvijali v treh
kategorijah. V skoku na noge je zmagal
Klemen Cizelj, najmlajši udeleženec, 14letni Tilen Vidmar Bevčar z Mosta na Soči,
pa je bil drugi. V "lastovki" so slavili Srbi,
saj je bil prvi Borko Miladinović, drugi Marko Pavlović in tretji Marjan Milanović.
Najbolj zanimiva je serija figurativnih skokov, kjer je zmago zopet odnesel Borko
Miladinović, ki je za eno točko prekašal
drugo uvrščenega Aleša Karničnika iz Maribora, tretji pa je bil Mladen Cvetković iz
Srbije. Letos je bilo vseh skakalcev z
mostu 13, žal pa med njimi ni bilo nobenega domačina in nobene ženske. Skoki štejejo v tekmo slovenskega pokala za skoke
z višin. Pogumneži, ki so se pognali z
mosta, so bili poleg Slovencev še Srbi in
Italijan. Letos so bili skakalci izredno dobro pripravljeni, skoki so bili na visokem
nivoju, izredno atraktivni in zanimivi.
Dogajanje se je preselilo na igrišče pri OŠ

Kanal. Tudi letos so se nam predstavili
talenti občine Kanal ob Soči. Kar štirje
mladi (Kevin in Aleks Pavlin, Karin Lazar in
Jakob Ipavec) so se predstavili v petju,
igranju na instrument in twirlingu.
Podelili smo priznanja, medalje in pokale mladim skakalcem
s skal in skakalcem z
mostu ter nadaljevali zabavo s plesom s
skupino Nočni skok.
Ocenjujemo, da si je
tudi letos ogledalo
skoke veliko ljudi,
kljub slabi vremenski napovedi in dežju po celi Sloveniji.
Tudi igrišče je bilo

polno plesalcev in gledalcev. Skakalci so
bili navdušeni nad prireditvijo in organizacijo skokov, pa tudi plesalci na igrišču so
bili zadovoljni z ansamblom.
Za izpeljavo celotne prireditve se zahvaljujemo za pomoč Občini Kanal in Krajevni
skupnosti Kanal, Turistični zvezi Slovenije
in vsem ostalim sponzorjem - Salonit Anhovo, Zavarovalnica Triglav, Rudis, Esal
Anhovo, Seng, Zavarovalnica Adriatic Slovenica, SAOP Šempeter, Vinska klet Goriška Brda in Zidarstvo Simčič.
Lahko trdimo, da smo uspešno izpeljali
celotno prireditev in pritegnili številne
obiskovalce od vse povsod. Potrditev za
to smo dobili tudi z obiskom predsednika
Turistične zveze Slovenije.
Tekst: Vanja Cotič,
foto: Borut Jurca
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Radi delamo dobro
Tako je trgovsko podjetje Mercator d.o.o. Ljubljana naslovilo
dobrodelno akcijo, ki je potekala v mesecu aprilu v sto izbranih
trgovinah po Sloveniji. Med njimi je bila tudi trgovina v Desklah.
V vsakem kraju so se za donacijo potegovala tri društva. Skupna
vrednost donacij je znašala 130.000 EUR.
Skupno je bilo v akciji zbranih preko milijon glasov.
Krajani so ob vsakem nakupu prejeli
žeton, ki so ga nato odložili v eno od treh
skrinjic, postavljenih ob izhodu iz trgovine. Izbirali so lahko med tremi sodelujočimi društvi. V Desklah so bili to Vrtec Deskle, Športni twirling klub Deskle in Kulturno društvo Svoboda Deskle.
Konec maja je bila pred Mercatorjevo
trgovino v Desklah slavnostna razglasitev
rezultatov in podelitev donacij. Za slavnostno razpoloženje so poskrbeli otroci iz
Vrtca Deskle, ki so prisotne očarali z veselim prepevanjem. Poleg s pesmijo o prijateljstvu so navdušili tudi s pesmico, ki govori prav o njihovem vrtcu.
Največ glasov je zbral Vrtec Deskle in si s
tem prislužil donacijo v znesku 1000 EUR,
ki jih bodo namenili za nakup novih igral,
da bo v nedavno obnovljenem vrtcu še
bolj veselo. Drugi je bil Twirling klub Deskle, ki je prejel 200 EUR. Kulturno društvo

Občudovana letošnja prireditev
»Mušje dirke«
Drugo nedeljo v avgustu je bil v Levpi, v športnem parku ob
igrišču, 13. Gran prix Levpa, prireditev »Mušje dirke« Športnega
kulturnega in turističnega društva Levpa.
Letošnja prireditev je odsevala v več pogledih miselnost ohranjanja vezi sodelovanja in združevanja. To sta uvodoma poudarila
tudi Aleksander Štrukelj, predsednik ŠKT društva Levpa, in Marko
Bucik, podžupan Občine Kanal ob Soči.
Dan pred poletno nočjo z ansamblom Malibu so oblikovali uvodni otvoritveni nastop mladega harmonikaša Vida Žabarja iz Seniškega Brega, znanje domačinov, tekmovalci v dirkah in igrah z
oslički in povezovalca, za tem dva umetniška bisera, twirlerke iz
Športnega twirling kluba Deskle in Folklorna skupina Kal nad Kanalom.
Domačini, ki se še spomnijo starih običajev, so prikazali, kako so
včasih kmetje na hrbtu nosili bremena sena iz težje dostopnih
senožet do skednja ali kope, težka od petdeset do sedemdeset
kilogramov, zvezana z vrvjo. Ob prizorišču se je gradilo kopo,
med popoldanskim dogajanjem pri osličkih, katero sta imela čast
varovati "člana Prostovoljnega gasilskega društva Levpa".
"Uradna člana novoustanovljenega PGD Levpa" sta postala
zmagovalca druge točke tekmovanj z osli, Mušji šou, ekipa Drejšču in Baštonu iz Zabrda, v sestavi Aleš Šuligoj in Gregor Vončina.
Tekmovalci so morali hitro v akcijo, v gasilsko opravo, po pisti
usmerjati osla z oprtanima dvema vedroma vode do tarč, ki so

Svoboda Deskle je prejelo donacijo v znesku 100 EUR in jo bo
namenilo za nakup defibrilatorja, kar bo za kraj nedvomno pomembna pridobitev.
Hvala "dobremu sosedu" za darovana sredstva in seveda krajanom, ki so s svojimi nakupi pripomogli k uspehu akcije.
Majda Rejec

Zmagovalci akcije Radi delamo dobro, foto: Danila Schilling

čakale na "gašenje". Ostali zmagovalci so bili na drugem mestu
ekipa Dva muša, Filip Skrt in Žiga Pavšič iz Levpe, na tretjem ekipa Lam iz Tolminskega Loma v sestavi Andrej Levpušček in Sandi
Štrukelj. Ozadje tekmovanja je bila tudi hvaležnost PGD Avče in
PGD Kanal, ki poskrbita za prevoz vode, ko jo v Levpi poleti vsakoletno večkrat zmanjka.
Pred tem je potekalo tekmovanje v dirkah. Zmagala je Nuša
Madon iz Šmarij pri Braniku z oslom Sivkom, drugouvrščeni je
bil Jordan Bratuž iz Šempetra z oslom Borom in kot tretji Vasja
Miklavčič iz Renč z oslico Ero. Zmagovalec tretjega dela oslovskih dirk, v tekmovanju v super težki kategoriji, kjer so se oslički
primerjali z največjim in najtežjim oslom Cepcem pod vodstvom
Andreja Levpuščka, za ''pas velterske kategorije'', pa je bil Matjaž
nadaljevanje na naslednji stani...
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Orel iz Šmarij z oslom Sivkom. Prejel je
večjo leseno samokolnico, ki mu jo je
podaril član levpskega društva Jušto
Tomšič. Zmagovalci so prejeli pokale,
vsak tekmovalec pa je prejel medaljo in
majico društva, z logotipom Občine Kanal
ob Soči, največjim sponzorjem prireditve.
Dogajanje na prizorišču je zelo lepo teklo,
vanj sta se odlično vklopila in k temu prispevala tudi povezovalca Strašni Jože
Kranjc in Marjan Malibu.
Da pa je vse lepo teklo, gredo zasluge
dobremu sodelovanju med člani levpskega društva in krajani pod mirno toplo
roko Aleksandra Štruklja. Povedal je, da
so priprave na prireditev pričele potekati
že februarja letos, formalne dva meseca
prej, teden prej pa na prizorišču, kjer jih
je bilo vsak dan aktivnih vsaj dvajset, na
dan prireditve pa so prireditev izpeljali
večinoma z okoli šestdesetimi člani društva. Zvečer so jim pri redarstvu priskočili
na pomoč še nekateri člani PGD Avče.
Zadolženi za različna dela na prireditvi so
letos nosili majice, ki bodo tudi v bodoče
prepoznavni znak prireditve, pod okriljem Občine Kanal ob Soči, ki jo bogati
tudi dogodek s tega konca občine. Zahvala med drugim sponzorjem tombole, poleg Občine Kanal ob Soči, ESAL-u, d. o. o.,
Salonit-u Anhovo, gradbeni materiali, d.
d., in Radku iz Bukovice.
Nedeljsko doživetje, polno lepih vtisov
in okusov, je ponudilo veliko. Zahvala
sodelovanju in delovanju v prid, za kar se
zavzema poleg drugih predsednik društva, ohranjanju in prenašanju, poleg znanj
tudi lepih vrednot sodelovanja in občudovanja, v prihodnost. Ponovno je tako tudi
dogodek na tem prostoru, ki povezuje
stezice, ponudil občutenje topline uvodnih besed o sodelovanju in združevanju.
Tekst: Mojca Perkon Kofol,
foto: Mitja Berlot
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Čiščenje kamnitih
zidov v Kanalu
Gasilci PGD Kanal smo v soboto,
16. maja 2015, čistili stare kamnite zidove
v Kanalu. Čistilo se je od tamkajšnje slaščičarne do kampa Korada ter zid ob poti
proti Soči. Pri delu smo si pomagali z ročnim orodjem in lestvami. Same zidove
smo čistili že pred skoraj dvema letoma.
Seveda je bilo tokrat nekoliko manj dela. Na delo smo se odpravili zgodaj zjutraj, v upanju, da nas vreme ne bo kaj
presenetilo. Najprej smo se lotili zidu pod
glavno regionalno cesto Kanal-Tolmin. Po
opravljenem delu smo šli očistit še večjega ob oziroma pod potjo k Soči, pod slaščičarno. Med delom se je tudi vreme
izboljšalo in sonce začelo greti. Zidove
smo očistili v dobrem dopoldnevu. V prihodnje nas čaka še daljši zid nad regionalno cesto, ki se vije do bencinske črpalke.
Danijel Markič, PGD Kanal

Delo je potekalo tudi na lestvah,
foto: Danijel Markič

Ob 500-letnici prekrili cerkev Marije Snežne
v Nadavčah
Ob prazniku Marije Snežne so v Nadavčah počastili 500-letnico dograditve ene najlepših in najstarejših cerkva na Primorskem.
Tradicionalni shod v Nadavčah, kot domačiji pravijo » snežnica v Nadavču«, je bil
letos še posebej slovesen. Cerkev ima
namreč na sklepniku zapisano letnico
1515, kar dokazuje, da je letos že 500 let
od njene dograditve in praznik cerkve so v
župniji kar dvakrat počastili.
Petega avgusta, na praznik Marije Snežne, je v cerkvi na povabilo domačega župnika Jožeta Mikuša daroval sveto mašo
letošnji novomašnik Blaž Lapanja iz Idrijskih Krnic. Po obredu so župljani pripravili
pogostitev za vse udeležene. V nedeljo,
devetega avgusta, pa je vernike, ki so se
zbrali v velikem številu, pri maši nagovoril
koprski škof Jurij Bizjak, zapeli pa so pevci
župnijskih pevskih zborov iz Levpe in
Ročinja pod vodstvom levpskega župnika
Lojzeta Kobala
Cerkev je svoj praznik pričakala v fazi
prenove strehe. Streha, ki je bila sicer prekrita leta 1990, je bila nujno potrebna popravila. Takrat so namreč kot kritino uporabili že dotrajane rabljene »korce«. Iverka pod njimi se je močila in nujno jih je bilo
zamenjati, kajti sicer se bi zelo hitro poškodoval obnovljeni strop cerkve. Brez
pomoči občine bi župljani skoraj 30 000
evrov vredne investicije ne zmogli. Občina
Kanal ob Soči je prispevala dobrih 12 000
evrov. Dela so se ob koncu avgusta zaključila, tudi s pomočjo prostovoljnega dela in
darov domačinov.
Cerkev Marije Snežne naj bi po legendah
gradili iz obdelanih kamnov gradu, ki je bil

Priprave na slovesnost ob 500-letnici cerkve,
foto: Jože Mikuš

nekoč na hribu, ki mu danes domačini
pravijo Grad. Ko so gradili zvonik, naj bi ga
želeli zgraditi višjega, a se je vsako noč
del, ki so ga zgradili višje, podrl in je zato
zvonik ostal v višini cerkve. To so legende,
zagotovo pa je cerkev zelo stara, saj se je
na tem mestu že 19. 8. 1488 začela zidati
kapela. Gotski strop je bil dokončan leta
1515. Domneva se, da je to najstarejša
božjepotna cerkev v Soški dolini. Sem so
prihajali romarji iz Furlanije in Benečije, ki
so jim domačini pravili »Lahi«. Cerkev krasi
baročni oltar iz večbarvnega marmorja in
leseni kipi s podobo Marije z detetom, sv.
Elizabete in sv. Marije Magdalene, ki so
bili pred leti restavrirani in razstavljeni v
Ljubljani, Sarajevu in Parizu.
Leta 2009 je cerkev doživela neljub dogodek. 18. 6. je bilo iz treh lepo obnovljenih lesenih baročnih oltarjev – Presveta
Trojica, Brezmadežna in sv. Rok ukradenih
šest kipov. Iz strahu pred ponovnim vandalizmom so ostale kipe umaknili iz cerkve. Storilec grdega dejanja je čez dva
meseca ponoči štiri pripeljal nazaj. Domačin iz Avšjega je slišal močne udarce pri
cerkvi, poklical policiste in ti so ga izsledili
na poti proti Gorici. Storilec, po rodu iz
Italije, je takrat povzročil veliko škodo tudi
z zažigom cerkvenih vrat. Velika sreča je
bila, da se takrat ni vnel lesen kor in cela
cerkev.
Irena Hočevar Križnič
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»Kje so tiste stezice«
v maju in malonogometni turnir trojk

čimi dobrotami so
bile postavljene v
Seniškem
Bregu,
Avšjem, Zatrebežu,
Široki Njivi, Zavrhu,
Pod okriljem ŠKT društva Levpa je bil v
Hojeh, Krajcu, za
soboto, 23. maja, v Levpi organiziran 13.
kar angažirani člani
tradicionalni pohod »Kje so tiste stezice«,
društva in krajani
mladina pa je organizirala dvodnevni
prejmejo vse pomalonogometni turnir trojk.
hvale. Organizirani
Start pohoda je bil kot vsako leto ob 9.
sta bili dve trasi
uri z igrišča v športnem parku Levpa. Kljub
pohoda, 9,5 km z
deževnemu vremenu se je pohoda udelemanj vzpona in 21 Andrej Maffi, Aleksander Štrukelj, Peter Brezavšček;
žilo 70 pohodnikov. Veliko truda je bilo
km, ki zajame najnagovor in podelitev pokalov turnirja
potrebno vložiti v organizacijo pohoda,
višjo ležečo vas
predvsem urejanje pohodniških poti in
Kljub občasnemu deževju med tekmami
Hoje v krajevni skupnosti Levpa. Vsak
stez, pa tudi v organizacijo načrtovanih
se nogometaši niso dali in pokal za 1. mepohodnik je ob zaključku pohoda v večnapostojank. Postojanke s predvsem domasto je prevzela ekipa ŠRD Doblar. Pokale
menski dvorani prejel topel obrok, joto s
klobaso. Glede na so prejele še ekipe Ravne za 2. mesto,
vso pozornost, ki Stric ozon Lig za 3. mesto in Sola Lom za
jo pohodniki dobijo 4. mesto. Za organizacijo turnirja gre zana tem pohodu, se hvala mladini.
Ob 21. uri sta predsednik ŠKT društva
veseli vračajo doLevpa
in KS Levpa Aleksander Štrukelj in
mov in hkrati razžupan
občine
Kanal g. Andrej Maffi nagomišljajo, kako se
vorila
krajane
ob zaobljubljenemu krajevbodo pohoda udenem
prazniku
na
dan 24. maja. Predsednik
ležili tudi naslednje
društva
se
je
zahvalil
Občini Kanal ob Soči
leto.
kot
največjemu
sponzorju
prireditve in KS
Obenem se je v
Levpa,
ki
je
soorganizator
prireditve. Slepetek in soboto
dila
je
podelitev
pokalov
nogometašem,
odvijal malonogometni turnir trojk, nato pa ples do jutranjih ur ob skupini
na katerem je so- DUO PALBIN.
delovalo 16 ekip
Tekst in foto: Aleksander Štrukelj
Tik pred začetkom pohoda je pričelo deževati nogometašev.

Tudi v Desklah imamo
plažo
Letos si vročinski valovi sledijo drug za
drugim. Zato si številni poiščejo osvežitev
tudi pri Soči. Pod mostom v Desklah je
Soča mirna, vendar še dovolj tekoča, da v
njej kljub temu, da je voda topla, ni alg.
Razgibani bregovi reke nudijo obiskovalcem številne možnosti vodne zabave.
Tako si je mladež na mostno ograjo pritrdila dolgo vrv, ki ji omogoča skoke z več
metrov visokega brega. Drugi, manj pogumni, skačejo z nižjih skal. Otroci, ki še
niso vešči plavanja, ali pa veščine plavanja
le malo obvladajo, se lahko podajo na
»otoček«, večjo skalo, ki le nekaj metrov
od brega štrli iz vode.
Peščena plaža je kot nalašč za poležavanje in lovljenje sončnih žarkov. Za senco
kopalci poskrbijo sami s pisanimi sončniki.
Da bi bilo vzdušje čim bolj sproščujoče in
počitniško, poskrbi umirjena glasba, ki jo

ves dan vrtijo v bližnjem "bifeju", v katerem lahko dobite tudi osvežujočo pijačo.
Za tiste, ki so radi vsakodnevno in preko
celega dne na tekočem z dogajanji doma
in po svetu, so tu tudi poročila na SLO 1
oziroma na Primorskem valu. Na tej preprosti in naravni plaži ljudje uživajo in se
sproščajo. Za marsikoga je v
teh gospodarsko zaostrenih
razmerah to edini način preživljanja počitnic in dopusta, saj si
oddiha na morju, v toplicah ali
gorah preprosto ne morejo
privoščiti. Mnogi pa so že dolgoletni, zvesti obiskovalci te
plaže in je sploh ne bi zamenjali za kaj drugega. Plaža je vsako leto drugačnega videza, za
kar poskrbi kar reka sama. Ob
močnem deževju, ko se njen
pretok skokovito poveča, namreč odplakne vse, kar so kopalci tekom poletja postavili.

Mogoče bi bilo dobro razmisliti o tem,
da bi tudi v Desklah dobili svojo urejeno
plažo, česar pa seveda krajani brez pomoči širše skupnosti nikakor ne zmorejo narediti sami.
Tekst in foto: Majda Rejec

Pogled na deskljansko plažo

16
Mladinski tabor
na Kambreškem
Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je po
sklepu predsedstva tudi letos organiziralo tabor mladine. Tabor je potekal med
24. in 28. junijem 2015 na že znani lokaciji
Veteranskega doma na Kambreškem.
Letos so se nam na taboru pridružili tudi
kolegi iz PGD Čepovan.
Tabora se je udeležilo 30 mladih gasilcev, starih od 7 do 17 let, katere smo
spremljali tudi mentorji. Udeleženci tabora so spoznali osebno in skupno opremo
ter osnovne postopke intervencije, seveda na njim primeren način skozi igro. Malo
starejši so se tudi sami preizkusili v postavitvi trodelnih napadov in dela z izolirnimi
dihalnimi aparati. Tabor pa je bil namenjen tudi izobraževanju; tako so najmlajši
opravili veščine 'preventivca' in 'gozdarja',

starejši pa so se spopadli z veščino
'bolničarja'.
Tudi letos smo izvedli pohod, s katerim
smo poskrbeli, da so naši mladi gasilci
uživali v naravnih lepotah naših krajev in
se nekaj malega tudi naučili. Na pohodu
sta nas spremljala Zvonko Ponikvar, ki kot
dolgoletni lovec te kraje zelo dobro pozna, ter izkušeni planinec Milan Hvalica, ki
nam je imel veliko povedati o dogajanjih iz
1. svetovne vojne, katera je močno zaznamovala naše kraje. Pohod je potekal s
Kambreškega preko Globočaka, kjer smo
se okrepčali z malico, do Srednjega, mimo
lovske koče do Roga in nazaj v Veteranski
dom.
Poskrbeli pa smo tudi za veliko zabave
in sproščenega vzdušja. Izvajali smo družabne igre in pripravili taborni ogenj, ob
katerem so se udeleženci preizkusili v peki
sadja. Sobotno dopoldne smo izkoristili za

Vrnitev v preteklost – postanek muzejskega
vlaka tudi v Kanalu
Muzejski vlak zadnjih nekaj let ni ustavljal v Kanalu, letos marca sta se podjetje ABC
Rent a car d.o.o. in TIC Kanal povezala v želji zagotoviti bolj raznoliko ponudbo in privabiti v naše čudovite kraje več turistov.
Preko sto let stara idilična bohinjska
proga nekajkrat letno na svoje tire sprejme vlak, ki je po njej vozil v njenih mladih
časih. Muzejski vlak, s katerim se lahko za
en dan odpeljete v preteklost in si privoščite slikovit izlet, se letos ustavlja tudi v
Kanalu.
Pot muzejskega vlaka se prične nekaj
minut pred deveto uro, ko lokomotiva
odpelje potnike z Jesenic mimo Bleda in
Bohinja proti Kanalu in Novi Gorici. Potniki lahko izstopijo na katerikoli od petih
postaj in tam preživijo čas, dokler jih vlak
v poznih popoldanskih urah zopet ne od-

pelje proti Gorenjski, imajo pa tudi možnost avtobusnega izleta v Goriška Brda.
Da je pot idilična, poskrbi narava sama,
dodatno pa za ugodje skrbijo animatorji,
vodniki in vagon s pijačo in prigrizki. Na
kanalski železniški postaji vlak ustavi nekaj minut po 11. uri.
Kot pravi Nika Testen s kanalskega TICa, je tridesetminutni postanek kratek,
vendar omogoča določeno promocijo
Občine Kanal ob Soči. K sodelovanju so
povabili lokalna društva, ki postanek muzejskega vlaka popestrijo s programom.
Povabilu so se doslej odzvali Folklorna

obisk Lukčeve hiše, kjer smo si ogledali
veliko starih predmetov. S piknikom in z
družabnimi igrami smo tabor tudi zaključili.
Na taboru so nas obiskali predsednik
Gasilske zveze Goriške Simeon Kodelja in
poveljnik Gasilske zveze Goriške Branko
Žorž ter predstavnik mladine pri Gasilski
zvezi Goriške Boštjan Bratuž, katerim se
za obisk lepo zahvaljujemo. Prav tako se
zahvaljujemo veteranom, ki so nam omogočili bivanje v njihovem domu in odličnemu kuharju Vasji Berniku, ki je poskrbel,
da nismo bili nikoli lačni.
Tekst in foto: Danijel Markič,
PGD Kanal

skupina Kal nad Kanalom, harmonikar Vid
Žabar, pevski zbor OŠ Deskle, mladinski
orkester in komorne skupine godbeniške
šole Pihalnega orkestra Salonit Anhovo,
plesni klub Tince, Twirling klub Deskle,
Mešani pevski zbor Jože Srebrnič, Laura
Nanut na flavti in Andreja Seljak na električni klaviauri. Ob vsakem prihodu vlaka
je turistom za dodatne informacije na
voljo informator in promocijski material o
turistični ponudbi občine. Z lastnikom
muzeja 1. svetovne vojne Zoranom Šuligojem pa je dogovorjeno, da je muzej ob
vsakem prihodu vlaka odprt in na voljo za
ogled.
K sodelovanju so povabili tudi lokalne
ponudnike, ki na železniški postaji lahko
ponudijo svoje izdelke. Irma Seljak, ena
od ponudnic, ki se je odzvala povabilu,
pravi, da je postanek turističnega vlaka v
nadaljevanje na naslednji strani...
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Veselo rajanje med postankom v Kanalu, foto: Damijan Simčič

Kanalu tudi za ponudnike zanimiv, saj imajo možnost promocije pridelkov in izdelkov, kot so pecivo, sir, mesni izdelki, med, zelišča, lesni
izdelki, izdelki iz gline ... Nekateri ponudniki so s prodajo bolj zadovoljni, drugi manj, važno pa se ji zdi, da jih izletniki opazijo. Ponudbo si
ogledujejo, sprašujejo o pridelkih in izdelkih, ker pa jim je na voljo tudi
degustacija, le-te tudi z veseljem poskusijo. Meni, da je za ponudnike
to dobra promocija.
Zadovoljna je tudi Lidija Urankar iz podjetja ABC Rent a car d.o.o., ki
že 13 let trži edinstveni muzejski vlak. Pravi, da je z vidika organizatorja
takšna dodatna ponudba odlična, saj je gostje na vlaku ne pričakujejo,
zato jih vsakokrat z njo presenetijo. Ob ogledu muzeja o 1. svetovni
vojni ponudijo obiskovalcem zemljevide in prospekte kraja in jih tako
vabijo na ponoven obisk naše občine. Muzejski vlak omogoča gostom
tudi, da izstopijo v Kanalu, tam ostanejo ves dan in se pozno popoldan
vrnejo na Gorenjsko.
Nika Testen je povedala, da je njihov trud opazila tudi ekipa oddaje
'Na lepše' z nacionalne televizije. V delčku junijske oddaje so predstavili muzej 1. svetovne vojne na železniški postaji, zbirko Franca Jerončiča v Melinkih in prihod vlaka na železniško postajo v Kanal z nastopom folklorne skupine in lokalnimi ponudniki.
Ob tej priliki se Nika Testen iskreno zahvaljuje društvom za njihove
nastope, saj se vedno odzovejo povabilu. Zahvala gre tudi vsem ponudnikom, ki vztrajajo kljub temu, da prodaja v tako kratkem postanku
vlaka ne more biti velika, imajo pa možnost, da se predstavijo in poskrbijo za svojo promocijo. Zahvaljuje se tudi vsem ostalim, ki pomagajo
pri oblikovanju programa in zadovoljstvu turistov. Obljublja, da se bodo tudi v prihodnjih letih trudili, da se bo vlak ustavljal v Kanalu in da
občina na turiste naredi dober vtis in nas zato še kdaj obiščejo. Za prihodnja leta pa si na TIC-u želijo, da bi se uspeli dogovoriti tudi za kaj
več kot le kratek postanek V Kanalu.

Lokalni ponudniki se predstavljajo, foto: Damijan Simčič

Gledališka predstava

Rdeča kapica in volk
sta se srečala na Kanalskem Vrhu
Otroci s Kanalskega Vrha so med počitnicami postali gledališčniki in premierno
uprizorili predstavo Rdeča kapica.
Letošnje poletne počitnice si bodo otroci s Kanalskega Vrha zagotovo dobro zapomnili. Iz otroške igre je vzklila ideja, da
bi uprizorili pravo gledališko igro. In so jo:
v začetku avgusta so po treh tednih vaj s
pomočjo mentorice Nataše Bucik Ozebek
pred množico staršev, sovaščanov, sorodnikov in drugih obiskovalcev premierno
uprizorili Grimmovo pravljico Rdeča kapica.
Najstarejši, devetletni igralec Tomi Valentinčič je odigral lovca, leto mlajša Nina
Petrevčič se je poskusila kar v treh vlogah. Odlično je odigrala mamo, srnico in
metulja. Skoraj šestletna Lara Bucik je
nastopila kot Rdeča kapica, petletni Anej
Petrevčič pa se je več kot prepričljivo prelevil v volka. V babico se je preoblekla ko-

maj triletna Neža Bucik in dodobra nasmejala občinstvo, štiriletna Ula Bednarik in
triletna Ana Petrevčič pa sta nastopili v
vlogi zajčkov. Ne smemo pozabiti tudi
ostalih otrok na Kanalskem Vrhu (Erazem
Bucik, Blaž Humar, Klara Humar, Mia Petrevčič in David Bucik), ki so nastopajoče
vsak dan bodrili na vajah ali pa s svojo pridnostjo pomagali, da so igralci lahko v
miru vadili. Otroci so skupaj z mamami na
dopoldanskih delavnicah izdelali tudi večino rekvizitov, za težja scenska dela pa so
na pomoč priskočili očetje. In ko so v nedeljo popoldne pripeljali še čisto prave
zvočnike in igralcem nadeli naglavne mikrofone, so širokih nasmehov vsi prvič
doživeli igralski krst. Aplavz na koncu je bil
bučen!
Za otroke je bila to zelo zanimiva in prijetna izkušnja, ki jim je prinesla novih
spoznanj in še bolj utrdila njihova prijateljstva. In kar je najpomembnejše: otroci
pravijo, da predstava ni bila zadnja.
Na koncu se želimo zahvaliti vsem, ki so
si predstavo ogledali in nagradili otroke
ter mamam, ki so pripravile pogostitev.
Posebna zahvala pa gre članom gledališke
skupine TRD Globočak, ki so z ozvočenjem

Ana Križnič in Irena Hočevar Križnič

poskrbeli, da se je igralce slišalo do zadnje
vrste, in fotografu Samu Trebižanu, ki je
te trenutke ujel za vedno.
Nataša Bucik Ozebek

Foto: Samo Trebižan
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Defibrilator v Desklah
Uspešno in v dobrobit krajanov Krajevne skupnosti Anhovo – Deskle se
je 9. junija 2015 zaključila humanitarna akcija »AED v Deskle«, ki je potekala je od 28. februarja letos. Naj vas spomnimo: tisti večer je v kulturnem domu v Desklah dobrodelno nastopal Tržaški partizanski pevski
zbor Pinko Tomažič in prispevek za vstop na koncert je bil skoraj v celoti
namenjen za nakup defibrilatorja v Desklah.
Pobudnika humanitarne akcije Krajevna
organizacija Zveze borcev Deskle in Kulturno društvo »SVOBODA« Deskle ter pokrovitelj Območno združenje Rdečega
križa Nova Gorica so občino, podjetja,
banke, zavarovalnice, samostojne podjetnike, obrtnike in krajane zaprosili za finančno pomoč in na posebnem transakcijskem računu so se začela nabirati sredstva. Začela pa se je tudi skrb, kje defibrilator postaviti. V dogovoru z županom,
zdravnico zdravstvenega doma v Desklah
in predstavnikom OZ Rdečega križa Nova
Gorica so člani KO ZB Deskle pričeli s pleskanjem sten pred vhodom v zdravstveni
dom, namestili so informacijsko tablo in
omarico za defibrilator.
V torek, 9. junija je bil svojemu namenu
predan »AED v Deskle« - Avtomatski zunanji defibrilator. Številne prisotne krajane in
nekatere donatorje je najprej pozdravil
predsednik KO ZB Deskle Božo Lovišček, o
pomembni pridobitvi za krajane je spregovoril župan Občine Kanal ob Soči Andrej
Maffi in nato še predsednik Območnega
združenja Rdečega križa Nova Gorica Dušan Ambrožič, ki je tudi prinesel defibrilator. Postavili so ga v omarico na zidu pred
vhodom v Zdravstveni dom v Desklah,
dostopen je 24 ur na dan vse dni v tednu
in je namenjen vsem prebivalcem Krajevne skupnosti Anhovo – Deskle oziroma
tistim v primeru nenadnega zastoja srca.
Po uradni predaji smo odšli v Medgeneracijski center »Pri Tinci«, kjer nas je priča-

kal Uroš Kobal, reševalec –
član ekipe prve pomoči iz
Nove Gorice. Nazorno in na
razumljiv način nam je predstavil pomembne korake za
oživljanje. Nekateri prisotni
Defibrilator je nameščen na steni Zdravstvenega doma Deskle
so sodelovali pri praktičnem
prikazu na lutki. Zelo spodbudne so bile
srčnega zastoja in mogoče bomo s tem
njegove besede, da naj nas ne bo strah
komu rešili življenje.
takoj pomagati človeku, ki se zgrudi po
tleh, negibno obleži, ne diha, ne kaže znaDonatorji Humanitarne akcije »AED
kov življenja oz. je že mrtev. Če ne storimo
v Deskle«:
nič, bo mrtev tudi ostal! Vprašal nas je, ali
Krajevna organizacija Zveza borcev Desje res lahko slabše, če začnemo pomagati.
kle; Kulturno društvo »SVOBODA« DesMed čakanjem na reševalce takemu človekle; TPPZ Pinko Tomažič; Občina Kanal
ku pomagamo z oživljanjem (zunanja maob Soči; Salonit Anhovo d.d.; Soške eleksaža srca in umetno dihanje) in nato s potrarne d.o.o. Nova Gorica; Odbor Pust v
močjo defibrilatorja lahko srce ponovno
Gorenjih Desklah; Krajevna skupnost
poženemo v normalen ritem. Naj nas ne
Anhovo – Deskle; Rdeči križ Nova Gorica;
bo strah uporabiti defibrilator, saj je njeKrajevna organizacija Rdečega križa Desgova uporaba enostavna in povsem varna.
kle; Medicina Mlinar Deskle; Petrol DesUporablja ga lahko vsakdo, saj nas z gokle - Aleksander Okroglič s.p.; Okrepčevornimi/vizualnimi navodili aparat vodi
valnica Tanja Gabrijelčič s.p., Deskle; Ne
skozi temeljne postopke oživljanja in - če
skrbi d.o.o. zavarovalno zastopanje in
je le res potrebno - osebo z električnim
sklepanje zavarovanj, Nova Gorica; Frisunkom defibrilira.
zerstvo IN - Anja Jug s.p., Deskle; GabriUdeležujmo se organiziranih brezplačnih
jelčič, vzreja in predelava mesa, Ložice;
tečajev, ki jih izvaja Rdeči križ Nova Gorica
Partes - Tomaž Rjavec s.p., Gorenje Polje;
in na katerih spoznamo način oživljanja in
Aleš Špacapan, Deskle.
enostavne uporabe naprave, ki lahko reši
življenje. Tečaji bodo potekali v medgeneVsem darovalcem iskrena hvala, z vašo
racijskem centru v Desklah dvakrat letno,
pomočjo so tudi Deskle postale srcu prijanamenjeni pa bodo vsem krajanom, tudi
zen kraj.
mladim. Naučili se bomo nujnih in neodloBesedilo in slike:
žljivih ukrepov, ko pride do nenadnega
Danila Schilling

Nekateri so sodelovali pri
praktičnem prikazu pomoči
na lutki
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Gasilsko tekmovanje v Kostanjevici
Občinsko tekmovanje Gasilske zveze Goriške v gasilsko-športnih disciplinah je potekalo v soboto, 30. maja 2015, v Kostanjevici na Krasu. Mladinske enote so nastopale v
dopoldanskem delu, članske pa v popoldanskem. PGD Kanal je zastopalo pet ekip; ena
mladinska in štiri članske enote. Nastopi vseh enot so bili zelo uspešni.
V dopoldanskem delu je nastopilo skupaj 12 ekip iz PGD Dornberk, PGD Kostanjevica na Krasu, PGD Čepovan, PGD Dobrovo in PGD Kanal. Moška mladinska
ekipa PGD Kanal se je pomerila le z eno
ekipo v svoji konkurenci in dosegla drugo
mesto.
Članske ekipe in ekipi starejših gasilcev
(veteranov) so nastopile v popoldanskem
razporedu. Nastopilo je 11 članskih in dve
ekipi starejših gasilcev iz petih društev

(PGD Kanal, PGD Dornberk, PGD Kostanjevica na Krasu, PGD Čepovan in PIGD Salonit Anhovo).
Prav vse članske ekipe PGD Kanal so
dosegle prvo mesto, razen članov A, ki so
dosegli 3. mesto. Tudi člani A bi dosegli
prvo mesto, v kolikor ne bi prejeli tolikšne
kazni. Če pa primerjamo čase vaje z motorno brizgalno (MB) in štafete, so imeli
člani A najhitrejši čas. Članom B je uspelo
opraviti vajo z MB brez kazenskih točk.

Društvo upokojencev Kanal

Novo mesto in Veliki Gaber. Prostovoljci
društva smo jim pripravili prisrčen sprejem. Zaigrala je godba na pihala iz Deskel,
za dobrodošlico pa smo jim ponudili kruh
in sol. Nagovoril jih je župan Občine Kanal,
predsednik Društva upokojencev Kanal,
predsednik PZDU severne Primorske,
predsednik PZDU Dolenjske, ravnateljica
Osnovne šole in koordinatorka projekta
NET-AGE. Izrečeno je bilo veliko lepih besed o prostovoljcih in prostovoljstvu, o
pomenu prostovoljstva na splošno, posebno pa o prostovoljstvu pri skrbi za starejšo populacijo. Po krajšem kulturnem
programu smo naše goste povabili na
ogled nekaterih zanimivosti v občini. Sledilo je kosilo in po njem smo ponovno
zavzeli tribune ter navdušeno spremljali

Srečanje prostovoljcev
dolenjske in severnoprimorske regije
Društvo upokojencev Kanal je 23. maja
organiziralo 7. srečanje prostovoljcev, ki
sodelujejo v programu "Starejši za starejše". Kljub slabemu vremenu so se srečanja, ki je potekalo v športni dvorani Kanal,
udeležili prostovoljci iz Društev upokojencev Ajdovščina, Idrija, Kojsko, Kostanjevica, Miren, Renče, Tolmin, Vipava in naši
sosedje iz Deskel. Z Dolenjske so se pripeljali prostovoljci iz Društev upokojencev
Kočevje, Dvor, Dolenjske Toplice, Straža,
Mokronog, Mirna, Škocjan, Šentjernej,

foto: Borut Jurca

Na regijsko tekmovanje so se uvrstile
prve tri ekipe v vsaki kategoriji, kar pomeni, da bomo nastopili s petimi ekipami na
regijskem tekmovanju.
Danijel Markič, PGD Kanal

Skupinska slika članov PGD Kanal,
foto: Andrej Ponikvar

ustvarjalce iz različnih društev v občini.
Prireditev je povezovala neutrudna in vedno izvirna Klelija Dolenc, ki je z njej lastnimi iskricami popestrila celotno dogajanje.
Gostje so bili navdušeni nad organizacijo
in pestrim programom.
Hvaležni za lepo preživet dan smo se
poslovili in si obljubili, da se še srečamo.
Marija Marinič

Športne igre
upokojencev
6. junija 2015 so v Ajdovščini potekale
12. športne igre upokojencev severnoprimorske regije. Na igrah je sodelovalo 20
društev upokojencev. Društvo upokojencev Kanal je nastopilo z 31 športniki v
naslednjih disciplinah: v balinanju in pikadu smo nastopili v moški in ženski konkurenci, v kegljanju, reševanju križank, streljanju z zračno puško in športnem ribolovu pa samo v moški konkurenci. Dosegli
smo naslednje rezultate: 1. mesto balinanje-ženske in reševanje križank-moški, 3.
mesto streljanje z zračno puško-moški,
4. mesto balinanje-moški, 5. mesto pikado-moški in športni ribolov-moški, 6. mesto pikado-ženske in kegljanje-moški.
V ekipni uvrstitvi je društvo upokojencev Kanal zbralo 56 točk in osvojilo skupno 2. mesto. Zmagalo je društvo upokojencev Vipava (57 točk), na tretje mesto
pa se je uvrstilo društvo upokojencev
Ajdovščina (51 točk).
Vsem sodelujočim iskrene čestitke in
povabilo ostalim naj se nam pridružijo, da
bomo lahko v naslednjem letu nastopili v
vseh disciplinah.
Franc Komac, predsednik društva
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Gasilsko regijsko tekmovanje v Idriji
Prostovoljno gasilsko društvo Kanal je nastopilo na regijskem tekmovanju v gasilskošportnih disciplinah Severnoprimorske regije. Tekmovanje je potekalo v soboto, 6.
junija 2015, na travnatem igrišču v Idriji. Naše društvu je nastopilo s petimi ekipami,
eno mladinsko in štirimi članskimi enotami v vseh članskih kategorijah (moški in ženske A, B). Z rezultati naših ekip smo bili zelo zadovoljni.
Tekmovanje je potekalo v dopoldanskem času. Sočasno so tekmovale mladinske in članske enote. Ekipa mladincev PGD
Kanal je nastopila na vaji z ovirami, razvrščanju in štafeti. Članske ekipe so nastopile na vaji z motorno brizgalno (suha izvedba), razvrščanju in štafeti.
V kategoriji mladincev je nastopilo 10
ekip iz 10 različnih društev iz Severnoprimorske gasilske regije (Ledine, Ravne pri
Cerknem, Šempeter, Selo, Dornberk, Bukovo-Zakojca, Col, Cerkno, Dole in Kanal).
Mladinci PGD Kanal so zasedli 7. mesto.
V kategoriji članic A je nastopilo 7 ekip iz

6 različnih društev (Planina-Čeplez, Ledine, Ajdovščina, Podnanos, Gorje-PočeTrebenče in Kanal). Članice A PGD Kanal
so dosegle 6. mesto.
V kategoriji članov A je nastopilo kar 11
ekip iz 11 različnih društev (Črni Vrh, Ledine, Cerkno, Vipava, Podnanos, Dornberk,
Col, Kostanjevica, Dole, Bukovo-Zakojca in
Kanal). Člani A PGD Kanal so dosegli 2.
mesto v tej kategoriji.
V kategoriji članic B je nastopilo le 5 ekip
iz 5 društev (Ledine, Bukovo-Zakojca, Salonit Anhovo, Kostanjevica in Kanal). Članice B so dosegle 2. mesto.

V kategoriji članov B je nastopilo 8 ekip
iz 8 društev (Plužnje, Planina-Čeplez, Vipava, Ledine, Nova Gorica, Salonit Anhovo, Kostanjevica in Kanal). Člani B so dosegli 3. mesto.
Ekipe, ki so dosegle prva tri mesta v
vsaki kategoriji, so si priborile pravico
nastopa na državnem tekmovanju prihodnje leto. Organizator državnega tekmovanja še ni znan.
Danijel Markič, PGD Kanal

Sklapljanje sesalnega voda na motorno brizgalno,
foto: Andrej Ponikvar

Turistično društvo Korada

Poletni solsticij
na Koradi
Turistično društvo Korada Deskle - Anhovo je v nedeljo, 21. junija 2015, izvedlo
pohod na Korado. Zbrali smo se v Plavah
na Ladišču. Pred tem je dež preizkušal
našo voljo, a se nismo dali. Pohod smo
začeli ob 14:15 in se napotili proti cerkvi sv.
Janeza Krstnika v Plavah in sledili planinskim markacijam ter markacijam društva,
ki nam jih je pripravil Alan Goljevšček. Med
potjo so se nam pridružili še trije pohodniki. Tempo vzpona je bil mogoče malo prehiter, a smo se zato na nekaj točkah zbrali,
se okrepčali in ogledali lepe razglede.
Okrog 17-ih smo prispeli do zavetišča na
Koradi, kjer smo se okrepčali s štrudljem in čajem. Kasneje nam je Zoran
pri koči predstavil pomen topniškega objekta iz prve svetovne
vojne. Malo pred 18. uro smo
se začeli spuščati proti dolini.
Ustavili smo se ob cerkvi sv.
Janeza Krstnika v Plavah, kjer
nam je Valter povedal nekaj
besed o sončnem obratu
(poletnem solsticiju). Okrog
20-ih smo prispeli na Ladišče,
kjer so nas sprejeli glasbeni toni
in topel obrok. Nekaj pred enaindvajseto uro smo se napotili prižgati

Čas za malico, foto: Valter Reščič

kres, ki so ga dan prej
pripravili vodniki društva tabornikov Rod odporne želve Anhovo.
Kres je lepo zagorel in
nas kar dobro grel. Druženje smo nadaljevali ob
klepetu in ko je kres dogorel, smo se odpravili proti
domu.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se udeležili
pohoda, ter vsem, ki ste nam pomagali, da
smo pohod izpeljali (SENG, Fructal Ajdovščina, zavetišče na Koradi, taborniki Alan,
Zoran, Nataša, Jože in Patrik).
Pohod bomo organizirali vsako leto,
praviloma na nedeljo, najbližjo poletnemu
solsticiju. Pridružite se nam!
Valter Reščič, TD Korada
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Srečanje članic PGD
Kanal iz 70-let

Spominska fotografija iz sedemdesetih let prejšnjega
stoletja,
foto: arhiv PGD Kanal

Po štiridesetih letih so se ponovno srečale
nekdanje članice Prostovoljnega gasilskega
društva Kanal, ki so tekmovale v sedemdesetih letih 20. stoletja. Ideja o skupnem srečanju je nastala že pred dvema letoma, ob
praznovanju 150-letnice gasilstva v Kanalu.
Srečanje je potekalo v petek, 29. maja 2015,
v sejni sobi gasilskega doma PGD Kanal.
Članice in ostali člani so se družili v prijetnem
vzdušju. Vodstvo društva je članicam pripravilo majhno presenečenje in sicer vajo z vedrovko (brentačo). Članice so se razdelile v
dve skupini. Najprej so morale z 2 dcl kozarcem okoli cestnih stebričkov napolniti vedrovko. Ko so dovolj napolnile vedrovki, so
lahko začele s podiranjem tarče in na koncu
še zvezale sekirico. Zmagovalec seveda ni bil
pomemben - pač pa samo druženje. Sledil je
še družaben zaključek večera.

Takratne članice PGD
Kanal danes,
foto: Danijel Markič

Danijel Markič, PGD Kanal

Strokovno in znanstveno srečanje
Zahodna Banjška planota skozi čas
V petek, 25. septembra, bo v Gostišču “Križnič” v Kanalu potekalo strokovno in znanstveno srečanje na temo Zahodna Banjška planota skozi čas, ki ga organizira Občina Kanal ob Soči s
sodelovanjem Prosvetnega društva Soča Kanal in ob strokovni
pomoči Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Raziskovalne postaje Nova Gorica.
Petstoletnica romarske cerkve Marije Snežne v Nadavčah je
"spomnila" na razsežnosti povezovalne funkcije, na danosti,
(zgodovinska) povezanost, in naravne potrebe, povezovanje,

življenja, ki tiho obstaja in hkrati deluje znotraj prostora in časa.
Zato bo srečanje potekalo v počastitev cerkvice, pomenu, in
njenemu prostoru od Avč prek Levpe do Kala nad Kanalom, z
namenom izdaje istoimenskega zbornika.
Ob pripravi strokovnega in znanstvenega srečanja se je v januarju letos oblikoval organizacijski odbor v sestavi dr. Danila
Zuljan Kumar, Milica Zimic, Mojca Perkon Kofol, Alenka Božič,
mag. Adrijana Perkon, mag. Robert Devetak, Petra Paravan. V
februarju je Občina Kanal ob Soči poslala vabilo k sodelovanju
krajevnim skupnostim na območju, različnim institucijam in posameznikom.
Mojca Perkon Kofol

PROGRAM:
12.00 - Uvodni pozdrav župana Andreja Maffija
Projekcija »Skriti kotički mojega kraja« Osnovne šole Kanal
12.20 - mag. Adrijana Perkon: Geografski oris zahodne Banjške planote
12.40 - dr. Igor Dakskobler: Rastlinstvo in rastje (flora in vegetacija) zahodne Banjške planote
13.00 - dr. Danila Zuljan Kumar: Govori zahodne Banjške planote
13.20 - Diskusija
13.50 - dr. Silvo Torkar: Krajevni imeni Davča in Avče: substrat (keltski,
romanski), adstrat (furlanski), superstrat (nemški) ali slovanska dediščina?
14.10 - Tanja Martelanc: Vizitacije apostolskega odposlanca Jerneja Porcie iz
ok. leta 1570
14.30 - Petra Kolenc: Avška gmajna oz. Avška lazna v Trnovskem gozdu
14.50 - Mojca Perkon Kofol: Jezikoslovno-stilistična analiza Legende o levpskem gradu Franca Šuligoja
15.10 - Diskusija
15.50 - Darja Rijavec: S prepletanjem folklornih plesnih korakov tkemo niti
preteklosti za prihodnost

16.10 - Alenka Božič: Nekatere znane osebe in družine, rodovno povezane z
območjem zahodne Banjške planote
16.30 - Pavel Medvešček: Pripovedke z zahodne Banjške planote
16.50 - mag. Darja Skrt: Etnološka razstava »Staroverstvo in staroverci«;
videa »Kabrca in sončeva kabrca« in »Padence …«
17.20 - Diskusija
17.50 - Nataša Hönig: Politično življenje zahodne Banjške planote v sotočju
19. in 20. stoletja
18.10 - mag. Robert Devetak: Avče med prvo svetovno vojno: izkušnja civilnega prebivalstva
18.30 - Aleksandra Pavšič Milost: Utripi življenja na zahodni Banjški planoti
v prvih letih po drugi svetovni vojni (predstavitev na podlagi arhivskega gradiva Krajevnih ljudskih odborov Avče, Kal nad Kanalom in Levpa)
18.50 - Jurij Rosa: Pregled delovanja društev na zahodni Banjški planoti
skozi čas (s poudarkom na delovanju društev v času po drugi svetovni
vojni)
19.10 - Diskusija

Lepo vabljeni!
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Sto let kasneje
Društvo O.Z.O.N. je v sodelovanju s Klubom keramikov Kanal in Goriškim muzejem 13. junija priredilo v Kanalu dogodek, s katerim je na
simboličen način obeležilo spomin na Kanalke in Kanalce, ki jih je
pred sto leti prizadela vojna vihra. V gostišču Križnič je bila predstavitev spominskega albuma Miljutina Garlattija, v Parku Pečno pa
odprtje razstav Darje Žorž, Dragija Lazovskega in Gregorja Mavra s
predstavitvijo dnevnika Antona Bajta.
Upokojeni zgodovinar Goriškega muzeja Drago Sedmak je predstavil življenjsko pot Miljutina Garlattija, ki je v gostišču bila prikazana na
številnih panojih. Miljutin Garlatti se je rodil 10. marca 1895 v Kanalu
očetu Ivanu, trgovcu, in materi Alojziji Kofol. Osnovno šolo je obiskoval v stari šoli v Kanalu, trgovsko šolo pa v Gorici, Idriji in Trstu. Pred
zaključkom šolanja je bil vpoklican v avstrijsko vojsko in poslan v
strelske jarke pri Doberdobu. Javil se je za tolmača brigadnemu komandantu Moestlu in skupaj z njim je odšel na rusko fronto. V juliju
leta 1916 je bil zajet kot ruski vojni ujetnik in po 31 dneh vožnje je prišel v Tomsk v Sibiriji (9. septembra 1916), kjer je preživel 4 leta in 4
mesece. V letih 1916-1918 je vsak drugi dan pisal domačim oziroma
dekletu Poldi dopisnice. V spominih (dva zvezka z zapisi žene Ladislave Angeli, por. Garlatti) preberemo, kako je potekala vrnitev domov
iz Rusije: Iz Tomska je odšel 17. septembra 1920 in v Vladivostok je
prispel 19. oktobra. Pot je nadaljeval v Mandžurijo in na Kitajsko v
Šanghaj, kamor je prispel 31. oktobra. Potovanje je nadaljeval s staro
Loydovo barkačo Afrika in sredi decembra je ladja priplula v Trst. Po
vrnitvi v Kanal je vodil domačo trgovino, bil je tudi bančni uradnik.
Sodeloval je v NOB. Po vojni je delal v anhovski cementarni in potem
na kanalski občini. Že v času Avstrije je pospeševal narodno zavest,
delal je pri prosvetnem društvu in pri Sokolu. Kot aktiven član kanalske čitalnice je junija 1921 skupaj z drugimi ponovno oživil delovanje
čitalnice vse do avgusta 1927, ko so jo italijanske oblasti ukinile. Kot
tajnik oz. predsednik prosvetnega društva in duša čitalniškega življenja med obema vojnama je septembra 1945 dal pobudo za obnovitev
čitalnice in potem še dolga leta v njej delal. Za to delo je leta 1959
dobil priznanje. Bil je vnet zbiralec arhivalij, slik, predmetov in podobnega gradiva za lokalno zgodovino. Umrl je 2. maja 1961 v Kanalu.
(vir: europeana1914-1918.eu)
Ob poslušanju zapisov iz dnevnika Antona Bajta se je pričelo odprtje razstave v Parku Pečno. Anton Bajt (30.11.1865 Log pri Bodrežu 13.4.1938 Kanal) je bil občinski tajnik v Kanalu od leta 1902 do leta
1918. Kot je povedal Sedmak, je Bajt opravil pomembno delo, saj je
svoja opažanja zapisoval v dnevnik in nam tako ohranil vrsto pomembnih podatkov in novic (vreme, letina, izgradnja infrastrukturnih
objektov, družabni dogodki, obiski). Sedmak je poudaril, kako neprecenljivi so zapisi o življenju v Kanalu med 1. svetovno vojno povezani z
usodami civilistov, ki so morali svoj domači kraj zapustiti in oditi v
neznano kot begunci. "Dne 22. maja je trg štel 444 civilnih oseb, do
20. junija se jih je izselilo 332…" Omenjeno število je služilo za iztočnico prostorske postavitve Kam gre tvoja pot Gregorja Mavra, ob kateri je razmišljal o tedanjih beguncih, sodobnem dogajanju in možnostih v prihodnosti. Darja Žorž in Dragi Lazovski sta v glini poustvarila
kopijo granate in jo vsak na svoj način okrasila ter ji pridala drugačno
pomenljivost. Prijeten dogodek v Parku Pečno, ki sta ga popestrila
tudi Moški pevski zbor Kazimir Nanut in Folklorna skupina Kal nad
Kanalom, se je zaključil s projekcijo zadnjega filma Jadrana Sterleta,
Feldmaršal Boroević - sledi vojskovodje.
Tekst: Petra Paravan,
foto: Nada Likar Lazovski

Predstavitev spominskega albuma Miljutina Garlattija

Dragi Lazovski je v granato postavil Boroevićevo vino

Darja Žorž je granato okrasila s cvetkami in jo posvetila spominu na
svojega dedka

Ferdo Žorž

Silva Gornjak
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Alenka Gololičič

Tatjana Blažek

Andreja Krpan

Ana Valentinčič

Primož Kožuh

Gabrijel Ipavec

Darja Žorž

Klub keramikov Kanal
V maju je bila v Galeriji Rika Debenjaka v
Kanalu odprta pregledna razstava Kluba
keramikov Kanal. Dvajset članov kluba je
predstavilo svoje zamisli z različnimi keramičnimi tehnikami - od osnovnih do zahtevnejših in samosvojih prijemov.
Spremno besedo na razstavi je imela
likovna pedagoginja Petra Škrjanc. Otvoritve so se poleg zveste kanalske publike
udeležili tudi člani društva iz Bilj, člani
društva Tullio Crali iz Gorice in dolgoletna
mentorica Kluba keramikov Dubrovka
Urban. (Ana Valentinčič)

Ivan Skubin

Marija Sivec

Nika Šimac

Dejan Žabar

Marta Perkon
Dragi Lazovski

Thea Huth

Anka Barbič

Vida Zei

Nada Likar

Katja Prunk
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Gledališke delavnice privabile mlade
Od januarja do maja so v Desklah potekale delavnice o osnovah gledališča. Izoblikoval
se je podmladek Gledališke skupine Mak. Pod mentorstvom igralke Maje Nemec so
nadobudni igralci ob zaključku delavnic soustvarili zanimivo produkcijo.
Igralska tradicija mladih v Desklah ne bo
zamrla, dokler bo zanjo skrbel organizator Gledališke skupine Mak in ljubitelj gledališča Aleksander Žnidarčič. Mladim želi
dati možnost spoznavanja gledališkega
izraza in veščin, ki so v življenju potrebne,
predvsem pa jih gledališko vzgajati. K sodelovanju je povabil deskljansko in kanalsko osnovno šolo. Na priporočilo učiteljice
Mojce Petelin so se vabilu odzvali predvsem devetošolci (en osmo- in en sedmošolec) iz Deskel, Ložic, Plavi in Anhovega.
»Seveda je bilo na začetku število udeležencev precej večje kot na koncu. Učenci so
danes prezaposleni s šolo in številnimi popoldanskimi aktivnostmi. Pa vendar se je
na koncu izoblikovala krasna, entuziastična
skupina nadarjenih posameznikov, ki zmore pokazati marsikaj«, je poudarila Maja
Nemec, ki je že v letih 2009, 2010 in 2011
ustvarjala z Makovci uspešne in tudi nagrajene mladinske predstave. Tako takrat
kot tudi letos so morali iti najprej skoz
proces odpiranja in spoznavanja z gledališčem, izvajali so vaje za skupinsko delo,
delo s partnerjem, spoznavanje sebe na
odru in odrskih zakonitosti.
Vaje so potekale dvakrat tedensko po
dve šolski uri. O poteku delavnic je Maja
Nemec takole povedala: »Začeli smo z
vajami za povezanost, občutenje skupine in
z vajami zaupanja. Da lahko delaš nekaj
tako intimnega in odprtega, kot je gledališče, kjer je igralec hkrati svoj umetniški
material, moraš najti prostor svobode.

Delo je osebno, saj delamo s svojimi občutki, s svojim telesom, ki je tukaj v nekoliko
drugačni funkciji, kot smo ga navajeni v
vsakodnevnem življenju. Za to odprtost
potrebuješ, vsaj na začetku, zaupanje in
varno okolje, da se lahko seznaniš z materialom - kar pa je spet, igralec sam.« Vzporedno so potekale vaje za čutni spomin
(spomin telesa na občutja fizične realnosti, delo z nevidnimi predmeti), raziskovanje notranjega prostora, občutkov, domišljije, širitev in usmerjanje pozornosti ter
raziskovanje samega sebe. »Poskušala
sem voditi učence kot v nekakšni igri ali
igricah, saj jim je to dajalo občutek sproščenosti, ki je pogoj za odprtost. Obenem pa
smo skozi ta pristop prišli tudi do določenih zakonitosti gledališča. V drugem delu
naših delavnic smo začeli z improvizacijami
na določene teme, tudi v kombinaciji z vajami za čutni spomin, saj je bilo pomembno,
da se učenci navadijo poleg graditve prizora tudi občutiti svoje telo na odru,« je še
dodala mentorica.
Kaj pa so učenci pričakovali od takšnih
delavnic? Večina je odgovorila, da bi se
radi znebili treme pred javnim nastopanjem. Skozi proces so prišli do zaključka,
da je trema, tisto vznemirjenje, le dodatna
moč, ki nas aktivira. Da se treme ni treba
znebiti, marveč jo potrebno sprejeti in se
je razveseliti. Maja je dodala, da se s tremo borijo tako profesionalci kot začetniki.
Zadnje poglavje delavnic je bila izdelava
predstave - produkcije. Imeli so veliko

Foto: Marjan Gabrijelčič

materiala, ki se je nabral tekom delavnic:
od osebnih izpovedi, do prizorov, ki so jih
ustvarili učenci, form različnih vaj, ki so jih
predelali. Prizore, ki so jih odigrali in ustvarili učenci na določene teme, je Maja napisala in jih povezala v smiselno celoto. In
vse skupaj je potem preraslo v uspešno
produkcijo.
Ob vprašanju, kako je bilo na zaključni
produkciji, so učenci v en glas vzkliknili:
»Čudovito! Veliko nam pomeni, da so nas
pohvalili starejši Makovci!« Maja pa je dodala: »Zaključna produkcija je bila krasna! Na
učence - Jakob Murovec, Karin Lazar, Hana
Gabrijelčič, Domen Medvešček, Anika Mugerli, Lea Štendler, Kaja Jerončič Skrt, Rok
Markočič - sem neizmerno ponosna! Prvič so
stali na odru, pa vendar so se skupinsko
podpirali, bili so sproščeni in humorni.
Mislim, da so začutili tisto Talijo, ki zasvoji
gledališke navdušence, energijo, ki se pretaka iz dvorane, skupinsko ustvarjanje igralca
in publike. Seveda smo imeli tudi krasno
publiko, prišli so domači nastopajočih, z
obiskom pa so nas razveselili tudi igralci
gledališke skupine Mak, generacija, ki je
svojo gledališko pot začela pri KD Svoboda
Deskle leta 2009 in so zelo gledališko,
ustvarjalno produktivni.«
Kako lahko gledališče pomaga mladim?
»Predvsem pomaga spoznati samega sebe, saj je igralec obenem svoj lastni material, inštrument na katerega igra. To je spoznavanje in preučevanje lastnega telesa, glasu, psihološkega ustroja, torej celotnega
psihofizičnega aparata, njegovih zmožnosti,
omejitev in presenetljivih preseganj. Spoznaj samega sebe, pa nam je že pred davnimi
časi dal nalogo Sokrat. Da nam bo življenje
lažje, lepše, bolj razumljivo in bolj čudovito,« je zaključila mentorica Maja Nemec.
Izvedbo delavnic je financiralo Kulturno
društvo Svoboda Deskle (ob pomoči Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti in Občine Kanal ob Soči).
Petra Paravan

Foto: Marjan Gabrijelčič
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13. kulturni dnevi
pod Globočakom
Prelepa zadnja majska nedelja je na
Srednje na dan kulture privabila veliko število ljudi. Že na sobotni dan so
Globočakarji na Kambreškem gostili
pihalni orkester iz Cerknega pod vodstvom dirigenta Andreja Zupana.
Nedeljski dan se je pričel s slikarskim ekstemporem in razstavo skupine Svetloba iz Deskel. Popoldan pa
se je nadaljeval s sveto mašo v cerkvi
Svete Trojice na Srednjem. Daroval jo
je župnik Jože Mikuš v čast Dominiku
Užbetu, rojenemu v Reziji. Večino let je
preživel na Kambreškem, kjer je leta 1957
tudi umrl. Pokopan je na pokopališču v
Ročinju. Po maši so se vsi zbrali v domu
Mihaela Gabrijelčiča. Vse zbrane je pozdravila in nagovorila predsednica društva
Natalija Melink in podžupan občine Kanal
ob Soči Marko Bucik.

Kogojevi dnevi

Festival, ki povezuje
ljubitelje glasbe
Letos je Prosvetno društvo Soča Kanal
pod umetniškim vodstvom maestra Antona Nanuta organiziralo že 36. Mednarodni
festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi.
Festival so slovesno otvorili predsednik
organizacijskega odbora Ciril Zlobec, župan Andrej Maffi in ministrica za kulturo
mag. Julijana Bizjak Mlakar. Vsi trije so
poudarili, pomen Kogojevih dni, ki ohranjajo in predstavljajo slovensko kulturo,
ter povezujejo ljubitelje glasbe na slovenski in italijanski strani meje.
Slavnostna govornica je bila ministrica,
ki je v svojem govoru izpostavila vlogo
občine Kanal ob Soči, ki je z izjemno glasbeno ustvarjalnostjo svojih rojakov postala nekakšna prestolnica Soške doline, ob
vsakoletnih Kogojevih dnevih pa tudi Slovenije. Poudarila je pomen mednarodnih
festivalov, ki prispevajo k spoznavanju,
razumevanju in medsebojnemu spoštovanju različnih kultur pod pogojem, da razumemo in spoštujemo lastno kulturo.
Osrednji del festivala predstavlja glasba.
Dogajanje spremlja tudi vizualna in besedna umetnost. Tako so se letošnji Kogojevi dnevi začeli z otvoritvijo razstave akademskega slikarja Andreja Jemca. Razstavo si bo možno ogledati v Galeriji Rika
Debenjaka do konca septembra. Glasbeni

Poskrbljeno je bilo tudi za brušenje nožev
in škarij (brusači iz Rezije).
Drugo soboto pa je nastopila gledališka
skupina KUD Cerkno z igro "Lepo je v naši
domovini biti mlad". Zaigrala pa je tudi
pianistka Minka Markič.
Člani društva so zelo veseli nove pridobitve - prostora za pogostitev. Zahvaljujejo
se KS Kambreško, ki jim je finančno priskočila na pomoč.
Dora Ravnik
Brusač iz Rezije, foto: Simon Prinčič

Na prireditvi so nastopili domači pevci iz
Lokovca, Šavrini in Šavrinke, skupina Snežet s Tolminskega, folklorna skupina Kal
nad Kanalom, Rezijanska folklorna skupina. Za kar precej smeha je poskrbela gledališka skupina Idas – Neblo s kratkim
skečem. Postavljene so bile tudi tržnice.
Tu se je lahko kupilo "cajne", sir, moko,
čaj, razne ročno izdelane rožice in drugo.

del festivala pa je tradicionalno oblikoval
Orkester Padove in Benečije v cerkvi sv.
Marije Vnebovzete v Kanalu.
Matejka Maver Pregelj

Fotografije:
Foto atelje Pavšič Zavadlav
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Razstava starih fotografij
v Desklah

Naši kraji in krajani
pred 100 leti
Da se je razstava zgodila, gre posebna
zahvala najprej Jožetu Gorjancu 'Pepetu
Blnauščku', ki je posodil fotografije, Petri
Paravan in Veroniki Kravos, ki sta iz škatle številnih fotografij izbrale ta prave, pa
Pepetovim prijateljem Milanu, Sandru in
Marti, ki so priskočili na pomoč pri pripravi
in postavitvi stekel na steno.
Kulturno društvo Svoboda Deskle in
'Pepe Blnauščkov' iz Rodeža sta želela z
razstavo starih fotografij obuditi spomin
na prvo svetovno vojno, ki je boleče posegla tudi v naše kraje. Maja 1915 so zaradi
začetka soške fronte svoje domove zapustili skoraj vsi krajani Deskel. Ženske, otroci in starejši so bili preseljeni v taborišče
Bruck ob Litvi blizu Dunaja, moški pa so
odšli na bojišča. Vojna je spremenila podobo našega kraja, številni domovi so bili
porušeni ali zelo poškodovani. Z razstavo
smo počastili spomin na stare Desklane,
še posebej na ženske in otroke, ki so morali zaradi krute vojne iz domačega kraja
in so bili več let odtrgani od družine.
Na spletni strani www.europeana19141918.eu/sl - Skrite zgodbe & uradna zgodovina prve svetovne vojne, najdemo zapisano tudi zgodbo iz naših krajev. Naj jo na
kratko povzamem.
Zgodba moje prababice Elizabete
V času 1. svetovne vojne so bili moški vpoklicani na fronto, starejši moški, ženske in
otroci so ostali doma. 23. maja leta 1915 je
Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski in
prišel je ukaz, da se morajo iz Deskel izseliti.
Rekli so jim, da naj vzamejo le tisto, kar je
najnujnejše, saj se bodo kmalu vrnili domov. Povezali so cule in se odpravili v begunstvo. Skozi Grljevšče ob potoku Rohot
jih je pot vodila najprej do Grgarja, kjer je
bil zbirni center za begunce in od tam v
taborišče Bruck ob Litvi (Bruck an der Leitha) v Avstriji. Ženske so se, poleg dela za
preživetje, v Brucku tudi izobraževale za
različne poklice: kuharice, šivilje in drugo.
Otroci so obiskovali vrtec ali šolo.
Celotno zgodbo si lahko preberete na že
prej omenjeni spletni strani. Tam lahko
raziskujete zgodbe, filme in zgodovinsko
gradivo o prvi svetovni vojni in prispevajte
svojo lastno družinsko "zgodovino". Europeana 1914-1918 povezuje vire iz knjižnic in
arhivov iz celega sveta z zasebnimi spomini evropskih družin. Odkrivajte. Učite se.

Raziskujte. Uporabite. Delite z drugimi ...
so še zapisali na tej spletni strani.
V begunstvu se je nekaj otrok rodilo, žal
pa tudi nekaj krajanov umrlo. Razmere v
Bruku je preživela naša krajanka Katarina
Marinič-Tinca (1899-2010), ki je rada pripovedovala zgodbe iz svojega begunskega
življenja. In pripovedovala jih je zelo, zelo
dolgo, saj je živela skoraj 111 let. V Brucku
je bil tudi fotograf, kjer so se slikali in tako
so do danes na fotografijah ostali spomini
na prednike, ki jih sicer ne bi imeli.
Razstavo si je ogledalo izredno veliko
obiskovalcev, ki so v knjigo vtisov zapisali
čestitke, zahvale in pohvale organizatorjem. Zapisali so še, da je razstava zanimiva, da je lepa zbirka fotografij, da je lepo,
da se ohranjajo stari spomini, da je razstava postavljena s čustvi … in da bi bilo čim
več takih, kot je Pepe.
Z razstavo smo postali soustvarjalci
Tedna ljubiteljske kulture 2015, ki je potekal od 15. do 24. maja. Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije v sodelovanju z
Zvezo kulturnih društev Slovenije je povezal ta projekt, v katerem se predstavijo
ljubiteljski kulturni ustvarjalci iz celotnega slovenskega kulturnega prostora in
zamejstva. Okrog 1.000 kulturnih dogodkov se je zgodilo v tem tednu in k
tej visoki številki je pripomoglo tudi
naše društvo, saj so sodelovali še igralci
Gledališke skupine MAK Deskle (na
otvoritveni slovesnosti na velikem odru
novogoriškega gledališča), Pihalni orkester SALONIT Anhovo (žal zaradi slabega vremena je njihov nastop odpadel)
in Likovna skupina SVETLOBA Deskle.
Danila Schilling

Obiskovalci razstave z zanimanjem gledajo
stare fotografije, foto: Veronika Kravos

Gorenje Deskle v ruševinah,
foto: arhiv KD Svoboda Deskle
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Letovanje predšolskih otrok na
Debelem rtiču

Šolski sklad OŠ Deskle

V začetku meseca junija se je
petnajst najstarejših otrok iz
vrtca Deskle udeležilo težko
pričakovanega letovanja na
Debelem rtiču. Nekateri otroci
so odšli od doma prvič brez
staršev, vendar so se v družbi
sovrstnikov in dveh vzgojiteljic
odlično počutili. Za vse je bilo
nepozabno. Največji doživetji
za otroke sta bili plavanje in igra v notranjem bazenu ter ustvarjanje z mivko ob morju.
Vsem donatorjem in staršem, ki so otrokom omogočili enkratno in nepozabno doživetje, se iskreno zahvaljujemo.
Davorina Šuligoj Prinčič

Zborovski BUM 2015
Pevci Mladinskega pevskega zbora OŠ
Deskle smo se že drugič udeležili Zborovskega buma, katerega cilj je dvig kakovosti petja v mladinskih zborih na šolah, domovinska vzgoja, plesna vzgoja in druženje. Letos se je kulturno-umetniški dogodek odvijal 2. junija na stadionu Ljudski vrt
v Mariboru, na njem pa je zapelo in zaplesalo okrog 7000 otrok.
Naš mladinski zbor se je na ta dogodek
pod vodstvom zborovodkinje Mojce Maver Podbersič vestno pripravljal celo šolsko leto in mislim, da smo se izkazali. Zapeli smo deset pesmi, vključno s slovensko himno. Med ostalimi devetimi pa je
bilo nekaj novitet in nekaj nam dobro znanih pesmi. Nekatere smo zapeli a cappel-

la, nekatere pa ob spremljavi Big-banda
slovenske vojske. Organizatorji so poskrbeli prav za vse. Posebno pa za nas, saj so
povabili veliko znanih in uspešnih gostov:
našega predsednika Boruta Pahorja, Marcusa Tavaresa, Filipa Flisarja, Klemna Kosija in seveda Tino Maze. Ob prihodu
slednje je na stadionu kar završalo od navdušenja. Ploskanje se je prelevilo v skandiranje. Res je bilo neverjetno. Tudi Tina je
bila presenečena. Na Tinin predlog smo
skupaj zapeli Kekčevo pesem. Nam pevcem je to veliko pomenilo, saj ni kar tako,
da si takó pomembni, uspešni in zaposleni
ljudje vzamejo čas za nas.
Menim, da je taka združitev zborov dobra za slovensko kulturo, ki nam bo za
vedno ostala v spominu.
Kaja Jerončič Skrt

V šolskem letu 2014/15 smo člani upravnega odbora šolskega sklada Osnovne
šole in vrtca Deskle z realizacijo načrtovanega programa in sodelovanjem staršev, krajanov in drugih zelo zadovoljni.
Namen sklada je dobrodelnost, pripravljenost pomagati drugim, spodbujati
razvoj in zavzemanje za enakopravnost
med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa. Finančna sredstva sklad
pridobiva iz prispevkov staršev, donacij
in iz drugih virov, kot so npr. prihodki iz
zbiralnih akcij učencev, dobrodelnih prireditev in podobno.
Uspešno smo realizirali več akcij: decembrski sejem, zbiranje odpadnega
papirja, "Meni je premajhno, tebi je
prav", dobrodelni koncert otroških pevskih zborov šole in vrtca Deskle z naslovom Gugalnica za rime …
S prejetimi prostovoljnimi prispevki
udeležencev in prispevki donatorjev smo
pomagali otrokom pri subvencioniranju
avtobusnih prevozov, delnemu kritju
šole v naravi, realizaciji izvedbe ekskurzije, nakupu delovnih zvezkov za novo
šolsko leto, subvencioniranju šolske prehrane, delnemu kritju obveznosti do šole
in nabavi šolskih potrebščin.
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste
sodelovali v naših akcijah, in donatorjem,
saj ste s svojimi sredstvi omogočili nekaj
lepega in nepozabnega otrokom, ki so
pomoči nadvse potrebni.
Naj nas opogumi in vzpodbudi k aktivnemu sodelovanju v nadalje naslednja
misel:

Nobena stvar ne naredi
človeka srečnejšega
kot njegovo
lastno prepričanje,
da je naredil najboljše,
kar je mogel.
(Mihailo Pupin)
Davorina Šuligoj Prinčič
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Zaključek vrtca OŠ Kanal
Zaključek vrtca je za otroke prav poseben trenutek. Ne samo zato, ker so pred vrati
počitnice in z njimi počitniške vragolije, ampak tudi zato, ker je to dan, ko lahko svojim
vrstnikom, bratcem, sestricam, babicam, dedkom, predvsem pa svojim staršem, pokažejo nekaj čisto svojega. Nekaj, za kar so veliko vadili, in na ta dan lahko to s ponosom
pokažejo.
Letošnji zaključek vrtca Osnovne šole
Kanal je bil nekaj posebnega. Poseben je
bil zato, ker je pomenil zaključek prvega
leta, ki so ga naši najmlajši preživeli v popolnoma prenovljenem vrtcu, poseben je
bil zato, ker se je odvijal v prijetni senčki
vrtčevskega igrišča, še posebej poseben
pa je bil za skupino Mavričnega škrata ali
bolje rečeno, za skupino otrok, katerih
rojstvo sega v leto 2009, saj je bil to njihov
zadnji vrtčevski zaključek, njihova zadnja
predstava pod okriljem vrtca.
Septembra stopajo na novo pot, šolskim
dogodivščinam naproti. Preden so se dokončno poslovili od razigranih, brezskrb-

nih dni, od svojih vzgojiteljic, so s klobučki
na glavi, kot mini maturantje, ponosno
stopili pred ponosne starše in simbolično
zakorakali novim izzivom naproti. Naslednji dan pa so v sklopu dogajanja v vrtcu
predali ključ znanja generaciji za njimi in
jim zaželeli vse lepo v njihovem zadnjem
letu v vrtcu.
Kako lepo so se imeli vsi otroci, kako so
ob njihovih nastopih uživali starši, bratci,
sestrice ... pa najlepše kažejo fotografije.
Ni lepšega in bolj toplega, kot pristen
otroški nasmeh, in tega ob zaključku vrtca
zagotovo ni primanjkovalo.
Maja Gerbec

Ljubezen do pesniškega jezika
Deskljanski osnovnošolci so pri pouku
slovenščine veliko ustvarjali. Tokrat z
vami delimo nekaj pesmi, s katerimi so
se učenci predstavili na različnih natečajih ali pa so nastale iz same ljubezni do
pesniškega jezika. (glej tudi str. 35)

Bolezen na sporedu
Zjutraj se zbudiš
in se že veseliš,
ker je lep dan
in sploh nisi zaspan.
Potem pa se ti zamegli pred očmi
in v glavi se zavrti,
nasmešek ti zamre,
ker test na sporedu je.
Vročica te oblije,
hitro nazaj greš spat,
saj te kar v trebuhu zvije,
ob misli, da bi moral vstat.
Mama misli, da imaš angino,
zdaj meri ti vročino,
tebi pa se smeji,
ker v šolo se ne mudi.
Medvedja
zabava

Gaja Š., 7. a
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Prvošolčki OŠ Kanal prvič prestopili prag šole
Prvi september je pomemben dan za vse, ki obiskujejo šolo, za nekatere je pa še posebej pomemben. Za vse tiste malčke, ki pri svojih rosnih šestih letih prvič prestopajo
šolski prag in s tem vstopajo v čisto nov svet. Svet domačih
nalog, svet znanja, svet novih dogodivščin in večjih odgovornosti. Letos so prag šole prvič prestopili otroci, katerih leto
rojstva sega v leto 2009.

Mali otroci velikih zvedavih oči, s pisanimi torbami na ramenih, so v spremstvu staršev prvič prestopili prag ustanove
znanja. V večnamenski dvorani so jih s prisrčnim programom
in toplim pozdravnim govorom pričakali drugošolci, njihove
bodoče učiteljice, gospoda policist in redar, gospa ravnateljica in gospod župan.
Uvodnemu nagovoru, pesmi mame abecede v izvedbi drugošolcev, sta sledili predstavitev učiteljic in podaritev rumenih rutic, simbola varne poti v šolo in prepoznavna znaka naših prvo in drugošolcev. Radovedno veseli, na trenutke prestrašeni so otroci v spremstvu svojih novih učiteljic odšli v prostore,
kjer bodo od slej preživljali svoje dopoldneve. S tem dnem se je
zaključilo njihovo brezskrbno otroštvo. Podali so se na pot odraščanja. S pomočjo staršev, učiteljev in vseh nas bodo postopoma

Prvi šolski dan na Osnovni šoli Deskle
V letošnjem šolskem letu je prvič prestopilo prag naše šole
petindvajset prvošolcev, ki so se odpravili na dolgo pot učenosti. Dobrodošlico z najlepšimi željami so jim zaželeli učenci, učitelji, župan občine Kanal ob Soči gospod Andrej Maffi
in v. d. ravnatelja naše šole gospa Ana Košuta Skok, ki je
prvošolcem poklonila knjigo Otona Župančiča Mehurčki.
Starši so s ponosom vse to opazovali. Z veseljem so tudi
sami zapisali in povedali svoje želje:
 Naj bo šola prostor, v katerega bi z veseljem hodili, se veliko
lepega naučili in med seboj spoprijateljili.
 Želimo vam v novem šolskem letu veliko veselih, uspešnih in
igrivih ur v šolskih klopeh. Da bi se veliko naučili in lepo sodelovali.
 Lepo in dogodivščin polno šolsko leto med svojimi sošolci in
učiteljicama.
Zapisala: Mojca Petelin

odkrivali vse lepote, ki jih odraščanje prinaša. Naj bo njihova pot
vedno zvedava, strpna, polna pristnega smeha, velikih osebnih
zmag in uresničenih želja. Vse lepo danes in za vedno naši mali
prvošolčki.
Zapisala: Maja Gerbec
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Pavel Medvešček je Štrekljev nagrajenec
Štrekljeva nagrada je najvišja slovenska nagrada za življenjsko delo ali izjemne dosežke
na področju zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v pesmi in besedi.
"Podelitev Štrekljeve nagrade Pavlu Medveščku je pravzaprav poklon našim prednikom
in sprejetje sebe kot posameznika, ki je del nekega naroda," je v slavnostnem govoru na
Štrekljevem borjaču v Gorjanskem poudarila mag. Darja Skrt.
Štrekljevo nagrado podeljuje odbor v
sestavi župana Občine Komen, JSKD RS in
ZRC SAZU vse od leta 2001. Nagrada je
poimenovana po dr. Karlu Štreklju, rojenem leta 1859 v Gorjanskem pri Komnu, ki
je na Dunaju študiral klasično filologijo,
primerjalno jezikoslovje in slavistiko, doktoriral pa na temo fonologije narečja na
goriškem Krasu. Poučeval je na Dunaju in
na graški univerzi, bil pa je tudi znanstveni
raziskovalec slovenske historične slovnice,
dialektologije in etnologije. Pri Slovenski
matici je prevzel skrb za izdajo slovenskih
ljudskih pesmi in pripravil zbirko Slovenske narodne pesmi. Izdaja te zbirke je bila
ob izidu najboljša in najobširnejša taka
zbirka pri slovanskih narodih.

foto: Katjuša Dolničar

V obrazložitvi nagrade je bilo navedeno: "Medveščkovo delo je bilo, kot vsa
velika dela, veliko pred časom, kajti šele
leta 2003 je bila v Parizu na konferenci
Unesca sprejeta Konvencija o varovanju
nesnovne kulturne dediščine. Slovenija je
konvencijo ratificirala konec leta 2007.
Medveščkov prispevek oz. njegovo življenjsko delo je izjemnega pomena za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine in slovenskega ljudskega izročila."

Na podelitvi je bila slavnostna govornica
mag. Darja Skrt, etnologinja, dokumentalistka Goriškega muzeja, ki zadnja tri leta s
Pavlom intenzivno sodeluje. Njen govor se
je marsikoga dotaknil, saj je imel močno
osebno noto. "Izjemen spomin in izjemna
sposobnost orientacije, oblikovanje, dar za
likovno izražanje, občutek za glasbo, vse to
so Pavletovi darovi, ki mu jih je poklonila
narava zato, da zapiše, nariše in ohrani bogastvo vedenja naših prednamcev. Pavletu
je bilo namenjeno, da nam ohrani veliko
bogastvo za nov svet, za svet, ki nas čaka in
v katerem bomo imeli večjo vlogo, kot si
danes predstavljamo." Pavel je na terenu
srečeval "strice", tako imenovane starejše
neporočene moške, s katerimi se je veliko
pogovarjal. Znal jim je prisluhniti, se z njimi povezati in počasi so ga sprejeli za svojega. "Vsrkaval je njihov spomin in svet, ki
je bil odprt do sočloveka, vendar izkustveno in pojmovno precej drugačen od današnjega. Velikokrat si narobe razlagamo, kaj
je mistično, kaj je tisto transcendentno ...
Vedno se zdi, da je nekje zunaj nas. Pavle je
spoznal in dokazal, da so naši prednamci
vedeli, da je vedno vse v nas. Vse plasti časa, vsa dediščina, vse je v nas samih, samo
prisluhniti si moramo. Pavle je prisluhnil

Pavel Medvešček, Štrekljev nagrajenec
Foto: Katjuša Dolničar

svojemu srcu, predvsem pa sočloveku."
Janezu Strgarju je moral obljubiti, da dokler se na nebu ne pojavi lunin krajec obrnjen navzdol, najpomembnejšega dela
zbranega gradiva ne bo objavil v javnosti.
Pavel je držal besedo in zapiske spravil v
omaro. Ko so mu v Goriškem muzeju leta
1994 pripravili retrospektivno razstavo
grafik in risb, je bilo zaznati staroversko
simboliko. "Vizualna umetnost je bila
takrat edina pot, ki je svet oplajala s staroversko dediščino in ga pripravljala na prihod pisnih zapiskov in predmetov. Pravzaprav je bilo tako, kot je staroverstvo v resnici živelo in se prenašalo naprej – z občutki, vizualnim zaznavanjem in komuniciranjem ter individualnim branjem sveta in
transcendentnega."
Predmeti (od 257 je večina kamnov prodnikov) in zapiski, čuvani 50 let, so bili
prikazani na razstavi Staroverstvo in staroverci (kustosinja razstave mag. Darja
Skrt, obsežen katalog je financirala Občina Kanal ob Soči) na gradu Kromberk
pod vodstvom Goriškega muzeja, skrbnika zbirke. Razstava, ki je potovala tudi v
Cerkno, Tolmin in Divačo, je bila najbolj
obiskana razstava v zadnjih desetih letih,
saj si jo je v letu dni ogledalo več kot tisoč
obiskovalcev. Razlog za to pa je Darji
znan: "Vsi, ki smo prišli na razstavo, smo
prihajali k svojim koreninam. Ko smo videli
predmete, smo podoživljali svojo lastno
bit, lastno preteklost, tiste sledi, ki so nam
jih predniki naložili globoko v srce in vse
celice telesa. Zgodilo se je to, da Slovenci
tokrat nismo čakali, da nam drugi rečejo,
kako veliko bogastvo imamo, ampak smo
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Zborovska glasba in orgle že 60 let

… nadaljevanje s prejšnje strani

naredili to, česar največkrat nismo znali:
sprejeli smo sami sebe."
Pavlu so na podelitvi pripravili presenečenje: na kabrco, edinstveno okarino trikotne oblike na svetu, ki jo je izdelala
keramičarka Alenka Gololičič, je zaigral
Tomaž Rauch in z zvokom združil "vse
naše prednike in nas". Tako so Pavlu poklonili darilo iz nevidnega sveta. Pavel pa
se je ganjen nad celotnim dogodkom
zahvalil "stoterim pripovedovalcem širom Primorske, ki so mu v preteklih letih
nesebično odkrivali drobce naše tisočletne
prisotnosti v tem prostoru." Jeseni bo
naprodaj njegova knjiga Iz nevidne strani
neba, ki nadgrajuje izročilo starovercev.
Petra Paravan

Štrekljev borjač v Gorjanskem,
foto: Katjuša Dolničar

Srečko Boštjančič živi v ulici Petra Skalarja v Desklah. Hišo obdaja zid iz drobnih soških
kamenčkov, znotraj zidu je urejen vrtiček. Kužek laja, glicinija opojno diši, Srečko in
njegova žena Zorana pridno vrtnarita. Včasih pelje Srečo psička Repkota na sprehod.
Včasih sedi v senci na terasi. Vedno, ko se srečava, še preden pozdravi, podari iskren
nasmeh. Vsako nedeljo gre k maši, kajti že od dvanajstega leta igra na orgle, takorekoč
od rojstva pa že poje.
Srečko Boštjančič se je rodil 5. maja
1941 mami Rozaliji in očetu Antonu v Gorenjih Desklah pri Ivančevih. Bil je najmlajši izmed štirih otrok, imel je sestri Marico
in Anico ter brata Antona. V družini so
veljale krščanske vrednote, zato je že kot
osemletni otrok ministriral pri maši. Župnik Filip Kavčič je v njem prepoznal glasbeno nadarjenost in ker sam ni imel posluha,
je Srečku dovolil, da začenja z napevi pri
bogoslužju. Župnik je znanje glasbene
teorije predal Srečku in kaj kmalu je nadebudni fantič že zaigral na orgle. To se je
zgodilo posebne sobote leta 1953; ob 8.
uri je bil v domači cerkvi predstavljen kot
novi organist, ob 10. uri pa je v Kanalu
prejel zakrament sv. birme. Seveda je
kmalu osnoval tudi otroški cerkveni zborček. Glasbeni uk je nadaljeval pri dirigentu
Antonu Nanutu v Kanalu, nato pri skladatelju in profesorju Maksu Pirniku na učiteljišču v Tolminu. Zanimivo je, da je gradivo
nižje glasbene šole, ki bi ga sicer otroci
predelali v šestih letih, osvojil v pičlih dveh
letih. Niti na mizarski šoli v Idriji ni mogel
brez glasbe, ustanovil je fantovski zbor.
Sledili sta dve leti vojaškega roka, nato pa
delo v mizarski delavnici tovarne Salonit
Anhovo, kjer je dočakal upokojitev. Kar 20
let je prepeval, občasno tudi vodil Moški
pevski zbor Svoboda Anhovo, pel je tudi v

Mešanem pevskem zboru Jože Srebrnič
Deskle. Sprva je njegov glas obarval tenor,
potem pa prvi bas.
Več kot 60 let je bil organist in zborovodja cerkvenega sestava v domači deskljanski cerkvi, več kot 20 let v Plavah, na
Gorenjem Polju je sedaj že 9 let. Če so ga
potrebovali, se je hitro odzval, tako je
občasno orglal v Kanalu, Levpi, Avčah.
Nikdar ni odklonil prošnje sorodnikov pokojnega za zborovsko slovo na pogrebu.
Njegovo uspešno in dolgoletno delo na
področju glasbene umetnosti ni bilo spregledano: prejel je srebrno Gallusovo značko, priznanje Krajevne skupnosti Anhovo
Deskle, Občine Nova Gorica, Občine Kanal
ob Soči, Salonita Anhovo, Cecilijino priznanje, priznanje koprske škofije za 50. in 60.
let opravljanja službe organista in zborovodje, priznanje deskljanske župnije. Na
Modrem valu Radia Koper je bil leta 2000
predstavljen v oddaji Portret. Največjo
zahvalo so mu vedno izkazali njegovi pevci, ki so se vsak petek srečevali na vajah,
se družili, skupno romali. Kamorkoli so šli,
so z veseljem prepevali.
Srečko prizna, da so bile orgle in pevski
zbor pogosto na prvem mestu. K sreči ga
je žena Zorana razumela in vedno podpirala. Ko sta hčeri Karmen in Mirjam odrasli, Zoranina mati pa umrla, se je posvetila
slikarstvu, s Srečkom pa sta začela nekoliko več potovati. Avgusta bosta skupno
pot okronala z zlato poroko. Srečko se ob
spominu na njuno 'ženjenje' le nasmehe:
»Saj veš, kako je, ko si mlad.« Doda še, da je
živel s samimi ženskami in se je rojstva
treh vnukov, Petra, Janija in Ambroža še
toliko bolj razveselil. Mirjamin starejši sin
Jani je podedoval ljubezen do glasbe po
obeh nonotih, nono po očetovi strani je
bil Anton Klančič, prav tako organist, pa
tudi skladatelj in ustanovitelj mirenskega
zbora. Mnogi mladi gotovo poznajo Janija
Klančiča kot klaviaturista skupine Neon,
sicer pa je študent Akademije za glasbo v
Ljubljani, pevec, zborovodja.
Srečko je dobrodušen 74-letnik, ki je
izkusil grenkobo življenja, a se ni predal,
še vedno sledi svoji ljubezni do glasbe in
neskončnemu izviru vere. Skromno, dobrohotno in iskreno.

Srečko Boštjančič za orglami, foto: osebni arhiv

Petra Paravan
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Glasbena skupina
Mojo hišni band
Na sončen ponedeljkov dan se srečava na kavici v
Oštariji Matija. S svojim prepoznavnim klobukom
na glavi začne Aleks Berdon, član skupine Mojo
hišni band, pripovedovati zgodbo o glasbeni skupini, katera tudi z njegovo pomočjo počasi a vztrajno
prosperira na slovenski glasbeni sceni.
Veliko ljudi v in izven Občine Kanal je
že slišalo za omenjeno glasbeno skupino, a kar nekaj je takšnih, ki ne ve,
da je skupina pred časom v samozaložbi in s pomočjo Občine Kanal izdala
CD na katerem najdemo 11 pesmi različnih glasbenih zvrsti: blues, rock,
funk, jazz ... vse na enem samem CDju. CD so v celoti posneli v Goriških
brdih v studiu PLC. Pesem Aprilske
noči, ki jo najdemo na omenjeni plošči
je bila izbrana za pesem tedna na radiu Koper, kar tri tedne pa je kraljevala na prvem mestu glasbene lestvice
radia Maribor.
Pet fantov in njihova pevka Mojca
pa ne počiva in že snuje načrte za naprej. Konec leta se bodo ponovno

zaprli v studio, podkrepljeni z dodatnim ženskim
vokalom. Izdelek, ki ga že z veseljem pričakujemo,
bo ugledal luč naslednje leto. Do takrat pa jih boste
imeli priložnost večkrat slišati v živo, saj imajo kar
nekaj napovedanih koncertov v prihodnjih mesecih.
Maja Gerbec
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Parkirišče v Desklah, ki to pravzaprav ni
Parkirišče je velika sramota za kraj, zlasti še za Občino Kanal ob
Soči, ki si pred nevzdržnim stanjem zatiska oči.
Med Rohotom in Sočo ob regionalni cesti Nova Gorica–Bovec je
parkirišče, ki ima vso prometno signalizacijo, sicer pa je to neurejeno
makadamsko smetišče.
Na njem se vsakodnevno (pravzaprav vsako noč) gnetejo kamioni
vseh velikosti. Pogosto, zlasti ob raznih prireditvah, tam parkirajo
tudi avtobusi. Neredko na njem prenočijo turisti v avtodomih oziroma počitniških prikolicah, ki se tu zaustavijo na poti proti morju ali
navzgor po Soški dolini.
Hrup, ki ga v zgodnjih jutranjih urah, ko se
šele začenja daniti, povzročajo kamioni, ki
se odpravljajo na pot, je od vseh nadlog
povezanih s tem parkiriščem še najmanj
moteč. Četúdi zaradi grušča ob speljevanju
neznosno hrešči, so se okoliški prebivalci na
ta vsakonočni ropot navadili. Ljudje imamo
namreč to dobro lastnost, da se na tovrstno onesnaževanje s hrupom, ki je stalno,
privadimo in ga niti ne slišimo več. Mnogo
bolj zaskrbljujoče je odmetavanje vsakovrstnih odpadkov v grmovje ob potoku in
reki Soči (da o opravljanju male in velike
potrebe niti ne govorimo). V bližini ni stranišča in tekoče vode, razen reke Soče.
Najmanj kar bi bilo potrebno storiti je, da
bi se postavilo koše za smeti, uredilo sanitarije in tekočo vodo. Asfalt je pravzaprav drugotnega pomena.
Ker se v neposredni bližini ob Soči nahaja star mlin, bi bilo lepo,
če bi se okolico očistilo in se do reke speljalo stezo. Poleti bi se
lahko marsikdo, ki se čez noč tu ustavi, osvežil v tolmunu pod
mlinom.
Zatiskanje oči pred problemom, češ da prostor ni naš
(občinski) temveč je last DARS-a, ne vodi nikamor. V Zemljiški
knjigi piše, da je lastnik pravzaprav Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Slovenije. Ne glede na lastništvo se ta zanemarjeni prostor nahaja v naši občini.
V kolikor se parkirišča ne da urediti tako, da bi bilo zadoščeno
vsaj osnovnim higienskim pogojem, potem ga je pač potrebno
zapreti.

Pozno popoldne je parkirišče
že polno kamionov

Tihožitje s plastiko

Besedilo in slike: Majda Rejec
Nočna idila

Summer party 2015
Tudi letošnji avgust je bil za ljubitelje
elektronske glasbe nekaj posebnega.
Tako kot prejšnja leta, se je tudi letos v
Kanalu odvil Summer party v organizaciji
Kluba kanalske mladine. Zabava, ki jo
poznajo že skorajda vsi v Soški dolini in še
dlje, je tudi na letošnji vroč avgustovski
dan privabila veliko število obiskovalcev.
Mladi (in vsi tisti mladi po srcu) so se ob
zvokih elektronske glasbe zabavali vse do

zgodnjih jutranjih ur, ko so jih s prizorišča
pregnali prvi sončni žarki.
S prizorišča oziroma okolice prizorišča
pa bi obiskovalce (še pred zaključkom
zabave) lahko pregnal mimoidoči prebivalec Kanala, ki mu ni vseeno za posledice
uriniranja, razbijanja steklenic in podobnega na cesti, ob cesti, na pločnikih, ob stanovanjskih blokih, skratka skorajda vsepovsod. Seveda obstaja dejstvo, da je prenosnih WC-jev ter fiksnih smetnjakov najverjetneje premalo. Prav tako pa je tudi

dejstvo, da predvsem pri najstniških ali
drugače rečeno mlajših obiskovalcih tovrstnih zabav, primanjkuje občutka za
družbeno sprejemljivo vedenje, ne glede
na količine zaužitega alkohola ali - bog ne
daj - drugih substanc, ki za čas opojnosti
izkrivijo pogled na realno stanje dogajanja.
Maja Gerbec
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10. pohod na Triglav

Začetek se je zgodil 5. julija 2006 in od takrat
dalje vsako leto

Še en pohod na najvišjo goro, boste
rekli. Čeprav tudi to vsekakor ni mačji
kašelj in se marsikdo med nami ne more
pohvaliti s tovrstnim podvigom, pa to
vseeno ni kar en vzpon na omenjenega
lepotca. Ne, to je poseben vzpon. Poseben je zato, ker poleg fizične pripravljenosti, vztrajnosti, zahteva še nekaj. Zahteva
sledenje svojim prepričanjem, željam.
In kaj je v tem vzponu tako posebnega?
Posebno je to, da se začne veliko dlje od
običajnega začetka. Začne se v Ročinju in
letos ne prvič ampak že desetič. Njegov
pobudnik je ljubitelj hribov, je človek,
ki je izbral, označil in
očistil krožno pot na
Čičer, je človek, ki ljubi
naravo in vse kar nam
slednja daje, gospod
Rudolf Brezavšček. Sam
pravi, da je pred desetimi leti začutil, da je čas,
da si domisli kaj novega,
izvirnega, nekaj kar se ni
spomnil še nihče pred
njim. In tako je iz ideje
nastala pobuda in za njo

Pred Zasavsko kočo na Prehodavcih…

...in skupaj na vrhu

prvi vzpon na Triglav iz Ročinja. Udeležencev je bilo skozi desetletje veliko, a le dva
izmed vseh sta takšna, ki sta vzpon opravila vseh desetkrat: Simon Prinčič in Niko
Melink. Letos pa se je posadki prvič pridružila ženska, gospa Katja Vidič, kar je
jubilejno deseto obletnico naredilo še
posebej lepo. Težko je najti prave besede
s katerimi bi vam lahko predstavili zahtevnost, lepote tega vzpona zato prepuščamo fotografijam, da spregovorijo namesto nas. Uživajte v pogledu na ponos Slovenije in na vse junake, ki so se podali na
to zahtevno, lepo pot.
Maja Gerbec
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Odbojkarji Salonita v pričakovanju na novo
sezono
Odbojkarji Salonita, tretjeuvrščena ekipa minulega državnega prvenstva in finalisti
pokalnega tekmovanja, so v ponedeljek 3. avgusta pričeli s pripravami na novo prvoligaško sezono. Z moštvom vadita tudi Saša Gadnik in Alan Komel.
Ekipa ni doživela občutnih sprememb. V
njej ne bo več Blaža Marušiča, edini novinec pa je Dalibor Tomić, ki je v zadnjih
sezonah igral za Go Volley. Tudi v novi
sezoni bo kanalske odbojkarje vodil Leon
Schilling, ki mu bo pri delu pomagal Rok
Knafelc.
"Ekipa bo v primerjavi z minulo sezono
praktično nespremenjena. Zapušča nas le
Blaž Marušič, ki odhaja na študij v Ljubljano, kot posojen igralec bo igral za Črnuče,
tako da bo pod vodstvom Tomislava Šmuca
v dobrih rokah. Edina okrepitev bo Dalibor
Tomić, ki se vrača iz Go Volleyja, želeli pa
smo pripeljati tudi Matica Vrtovca, vendar
ima še veljavno pogodbo. K članski ekipi
bomo pridružili še Aleksa Kovačiča iz naše
druge ekipe," je o spremembah pred novo
sezono dejal direktor kluba Miloš Grilanc.
Trener Leon Schilling je na prvem treningu imel na razpolago 12 igralcev: Dejan
Čabarkapa (kapetan), Israel Jose Dos Santos, Urban Česnik, Aleks Kovačič, Darijo
Savičić, Andrej Kovačič, Luka Krivec, Dalibor Tomić, Jure Okroglič, Irenej Karnel,
Danijel Šarić in Martin Jerončič. Mesec dni
bo odstoten tudi Jure Okroglič, ki bo drugo polovico avgusta in dobršen del septembra prebil z reprezentanco do 21 let
na svetovnem prvenstvu v Mehiki.
"Pogrešali ga bomo, po drugi strani pa smo
ponosni, da bo v udarni postavi zastopal

slovenske barve. Prav tako smo zadovoljni,
da se podajamo v sezono brez dolgov," je
pojasnil Miloš Grilanc. Darijo Savičič še
vedno okreva po poškodbi ahilove tetive
z lanske tekme finala pokala. Z ekipo trenirata tudi kanalska odbojkarska zdomca
Alan Komel in Saša Gadnik. Prav slednji bo
ekipi pomagal tudi na uradnih tekmah,
dokler ne najde primernega kluba v tujini.
Kanalci bodo v novi sezoni odprli šolo
odbojke tudi v Tolminu, začeli pa bodo
tudi odbojko za učence od prvega do tretjega razreda osnovne šole. "To je v Sloveniji neke vrste novost, saj želimo najmlajše
čim bolj zgodaj navdušiti za igranje odbojke. Dodal bi le še to, da imamo minulo sezono bolj ali manj pokrito in da bomo tudi v
prihodnje vztrajali pri tem, da ne bomo
zapravili več, kot imamo na voljo," je še
dodal Grilanc.
Dogovorjena imajo tudi sodelovanja na
pripravljalnih tekmah in turnirjih. 13. septembra igrajo v Kamniku, na turnirju, ki ga
bo priredil novi član 1. DOL Žirovnica, pa
bodo ob domačinih in Kanalcih igrali tudi
ACH Volley, Calcit Volleyball in Posojilnica
Dob. Vabljeni pa ste na tradicionalni Praznik Kanalske odbojke v spomin na Vojca,
ki bo 26. septembra. Zaigrale bodo ekipe:
Salonit Anhovo, Calcit Volleyball in ACH
Volley.
Boštjan Simčič

… še par pesmi deskljanskih osnovnošolcev

Edini
Sem res edini,
ki ne zatiska si oči?
Sem res edini,
ki ves svet se mu smeji?
Sem res edini,
ki popravil bi ta svet?
Sem res edini?
Saj to je za znoret!!!
Da prav nihče nič vidi ne,
ne čuti, nič ne sliši.
Dovolj mi je vseh teh laži,
teh prevar, pretvarjanj,
kot da me ni!
Sem res edini,
ki rad bi ljubil vse ljudi?
Melisa K., 8. a

Ogenj ni igrača
V vasi z imenom Ringaraja
je živela deklica po imenu Maja.
Njena lepota vas lahko zavaja,
saj Maja zelo rada nagaja.
Bil je lep pomladni dan,
nihče ni vedel, kakšen je Majin plan.
Starši so ji vedno govorili, da ogenj ni igrača,
zato je poskusila, če gori njena pahljača.

Starši so odšli kupit likalnik,
ona pa je našla dobro skrit vžigalnik.
Ko se je pahljača vžgala,
je z njo malo zapahljala.
Naslednja se je vžgala zavesa
in kmalu je bil ogenj večji od kresa.
Ko zgorelo je že skoraj vse,
so Majini starši vrnili se.
Zaman sta jo iskala,
takrat je ona že z angelčki plesala,
če bi malo bolj starše poslušala,
bi se lahko še vedno doma igrala.
Klara K., 8. a
Skupinska fotografija s prvega treninga
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Športni twirling klub Deskle

Konec še ene uspešne
sezone
Športni twirling klub je ob koncu
še ene uspešne sezone priredil zaključno prireditev v kanalski telovadnici. Večina twirlerk si je nato privoščila zaslužen počitek, za twirlerke, ki so bile del slovenske reprezentance je bila zanje prireditev še
zadnja generalko pred odhodom na
mednarodno tekmovanje te tekmovalne sezone.
Med 30. junijem in 6. julijem se je
namreč v Dublinu na Irskem odvijalo evropsko prvenstvo. Poleg twirlerk iz Slovenske Bistrice, Zagorja
ob Savi, Celja in Zreč se je tekmovanja udeležilo kar 15 članic Športnega twirling kluba Deskle v spremstvu trenerk Angelike Koncut, Ane
Kašček ter spremljevalke Saše Jug.
Na tekmovanju so članice tekmovale v
različnih starostnih kategorijah. V kategoriji juvenille se je Sara Štendler uvrstila na
3. mesto, Taja Lazar na 9.mesto, v paru pa

sta se povzpeli na najvišjo stopničko. V
junior kategoriji je Kaja Jerončič Skrt osvojila 2. mesto, Karin Lazar 7. mesto, Jasmina Tancoš, 10. mesto, Karin Lazar in Hana
Gabrijelčič sta kot par osvojili 5. mesto,

Neža Jeklin in Teja Blažič pa 8. mesto. V
senior kategoriji je Ana Kašček osvojila 3.
mesto, Marjana Šuligoj 10. mesto, Veronika Koncut 12. mesto, Tina Kogoj 16. me-

Karate klub Goryu Tolmin, sekcija v Kanalu

Državni prvaki v tradicionalnem karateju
Letos maja je v Litiji potekalo že 12. državno prvenstvo v tradicionalnem
karateju. V Katah posamično, Katah ekipno, Kumite-ju in En-Bu-ju se je pomerilo 225 tekmovalcev in ekip v 42 kategorijah.
Karateisti iz občine Kanal ob Soči, kateri so člani Karate kluba Goryu Tolmin, ki pa ima sekcijo tudi v Kanalu, so na letošnjem državnem prvenstvu
pokazali izvrstne rezultate. Tako so v Kati ekipno v kategoriji črnih pasov, v
zasedbi Domna Golje, Aljaža Markiča in Luke Cimpriča zasedli najvišje mesto. Postali so državni prvaki in prejeli zlato medaljo. V Katah posamično v
kategoriji kadeti je Aljaž Markič postal državni prvak, v JIYU-kumite pa je
zasedel 2. mesto. Domen Golja je v katah posamično prejel bronasto medaljo. Kevin Pavlin je v kategoriji belih pasov, v Katah posamično prejel srebrno medaljo, Aleks Pavlin pa je zasedel 4. mesto. Uspešno se je odrezal tudi
Janez Makarovič, ki je zasedel 6. mesto.
Aljaž Markič in Domen Golja sta tudi člana slovenske reprezentance tradicionalnega karateja in na mednarodnih tekmovanjih odlično zastopata
našo državo. Prejela sta tudi priznanja za športnika leta Občine Tolmin.
Priznanje sta prejela tudi Aleks in Kevin Pavlin.
Vendar pa namen karateja ni samo tekmovanje (to je postranskega pomena). Namen karateja je razvoj celega človeka skozi dolgotrajno vadbo,
tako v pomenu fizičnega razvoja (zdravje, borba in samoobramba, šport)
kakor razvoja osebnosti in doseganja notranjega miru.
K.G.

sto, Angelika Koncut in Veronika Koncut
sta kot par zasedli 5. mesto.
Naš klub sta zastopali tudi dve skupini,
in sicer junior skupina, ki so jo sestavljale
Urška Marušič, Maja Laščak, Taja Lazar,
Sara Štendler, Jasmina Tancoš,
Neža Jeklin, Hana Gabrijelčič,
Teja Blažič je osvojila 4. mesto,
ter senior skupina v sestavi Tine
Kogoj, Karin Lazar, Marjane Šuligoj, Kaje Jerončič Skrt, Angelike
Koncut, Veronike Koncut, ki je
zasedla 3. mesto. Ana Kašček in
Angelika Koncut sta na Irskem
tudi sodili in se v tej vlogi odlično odrezali.
Zahvaljujemo se Osnovni šoli
Deskle in Osnovni šoli Kanal, ki
nam omogočata primerne pogoje za treninge, Občini Kanal
ob Soči, Krajevni skupnosti Anhovo-Deskle, Elektro Primorski,
Adriatic Slovenici in Salonitu
Anhovo ter vsem ostalim, ki ste
nam omogočili udeležbo na mednarodnem tekmovanju.
Športni Twirling Klub Deskle
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Sandi izbran za naj športnika Občine Kanal ob Soči
Sandi Gabrijelčič, ki so mu treningi breakdancea odprli novo poglavje v življenju, je
naj športnik Občine Kanal ob Soči.
Breakedance, hiphop, akrobatika in melbourne shuffle so športne strasti Sandija
Gabrijelčiča. Mladeniča, ki si je spomladi
preko glasovanja, ki ga je pripravilo Društvo nasmejanih v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci in sponzorji, prislužil največ simpatij domačinov in naziv naj športnika Občine Kanal ob Soči.
V prejšnji številki smo predstavili preostale nagrajence: odbojkarico Evo Mori,
odbojkarja Jureta Okrogliča, kolesarja
Kristijana Medveščka, Ano Kašček, članico
Športnega twirling kluba Deskle in kolesarja Srečka Križniča. Kot obljubljeno v
poletni številki predstavljamo še zadnjega
od šesterice, plesnega akrobata iz Ložic,
ki poleg Matije Miščiča, Tomija Čineja,
Kevina Mekicarja, Tima Babnika, Edija Čineja in Marka Redolonghija sestavlja ekipo
Go breakers, skupino, ki smo jo pred nekaj
leti lahko spremljali na televizijskem tekmovanju Slovenija ima talent. Sandija preko TV ekranov še nismo spremljali, saj se
je ekipi pridružil nekoliko kasneje, a zato
ni dosegel nič manjše uspehe.
Največji uspeh Sandija in preostalih članov breakedance skupine je Svetovno
prvenstvo 2013 na Danskem , kjer so ekipno zasedli zmagovalno 1. mesto. Zelo
uspešni so tudi na državnih prvenstvih.
Fantje tudi poleti ne počivajo, ampak se
vestno pripravljajo na prihajajoče svetovno prvenstvo, kjer se bodo borili za čim
višjo uvrstitev.

Sandi je aktiven tudi izven skupine. Kot
animator je sodeloval na enem največjih
zabav moderne glasbe Beachville – travel
2 Ultra camp, kjer je pridobil veliko izkušenj, ki ga ženejo naprej. Fantje se odlično
razumejo in zadnjih nekaj mesecev Sandi
poleg treningov z nekaterimi člani ekipe
deli tudi stanovanje na obrobju Ljubljane,
kjer skupaj stremijo novim zmagam naproti.

Naj športnik Sandi Gabrijelčič, foto: Borut Jurca
Sandi Gabrijelčič v elementu, foto Damijan Simčič

Če bi moral na kratko opisati breakedance,
bi izbral besede?
Vztrajnost, samoizražanje, samozavest in
odlična koordinacija celotnega telesa.
Je breakedance tvoj osnovni šport ali si do
njega prišel preko drugih hobijev in veščin?
Preden sem začel z breakdanceom sem se
preizkusil v različnih plesih, kot so
jumpstyle, hardjump, drum & base, melbourne shuffle. Za omenjene plese nisem imel
nikoli učitelja, le močno trmo, ki me je gnala. Moji treningi so bili intenzivni. Vsak dan
sem se zaprl v svojo sobo in več ur vztrajno

vadil. Ko sem prvič prišel na trening breakdancea, se je zame pričelo novo poglavje v
življenju. Moj urnik ni poznal več drugih
aktivnosti, obstajale so le še akrobacije,
powermoves, toprock, footwork, freezes
itd. Rečem lahko, da je ples takrat postal
moj način življenja in tako živim tudi danes.
V teh petih letih sem se naučil veliko o delovanju telesa, kaj je pravilno in zakaj je pravilno. Postopoma sem se naučil skrbeti za
lastno telo in to znanje z veseljem predajati
naprej.
Nam lahko z nekaj besedami opišeš vzdušje
v plesni skupini sedmih postavnih fantov?
Vzdušje v ekipi pa je vedno energično, polno veselja in smeha . Občasno med nami
seveda pride tudi do kakšnega manjšega
spora, vendar ga znamo fantje takoj razrešiti. Zadnjih pet mesecev skupaj z nekaterimi tudi živim, in zdi se mi, da naša ekipna
povezanost iz meseca v mesec rase.
Za konec bi te prosili za kratek športno
zdravstveni nasvet za vse bralce.
Mislim, da bi moral vsak človek, ki želi biti
zdrav in pripravljen na današnje življenje,
tudi redno telovaditi. S telovadbo zbistrimo in sprostimo misli, um. S športom za
nekaj časa pozabiš na trenutne probleme in
težave, pospešimo pa delovanje telesa in s
tem dosežemo izločanje strupov, ki se vsak
dan kopičijo v telesu . In seveda ob športu
uživamo, saj vemo, da delamo nekaj zase,
za svoje telo in dušo.
Ana Križnič in Irena Hočevar Križnič
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Za male in VELIKE popotnike
Poletje, in z njim čas dopustov, počasi odhaja. Pred
nami so krajši in bolj mrzli jesenski dnevi. Ravno
pravšnji za kratke vikend izlete ali morebitne daljše
odhode v kraje, kjer se poletje nadaljuje.
Za vse ljubitelje morskega zraka, prijetnih sprehajalnih poti, čudovitega razgleda, je v jesenskem času
Opatija pravi kraj za vas.
Kraj, ki leži ob glavni cesti Reka - Pula, le 13 km zahodno od Reke, se ponaša kar z 11 km dolgim sprehajališčem, ki je domačinom poznano kot "Šetalište Frana
Josipa".
Na območju današnje Opatije je obstajalo naselje že v času antike.
Od vsega je danes tam ostala samo cerkev Sv. Jakova iz leta 1506.
Opatija je kraj, ki vas bo očaral s svojo ležernostjo, prijaznimi domačini, turističnim utripom in prelepim sprehajališčem, ki vas ob morju
pelje od Opatije do Lovrana in še naprej.
Za vse tiste, ki pa se želite "odklopiti" za dalj časa, a vseeno ne želite predaleč izven meja evropske unije, smo za vas obiskali državo, ki
leži na skrajnem robu Evrope, Portugalsko.
Dežela prijaznih ljudi, ki se nahaja ob Atlantiku očara vsakogar. Ob
morju se nahajajo velika pomembna mesta in glavne znamenitosti
dežele, v notranjosti pa najdemo razgibano, čudovito
naravo in čutno portugalsko bit.
Portugalska vas bo očarala z značilno glasbo, odlično
kulinariko, pristno gostoljubnostjo domačinov in presunljivo zgodovino.
Vsekakor dežela vredna obiska. Morda že v času
krompirjevih počitnic.
Ljubiteljem narave, pohodništva in lepih razgledov
ponujamo obisk Čičerja. Hriba, ki se razprostira nad
Ročinjem in s katerega pogled sega vse do Kanala, Anhovega in še naprej. Idealna destinacija za družinsko
preživetje nedeljskega popoldneva. Vse kar morate storiti je, da se z avtomobilom zapeljete do vasi Ročinj, na
placu avto parkirate in sledite oznakam. Pot je očistil in
označil vaščan Ročinja, gospod Rudolf Brezavšček, ki je
tudi sam velik ljubitelj narave in pohodništva.

Besedilo in izbor fotografij: Maja Gerbec
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Velika kuharija za male šefe

Palačinka z dvema čokoladama

Dan se počasi krajša, jesen že veselo trka na vrata in z njo prihaja čas, ko iz kuhinj pogosto zadiši po sveže pripravljenem pecivu, ki je nastalo izpod rok naših mamic, očkov,
babic ali dedkov v veliko veselje naših najmlajših.
A kuhinja ni prostor kjer lahko ustvarjajo samo odrasli, tudi otroci lahko v njej mnogo
postorijo. Lahko so naši mali kuhinjski pomočniki ali pa čisto pravi kuharski mojstri.
Naj v prihodnjih dneh iz vaše kuhinje zadiši po mojstrovini, ki je nastala izpod rokic
vaših najmlajših.
Vsem v veselje in slast naj vam pripravijo spodaj opisano dobroto, ki je kot zadnjič nastala pod taktirko dveh vrhunskih kuharskih šefov, gospoda Bineta Volčiča in gospoda
Alaina Passarda. Nam pa le pošljite kakšno slikico vaše mojstrovine. Jo bomo še posebej
lepo nagradili.
Pa dober tek!
Maja Gerbec

Za 4 osebe potrebuješ:
 2 jajci
 3 zvrhane žlice moke
 4 dl polnomastnega mleka
 2 žlici kakava
 1 žlico sladkorja
 2 žlici masla
 100 g bele čokolade
Pripomočki:
 1 skleda
 1 metlica za stepanje
 1 ponev za palačinke
 1 majhna zajemalka
 1 krožnik
 1 žlica

Navodilo:
1. Ubij jajci v skledo, jih stepaj in po malem
dodajaj moko in sladkor.
2. Med stepanjem prilivaj mleko in dodajaj
kakav, da dobiš testo za palačinke.
3. Belo čokolado razlomi na koščke in jih
dodaj v testo.
4. Na ponvi raztopi polovico masla. Ko se
zapeni, zlij nanj zajemalko testa za palačinke. Naredi zelo tanko palačinko in jo
na zmernem ognju peci dokler ni pečena.
5. Ko je palačinka pečena, jo prevrni na
krožnik in posuj s sladkorjem.

Nagrado za poslano pobarvanko iz
prejšnje številke glasila Most je prejela
Ivana Panjtar, Deskle. Čestitamo!
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Čestitka novorojencem in njihovim staršem
Ožbej Rutar Valentinčič (Kanal)

Pravijo, da ni dragocenejšega nakita za
okoli vratu, kot so roke svojega
otroka. Občino Kanal ob Soči je
v pomladansko poletnem času obogatilo kar devet parov najdragocenejših rokic.
Sedem fantkov in dve deklici 'krasijo vratove' svojih
mamic in očkov. Želimo jim
pot polno zdravja, sreče in
osebnega zadovoljstva.

Jaka Škvarč (Krstenica)
Maja Teodorovič (Levpa)
Jaka Košir (Kanal)
Karolina Čelešnik (Kanal)
Marko Humar (Kanal)
Anže Rijavec (Lig)
Žiga Vesel (Deskle)

"Kako prijeten je občutek, ko začutite otroško ročico v svoji. Tako majhna je,
mehka in topla, kot mačica, ki se zvije v zavetju vaših
dlani."

Oliver Planišček (Deskle)

Odgovorna urednica

Zahvala
Nesreča nikoli ne počiva. Obišče nas v trenutkih, ko smo
nanjo najmanj pripravljeni in prav lahko se zgodi, da nam
vzame najdragocenejšo stvar, ki jo imamo - življenje.
Da nesreča res nikoli ne počiva je v petek, 24.07.2015 občutil tudi gospod iz Levpe, ki je na poti v Novo Gorico doživel srčni infarkt zaradi česar je zapeljal na nasprotni vozni
pas.
A gospod je doživel še nekaj. Doživel je srečo v nesreči.
Ravno tisti čas se je namreč mimo pripeljalo dekle, ki ne
samo, da je bilo pripravljeno pomagati, podkovano je bilo
z znanjem prve pomoči in z njim z oživljanjem. To dekle je
Romina Škodnik.
Romina je gospoda oživljala in mu s tem podarila nekaj
najlepšega - nadaljevanje življenja.
Kot sokrajani smo lahko ponosni, da med nami živijo
ljudje, ki znajo pomagati tudi takrat, ko vsi največkrat odpovemo.
Hvala Romina in vsi tisti, ki nesebično pomagate ljudem v nesreči.

Zapisala: Maja Gerbec
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Nagrajence iz prejšnje številke glasila MOST in navodilo za pošiljanje nagradne križanke iz te številke objavljamo na 2. strani pod rubriko Uredniška beseda.

42

43
Koledar dogodkov v občini Kanal ob Soči od septembra do decembra 2015
Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net

Možne so spremembe koledarja dogodkov.

KDAJ
vsako soboto od 8. ure dalje

KAJ
Tržni dan

KJE
Tržnica v Kanalu

ORGANIZATOR
Občina Kanal ob Soči

dnevi potekajo od 2. septembra
do 22. oktobra 2015
nedelja, 20. september ob 10. uri
do 27. septembra do 17. ure
petek, 25. september ob 12. uri

Dnevi goriške obrti in podjetništva 2015

Nova Gorica

OOZ Nova Gorica

Razstava lesenih skulptur Pina Auberja

Dom Valentina Staniča,
Ročinj
Gostišče Križnič, Kanal

KS Ročinj-Doblar

Medgeneracijski
center "Pri Tinci"
Kal nad Kanalom

DU Deskle

nedelja, 27. september

Strokovno in znanstveno srečanje Zahodna
Banjška planota skozi čas
Meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Pohod v Kalu nad Kanalom

torek, 29. september

Koncert za mladino "Mladi za mlade"

Dvorana pri OŠ Kanal

petek, 2. oktober ob 17. uri

Otvoritev razstave ročnih del

Gostišče Križnič, Kanal

Prosvetno društvo "Soča"
Kanal
DU Kanal ob Soči

sobota, 3. oktober

Pohod miru

naknadno določeno

DU Kanal ob Soči

nedelja, 11. oktober

Praznik kostanja

Lig

TD "Kolovrat" Lig

sobota, 17. oktober

Pohod na Vodice

Deskle

TD Korada Deskle

sobota, 17. oktober ob 8. uri

Mednarodni ženski balinarski turnir

Športna dvorana Kanal

DU Kanal ob Soči

nedelja, 18. oktober

Plave - Ladišče

TD Korada Deskle

sobota, 24. oktober ob 8. uri

Spomin na 100 letnico bitk v Plavah – predstavitev knjige Potovanje na fronto
Mednarodni moški balinarski turnir

Športna dvorana Kanal

DU Kanal ob Soči

nedelja, 25. oktober ob 11. uri

14. spominski pohod na Globočak

Kanal

TR Društvo Globočak

nedelja, 25. oktober

Plave - Ladišče

TD Korada Deskle

sobota, 31. oktober

Spomin na 100 letnico bitk v Plavah – predstavitev knjige Vilija Prinčič
Kostanjev piknik

Taborniški prostor Deskle

sobota, 31. oktober ob 14. uri

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

nedelja, 8. november 2015

Kolesarska prireditev MTB Kanal

Spomenik - Kostnica v
Kanalu
Kanal

Društvo tabornikov Rod
odporne želve
KO ZZB NOB Kanal

sobota, 14. november ob 8. uri

Turnir v pikadu

Športna dvorana Kanal

TD Korada Deskle, ŠKTD
Avče in KKM
DU Kanal ob Soči

nedelja, 15. november

Tekaška prireditev

Deske

TD Korada Deskle

sobota, 21. november

Dobrodelni koncert

Deskle

TD Korada Deskle

sobota, 21. november ob 11. uri

Veteranski dom Kambreško

KO ZZB NOB Kanal

Večnamenska dvorana
Kanal
Kal nad Kanalom

TD Kanal ob Soči

sobota, 5. december

Proslava posvečena 74. obletnici ustanovnega zbora OF za Kanalsko območje na Kračicah
Revija pevskih zborov in vokalne skupine
občine
Miklavževanje

petek, 18. december ob 18. uri

4. zimski nočni pohod

Solkan – Plave

sobota, 19. december ob 18. uri

Luč miru iz Betlehema

Deskle

sobota, 26. december ob 14. uri

Pohod z baklami na Jelenk

Morsko

TD Korada Deskle in
Društvo tabornikov Rod
odporne želve
Društvo tabornikov Rod
odporne želve
ŠD Morsko

sobota, 26. december ob 17. uri

Štefanovo v Levpi

Športni park Levpa

ŠKTD Levpa

nedelja, 27. december ob 17. uri

Novoletno srečanje krajanov

TD Kanal ob Soči

ponedeljek, 28. december

Mednarodni mladinski turnir v mali odbojki

Pred občinsko stavbo v
Kanalu
Kanal

sobota, 26. september ob 8. uri

nedelja, 29. november ob 17. uri

Občina Kanal ob Soči

TD Kal nad Kanalom

TD Kal nad Kanalom

OK Neptun Kanal
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