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Maja Gerbec

Možnost oglaševanja
v glasilu Most

Mesec, ki nam poleg koledarske pomladi prinaša tudi novo številko ob-

V vsaki tiskani številki občinskega glasila Most lahko oglašujete in se na takšen
način predstavite občankam in občanom Kanala ob Soči.

činskega glasila Most.
Narava se počasi, a odločno prebuja,
dnevi se daljšajo, živali se prebujajo iz

Oblikovana oglasna sporočila naj bodo v formatu JPEG ali PDF in ustrezne
velikosti.
Priporočene velikosti so:

zimskega spanja, ljudje pa že pridno
snujejo načrte za prihajajoče poletje.
Vsako leto, vsak letni čas prinaša veli-

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 ali
tina.testen@gmail.com s pripisom
"oglaševanje v Mostu".
Vse dodatne informacije v zvezi z
oglaševanjem dobite po telefonu
(05) 398 1225 (Matejka) ali na GSM-ju:
040 475 676, 051 626 798 (Tina).

Marec

ko novega, lepega. Letošnje leto pa

nam bo poleg običajnega prineslo še
nekaj, in sicer volitve. Volitve tako na
državni kot tudi lokalni ravni.
Pred nami je torej leto, v katerem se bomo kritično ozrli nazaj na pretekla
leta ter hote ali nehote analizirali, kaj je bilo narejeno, kaj ne, kaj bi morebiti
moralo biti in kaj še bo.
Ko bomo gledali nazaj, glejmo objektivno, brez predsodkov ter z veliko mero razuma. Ne podajajmo kritik samo in zgolj zato, da kritiziramo, in ne hvalimo samo zato, ker določeni od nas to pričakujejo. Bodimo objektivni, imej-

Most
Glasilo občine Kanal ob Soči
http://www.obcina-kanal.si/most

mo argumente, zahtevajmo pojasnila. A vse to na razumen, dobronameren

in konstruktiven način, kajti le tako bomo lahko svet naredili boljši.
Ljudje, ki nas zastopajo na občinski ali državni ravni, so podaljšek naše roke.

Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči,
zanjo župan Andrej Maffi

So del nas. Mi smo jih izvolili zato, da zastopajo naše pravice in želje. Tega

Glavna in odgovorna urednica:
Maja Gerbec

no takšno, da bosta lahko nanjo ponosna sleherni občan in občanka.

Člani uredniškega odbora: Irena Hočevar
Križnič, Petra Paravan, Ana Valentinčič,
Mojca Perkon Kofol
Lektoriranje:
http://lektoriranjepipan.si, Mojca Pipan

Oblikovanje in grafični prelom:
Erik Pregelj
Fotografija na naslovnici:
Damijan Simčič (ZOSO photography)
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.

se moramo zavedati, kajti skupaj in samo skupaj bomo lahko naredili obči-

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne
križanke
Prispevke za glasilo Most oddajte na spletnem portalu mojaobčina.si, Občina Kanal ob Soči
(http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci). V primeru težav pri registraciji na portal se obrnite
na gospo Matejko Maver Pregelj preko elektronske pošte, na naslov matejka.maver@obcinakanal.si.
Zaželeno je, da besedila niso daljša od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4-formata.
Če so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridržuje pravico do njihovega krajšanja. Članki
in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja ali vsaj inicialkami imena in priimka.
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi) in brez vodnega žiga,
sicer niso ustrezne za tisk.
Skrajni rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko Mosta je konec maja 2018.
Uredniški odbor glasila Most si pridržuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni v
tiskani verziji in kateri ne. Vsi prispeli prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu
http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci.
Rešeno nagradno križanko pošljite na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po
e-pošti na naslov mostkanal@gmail.com s pripisom "nagradna križanka", napišite tudi svoje
ime, priimek in naslov.
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletnem portalu www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci in
v naslednji številki glasila Most.
Uredništvo
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Spoštovani!
Začenja se pomlad, ki nas s prebujanjem narave navdihuje, da polni
optimizma nadaljujemo uresničevanje zastavljenih ciljev.
Konec lanskega leta smo obeležili
40. obletnico Galerije Rika Debenjaka, zato sem še posebej vesel, da
bomo v aprilu uradno predali namenu prenovljen Trg Kontrada, ki
predstavlja osrednji prostor kulturnega dogajanja. Prizadevam si tudi,
da bi čim prej zaživela sodobno
opremljena knjižnica v Kanalu. Leto
smo začeli z obiskom terenske ekipe iz oddaje Dobro jutro. Celotni
Sloveniji smo predstavili del kulturne dediščine na levem bregu Soče. Pozitivni
odzivi nas vodijo k nadaljnjem sodelovanju in predstavitvi še veliko zanimivih
običajev, šeg in navad, ki govorijo o lepotah naših krajev. Takrat se bomo ustavili
na desnem bregu. Letošnji pust je zaživel
po vsej občini, a kljub temu ni pregnal
zime, ki je svoje zobe pokazala že v naslednjih dneh. Prave zime so se prav gotovo razveselili otroci, ki so lahko počitnice
preživeli na bližnjem smučišču v Kalu nad

Kanalom. Hvala vsem, ki ste svoj prosti
čas namenili, da je med zimskimi počitnicami smučišče zaživelo.
Tudi letos je občina v proračunu namenila sredstva za sofinanciranje programov
na kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih področjih, s
katerimi si bodo društva olajšala nastale
stroške pri organizaciji dogodkov, ki ljudi
povezujejo in skrbijo za promocijo naših
krajev.

V skrbi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja bomo tudi letos
objavili javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev. Skupaj
z župani sosednjih občin si prizadevamo za pomoč pri pridobivanju eko
certifikata. Z različnimi dejavnostmi
podpiramo tudi delo čebelarjev, saj
so prav čebele tiste, ki z opraševanjem pripomorejo k uspešnejši kmetijski proizvodnji.
Nadaljujemo dejavnosti na področju
izgradnje namakalnega sistema,
oskrbe s pitno vodo, vzdrževanja
cest in komunalnih čistilnih naprav
ter skrbi za starejše.
Ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, bi
se rad zahvalil vsem članom za požrtvovalno delo. Hvala vam.
Vsem materam in ženam, ki se jih še
posebej spominjamo v mesecu marcu,
želim, da bi bile bolj cenjene in spoštovane pri uresničevanju plemenitega poslanstva.
Preživite lepe praznike s pridihom tradicije.
Andrej Maffi, župan

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je bil v petek, 9. marca 2018 (Ur. l. RS, št. 16/2018) objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine
za leto 2018.
Razpis v celoti si lahko preberete na spletni strani Občine Kanal ob Soči (www.obcina-kanal.si).
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo lahko prevzamete v tajništvu Občine Kanal ob Soči ali na spletni strani občine.
Vloge morajo biti predložene najkasneje do 11. 4. 2018 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno,
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako programa, za katerega kandidirajo. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči).
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči osebno ali po
telefonu (05) 39 81 200.
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Občina Kanal ob Soči vstopila v Zeleno shemo
slovenskega turizma
S pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination se bo Občina Kanal ob Soči na slovenskem, evropskem in globalnem trgu umestila kot okolju in družbi prijazna destinacija.
Zelena shema slovenskega turizma
(ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
 združuje vsa prizadevanja za trajnostni
razvoj turizma v Sloveniji,
 destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
 skozi znamko Slovenia Green to zeleno
delovanje tudi promovira.
Uspešnost sheme dokazuje tudi dosedanjih 23 destinacij z uspešno pridobljenim
znakom Slovenia Green Destination, ki se
jim bo kmalu pridružilo 14 novih destinacij
iz lanskoletnega postopka. Z znakom Slovenia Green se lahko pohvalijo tudi 16
ponudnikov nastanitev, 3 naravni parki in
2 turistični agenciji.
Na začetku leta je STO v sodelovanju z
mednarodno organizacijo Green Destinations in zavodom Tovarna trajnostnega
turizma Goodplace pozvala slovenske
destinacije in ponudnike, da se vključijo v
Zeleno shemo slovenskega turizma. V
sklopu letošnjega poziva za pridobitev
znaka Slovenia Green so se v shemo prijavili 15 novih destinacij in 1 krajinski park,
med njimi tudi destinacija Občina Kanal

ob Soči, ki želi svoje trajnostno poslovanje
na področju turizma preveriti z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard,
kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. S tem se
želi Občina Kanal s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami potegovati za
pridobitev znamke Slovenia Green. V ta
namen je občina imenovala zeleno koordinatorko, Niko Testen iz Turistično informacijskega centra Kanal, kmalu pa bodo
imenovani tudi člani zelene ekipe, ki bodo
sodelovali pri pridobivanju podatkov, ocenjevanju, oblikovanju razvojnih ukrepov in
ciljev ter si prizadevali za njihovo uresničevanje. Uvajanje trajnostnega poslovanja je
namreč proces nenehnih izboljšav. V naslednjem koraku bo Andrej Maffi, župan
Občine Kanal ob Soči, podpisal tudi t. i.
zeleno politiko, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in
si nenehno prizadeva za izboljšave. Na
poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta,
pa bodo člani zelene ekipe z različnimi
dejavnostmi zbirali podatke o trajnostnem razvoju občine, izvedli anketiranje
deležnikov ter ozaveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega

razvoja, kjer predstavlja predvsem turizem pomemben povezovalni element.
Analiza stanja v destinaciji – na področju
okolja, kulturne in naravne dediščine,
turistične ponudbe in proizvodov ipd., ki
bo izvedena v okviru tega projekta, bo
služila tudi kot izhodišče za pripravo sodobne strategije razvoja Kanala ob Soči –
kot turistične destinacije – ter pripravo
konkretnih akcijskih načrtov. V prvi polovici prihodnjega leta pa bodo člani zelene
ekipe s pomočjo ugotovitev in smernic
pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bodo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Dejstvo namreč je, da se v sodobnem času vse več
ljudi in destinacij zaveda, da je prav trajnostni turizem pot do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in
zdravega okolja.
Glede na to, da v Zeleno shemo slovenskega turizma lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, turistične agencije in
upravljavci naravne dediščine, ki lahko
pridobijo znak Slovenia Green Accommodation in tako skupaj z občino soustvarjajo trajnostni razvoj, bo Občina Kanal ob
Soči v prihodnje zanje organizirala posebno izobraževanje.
TIC Kanal

Zbiranje in odvoz odpadkov
KOSOVNE ODPADKE in manjše količine gradbenih odpadkov, ki so nastali v gospodinjstvu, lahko brezplačno oddate v
delovnem času zbirnega centra v Bodrežu:
- torek: od 14.00 do 17.00,
- četrtek: od 10.00 do 13.00,
- sobota: od 7.00 do 12.00.
Večje količine GRADBENIH ODPADKOV lahko oddate v
kamnolomu Salonita Anhovo. Več informacij o prevzemu
lahko dobite na telefonski številki (05) 330 50 22.

Prevzem in odvoz AZBESTCEMENTNIH ODPADKOV
Azbestcementni odpadki morajo biti zloženi na paleti (do
skupne višine pribl. 80 cm) in v celoti oviti s folijo. Mesto
prevzema mora biti na lokaciji nastanka odpadkov in mora
biti dostopno večjemu tovornemu vozilu (brez višinskih ovir:
dreves, kablov ...). Prevzem in nadaljnje ravnanje z odpadki
sta za občane brezplačna. Odlaganje azbestcementnih odpadkov na drugih lokacijah je prepovedano.

Količino azbestcementnih odpadkov, osebo za stik, njeno
telefonsko številko in lokacijo prevzema morajo občani sporočiti na Občino Kanal ob Soči, na telefonsko številko (05)
398 12 04.
Po predhodni najavi na Občini Kanal ob Soči lahko azbestcementne odpadke odpeljete tudi v zbirni center CERO Nova
Gorica v Stari Gori.
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Regijska podelitev
priznanj ob dnevu
civilne zaščite
Na prireditvi ob dnevu civilne zaščite
(1. marec), ki je bila 6. marca v Kobaridu,
so najzaslužnejšim posameznikom in
organizacijam, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja, podelili 12 bronastih, 3
srebrna in 1 zlato priznanje ter 2 plaketi.
Priznanja sta podelila poveljnik severnoprimorske regije mag. Samuel Kosmač in
Janko Petrovič, sekretar ter vodja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije.
Bronasti znak Civilne zaščite so prejeli:
Viktor Kravanja, Angel Keber, Nataša
Hvala Ivančič, Zdravko Kravanja, Andrej
Maffi, Robert Masten, Janko Rosa, Andrej Ferlinc, Jamarski klub Temnica in
Darko Podgornik. Bronasti znak za enkratno dejanje sta prejela podjetje Kaskader in Jani Gabršček.
Srebrni znak Civilne zaščite so prejeli
Bogdan Šošnja, Peter Poljanec in Damijan Koren. Z zlatim priznanjem pa sta
bila nagrajena Simon Čopi in Simon Vendramin, ki je priznanje že prejel na državni proslavi na Brdu pri Kranju.
Najvišje priznanje, plaketo Civilne zaščite, sta letos prejela Žarko Trušnovec,
gorski reševalec in vodja državne ekipe
za psihološko pomoč, ter Prostovoljno
gasilsko društvo Kanal za 140-letnico
aktivnega delovanja.
Iskrene čestitke!
Matejka Maver Pregelj
Foto: Stanislav Črvič
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Občina Kanal ob Soči na sejmu Expomego 2018
Občina Kanal ob Soči se je tudi letos predstavila na sejmu Expomego 2018, ki je potekal med 22. in 25. februarjem v Gorici. Sejma se je udeležilo šest lokalnih ponudnikov iz
občine, in sicer Sirarnica Karmen iz Kanala s siri, Čebelarstvo Silvia Gerbec Rozman iz
Ajbe z medom, TD Kolovrat Lig z marijaceljskimi kolači, Alenka Gololičič (GalNatural) iz
Kanala s keramiko in namazi, Kmetija Pr'Lukčevih s suhomesnatimi izdelki in Ekološka
kmetija Seljak z medom. Obiskovalci sejma so lahko na naših pultih prevzeli tudi promocijski material naše občine.
Besedilo in fotografije: Nika Testen, TIC Kanal
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Sejem Expomego – primer uspešnega čezmejnega sodelovanja
Tudi letos je na sejemskem razstavišču v Gorici odprl svoja vrata eden najbolj obiskanih
sejmov v naši bližini – vzorčni sejem Expomego, letos že 46. po vrsti. Njegove korenine
sežejo v čas, ko je med obema Goricama visela železna zavesa, danes pa se med obema
stranema prepletajo gospodarske vezi.
Uradno odprtje sejma je bilo v četrtek,
22. februarja ob 17.30 v hali D. Razstavljavce in obiskovalce so nagovorili Luciano
Snidar, predsednik Udine e Gorizia Fiere
S.p.A., Zoran Simčič, predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova
Gorica, Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Michela
Nobile, predstavnica Trgovinske zbornice
Julijske krajine, Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica, in Rodolfo Ziberna, župan Občine Gorica.
Sejem Expomego je primer uspešnega
sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi institucijami ter priložnost za promocijo slovenskih in italijanskih podjetij širši
javnosti. Prav zato se sejma udeleži vsako
leto veliko podjetij. Preko novogoriške
obrtno-podjetniške zbornice je od skupaj
150 razstavljavcev razstavljalo približno
60 podjetij, ki so po večini prihajala iz obmejnega okolja. Pridružila pa so se jim

tudi podjetja iz širšega slovenskega prostora, ki iščejo potencialne kupce predvsem med italijanskimi obiskovalci sejma.
Najbolj oddaljena razstavljavca sta prihajala iz Gornje Radgone, razstavljala pa sta
prvi bučno olje in semena, drugi pa stavbno pohištvo.

Med razstavljavci so prevladovali ponudniki stavbnega pohištva, gradbenega
materiala, opreme za dom in avtomobilov. Veliko prostora pa je bilo namenjenega tudi ponudnikom prehrambnih izdelkov, turističnih destinacij (med njimi tudi
ponudniki iz občine Kanal ob Soči),
gostinstva, igralništva ter dejavnosti za
dobro počutje in prosti čas. Slovenski
razstavljavci so tako skupaj zasedli približno tretjino razstavnega prostora.
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Nova Gorica
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Ložanski pust
Pust v Sloveniji je čas, ko se poslavlja
zima in prihaja pomlad. Je čas rajanja,
veselja, norčij. Pustne šeme so smešne,
glasne, pisane, grozne ... saj se zima ne
da tako zlahka odgnati.
Tudi letos se je na sončno pustno soboto v Ložicah že zjutraj začelo veselo
pustovanje. Poleg tradicionalnih maškar
– med temi so bili tudi "Rezoni", ki strašijo in podijo otroke – so se povorki pridružile skupine, ki so se ponorčevale iz dogodkov preteklega leta. Maškare, med
katerimi je bilo letos tudi veliko otrok, so
ogrele in razgibale ljudi v vasi. Bile so
gostoljubno sprejete, gospodinje pa so
jih bogato pogostile.
Pustovanje v Ložicah je minilo v lepem
vzdušju, ki ga je popoldne popestrila še
glasbena skupina 8ŠRIT iz Deskel, na prostor sredi vasi pa se je pripeljala tudi skupina plešočih žab ter razgibala staro in
mlado.
"Pustarji" so tudi letos na zabavi v
Ošteriji Ložice zimi dokončno pomahali v
slovo.
Ana Valentinčič,
foto: Tomaž Tinta
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Levpska pravljica
Levpska mladina vsako leto pripravi
pustno povorko na drugačno temo. Letos so se fantje in dekleta odločili, da ne
bodo uporabili aktualnih tem, ampak
bodo predstavili nekaj klasičnega in poznanega vsem generacijam. In kaj bi to
lahko bilo drugega kot pravljica!?
Levpa in vse okoliške vasi so bile na
pustno soboto odete v gozdno pravljico.
V hiše se je pred zlobno mačeho in njenim nepogrešljivim ogledalom zatekala
Sneguljčica s svojimi palčki, ki pa jih ni
bilo samo sedem, ampak nekoliko več, da
se je Sneguljčica lahko res počutila varno.
Družbo so ji delale tudi gozdne živali,
lovec in princ, ki je skrbel za to, da je bila
mlada dama ves čas nasmejana. Svojo
zgodbo so pravljični liki začeli že zgodaj
zjutraj in končali v večernih urah, kot se
za pravljico tudi spodobi. Razpoloženje je
bilo na vrhuncu in tudi krajani so bili navdušeni nad izdelki mladih ustvarjalcev,
predvsem pa nad pravljično hišico palčkov, ki je poskrbela za to, da je bilo
vzdušje res čarobno. Mesec priprav, ki so
zajemale spreminjanje navadnega kombija v pravljični dom, šivanje oblek in izdelavo vseh drugih rekvizitov ter majhnih
podrobnosti, se je na koncu le obrestoval. Čeprav je bilo potrebnega veliko časa
in truda, so navdušenje ljudi, njihove pohvale in darovi poskrbeli za to, da se je
pravljica končala s srečnim koncem in da
njeni junaki sedaj lahko živijo srečno do
konca prihajajočih pomladnih in poletnih
dni.
Besedilo in fotografije: Laura Skrt

Pustno rajanje naših
najmlajših
V večnamenski dvorani v Levpi je ŠKT
društvo Levpa poskrbelo za rajanje najmlajših. Skupaj s starši so z navdušenjem
občudovali spretnosti čarovnika.
Besedilo in fotografija: Aleksander Štrukelj
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Pust v Desklah

G. Pustu Deskljanskemu v slovo …
Z vsakim novim krogom našega kamna okoli Sonca pride tudi čas preganjanja zime iz
dežele. Čeprav ta letos ni bila kaj prida, smo se razveselili pomoči gospoda Pusta pri tej
nadvse pomembni dejavnosti. Mogoče bo kdo mnenja, da je bil pri svojem poslanstvu
tokrat neuspešen in da je prav, da ga je navsezadnje doletela bridka smrt. A večina nas
dobro ve, da je tudi letos svoje delo v celoti opravil in je pomlad tik pred vrati.
Letos je Deskle obiskal v športni preobleki. Pripeljal je košarkarski koš in žogo
ter naše evropske prvake Dragića, Dončića, Randolpha in druge junake velike
zmage, ki so mu poleg z natančnimi rokami pomagali zimo preganjati tudi z igranjem pustnih poskočnic. Na poti k novi
zmagi nad mrzlo četrtino leta so jim bile v
pomoč še pom-pom girls Tince, ki so ne-

umorno plesale in spodbujale pustno povorko. Žal smo iz dobro obveščenih virov
izvedeli, da so iz krasnega novega
Hollywooda že prejeli pismo ogorčenja,
češ da mladenke v vlogi plesalk niso več v
skladu z vrednotami današnjega sveta.
Šušlja se že, da bodo njihovo mesto na
prihodnjem košarkarskem prvenstvu zasedli pop-pom boys Tatkoti.

Po dolgih letih je v Deskle pripeljal sedmo umetnost. Na velikem platnu se je
odvrtela ameriška klasika z motorno žago in obilico krvi ter razmesarjenih udov
… Pa tudi vonja po "mišeli" iz Husqvarnine klasike ni manjkalo. Čeprav so obiski
kina v Desklah zadnja leta redek privilegij,
kulturna dejavnost v kraju še naprej dobro cveti. Teden kulture prav ta čas obeležuje abrahama, tudi za pusta nepogrešljiva pleh muzika je lani obeležila 65-letnico delovanja, MePZ Jože Srebrnič pa
40-letnico. Še vedno imamo kakovosten
gledališki abonma, zadnje čase pa nekatere občinske proslave popestrijo tudi
klavirski recitali goriškega amaterskega
glasbenika, ki si je nadel umetniško ime
Lucky Giuliano. Da pa Deskle ne prevzamejo povsem kulturnega primata v občini,
skrbi gledališče kanalskih komikov, ki
skrbi za smeh na vsakomesečnih predstavah v občinski stavbi. Ker so slednje sicer
namenjene le ožjemu občinstvu, se jim
drugi lahko nasmejemo ob poslušanju
posnetkov na občinski spletni strani.
Tudi letos v pustni povorki ni šlo brez
zelenjavne udeležbe. Po lanskem protestnem nastopu korenja, ki mu je grozilo, da
bo ostalo brez prostora na plodnih njivah
Gorenjega Polja, so letos svojo priložnost
za trajno naselitev v tamkajšnjih prihodnjih rastlinjakih skušale "zlobirati" plodovke oziroma dandanes vse popularnejši čiliji. Prijavili so se na občinski razpis za
izgradnjo namakalnega sistema. Ker pa
gre za navezo, ki prihaja iz eksotične Mehike in južnjaške Kalabrije, se lahko upravičeno vprašamo, kako čisti so njihovi
nameni z našo dragoceno vodo. Čeprav
nas resda lahko tolaži dejstvo, da jo imamo sedaj kot pravico vpisano v ustavi.
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V naši vasi pa se ne vlaga le v kmetijstvo, pred bližajočimi se volitvami je v
akciji tudi vselej popularni asfalt. Tako so
se pusta na prosto soboto udeležili tudi
vsi najpomembnejši akterji dveh največjih
deskljanskih gradbišč, Rodežanskega
logističnega vozlišča ter Globenskega
trotoarja s pripadajočimi spremljajočimi
objekti in zelenicami. Ker je lov na roke v
gradbeništvu vedno aktualen, so semaforji in prometni znaki tudi na pustno
soboto poskrbeli za prometne zastoje in
obilne zamude vseh nesrečnih mimoidočih. Vseeno moramo poudariti posebej
razveseljivo dejstvo, na katero nas je
opozorila barvita občinska revija Most.
Število nočitev se je v naši občini v letu
2017 povečalo za kar 1182. Ker to pomeni
le 5,5-% zasedenost naših prenočitvenih
kapacitet, lahko zaključimo, da gre povečanje na račun poslabšane pretočnosti
naših cest in ne izboljšane turistične ponudbe. Občina Kanal je pač ravno na polovici poti med Tolminom in Novo Gorico
in nekje je treba prenočiti na tej dolgi
poti.
Povsem pričakovano so nas obiskali
Trolli. Nič čudnega, če vemo, da je trolanje ena najpogostejših človeških prostočasnih dejavnosti v današnjem času. Če
malček pomislimo, tudi v naši občini
nismo imuni na trolanje. Tako to moderno dejavnost, ki se spretno skriva za mitološkim imenom, uporabljajo tako lokalni politiki kot tudi lokalni podjetniki oziroma bolje rečeno lokalni podjetnik. Prvi
nas bodo smrti Pusta navkljub spravljali
ob živce še kar globoko v jesen, drugi pa
… ja … vsaj dokler bodo sive starešine
evropske dovoljevale pečenje na odprtem ognju.
Dragi Pust, kot tipični predstavnik iz
vrst športnikov v naši občini je svoje poslanstvo opravljal polprofesionalno, v
klubu z neobstoječimi financami in vodstveno strukturo in z imenom podjetja
pokrovitelja, pri katerem je sicer na jutranji "smeni" služil svoj vsakdanji kruh. In
usoda je hotela, da ga je prav ta položil k
prezgodnjemu večnemu počitku. Umrl je
nenadoma, za posledicami srčne kapi, ki
ga je doletela ob prejemu januarske plačilne liste. Ta je bila tokrat krajša, zaradi
daljšega kolektivnega dopusta, in žal prekratka celo za njegovo močno športno
srce. Zato smo ga v sredo prepustili večnosti, ki bo trajala natanko leto dni, ko se
ponovno srečamo.
Dragi Pust, hvala ti za obisk in vso pomoč, ki si nam jo nudil. Naj ti bodo valovi
Soče lahki.
Besedilo: Danijel Konjedic,
foto: Matjaž Gusak in Maja Kodelja Cencič
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Pust v Morskem
Letos smo v Morskem s temo pusta
prehiteli družbeno dogajanje, saj smo v
supervolilnem letu prvi začeli s plejado
soočenj in predstavitev kandidatov, ki ji
bomo tako na državni kot lokalni ravni
sicer priča skozi vse leto. Obiskovalcem
prireditve na pustno nedeljo so se tako
predstavili trije kandidati za župana občine Kanal: Ta levi, Ta srednji in Ta desni.
Kljub pomenljivim imenom se zdi, da tokrat te oznake niso pomenile tega, kar v
politiki običajno pomenijo, celo v obraze
so si bili kandidati neverjetno podobni.
Dajali so vtis, da so njihova imena res
odraz zgolj naključne razvrstitve za govorniškimi pulti. Pri predlogih so drug
drugega prehitevali in nadgrajevali v norih in bizarnih idejah, kako v občino pripeljati turiste, ali, pri temi gospodarstva,
kako z anhovskimi smetmi ogrevati vso
občino. Posebej zadnje je bilo verjetno
posledica ne tako skrivnega sestanka s
stricem iz ozadja, ki je vse tri brez sramu
kar med soočenjem s piščalko pozval na
posvet. Srednji kandidat, ki je sumljivo
spominjal na nekega lokalnega veljaka, je
sicer v spravljivem tonu skušal predloge
obeh kolegov na levi in desni združevati
in ob tem upoštevati vse, kar sta predlagala, pri čemer pa se je navadno zapletel
in na koncu mu je uspelo izdaviti le nekaj
leporečnih stavkov. Vsi trije kandidati pa
so padli na morda najpomembnejšem
izpitu, v katerem bi se moral preizkusiti
vsak kandidat za župana: v lovljenju mladih možganov, ki skušajo pobegniti iz
občine. Volivcev morda ni povsem prepričal noben kandidat, zato so se ob videni

Kandidati za župana, za njimi "stric iz ozadja". Foto: Marko Kacin

Posvet upokojencev, volilne baze.
Foto: Marko Kacin

ponudbi previdno odločili za srednjo opcijo. Vendar velja opozoriti, da se je med
volilno komisijo in pri predaji kuverte z
imenom zmagovalca nevarno blizu smukal tudi že omenjeni stric iz ozadja.
Primož Božič

Na pustni torek je vse drugače,
pečemo krofe in pogače,
miške, štravbe pa potice,
smejimo se in pravimo si vice.
Nato pa s kavča vstanemo
in masko si nadenemo.
Potem pa hitro na pot,
da ne zamudimo pustnega sprevoda.
Kandidati za župana lovijo zadnji "možgan", ki beži iz občine Kanal. Foto: Ivan Križnič

Ana in Asja, 8. a, OŠ Deskle
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Pustovanje v Gorenjih
Desklah
Že kar nekaj let pustovanje v Gorenjih
Desklah bogati dogajanje v vasi. Tudi letos so se pustne maske v dopoldanskih
urah zbrale "na vasi" v Gorenjih Desklah
in se skupaj odpravile na pustni sprevod.
Tokrat so se pustne povorke udeležili
celo starogrški bogovi in prinesli olimpijskega duha med domačine, NASA je poslala svoje astronavte in vesoljska bitja, z
Madagaskarja so prispeli lemurji, čajanko
so pripravili čaji 1001 cvet, Laško pa je
poslalo kar svoje steklenice piva. Lepo
vreme so priklicali Indijanci, v pustni povorki so sodelovali tudi junaki iz pravljice
o Rdeči kapici, risani junaki iz risank Tačke
na patrulji in Ledeno kraljestvo, pajki,
mucke, čarovnice, zombiji ... Prišle so tudi
žabe in odregale svojo plesno točko, v
okviru svoje turneje po svetu pa se je v
Gorenjih Desklah ustavil še bend 8šrit in
nam zaigral nekaj uspešnic.
Pustarji so obiskali prav vsak dom,
vaščani pa so vse lepo sprejeli in s postrežbo in prispevki pokazali, da je pustno
rajanje po Gorenjih Desklah še kako dobrodošlo in zaželeno.
Pustovanje se je zaključilo na taborniškem prostoru, kjer je naslednjo soboto
sledila tudi pustna osmina.

Brhke navijačice
Upokojenke iz Deskel nikoli ne počivajo. Že več let se za pust pridružijo povorki. Vse
pustne obleke naredijo same. Letos so se pomladile v navijačice, ki so z vso vnemo
spodbujale naše športnike.
Kdor ne skače, ni Slovenc, hej, hej, hej …

Upokojenke iz Deskel so se prelevile v brhke navijačice. Foto: Maja Kodelja Cencič

Barbara Markič Gerbec

Foto: Jernej Rogač
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Kot vsako leto so nas tudi letos za pust
razveselili gasilci s simpatičnimi žabami. Z
veliko vloženih ur in truda je iz velike žabe
skočilo 17 žab in krajanom zaplesalo pravi
žabji ples, ki je vse razveselil in popestril
pustno dogajanje v KS Deskle - Anhovo.
Besedilo in fotografije: Maja Kodelja Cencič

Norčavi pust v Kalu
nad Kanalom
Še preden je zima pokazala svoj pravi
obraz, je letošnji norčavi pustni čas privabil na plan pisane, zlobne in domiselne
maškare iz Kala nad Kanalom in okoliških
zaselkov. Na prijetno sončno, a zasneženo nedeljo so jo z bučnim odganjanjem in
norčavo pesmijo dobro zagodli zimi in
razveselili mnoge krajane. Vse je že kazalo, da je pomlad na dotiku dlani, a kaj, ko
se je zima s snegom v hribih šele začela.
Zasluge in pohvale za spodbude druženju
mladih generacij in s tem tudi ohranjanju
skupinskih pustnih običajev v teh krajih
gredo staršem. Zahvala tudi KS Kal nad
Kanalom za uporabo njihovih prostorov,
kjer se je pust po končanem delu še mastno najedel.
Andreja Šuligoj

Foto: Vesna Šuligoj

15
Kalski folklorniki tudi letos
uganjali pustne norčije
"Le vsadi, vsadi smrečico, ti dreja dreja ti drom,
da bo na svetu bolj lepo, ti dreja dreja ti drom,
da vsepovsod zeleno bo …"
so pustno razpoloženi kalski folklorniki s pesmijo
Branka Cvetrežnika nagovarjali k zavedanju lepote
bivanja na obronku kalskih gozdov, kjer je smreka
tudi zaradi onesnaževanja in posledično segrevanja
ozračja vedno bolj ogrožena. Za uganjanje pusta so
si namreč letos omislili pogozdovanje. V predpustnem času so rezali, šivali, lepili in skrbno pripravljali
pustne kostume – sadike smrek, ki so jih potem na
pustno soboto norčavo posadili pred vsako hišo v
Krajevni skupnosti Kal nad Kanalom.
Ob spremljavi napevov godcev Nikoli mlajši so veselo zaplesali z vaščani ter po stari navadi preganjali
zimo, hkrati pa pozivali k varovanju okolja, naše naravne dediščine. Domačinom, ki so jih povsod lepo sprejeli in bogato obdarili,
se za donacije iskreno zahvaljujejo.
Besedilo: Darja Rijavec

Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom

Pust v Vrtcu Deskle
Tako kot vsako leto smo tudi letos v
Vrtcu Deskle priredili pustno rajanje s
starši in starimi starši ter z otroki, ki še ne
obiskujejo vrtca. Pridružili so se nam še
otroci 1. razreda OŠ Deskle in naše nepogrešljive "Tince". Slednje so v navijaško-olimpijski opravi popeljale sprevod skozi
kraj. Za varno pot čez cesto sta poskrbela
Stanko Peršolja in občinski redar. Ob
glasbi in razposajenem vzdušju smo razkazovali svoje pustne maske. Sprehodili
smo se kot princese, kavboji, zajčki in
pikapolonice, Elze … Upamo, da smo
pregnali zimo. Pred vrtcem smo ob DJ-ju
Leonu še vsi skupaj zaplesali. Sledilo je
še slastno okrepčilo – krofi in čaj. Želja
vseh nas je, da naslednje leto vse skupaj
ponovimo.
N. Š.,
fotografija iz arhiva Vrtca Deskle
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Dobro jutro iz Kanala ob Soči
Oglejte si nekaj foto utrinkov Ivana Merljaka s snemanja oddaje Dobro jutro na TV Slovenija, ki je v živo potekala 5. januarja
iz Kanala ob Soči.
Posnetek oddaje je na voljo v arhivu MMC RTV Slovenija.
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Praznik Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle
Letošnjo prireditev ob prazniku Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle, ki se je odvijala v
petek, 16. februarja, je zaznamovala glasba. Osnovna šola Deskle je kot vsako leto doslej zopet pripravila čudovit program z naslovom Splavaj misel, ki ga je odprl vrtčevski
pevski in plesni nastop. Program se je stopnjeval ob nežnih glasovih osnovnošolskega
pevskega zbora pod vodstvom Mojce Maver Podbersič in sopranistke Rebeke Pregelj.
Prisluhnili smo tudi zvokom kitare, harfe, klavirja in klarineta.
Prireditev pa je zaznamoval tudi uvodni
nagovor Bojana Staniča, predsednika
sveta krajevne skupnosti, ob iztekajočem
se 4-letnem mandatu. Oktobra 2018 nas
namreč zopet čakajo lokalne volitve, ko
bomo ponovno izbirali predstavnike svojih krajevnih skupnosti. Po njegovem uvodnem nagovoru lahko rečemo, da se Sta-

nič od predsednikovanja tako rekoč poslavlja, s svojim preteklim delom je zadovoljen, a vseeno prizna, da je od krajanov
pričakoval več pomoči, sodelovanja in
konstruktivnih pogovorov, s tem pa optimalnih rešitev. Nekaj besed, predvsem
spodbudnih, je prisotnim namenil tudi
župan Andrej Maffi.

Letošnji prejemniki priznanj: Dejan Jug, Asja Čebron in Super tatkoti (Branko Paravan).
Foto: Veronika Kravos

Vrhunec je prireditev tako dosegla s
podelitvijo priznanj. Letošnji prejemniki
priznanja so: Asja Čebron iz Deskel, Dejan
Jug iz Ložic in plesna skupina Super tatkoti.
Asja Čebron je prejela priznanje za izjemne šahovske dosežke. Asja se je resno
začela ukvarjati s šahom pri sedmih letih,
najprej v šahovskem krožku pod vodstvom Borisa Kogoja, kasneje pa pod
mentorstvom velikih šahovskih imen: Kiti
Grosar, Aljoše Grosar in Aleksandre Dimitrijević. Zavidljive uspehe je začela
dosegati že na prvih regijskih in državnih
tekmovanjih. Med drugimi uspehi, nagrajenimi z medaljami in pokali, ki jih s ponosom hrani v vse bolj polni vitrini v dnevni
sobi, je bila Asja tudi dvakratna prejemnica naziva naj športnice občine Tolmin in
naziva naj športnega talenta občine Kanal ob Soči. Dvakrat je bila mladinska državna prvakinja v problemskem šahu,
dvakrat mladinska podprvakinja v počasnem šahu, 2. na evropskem kadetskem
prvenstvu v Avstriji in 32. na svetovnem
prvenstvu v Mariboru ter mediteranska
prvakinja v Grčiji. Asja je tudi najmlajša
slovenska dobitnica naslova ženske mojstrske kandidatke, pridobila ga je že pri
10 letih. Asji želimo še naprej veliko samozavestnih nastopov in uspešno odigranih
partij!
Dejan Jug je prejel priznanje za uspehe
in dosežke na področju ultra kolesarstva.
Z vzdržljivostnim kolesarjenjem, ki je
pravzaprav do 1400 kilometrov in več
dolg časovno omejen kolesarski maraton,
ki ga mora udeleženec dirke prekolesariti
v vseh vremenskih razmerah in skrajnih,
skoraj nepredstavljivih višinskih razlikah,
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se je začel ukvarjati leta 2011 in že čisto na
začetku dokazal izjemen potencial in močno voljo. Trenutno je Dejan najbolj ponosen na tri uspešno prekolesarjene dirke,
in sicer London–Edinburgh–London, Madrid–Gijon–Madrid in Paris–Brest–Paris.
Letno prekolesari tudi do 20.000 kilometrov. Ob podpori Športno rekreativnega
društva Ložice ter prijateljev in družine
Dejan aktivno kolesari, trenira in se pripravlja na različno dolge podvige vsak
dan. Letos namerava zopet preizkusiti
meje svoje zmogljivosti na vsaj treh različnih preizkušnjah. Dejanu še naprej želimo
uspešno prekolesarjen vsak kilometer!
Branko Paravan je v imenu plesne skupina Super tatkoti prevzel priznanje za
prvih 5 let delovanja. Plesna skupina Tatkoti je nastala leta 2012 tako rekoč po naključju. Na prireditvi, ki jo je organizirala
Plesna skupina Tince, so nastopajoči otroci potrebovali predskupino. Brez obotavljanja se je skupina očetov zbrala in se pod
vodstvom Tanje Simčič Makuc v tednu dni
sestala na prvih vajah. Kljub izredno kratkemu prvemu nastopu so poželi velik
aplavz. Navdušena publika pa jih je spodbudila k nadaljnjem sodelovanju. V sicer
malo drugačni zasedbi je skupina v lanskem letu praznovala peto obletnico.

Branko Paravan, Boštjan Zidarič, Mitja
Bašelj, Slavko Lazar, Jožko Peršolja in
Aleš Mugerli so sedaj aktivni člani skupine Super tatkoti, katere glavni namen je
zabavati občinstvo. Pohvalijo se lahko s
številnimi nastopi, še posebno pa so ponosni, ko sodelujejo na dobrodelnih prireditvah. Dragi Tatkoti, kako pa nas boste

zabavali v prihodnje? Mi vam vsekakor
želimo še veliko zabavnih nastopov!
Po prireditvi je sledilo druženje v Medgeneracijskem centru Pri Tinci, kjer se je
uspešno zaključilo še eno praznovanje
krajevnega praznika.
Tina Razboršek

Otroci iz vrtca so odprli program na proslavi. Foto: Veronika Kravos
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Gregorjevanje v Parku Pečno
Dogodki v našem parku so sestavljeni ... najprej iz ljubezni do okolja, v katerem živimo, dodamo mu kanček skrivnosti, ljudsko izročilo in trenutke večnosti nečesa, kar
zaznamuje, kar se rodi znotraj in želi navzven. Tako je bilo tudi letos ob našem prazniku pomladi.
Vsako vreme je lepo, lahko je le bolj ali
manj prijazno. Tudi letos nam je prizaneslo in bilo kljub napovedi do obiskovalcev
prijazno. Program dogodka je bil zaradi
slabe napovedi sicer prilagojen in nekoliko
okrnjen, vendar je po našem mnenju kljub
temu zadovoljil več kot sto obiskovalcev.
Keramični gumbki, ki so najditeljem prinašali piščali, so bili tokrat skriti ob najbolj
varni, glavni pešpoti do razgledišča pri
kapelici. Začetek in konec poti sta obeležila glasbena nastopa. Pri galeriji Razglednica nas je na pot z violino pospremila Julija
Černe. V našem parku je igrala že večkrat
in ji je nastop v objemu narave še poseben
izziv. Obiskovalce sta k cilju pri kapelici
vodila zvok saksofona in roga, na katerih

Turistična patrulja
v Kanalu ob Soči
Februarja sta Kanal obiskala angleška
turista Graham in Samantha in ocenila
kraj na podlagi kriterijev: urejenost kraja,
javni prevoz, namestitev, kulinarična ponudba, ponudba kulturnih vsebin, ponudba športnih dejavnosti, ponudba spominkov, spletna stran kraja in znamenitosti,
TIC, gostoljubnost oz. splošni vtis. Med 13
izbranimi slovenskimi kraji se je Kanal
uvrstil na 3. mesto.
Nika Testen, TIC Kanal

vir: Novice Svet24, 21. 2. 2018, št. 42, letnik 6

sta nastopila mladi par, David Mozetič in
Neža Ipavec.
Člani Kluba keramikov Kanal so se letos
še posebej izkazali. Darja Žorž, Dragi Lazovski, Nada Likar Lazovski, Ana Valentinčič, Nadica Vidmar, Silva Gornjak, Alenka
Gololičič in Primož Kožuh so za dogodek
izdelali več kot 150 keramičnih piščali, ki
smo jih razdelili najditeljem v gozdu skritih
gumbkov. Z njimi nismo razveselili le
otrok, ki so bili kot običajno ob iskanju
najbolj zagnani, temveč tudi vse druge, ki
se niso ustrašili slabe vremenske napovedi. Med njimi je treba še posebej izpostaviti 30 gostov iz PD Triglav iz Nove Gorice, ki
so se na dogodek pripeljali z avtobusom,
potem ko so dopoldan obiskali Britof, Je-

rončičev muzej ter cerkev Marije Celjske.
Gre jim posebna zahvala. Zahvala gre
seveda vsem obiskovalcem, ki z udeležbo
na dogodku osmišljajo naš trud.
Pogostitev je tudi tokrat minila v našem
prizadevanju predstavitve lokalnih proizvajalcev. Tokrat sta bili glavna atributa
pogostitve med Čebelarstva Žnidarčič ter
sir Sirarnice Karmen. Prepričani smo, da
je kakovost njihovih proizvodov navdušila goste in da so zaradi dogodka pridobili
vsaj kakšno stranko. Hrano je ob pomoči
članov našega društva aranžiral Dragi
Lazovski. Prav tako tradicionalen ostaja
moderator dogodka, Gregor Maver. Poleg njima gre zahvala tudi članom društva
Klemnu, Leji, Barbari in Bojanu za prizadevanje, da bi dogodek uspel.
Še enkrat več, tokrat petič, nam je s
piščalmi uspelo priklicati pomlad.
Besedilo in fotografiji: Primož Kožuh
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Čebelarstvo perspektivno za kanalsko
območje
V nedeljo, 4. marca, so se na Dobrovem
v Goriških brdih zbrali čebelarji s kanalskega in briškega območja na rednem občnem zboru Čebelarskega društva Kanal - Brda. V društvo je včlanjenih več kot 90
čebelarjev, med katerimi je za nekatere ta
dejavnost osnovni vir dohodka. Število
članov se v zadnjih letih povečuje, še posebej je razveseljivo, da je pri nas vedno več
zanimanja za čebelarjenje med mladimi.
Albert Einstein je zapisal: "Če bi čebele
izginile z obličja zemlje, bi človeški rod
izumrl." Čebele in med so bili za človeka že
od nekdaj zelo pomembni. Med je bil že v
daljni preteklosti, v času naseljevanja Slo-

vanov v 6. stoletju, pomembna hrana,
sladilo in zdravilo. Pobirali so ga že takrat,
zlasti na predelih z velikimi lipovimi gozdovi. Za kanalsko območje je tudi danes lipova paša najbogatejša, in zlasti v času cvetenja lipe prihajajo na naše območje čebelarji z drugih koncev Slovenije. Ob primernih vremenskih pogojih je zelo bogata tudi
bera javorjevega in akacijevega medu.
Slovenski med je zelo kakovosten, kajti
zanj veljajo zelo strogi predpisi glede uporabe antibiotikov in vsebnosti škodljivih
snovi, zato na trgu dosega tudi višjo ceno.
Na občnem zboru so ugotavljali, da so
čebele na našem območju dokaj zdrave, le
na območju Liga in Britofa so lani spomladi zaznali čebeljo gnilobo. Ena osnovnih
nalog društva je prav izobraževanje članov
in izmenjava izkušenj, kako vzgojiti zdrave
čebele.

Zbrane čebelarje je pozdravil tudi briški župan Franc Mužič.

Tekmovanje v veleslalomu
za pokal Ročinja
V nedeljo, 4. marca, je bilo na Soriški planini že
19. tekmovanje v veleslalomu za pokal Ročinja.
Več kot 50 ljubiteljev belih strmin je uživalo v
idiličnem zimskem dnevu in druženju s sovaščani, tistimi, ki živijo v Ročinju, in tistimi, ki jih je pot
zanesla iz domačega kraja in se vsako leto s člani
svojih družin odzovejo vabilu organizatorja. Tekmovalci so se pomerili v različnih starostnih kategorijah. Zmagovalci so bili vsi, ki so dvakrat presmučali progo, gotovo pa so bili na osvojene
medalje najbolj ponosni najmlajši smučarji. Rezultati niso najpomembnejši, a vseeno je prav,
da omenimo najboljše tri. Že tretjič zapored je
prehodni pokal kot najhitrejši osvojil Matic Zimic,
na zmagovalnem odru sta mu delala družbo Domen Gabrijelčič in Simon Berdon. Razšli smo se
z mislijo na jubilejno, 20. tekmovanje.
Vanja Gabrijelčič

Na občnem zboru so zbrane čebelarje
pozdravili briški župan Franc Mužič, predsednik ČD Nova Gorica Izidor Šuligoj, predstavnik ČD Tolmin Stojan Dobravc, mag.
Ivo Planinc in predsednik KS Kanal Ivan
Križnič. Izvolili so novega predsednika
društva. To funkcijo je prevzel za Zmagom
Štucinom Oskar Kristančič. Po sprejemu
novih članov so zaslužnim članom podelili
priznanja. Odličje Antona Janše druge
stopnje je prejel s kanalskega območja
Marjan Kovačič iz Gorenje vasi, odličje
tretje stopnje pa Darja Žnidarčič iz Ajbe, ki
je hkrati prevzela mesto tajnice Čebelarskega društva Kanal - Brda.
Irena Hočevar Križnič

Na občnem zboru so zaslužni člani prejeli priznanja Antona Janše.
Foto: Ivan Križnič
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8. Pohod na Čičer
nad Ročinjem
V nedeljo, 4. februarja, je Krajevna skupnost Ročinj - Doblar organizirala že
8. Pohod na Čičer, 766 m visok hrib nad
Ročinjem.
Na izhodišču pohoda v središču Ročinja,
pred cerkvijo svetega Andreja, se je v
nedeljo zjutraj zbralo 89 pohodnikov, ki
so se ob 8.30 podali proti Doblarju na 13
kilometrov dolg pohod. Z glavne ceste so
zavili na sredini doblarskega klanca, od tu
naprej so hodili več ali manj po starih poteh, ki so jih organizatorji za namen pohoda očistili, te poti so povezovale sedaj
zapuščene domačije. Po dobri uri hoje so
prispeli do Kolarjev, kjer jih je čakalo
okrepčilo, po krajšem postanku so zagrizli strmo v hrib proti ruševinam domačije
pri Podcelu, od tu naprej je debelina
snežne odeje rasla, na Jaznah je bilo snega že približno 20 centimetrov. Po dobrih
treh urah hoje so prispeli na vrh Čičerja,
kjer sta jih pozdravila sonce in prava zimska idila. Po krajšem počitku in skupinskem fotografiranju je sledil še spust v
Ročinj, kjer je bilo v Domu Valentina Staniča poskrbljeno za enolončnico. Organizator Krajevna skupnost Ročinj - Doblar
se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem, ki so
kakor koli pripomogli k uspešni organizaciji pohoda.
KS Ročinj - Doblar
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Prostovoljno gasilsko društvo
Kanal

Statistika intervencij
PGD Kanal v letu 2017
Leto 2017 je bilo za gasilce PGD Kanal na
področju intervencij zelo aktivno leto.
Posredovali smo kar 41-krat.
V povprečju smo v zadnjih petnajstih
letih posredovali sedemindvajsetkrat (27)
letno, v zadnjih desetih let devetindvajsetkrat (29) letno, če pa gledamo obdobje
zadnjih petih let, pa kar petintridesetkrat
(35) letno. Trend intervencij je nekoliko v
porastu.
Največ je bilo požarov (18), ki so predstavljali malo manj kot polovico (43,9 %)
vseh intervencij. Intervencij s tehnično
vsebino je bilo 12 (29,7 %). Drugih intervencij je bilo 11 (3-krat NUS, 7-krat ujme, 1-krat
nevarne snovi). Med večjimi intervencijami izven občinskih meja gre omeniti požar
v naravi na Komenskem Krasu. Največji
intervenciji v občini Kanal pa sta bili ob
vetrolomu in poplavah narasle Soče. Delež požarov se je nekoliko znižal, a se je
povečal delež intervencij s tehnično pomočjo.

Požare delimo na več podskupin. Od
vseh požarov jih je bilo pet (5) v naravi
(predlani 5), deset (10) v objektih
(predlani 11), eden (1) na komunalnih sredstvih (predlani 1) in dva (2) na prometnih
sredstvih (predlani 2). Lani nismo intervenirali pri prometnih nesrečah, leto poprej
pa pri dveh.
V povprečju smo imeli 3,4 (predlani 3,1)
intervencije na mesec. Ni bilo meseca
povsem brez intervencij. Skupno so vse
intervencije trajale 108,72 ure oz. 4 dni, 12
ur in 43 minut (predlani 4 dni, 22 ur in 55
minut ali 118,92 ure). Na vseh intervencijah se je pojavilo 343 gasilcev (predlani
336), ki so skupaj opravili skoraj 977,35 ur
dela (predlani 1542,47) in 80-krat
(predlani 75) uporabili vozila PGD Kanal.
V letu 2017 smo imeli štiri primere
(predlani 2), ko smo morali posredovati
več kot enkrat v istem dnevu (28. 7., 17. 9.,
12. 12. in 16. 12. 2017).
V letu 2017 smo ponovno posredovali
zunaj meja občine Kanal. Znotraj občine
smo posredovali 40-krat (predlani 36krat), zunaj pa enkrat (predlani 2-krat).

Naj, naj ...
- največ intervencij glede na skupino dogodka: požari (18);
- največ intervencij glede na vrsto dogodka (podskupina): tehnična pomoč (12),
požari v objektih (10);
- mesec z največ intervencijami: december (9);
- mesec z največ sodelujočimi gasilci:
december (97);
- najdlje trajajoča intervencija: 10 ur in 38
minut (požar v naravi na Komenskem
Krasu);
- največ sodelujočih gasilcev na intervenciji: 24 (požar ostrešja, Avšje);
- dan v tednu, ko se je zgodilo največ
dogodkov: petek in sobota (po 10. uri);
- del dneva, ko se je zgodilo največ dogodkov (dan razdeljen na 1/8 dneva = 3
h): od 15. do 18. ure (10 intervencij);
- število dogodkov med tednom (pon.–
pet.): 25 (60,9 %);
- število dogodkov med tednom med 7.
in 15. uro: 11 (26,8 %).
(Vir: SPIN – sos112.si, Vulkan, lastne evidence)

Prostovoljno gasilsko društvo Kanal
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Taborniki rodu Odporne želve

Luč miru
Taborniki smo imeli kot vsako leto kar
pester konec leta. Krasili smo Deskle z
eko smrečicami, imeli tradicionalni Zimski
nočni pohod ob Soči, ki se ga je udeležilo
približno 100 pohodnikov, čajanko s tombolo za tabornike in krajevni sprejem luči
miru iz Betlehema. Simbolično smo plamen miru odnesli tudi starejšim v svoji
okolici in jim izrekli lepe želje, ki so jih bili
zelo veseli.

Foto: arhiv tabornikov rodu Odporne želve

Zimovanje
Prvi februarski konec tedna
smo taborniki zimovali. Srednje nad Kambreškim je že v
petek zasnežilo, kar nam je
otežilo dostop do koče. Proti
večeru se je nabralo približno
30 cm snega. Kljub slabemu
vremenu so nas v petek obiskali parklji. Pred spanjem pa
smo se s svetilkami odpravili
na nočni pohod. Snežiti ni
prenehalo in v soboto zjutraj
je bila lovska koča obdana z
debelo zimsko odejo. Dobro
smo se oblekli in dan preživeli na snegu. Gradili smo utrdbe, delali snežne skulpture,
se kepali in imeli orientacijo.
Zvečer smo plesali v pustnih
opravah, igrali pantomimo in
gledali risanko. Nedeljsko
jutro je bilo jasno, pogled je
segal do morja. Do konca
smo izkoristili snežno idilo.
Čeprav smo bili zvečer utrujeni, smo preživeli zelo lep zimski konec tedna.
Maja Kodelja Cencič
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PD Valentin Stanič Kanal

20. tradicionalni Pohod na Jelenk
Planinsko društvo Valentin Stanič iz Kanala je organiziralo jubilejni 20. Pohod na
Jelenk. Hrib velja za sveto goro starovercev, na njem je mogoče začutiti dobro
energijo. Na Jelenku so leta 1850 prvič
izobesili slovensko trobojnico. Pohod je
tradicionalno umeščen v prvi ali drugi
konec tedna v decembru (konec tedna, ki
ne gosti Miklavža). S tem pohodom se

Taborniki rodu Odporne želve

Človek, ne jezi se
20. januarja smo se taborniki iz Deskel
udeležili 7. prvenstva v igri človek, ne
jezi se v Cerknem. Sodelovalo je več kot
140 tabornikov, skavtov in drugih. Da
izpadlim tekmovalcem ni bilo dolgčas, so
poskrbeli z zanimivimi igrami, poizkusi in
orientacijo. Finale igre je potekal z živimi
figurami v telovadnici, kjer je bilo zelo
veselo navijaško vzdušje. Čeprav nihče
od nas ni zmagal, smo se imeli zelo lepo.
Maja Kodelja Cencič

kanalski planinci konec leta ob začetku
zime poslavljamo od gora. Jutro je bilo
hladno, –5 °C. Čez noč se je temperatura
dvigovala (prejšnji večer je bilo na Jelenku
celo –11 °C). Kolona planincev iz Kanala,
Deskel, Ročinja, Tolmina, Idrije, Nove Gorice in še od kje se je v slabi uri ogrela in
že dosegla snežno mejo na višini 400 m.
Kmalu so dosegli Kanalski Vrh, kjer so že
izkoristili prve jutranje lepe razglede na
Julijske Alpe. Pri bivaku Zvone so se pogreli s čajem ob odprtem ognju in po kratkem postanku nadaljevali po zahodnem
robu Banjške planote na jug proti vrhu

Jelenka. Vzdušje je bilo zelo planinsko
veselo. Pokrajina je bila zasnežena in prelepa. Na vrhu so po razgledovanju dočakali prvo pooblačitev. Vračali so se skozi
gozd in preko zasneženih pašnikov spet
do bivaka Zvone. Zadovoljni "oče" pohoda Zvonko Lazar jih je še pogostil s svojo
okusno domačo tlačenko. Ob spustu v
dolino so si ogledali še jezero ČHE Avče.
Ob prihodu v Kanal so jih že spremljale
prve večerne snežinke. Zadovoljni so si
zaželeli spet nasvidenje v letu 2018 in odrajžali domov.
PD Valentin Stanič Kanal
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Društvo upokojencev Kanal

Decembrsko srečanje
2017
V DU Kanal smo organizirali decembrsko
srečanje upokojencev in članov KO ZB za
vrednote NOB ter na srečanje povabili
jubilante, ki praznujejo okrogle jubileje,
ter zlatoporočence in člane, ki so praznovali biserno poroko. Jubilantov je bilo letos 50, zlatoporočencev 9, biserno poroko pa so praznovali trije pari.
Po pozdravnem nagovoru predsednika
društva upokojencev Franca Komaca sta
sledila voščilo in obdaritev jubilantov.
Zlatoporočenci so prejeli plaketo in unikatno čipko, ki so jo izdelale klekljarice
pod vodstvom Nevenke Malnič. Za biserno obletnico poroke pa so poleg plakete
prejeli sliko, akvarele je poklonila Helena
Stanič.
Večer so nam popestrili ljudski godci
Suha špaga. Z valčkom in polko so razgibali upokojence. Zadonela je tudi domača

pesem, petju se je pridružila cela dvorana, tudi naši najstarejši, devetdesetletniki, so
veselo prepevali. Obiskal in obdaril nas je dedek Mraz.
Vsem slavljencem še enkrat iskrene čestitke.

Oddaja Dobro jutro
TV SLO je 5. januarja v Kanalu snemala
oddajo Dobro jutro v sodelovanju z Marijo Merljak. Med 7. in 10. uro je potekalo
več vklopov v živo. V oddaji se je predstavilo tudi Društvo upokojencev Kanal na
dveh stojnicah. Na eni stojnici so bile prikazane stare jedi iz Gorenje vasi, na drugi
stojnici pa so svoje izdelke, čipke, punčke
iz cunj in drugo predstavile članice sekcij
ročnih del. Tudi v drugih skupinah, v katerih so bile predstavljane stare jedi, je bila
večina naših članic.
Besedilo in fotografija: Franc Komac

Turnir v igranju briškole
ŠKT društvo Levpa je s pomočjo članov društva Jezero iz Mosta na Soči v soboto, 27. januarja, izpeljalo turnir v briškoli.
V večnamenski dvorani Levpa se je med sabo
pomerilo 16 parov, med njimi ekipi žensk. Prvo
in tretje mesto sta zasedli ekipi iz Levpe, drugo
mesto pa sta prevzela tekmovalca iz Bače. Do
13. mesta so bile še tolažilne nagrade donatorjev, predvsem gostincev. Zmagovalni par je po
končanem turnirju dal osvojeni pršut v stojalo
in ob njem smo zaključili prijetno druženje.
Besedilo in fotografija: Aleksander Štrukelj

Sonja Kralj, foto: arhiv DU Kanal
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DU Deskle - Anhovo

Razstava ročnih del
Kot že pretekla leta so tudi letos upokojenke Društva upokojencev Deskle - Anhovo ob osmem marcu v Stekleni dvorani
kulturnega doma v Desklah odprle razstavo ročnih del. Članice sekcije ročnih del, ki
se vsako sredo popoldne dobijo v Medgeneracijskem centru Pri Tinci in pridno
ustvarjajo, so na ogled postavile številne
stvaritve: kvačkane prtičke, s kvačkanimi
prtički okrašene kozarce, ki so lahko prav
lično darilo, še posebej, če so napolnjeni s
slastno domačo marmelado ali drugimi
domačimi dobrotami, v predpasnike in
brezrokavnike oblečene steklenice, kvačkane šopke, klekljane prtičke in prte, prtičke v zahtevnem "rišelje vbodu" in še in še.

Predsednik društva Jože Valentinčič odpira razstavo. Foto: Majda Rejec

Tudi udeleženke torkovih srečanj v medgeneracijskem centru so razstavile nekaj
svojih izdelkov: lične punčke iz blaga, napolnjene s sivko, pustne maske, slike iz

blaga. To je le drobec tistega, kar med
letom ustvarijo. Razstavi so se pridružili
tudi upokojenke in upokojenci slikarji in
stene dvorane okrasili s čudovitimi slikami.
Razstavo je odprl predsednik društva
Jože Valentinčič, ki ni mogel skriti ponosa
in občudovanja ustvarjalne žilice svojih
članov.
Za veselo razpoloženje je ob dobri kapljici in dobrotah, ki so jih napekle članice
sekcije ročnih del, poskrbela kitaristka in
pevka gospa Karmen Milojević, članica
društva in aktivna društvena balinarka.
Majda Rejec
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Na odprtju pomladnega glasbenega potovanja
po evropskih in avstrijskih regijah v Kremsu
Folklorna skupina Kal nad Kanalom in Domači pevci iz Lokovca smo 8. marca nastopili
na odprtju pomladnega glasbenega potovanja po evropskih in avstrijskih regijah v
Kremsu (Spodnja Avstrija).
Pomembnega kulturnega dogodka so se
udeležili tudi posebni gostje z Dunaja: dr.
Erwin Pröll, župan zvezne dežele Spodnja
Avstrija in slovenski honorarni konzul,
Ksenja Škrilec, slovenska veleposlanica v
Avstriji, Dorothea Draxler in Edgar Niemesczek, vodji "ljudske kulture", in Barbara Koželj Podlogar, vodja slovenskega

kulturno-informacijskega centra v Avstriji
(SKICA). Vzdušje je bilo v razprodani dvorani "Haus der Region" nepopisno in čutiti
je bilo zelo spoštljiv odnos naših sosedov
do izročila prednikov. Z ljudsko pesmijo in
plesi Banjške planote ter Posočja smo
navdušili, čemur sta neprecenljiv delež
dodala tudi citrar Tomaž Plahutnik in Ljo-

Z odrsko postavitvijo Le še 'n tak
na pomladno srečanje folklornih
skupin severne Primorske
V soboto, 17. februarja, smo v Kalu gostili Mirka Ramovša. S cenjenim in spoštovanim profesorjem smo se učili plesnih korakov
nove odrske postavitve Le še 'n tak, ki nam jih je starosta slovenskih folkloristov pripravil že konec lanskega leta.
Koreografija predstavlja plesno izročilo z območja severozahodne Slovenije od Trente in Breginjskega kota do doline Idrijce: v
okviru domače zabave se izmenjujejo posamezni plesi (mazolin,
cvajšrit, šotiš) z igrami, kot so uvodna žakle šivat, na navedenem
območju imenovana tudi kolo, ter igra z izbiranjem s pomočjo
ogledala (špegu) ali z izmenjavanjem soplesalcev (pajeriš), pri
obeh pa je povezovalni ples valček ali polka. Njen osrednji del je
prikaz dogodka z godci, ki so včasih zaradi utrujenosti ali muhavosti nenadoma nehali igrati in so jih ponekod s pesmijo, po kateri je
koreografija naslovljena (Le še 'n tak ...), lepo prosili, da so igrali
naprej, in se je zabava tako morala nadaljevati.

ba Jenče, ki je s svojimi baladami in povezovanjem dala našemu celovečernemu programu nepozabno noto. Na odru
v mestu ob Donavi pa je svoj pečat pustil
tudi parkelj iz Kanala. Pod masko Branka
Žnidarčiča se je skrival predsednik KTD
Lokovec Miroslav Šuligoj Bremec, raziskovalec naših korenin in ljubitelj ljudskega, ki nas je na povabilo avstrijske organizacije Volkskultur Niederösterreich
povezal v čudovit pomladni šopek, za
kar smo mu iskreno hvaležni.
Darja Rijavec,
foto: arhiv FS Kal nad Kanalom

Kalski folklorniki se že veselijo pomladne revije, ko bodo splet
plesov okoliških krajev, ki ga pod vodstvom mentorice Ines Paravan pridno vadijo, predstavili v kulturnem domu v Desklah.
D. R.
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Revija pevskih zborov
Goriške 2018
Tudi letos so januarja plakati vabili na
tridnevni praznik petja, ki že tradicionalno poteka v kulturnem domu v Desklah.
Na Revijo pevskih zborov Goriške 2018 se
je letos prijavilo 28 pevskih sestavov, številnemu občinstvu je tako zapelo kar 630
pevk in pevcev. V dneh od 26. do 28.
januarja so poslušalci prisluhnili pisanemu
izboru umetnih in ljudskih pesmi ter
skladbam iz svetovne zborovske literature. Prireditev je v umetniško-strokovnem
pogledu vse tri dni spremljal poznavalec
zborovske glasbe, dirigent in skladatelj
Ambrož Čopi.
Revijo, ki je poleg Primorske poje eden
večjih pevskih dogodkov na Goriškem, je
v petek pozdravil in nagovoril župan Andrej Maffi. V petkovem nizu nastopov pa
se je iz naše občine predstavil Moški pevski zbor Kazimir Nanut Kanal, ki ga vodi
zborovodja Klemen Nanut. Zapeli so
skladbe: Zorko Harej: Jutro (Cvetko Golar), Vinko Vodopivec: V mraku (Simon
Gregorčič) in Vinko Vodopivec: Ptička
(Dragotin Kette).
V soboto je bil predstavnik občine Kanal
ob Soči Mešani pevski zbor Jože Srebrnič
Deskle. Pod vodstvom zborovodkinje
Adele Jerončič se je občinstvu predstavil
s tremi skladbami: S. in V. Avsenik/Adela
Jerončič: Gozdovi v mesečini (Elza Budau), Carl Orff: Odi et amo in Jakob Jež:
Jabolko rudeče (ljudska).
Ženski, moški, mešani pevski zbori in
vokalni sestavi, ki so se z novimi programi
predstavili številnim ljubiteljem zborovskega petja, so dokaz, da je vsakoletna
januarska Revija pevskih zborov Goriške
resnično praznik petja!
Besedilo: Ana Valentinčič

Moški pevski zbor Kazimir Nanut Kanal, ki ga vodi zborovodja Klemen Nanut.

Mešani pevski zbor Jože Srebrnič Deskle pod vodstvom zborovodkinje Adele Jerončič.
Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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40-letnica delovanja Galerije Rika Debenjaka
Ustanovitev Galerije Rika Debenjaka pred štiridesetimi leti v Kanalu nikakor ni bila
naključje. Bila je le nadaljevanje bogate kulturne tradicije v kraju, ki ga je narava obdarila s prvobitno naravno lepoto in z ljudmi, ki so stoletja gradili urbano in estetsko urejeno okolje in kjer je nenehno navzoča želja po celoviti in skladni kulturni dimenziji
življenja.
Slikar in grafik Riko Debenjak je bil vse
življenje zelo navezan na svoj rojstni kraj,
Kanal ob Soči. Ob 90-letnici kanalske čitalnice, leta 1957, je pripravil razstavo v Kanalu in ob tej priložnosti podaril prvih 10
grafik, ki jih pravzaprav ni bilo kje primerno razstaviti. Ko je Debenjak sredi sedemdesetih let zaokroževal svojo umetniško
pot, je rojstnemu kraju ponudil dragoceno
darilo, to je več kot petdeset grafik ter lik
matere na velikem platnu v olju, pod pogojem, da se za darovana umetniška dela
uredi ustrezen razstavni prostor.
Za kraj, tradicionalno zavezan kulturi, z
eno najstarejših čitalnic v Sloveniji in prav
tako med najdlje delujočim Prosvetnim
društvom "SOČA" Kanal, ki letos praznuje
150-letnico, ter z mnogimi umetniki in
znanstveniki, ki so se tu rodili ali delovali,
je bil to velik izziv. Ob splošnem soglasju

krajanov je takratna KS odkupila obrambni stolp na Kontradi ob kamnitem bregu
reke Soče in v njem uredila prvi del galerije. V nadaljnjih 40 letih sta PD "SOČA" in
novonastala Občina Kanal ob Soči odkupila druge objekte in jih uredila za razstavno
dejavnost. Tako danes predstavljajo enovit razstavni prostor, prvotni obrambni
stolp, kolarjevo hišo, gotsko hišo in
fiščevo hišo, v kateri je urejena spominska
soba Rika Debenjaka.
S slovesnim odprtjem razstave del Rika
Debenjaka iz zasebne zbirke in predstavitvijo likovnih del, ki so obogatila redno
galerijsko zbirko, je PD "SOČA" proslavilo
40-letnico neprekinjenega delovanja Galerije Rika Debeljaka. Slovesnosti so se udeležili številni pomembni slovenski slikarji in
tudi družina pokojnega slikarja Rika Debenjaka, njegov sin dr. Božidar Debenjak in

vnuk Primož Debenjak, ki redno spremljata delo galerije v Kanalu in vedno znova
prispevata kakšen nov predmet v njegovo spominsko sobo.
Prisotne obiskovalce je v imenu Galerije
Rika Debenjaka pozdravila predsednica
PD "SOČA" Milica Zimic in se jim zahvalila
za dolgoletno vztrajno podporo galerijski
dejavnosti v Kanalu. Galerijski prostori so
ob tej priložnosti dobili obnovljeno, lepšo
podobo, tako v notranjosti (nova razsvetljava in novo ogrevanje) kot zunaj, na
obnovljenem Trgu Kontrada.
O prvih začetkih gradnje galerije je
spregovoril takratni tajnik KS Kanal Alojz
Kralj. Slavnostna govornica je bila Damjana Pečnik, državna sekretarka za
ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo
RS. Ob kulturnem prazniku je obiskovalce
galerije nagovoril tudi kanalski župan
Andrej Maffi.
Galerija je ob praznovanju 40-letnice
izdala lep barvni katalog s predstavitvijo
vseh dosedanjih razstav.
Besedilo: Milica Zimic
Fotografije: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Slavnostna govornica je bila Damjana Pečnik, državna sekretarka
na Ministrstvu za kulturo RS.

Dr. Božidar Debenjak (drugi z desne) in njegov sin Primož Debenjak
(skrajno desno) redno spremljata delo Galerije Rika Debenjaka v Kanalu.

Od leve proti desni: Milica Zimic, Darko Turk in Tatjana Pregl Kobe

Od leve proti desni: Peter Blažej, Damjana Pečnik in Andrej Maffi
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Uspeh učencev OŠ Kanal na mednarodnem likovnem natečaju

Obema mladima umetnikoma čestitamo za dosežek, obenem
pa jima želimo še veliko ustvarjalnih likovnih trenutkov.
Irena Hočevar Križnič

Na mednarodnem likovnem natečaju Otroci pomagajo otrokom
z letošnjim naslovom Ker mi je mar, povsod in za vsakogar, ki ga
je razpisala Osnovna šola Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi, sta med
nagrajenci kar dva učenca naše šole.
Na natečaju je sodelovalo 132 šol iz šestih držav z več kot 900
izdelki. Osmošolka Tajda Pirih je dosegla odlično tretje mesto v
starostni skupini otrok, ki obiskujejo zadnjo triado osnovne šole.
Komisijo je prepričala s svojo umetnijo z naslovom Podari del srca
drugemu.
Tudi učenec Tadej Konjedic iz POŠ Kal nad Kanalom je dosegel
visoko uvrstitev. Uvrščen je na deveto mesto v starostni skupini
otrok druge triade. Za ustvarjeno sliko bo prejel priznanje. Mentorici Tajde Pirih sta učiteljici Metoda Čobal in Tamara Česnik,
Tadeja Konjedica pa likovno ustvarjanje na POŠ Kal nad Kanalom
poučuje Andreja Žorž.
Učenca bosta nagradi prejela na prireditvi ob odprtju razstave,
ki bo v mesecu marcu na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

Nagrajena slika Tajde Pirih z naslovom Podari del srca drugemu

Zimsko veselje kanalskih osnovnošolcev

Moj padec

Končno je sneg pobelil tudi Kanal, in seveda so ga bili najbolj veseli otroci. Šestošolci
so ravno v času, ko je bila snežna odeja zelo debela, spoznavali smučarske veščine v
šoli v naravi na Cerknem in o svojih doživetjih doma in v šoli v naravi tudi pisali.

V torek popoldne smo hoteli iti s smučišča
po progi. Peljali smo se po položni progi.
Bila je polna kupčkov snega, saj se je po
njej spustilo že veliko smučarjev. Malo sem
zaostajala, zato sem jih želela dohiteti.
Poganjala sem se s palicami in moji zavoji
niso bili več tako ostri. Zaradi hitrosti in
valovite proge mi je zanašalo smuči in kar
naenkrat se mi je leva smučka zataknila v
sneg. Smučka se ni hotela odpeti in robovi
pancerja so pritiskali na nogo. Začela sem
padati. Šele takrat se mi je odpela leva
smučka, saj je udarjala ob tla. Še malo sem
drsela, nato sem se ustavila. Noga me je
močno bolela. Za mano sta bila dva smučarja, ki sta me vprašala, če sem dobro.
Povedala sem jima, da me boli noga. Pomagala sta mi vstati in zapeti smučko.
Nato je prišla še učiteljica. Vsi v naši skupini smo se odpravili na dvosedežnico, da mi
ne bi bilo treba smučati. Na poti sem se
pogovarjala z učiteljico in dvema sošolcema. Pot navzdol je bila zanimiva, saj smo
videli vso pokrajino. Ko smo prišli v hotel,
sem vprašala sošolce, če so me videli pasti.
Špela je rekla, da je videla le trenutek, ko
so bile moje noge v zraku, Pia pa, da sem
se kotalila po strmini. Mislim, da če padec
ne bi bil hud, mi smučarja ne bi priskočila
na pomoč. Zato sklepam, da je padec izgledal hudo. Tudi če me je bolela noga, je bila
vožnja s šestsedežnico prekrasna, čeprav
je bilo včasih malo strašno.

Snežak
Nekega dne je močno snežilo in zakrilo zelene hribe z debelo odejo snega. Ko sem se
zbudil in zagledal sneg, sem se že močno
veselil vseh stvari, ki bi jih lahko delal. Še
najbolj sem bil vesel tega, da bom lahko
naredil snežaka. Pohitel sem z zajtrkom in
se oblekel. Zunaj je oče že kidal sneg s parkirišča. Vprašal sem ga, če lahko vzamem
korenček za snežaka. Dovolil mi je. Vzel
sem korenček, lonec in dva kosa lesa za
snežakove oči. Nato sem začel iskati pravo

mesto zanj. Odločil sem se, da ga bom naredil pri strmi poti zraven ograje za živali.
Naredil sem tri velike krogle snega in jih
združil. Nato sem naredil še glavo. Ko sem
jo dokončal, sem poklical očeta, da mi jo
pomaga postaviti. Medtem ko je oče nosil
glavo, mi je zdrsnilo in zdrsel sem po poti
navzdol. Na srečo sem ostal cel. Takoj sem
se dvignil in dokončal snežaka. Dan je bil
zelo lep in snežak dokončan. Zanima me,
koliko časa bo še zdržal.
Nik Zajec, 6. a, OŠ Kanal

Nives Leban, 6. a, OŠ Kanal

Kanal, zavit v snežno odejo. Foto: Maja Križnič

32
Pohod z lučkami
Z otroki, ki so vključeni v obogateno dejavnost Ciciban planinec, smo se na decembrski četrtek odpravili na prav poseben
pohod, pri katerem niso smele manjkati svetilke. Poimenovali smo ga Pohod z lučkami. Iz vrtca smo se sprehodili do Gorenjih Deskel, od koder smo nadaljevali pot mimo taborniškega prostora proti Grilevščam. Pri lovski opazovalnici smo se
okrepčali, pripravili svetilke in se v temi vrnili pred vrtec, kjer
so nas že nestrpno pričakovali starši.
Vzgojiteljica Neža

Olimpijska bakla
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v sodelovanju s pokroviteljem, podjetjem Europlakat d.o.o., v septembru
2017 objavil razpis natečaja za izdelavo olimpijskega plakata in olimpijske bakle.
Z veseljem vam sporočamo, da so za navedeni natečaj otroci skupine Račke Vrtca Deskle naredili plakat, ki je bil med 774 izdelki
(plakati, predlogi in načrti za baklo ter izdelane bakle) uvrščen med
prvih 15. V velikem formatu (jumbo plakat) je objavljen in razstavljen
na številnih javnih mestih po Sloveniji. Čestitamo!
Vzgojiteljica Davorina

Mini Planica na OŠ Deskle
Skakanje na mini skakalnici je bilo zabavno, odlično, smešno, presenetljivo, veselo,
super, dobro, zanimivo, srečno, adrenalinsko, zahtevno … Želimo si še veliko takih dejavnosti.
Četrtošolci so po preizkušanju mini Planice svoja doživetja strnili takole:
Sebastijan: Skakali smo z mini Planice.
Dostikrat sem padel na rit. Smuči so bile
kratke, majice premajhne, vendar sem se
vseeno preoblekel in si nadel smuči. Na
koncu smo dobili priznanje in pašteto. Bilo
je zabavno.

Liam: Danes smo imeli športni dan. Pred
skakanjem smo si najprej nadeli čelado,
oblekli majice in vzeli smuči. Bilo je zelo
zabavno in veliko padcev. Skakalnica ni bila
ravno velika, ampak si lahko vseeno daleč
skočil. Najprej smo skakali brez odriva in

roke smo imeli na kolenih. Potem so nekateri imeli roke zadaj kot pravi skakalci.
Nazadnje smo skakali z odrivom.
Naja: Prvo šolsko uro smo odšli na igrišče.
Ko smo videli mini Planico, smo bili vsi zelo
presenečeni. Najprej so nas malo pohecali,
nato pa nam povedali, kako se moramo
pripraviti. Nadeli so nam čelado in smuči.
Oblečeni smo bili v kombinezon. Pri prvem
skoku smo imeli roke na kolenih, nato smo
dali roke nazaj, in če ti je šlo dobro, si lahko tudi skočil. Jaz sem poskusila vse in vse
sem znala, čeprav sem tudi padla. A če
znova in znova poskušaš, se tudi naučiš. Za
konec smo dobili diplomo in zlato medaljo,
ki je bila v resnici pašteta. Ta dan si bom
zapomnila kot najboljši dan v letu.
Ana: Imeli smo športni dan. Skakali smo z
mini skakalnice. Nisem dobro skakala, večkrat sem padla. Težko je bilo hoditi po
stopnicah. Najbolj zabaven je bil spust.
Upam, da bomo to naslednje leto ponovili.
Luka, B. L.: Meni je bil današnji dan všeč.
Bilo je zabavno. Dobili smo tudi priznanje
in pašteto Argeto. Če jo obrneš, je kot zlata medalja. Ta dan je bil nekaj posebnega.
Učenci 1.–4. razreda,
foto: arhiv OŠ Deskle
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Sončki v prometu –
prihodnji prvošolci na
poti do spoznanj o varnosti v prometu
V skupini predšolskih otrok Vrtca Deskle letos posvečamo veliko pozornosti
temi varnost v prometu. Po uvodnem
mesecu smo svoje delo popestrili z likovnim natečajem Nacionalnega inštituta za
javno zdravje Otroci za varnost v prometu in ustvarjali na temo alkohol in promet
ter izdelali vsak svojo obešanko, ki voznike opozarja, naj pred vožnjo nikakor ne
uživajo alkohola. Izdelke smo poslali na
NIJZ OE Nova Gorica, od koder so nas v
mesecu novembru presenetili s telefonskim klicem. Povabili so nas, da skupaj s
predstavniki Policijske uprave Nova Gorica razdelimo svoje obešanke naključnim
voznikom. Tako so nas v vrtec prišli iskat
policisti, mi pa smo z njimi opravili kontrolo prometa. Naključno ustavljenim
voznikom, ki so morali opraviti tudi test
alkoholiziranosti, so naši sončki čestitali
za pravilno in trezno vožnjo ter jim podarili obešanko, ki so jo sami izdelali. Ob
koncu smo policistom zapeli še pesmico
Da prijazna bodo jutra in s tem zaključili
jutranjo kontrolo prometa v Desklah.
S to dejavnostjo pa svojega spoznavanja varnosti v prometu še nismo zaključili.
Na poti do zaključne prireditve v okviru
projekta Pasavček, ki jo prirejamo predšolski otroci Vrtca Deskle ob sodelovanju
s preostalimi skupinami vrtca, nas čaka še
veliko zanimivih, predvsem pa poučnih
dogodkov. Vabimo vas, da se nam v četrtek, 12. aprila, pridružite na prireditvi v
kulturnem domu v Desklah, kjer vam bomo pokazali, da smo v poznavanju prometa že pravi mojstri.

Sončki na Sončkovem
dnevu
V okviru športne značke mali sonček
smo se po tečaju plavanja udeležili še
športnega poligona, ki ga prireja ŠD Sonček v športni dvorani Balon v novogoriškem športnem parku. Na poligonu s košarkarskimi prvinami smo se preizkusili
vsi. Družbo pa sta nam delali tudi maskota ŠD Sonček in košarkarska maskota Lipko.
Besedilo: vzgojiteljica Lea,
fotografije iz arhiva Vrtca Deskle
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Podoba Kanala pred
začetkom turistične
sezone
Kanal s svojo lego ob čudoviti reki Soči
spominja na tista stara obmorska mesteca, ki so zaradi svojega videza tako posebna, tako romantična in tako polna
obiskovalcev.
Takšne predispozicije ima Kanal, a današnji Kanal je vse prej kot to. Resnici na
ljubo je mesto danes le še bleda podoba
samega sebe. Kje so časi, ko smo imeli v
Kanalu trafiko, knjigarno, trgovino s sadjem in zelenjavo? Kje so časi Baftija, Petrucke in še bi lahko naštevali?
Počasi počasi, iz leta v leto so dejavnosti druga za drugo zapirale svoja vrata. Z
začetkom letošnjega leta je svoja vrata
dokončno zaprla še cvetličarna, mesec
dni za njo pa še Ošterija Matija.

Lahko bi rekli, da je vzrok temu bližina
Nove Gorice in s tem bližina številnih
nakupovalnih središč. Pa je res? Ali je
morebiti zapiranje trgovin, lokalov ... tudi
posledica nezainteresiranosti lokalne
skupnosti, prebivalcev, občine?
Zdi se, da se marsikdaj ne zavedamo,
da s tem, ko podpiramo lokalno gospodarstvo, dejansko podpiramo vse nas.
Bolje kot kraj živi, več je turistov, obiskovalcev, s tem več denarja in posledično več možnosti za nova, tako zelo potrebna delovna mesta.
Če želimo, da mladi ne bodo množično
odhajali iz naše občine, jim moramo pokazati, da imajo razlog ostati tukaj. A za
to moramo najprej narediti spremembe
pri sebi in ne slediti filozofiji, da če ima
sosed enega osla, moram imeti jaz obvezno dva.
V slogi je moč! Vsaj tako pravijo.
Maja Gerbec

Človeška ravnodušnost
Vedno težje razumem ljudi in njihove
navade ali bolje rečeno, razvade. Da je
malo ljudi, ki za svojimi pasjimi ljubljenci
pobirajo iztrebke, je že splošno znano
dejstvo. Da se mečejo papirčki po tleh,
tudi. Pločevinke, ki krasijo sleherni kotiček
poti od Kanala do Avč, lahko štejemo že
kot znamenitost kraja, da pa tudi notranja
vrata odlagamo na prvi možni prostor, pa
je zagotovo korak naprej v naši bivanjski
kulturi in v odnosu do narave same.
Človek bi razumel, če v kraju ne bi bilo
urejenega zbirališča odpadkov. Razumel
bi celo, da ljudje ne uporabljajo odlagališča odpadkov, ker je pot do tja ozka in
nevarna. Težko pa je razumeti, da je vse
na dosegu nog, a kljub temu ljudje raje
uporabljajo bližnjice in stvari odlagajo tja,
kamor se jim zljubi, pa tudi če je to streha
garaže, kot je v tem primeru.

Ob nadaljevanju takšnega početja bo
naša občina kmalu postala eno veliko odlagališče. A takrat bo za jok prepozno.
M. G.
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Očetje s prav posebnim talentom

Kdo ne pozna Tatkotov?!
Vse skupaj se je začelo na precej neobičajen način. Pravzaprav
po zaslugi plesalk iz Plesne skupine Tince, ki so, kakor tudi vsako leto poprej, marca 2012 organizirale plesno prireditev. Za
nastop takrat najmlajših plesalcev so si zamislile komični vložek
oziroma predskupino fantov, ki bi, tako po domače povedano,
svoj nastop "zafušali", najmlajšim pa s tem omogočili ponosno
predstaviti plesno točko.
Plesna mentorica Tanja Simčič Makuc je pri tem imela še boljšo
idejo. Za rokav je pocukala očete najmlajših plesalcev in kaj kmalu
se je skupina sestala na prvih vajah. Njihov prvi nastop na že omenjeni prireditvi, kamor so zaigrano pohabljeni prišli na oder in ga
kmalu raje prepustili svojim bolj nadarjenim otrokom, pa je presenetljivo požel bučen aplavz in nepredstavljivo navdušenje publike, da so se ponosni tatkoti z "usti gor do uh" odločili svojo plesno dejavnost kar nadaljevati.
Branko Paravan, Slavko Lazar, Boštjan Zidarič, Jani Koncut,
Gorazd Černuta in Marko Štendler so bili prvi člani plesne skupine Tatkoti, ki jim je uspelo pod potrpežljivim in vztrajnim mentorstvom Tanje Simčič Makuc razširiti svojo prepoznavnost
tudi izven meja občine Kanal ob Soči. Svoj prvi
nastop kot plesna skupina so odplesali s podnaslovom "Brez talenta" na majicah svojega plesnega kostuma in se tako javnosti
ponovno predstavili kot plesna skupina, ki ima, če ne drugega, vsaj smisel
za humor. Nastopi so se nato vrstili
drug za drugim: že nekaj let zapored nastopajo na Prazniku češenj v
Šmartnem in na Dobrovem; sodelujejo na tradicionalnem Pohodu
na Staro Goro; nastopili so že na
prireditvi TR društva Globočak
Kambreško; na srečanju prostovoljcev; ne manjkajo tudi na nogometnih
tekmah; odzvali so se tudi na povabilo
ob podelitvi priznanj za naj športnika v
Kanalu pa tudi ob dnevu žena na Humu in
na Trnovem; na zasebnih rojstnodnevnih zabavah … Verjeli ali ne, povabljeni so bili tudi na nastop v oddaji Slovenija ima talent! Če jim le čas dopušča, si
prilagodijo natrpane urnike (tudi letos imajo že vnaprej rezervirane termine nastopov) in se odzovejo na vsa povabila, posebno

ponosni pa so takrat, ko lahko nastopijo na dobrodelnih prireditvah, saj tako lahko k dobrodelnosti prispevajo tudi sami. Tako so
nastopili že na vseslovenskem srečanju ledvičnih bolnikov, kar jih je še posebno ganilo in jim ostalo v
spominu. Z nastopom na prireditvi Kapljica
sreče pa pomagajo zbirati sredstva za šolski
sklad osnovnih šol Deskle in Kanal ter za
socialno ogrožene družine.
Kljub vsem obveznostim se dvakrat
mesečno srečujejo na vajah, kjer
tekom leta pod Tanjinim prostovoljnim vodstvom sestavijo eno ali dve
plesni točki. Preizkusili so se že v
vlogi rokerjev, gentlemanov, dopustnikov, gasilcev, kavbojev, boksarjev, kmetov in drugih. Vedno
stremijo k ideji, da ima njihov nastop
poleg plesa tudi vsebino, ki je običajno hudomušne narave. Za kostume in
pripomočke poskrbijo sami, zato jih običajno tudi znova uporabijo, želijo si le, da bi
lahko imeli primeren prostor za vadbo, kjer bi
se še naprej srečevali in ustvarjali nove nastope.
V lanskem letu je skupina praznovala peto obletnico delovanja, za kar je na letošnji prireditvi ob prazniku Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle prejela tudi priznanje.
Poleg Branka Paravana, Slavka Lazarja in Boštjana Zidariča so trenutni aktivni plesalci še Mitja Bašelj, Jožko Peršolja in Aleš Mugerli, vsi člani Kulturno-rekreacijskega
športnega kluba l'uniti s posebnim statusom. Čeprav se
sedaj predstavijo kot Super tatkoti, pa so, kot pravijo
sami, še vedno "brez talenta". In če je bila skupina prvotno sestavljena le iz očetov otrok, ki so plesali v plesni šoli,
nato očetov, ki so si želeli v skupini nastopati, sedaj v svoj
krog odprtih rok vabijo vse, ki si želijo popestriti svoj prosti čas in so se pripravljeni enkrat na 14 dni sestajati na
vajah, poleg tega pa uresničevati skupni cilj, to je zgolj in
samo s plesom zabavati občinstvo. Ha, to pa tudi je talent, ki ga ne premore vsak, četudi talentiran plesalec.
Tatkoti, želim vam še veliko navdiha in volje ter zabavnih
plesnih točk in nastopov!
Tina Razboršek,
foto: Damijan Simčič
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Cementboys – zgodba o preporodu navijaške
skupine
OK Salonit Anhovo - Kanal ima poleg bogate bere naslovov tudi zavidanja vredno tradicijo navijanja. Z zatonom prejšnjih navijačev, kanalskih "pump", ki so bili vselej zvesti
spremljevalci ekipi, se je pred štirimi leti rod mladih Kanalcev odločil, da je časa tišine v
Športni dvorani Kanal konec! Po nekajletnem zatišju sta se nadobudna mladeniča le
dovolj opogumila in iz temnih kleti dvorane zvlekla zaprašen, ampak še vedno delujoč
navijaški boben. Boben, ki je leta sameval in čakal, da bo znova slišan. Z zelo glasbeno
dovršenim ritmom sta ga v življenje prebudila Aljaž Markič in Peter Nanut. Začelo se je
s prvo znano navijaško kitico: "Ajde, Čaba; ole,ole, ole …" Danes je zbirka pesmi že
popolnjena. Še najbolj pa razveseljuje dejstvo, da se je število prisotnih na tribuni povečalo. Tudi ko glavna akterja manjkata, poskrbi še mlajša generacija fantov in deklet,
da navijaški boben ne utihne. Novo zgodbo navijanja sta začela ravno Aljaž in Peter, ki
sta nadvse pristno in čustveno odgovorila na nekaj vprašanj.

Zakaj sta se odločila in znova obudila
navijaško skupino kanalskih odbojkarjev?
Kot otroci smo hodili na tekme in občudovali svojo ekipo. Takrat smo se počutili del tistih "pravih" starejših navijačev, od katerih smo se učili. Že pred
dvorano je bilo slišati sirene in bobne,
parkirišče in dvorana sta bila polna. To
so bili za naju neverjetni občutki in neprecenljivi spomini, iz katerih še danes
črpava vso potrebno energijo in pogum. Leta 2013 sva po televiziji gledala
našo popolnoma spremenjeno ekipo,
kako se suvereno bori proti ACH-ju v
finalu Pokala Slovenije v Mozirju. Na
tribuni pa jih je spremljala skupina starejših privržencev. Takoj so se nama
vzbudili daljni spomini in ponovna ljubezen do navijanja. Vprašala sva za
boben, prinesla navijaške troblje in
tako postala sedmi igralec nove kanalske ekipe. Za mnoge pa je bil to velik
šok, ker marsikdo ni bil vajen navijaškega zvoka. Danes je pa ravno obratno.

Najlepše je, ko opaziva, da ekipi veliko
pomeni, če smo navijači prisotni. Vse
skupaj je začelo nekakšen preporod,
saj je med igralci in navijači spontano
nastala posebna kemija.
Kakšna so vajina načela in kaj vse upoštevata, ko navijata?
Najpomembnejše načelo je, da glasno
podpiramo ekipo v dobrem in slabem,
ko zmagujejo in tudi v primeru bolečega poraza na odločilni tekmi. Na tribuni
med tekmo ne kritiziramo, ampak podpiramo. Ravno zaradi tega ni vedno
lahko biti navijač, sploh če nas je na
tribuni malo, pričakovanja o popolni,
maksimalni podpori pa so
vselej velika.
Bi si želela, da se več navijačev pridruži skupini Cementboys?
Vsekakor je prav vsak dobrodošel! Več kot nas je,
večjo podporo bodo čutili
tudi igralci, in tako bo ekipa
uspešnejša. Zelo pomembno

je vzdušje, tako v ekipi kot v dvorani,
če vsi delujemo kot "družina", lahko
delamo čudeže. Aljaž je ustvaril tudi
našo Facebook stran Navijaška skupina
Salonit Cementboys, kjer nas lahko
podprete in spremljate ali se nam pridružite.
Kako naprej?
Sva polna novih idej in zamisli, ki so že
nekaj časa samo na papirju, ampak sva
vesela, da se je letos premaknilo na
bolje. Vsekakor je v prihodnje veliko
odvisno od tesnega sodelovanja z vodstvom kluba in skupnega interesa. Z
letošnjo sezono smo skupaj končno
naredili korak naprej, za kar se iskreno
zahvaljujeva direktorju Milošu Grilancu
za nabavo nove klubske zastave in
kompleta navijaških pripomočkov, ki
pridejo vselej prav številnim otrokom,
ki se nam pridružijo na tribuni. Velika
zahvala pa gre tudi podjetju Salonit
Anhovo d.d. in predsedniku uprave
Julijanu Fortunatu za nakup prave
gasilske sirene. Vsekakor se takšnega
oz. podobnega sodelovanja nadejamo
tudi naprej. Ti pa, pridi v ŠD Kanal in
podpri domače junake!
Boštjan Simčič
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Že januarja nov krog tekmovanj
za deskljanske twirlarke
V soboto, 20. januarja, se je za deskljanske twirlarke začelo tekmovalno leto 2018. V športni dvorani v Slovenski Bistrici se je odvijalo 1. predtekmovanje za 22. Državno prvenstvo Slovenije v
twirlingu. Z desetimi nastopi so v različnih kategorijah tekmovale
tudi naše članice. Kot vedno so tudi tokrat nastopile odlično.
SOLO PROGRAM:
- Ela Mauri: 2. mesto (nivo 1 – solo – star. deklice);
- Pia Manfreda: 3. mesto (nivo 1 – solo – star. deklice);
- Neja Lovišček: 5. mesto (nivo 1 – solo – ml. mladinke);
- Sara Skočir: 9. mesto (nivo 1 – solo – ml. mladinke);
- Marjana Šuligoj: 2. mesto (nivo 3 – solo – seniorke).
TWO BATON:
- Ana Čargo: 1. mesto (two baton – mlajše);
- Urška Marušič: 1. mesto (two baton – starejše);
- Veronika Koncut: 1. mesto (two baton – odrasle).
SOLO PARI:
- Larisa Vidič in Julija Rjavec: 1. mesto (nivo 1 – solo pari – ml. deklice);
- Maja Laščak in Urška Marušič: 1. mesto (nivo 3 – solo pari – juniorke).
Predstavile so se že na tradicionalnem božično-novoletnem
rajanju, kjer so obenem na čudovit način zaključile leto 2017.
Kot prva so nastopila dekleta iz Orehovelj, ki so tako pokazala,
kaj so se pod mentorstvom Nežke Kralj Rupnik naučila v teh dveh
letih. Sledila je vrsta nastopov od najmlajših do tistih najizkušenejših. Živobarvni dresi, vrhunske vragolije s palico in pozitivna
energija so tako napolnili telovadnico do zadnjega kotička in z
dobrimi obeti pospremili dekleta k tekmovanjem v naslednjih
mesecih.
Že 24. marca se tekmovalna karavana seli v Ljutomer, kjer bo
drugo predtekmovanje v programu Freestyle. Avtobus je že rezerviran in verjamemo, da bo tudi to predtekmovanje polno odličnih rezultatov, dobre volje in novih izkušenj.

Vsem twirlarkam čestitamo za odlične nastope in želimo čim
več uspehov na drugem predtekmovanju.
Tanja Laščak Mužič,
foto: Tomaž Rijavec in Zvezdana Rijavec, arhiv ŠTKD
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Odlična smuka v Kalu nad Kanalom
Smučišče v Kalu nad Kanalom se je v letošnjem februarju pokazalo v vsej svoji lepoti in
enkratnosti. Po nekaj suhih zimah je ''najboljša ekipa'' pod vodstvom vodje smučišča
Aleša Ipavca pripravila smučišče in 8. februarja pognala vlečnico.

Smučanje s pogledom na Julijske Alpe. Foto: Tone Levpušček

Vodja smučišča Aleš Ipavec z olimpijko Ano Bucik.
Foto: Tanja Česnik Špacapan

V letošnji sezoni se je nabralo že 14
obratovalnih dni. Lahko bi obratovali
tudi kakšen dan več, ampak fantje in
dekleta morajo za to, da so prisotni na
smučišču, porabiti lastni dopust. Za to
njihovo voljo in pripadnost smučišču jim
gredo vse čestitke in pohvale. Verjetno
je to edinstven primer v ožji in širši okolici.
To njihovo zavzetost pa znajo ceniti
tudi smučarji, saj je bil obisk smučišča
zelo velik. Zadnji dan februarja so imeli
trening tudi člani Smučarskega kluba
Gorica. Prisotna je bila tudi olimpijka Ana
Bucik.
Na smučišču smo lahko srečali tako
smučarske veterane naše občine kot
tudi mlajšo generacijo. Za toplo in hladno pijačo pa so poskrbeli člani Kluba
kalske mladine, ob točilnem pultu z imenom Utrgano sidro.
Zgodovina smučanja v Kalu nad Kanalom ima več kot 45-letno tradicijo. Tudi
obstoječa vlečnica je stara več kot 40 let
in po novi zakonodaji in Pravilniku o teh-

Najboljša ekipa, foto: Mojca Murovec
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Plesalke in plesalci prvič na tekmovanju
Kdor pozna Tanjo Simčič Makuc, ve, da brez plesa preprosto ne more živeti.
Vrsto let je učila v različnih plesnih šolah, potem pa sta s Sandijem Gabrijelčičem
združila moči in odprla čisto svojo plesno šolo pod imenom Plesni klub Unity.
Vsi vemo, da je v današnjem času izredno težko usklajevati čas z neštetimi obveznostmi, kaj šele z nekom drugim, zato sta se Tanja in Sandi odločila, da bo najbolje, če gresta vsak svojo pot. Sandi s plesnim klubom Unity, Tanja pa s plesnim
klubom L'Unity.
Plesni klub L'Unity je razmeroma majhen, predvsem pa zelo zelo mlad plesni
klub, ki pa po svoji srčnosti, vdanosti in predanosti prekaša marsikaterega plesnega velikana.

ničnem pregledu žičniških naprav iz leta
2014 je bilo treba vlečnico temeljito obnoviti. Tisti, ki to problematiko spremljate, lahko zasledite v različnih medijih, da morajo
to obnovo izvesti na večini smučišč v Sloveniji (na napravah, ki so starejše od 15 let).
Tako so se v letu 2015 izvedla naslednja dela:
- zamenjava sornikov na nosilnih kolesih
vrvenice;
- zamenjava pogonske gredi;
- zamenjava osi na obračalnem kolesu;
- zamenjava vlečnih sider;
- pregled in sanacija armiranobetonskih
temeljev stebrov;
- rentgenski pregled vseh zvarov na nosilnih
stebrih ter antikorozijska zaščita nosilnih
stebrov;
- izvedba vseh električnih meritev;
- poseka dreves in grmovja, ob trasi vlečnice in ob robu smučišča;
- mulčanje smučišča.
Vrednost opravljenih del je znašala dobrih
50.000 EUR. Od tega je Občina Kanal ob
Soči prispevala 35.000 EUR, pokroviteljski
vložek pa je znašal približno 7500 EUR.
Pokrovitelji so bili: Salonit Anhovo d.d.,
Salinvest d.o.o. in Kema d.o.o.
Člani smučarskega kluba so opravili več
kot 500 prostovoljnih delovnih ur. V te ure
so zajete ure, porabljene za sanacijo temeljev, mulčenje smučišča, sekanje dreves in
grmovja na trasi vlečnice in ob robu smučišča ter nekatera manjša dela pri vzdrževanju objektov na smučišču. Za opravljena
vzdrževalna dela gredo pohvale vsem, ki so
kakor koli prispevali k temu, da se bo tradicija smučanja v Kalu nad Kanalom nadaljevala, v prvi vrsti članom Smučarskega kluba
Salonit Anhovo, ki opravljajo svoje delo
prostovoljno, predsedniku smučarskega
kluba Romanu Lazarju, vodji smučišča Alešu
Ipavcu, županu Andreju Maffiju ter občinskim svetnikom za glas pri odobritvi proračunskih sredstev občine.
Tone Levpušček

Plesni klub obiskujejo fantje in dekleta, ki v sebi nosijo ples, in ravno ti nadobudni mladeniči in mladenke so se pod trenersko taktirko odličnega Kostje Komela
Nardina udeležili svojega čisto prvega plesnega tekmovanja, ki je na zasneženi,
prvi konec tedna v februarju potekal v Brežicah.
Tekmovanja Master dance festival Lukec open so se iz plesnega kluba L'unity
udeležili trinajstčlanska plesna skupina, ki jo po domače imenujemo kar plesna
skupina Solkan, ter fantje in dekleta, ki so nastopili v kategorijah solo in duo.
Prvi dan so se v kategoriji urban solo children pomerili solisti in prejeli odlično
bronasto priznanje. Drugi dan sta pred številno žirijo najprej stopila Mark in Brina
v kategoriji urban duo, na koncu pa še plesna skupina, ki je svoje znanje pokazala
v kategoriji urban formation children. Tako duo kot skupina sta prejela bronasto
priznanje in tako uspešno zaključila tekmovalni plesni konec tedna.
Tekmovanja se je
udeležilo kar pet
deklet iz naše občine, na katera smo
še posebej ponosni.
Brina, Loris Sofia,
Neli, Nina in Liani
Runtheany so dekleta, ki so zastopala barve naše
občine.
Iskrene
čestitke vsem udeležencem, še posebej pa našim dekletom.
Maja Gerbec
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»Nova železnica je otvorjena, predrte so planke
in skozi nje je udarilo svetovno valovje v naše kraje«

Prihod prvega vlaka v Kanal
Poleti 1906 je po dolgih letih pričakovanja po Soški dolini prvič
zapeljal vlak. Gradnja številnih predorov, viaduktov, mostov in treh
železniških postaj – Avče, Kanal in Plave – je na območju občine
Kanal potekala med letoma 1903 in 1906. Železniško povezavo
med Jesenicami in Trstom je 19. julija 1906 odprl avstro-ogrski prestolonaslednik Franc Ferdinand, ki se je s spremstvom tudi zapeljal
po progi in se ustavil na več postajah. Na Kanalskem se je prebivalstvo na njegov prihod dobro pripravilo. Časopisje je poročalo, da
so bili kraji Ročinj, Avče, Ajba in Plave praznično okrašeni s cvetjem
in s slovenskimi zastavami, s čimer so hoteli prestolonasledniku
pokazati narodno enotnost in da tukaj živi slovensko prebivalstvo.
Podobni prizori so eminentne goste pričakali tudi v Kanalu in v
Gorenji vasi. »Na kanalskem mostu, okičenem z zelenjem, mlaji in
oleandri, plapolajo na visokih drogih v dveh vrstah slovenske zastave. Trobojnice vihrajo vsepovsod po Kanalu. /.../ Raznovrstni mlaji,
bujno cvetoči oleandri in nad vsem tem visokovihrajoče narodne
trobojnice tvorijo veličasten slavolok. Jednake zastave plapolajo tudi
tik ob kolodvoru in skoro na vseh hišah.« Na tamkajšnjem kolodvoru
je potekal tudi osrednji dogodek ob odprtju v okraju. Zbrala se je
velika množica, ki je pričakala prihod vlaka, v katerem se je peljal
prestolonaslednik. Postanek je potekal v skladu z vnaprej določenim protokolom. Predviden prihod je bil ob 15.24, odhod pa po 4
minutah ob 15.29, a je imel vlak zamudo 14 minut. Dogodku so prisostvovali deželni glavar grof Henrik Attems, predstavniki podjetja
Sard & Lenassi, inženirji, častna vojaška stotnija in množica
»praznično oblečenega ljudstva«. Dovoljenje za srečanje s prestolonaslednikom so imeli poleg deželnih in državnih političnih veljakov
še nekateri predstavniki političnega, verskega, gospodarskega in
kulturnega življenja iz okraja, člani društev, učitelji in učenci šol iz
okraja. Zbrane goste je predstavil tržaški namestnik princ Konrad
Hohenlohe, prestolonaslednik pa je številnim namenil kratek pozdrav ali vprašanje. Učenki, ki mu je v imenu šolske mladine poklonila šopek rož, je podaril zlato verižico in krono z monogramom.
Po 7 minutah je vlak ob številnih pozdravih (klicih živijo) in državni
himni, ki jo je zapel kanalski šolski zbor, zapeljal dalje proti Gorici.
»Občinstvo je navdušeno mahalo s klobuki in rutami. Vojaštvo,
častniki in uradniki salutirali. Trobente donele in šolska mladina pela
cesarsko pesem. Nadvojvoda je dolgo časa, še potem, ko je počasi
odhajal proti Gorici vlak, stal na mostiču svojega voza ter prijazno na
vse strani pozdravljal.«
Robert Devetak

Viri in literatura:
 AT-OeStA/HHStA OMeA NZA 442-18 Reise des Erzherzogs Franz
Ferdinand von Österreich-Este zur Eröffnung der Eisenbahnstrecke
Assling-Görz-Triest, 1906.07.19.
 Soča, 21. 7. 1906, št. 58.
 Dnevnik občinskega tajnika Antona Bajta iz Kanala ob Soči: 9. junij
1902–1908, avgust 1915. Kanal ob Soči (ur. Drago Sedmak). Nova
Gorica: Goriški muzej; Kanal ob Soči: Občina, 2006.
 Devetak, Robert: Društveno življenje na Kanalskem v času Avstro-Ogrske. Nova Gorica: Goriški muzej, 2016.
Železniška postaja v Kanalu
(Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, PANG 667 – Zbirka razglednic krajev,
Kanal 845)

Obljuba dela dolg ali Vola primeš za roge,
človeka za besedo

Spomini in pričevanja o življenju
naših ljudi, 2. del
Čas prehitro teče in zopet je tu nova številka glasila Most, s tem
pa uresničena obljuba iz prejšnje številke. Anton Pavlica iz Plavi
mi tako tudi tokrat ob topli skodelici čaja z navdušenjem in iskricami v očeh začne pripovedovati zgodbe iz preteklosti, včasih
prijetne, drugič malo manj. Vidno navdušen nad zgodovinskimi
zgodbami iz naših krajev začne takole: »Za časa 1. svetovne vojne
so naši kraji v Posočju, v Bovcu, na Banjšicah, na Kobariškem, na
Krasu in drugje utrpeli strašna razdejanja. Porušeni so bili številne
vasi, mostovi, cerkve in prevrtani so bili vsi hribi s kavernami.« Tako je bil takrat porušen tudi most čez reko Sočo v Plavah, ki ga je
moral takratni okupator za lastne potrebe in obrambo pred napadalci zasilno postaviti oziroma obnoviti. Iz tega časa ima gospod Pavlica spominsko fotografijo, ki prikazuje stanje mostu v
Plavah 3. novembra leta 1917.

Most čez reko Sočo v Plavah, 3. 11. 1917. Avtor neznan.
Iz osebnega arhiva Antona Pavlice
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V obdobju po 2. svetovni vojni so se ljudje združevali in prilagajali novemu načinu življenja. »Življenje je s časom postajalo
lepše,« pove, a ker smo po prvotni demarkacijski črti živeli pod
Italijo, doda Pavlica: »Takratna jugoslovanska oblast se s tem ni
strinjala in tako smo hodili manifestirat za pravičnejšo razmejitev
med Italijo in Jugoslavijo.« S konjsko vprego so vaščani iz Plavi
odhajali manifestirati v Gorico.

Na hrbtni strani fotografije je zapisano: Ložani gredo manifestirat v
Gorico, 1946. Vsi so doma iz Ložic pri Anhovem. Avtor neznan

Kot zagrizen zbiratelj zgodovinskih predmetov in dokumentov mi gospod Pavlica iz svoje zbirke pokaže še gradivo o orožju
iz časa malo pred koncem 2. svetovne vojne. »Spomladi leta
1944 so pripadniki nemške vojske v Plave pripeljali prav posebna
daljnometna topova, namenjena streljanju iz Plavi na pristanišče v
Trstu in v Reki,« je prepričan Pavlica, ki še doda, da je bilo orožje
»strahovito in najbolj dovršeno med topovi«.

Daljnometna topova. Avtor neznan.

Po končani svetovni vojni so mogočne topove razstrelili, podvozje pa odpeljali na osrednjo železniško postajo v Gorico, kjer
je bilo kasneje razrezano in pretopljeno v železo.
Upam si trditi, da je zgodb in pričevanj o dogodkih iz naših
krajev še veliko. Le spomniti se jih moramo. Verjamem, da si jih
marsikdo želi slišati ali prebrati še več. Pobrskajte po spominu
ali pa jih poiščite med fotografijami v zaprašeni škatli, ki že dolgo leži v kotu na podstrešju, in jih tudi vi podelite z nami. Z
gospodom Antonom jih bova nedvomno tudi v prihodnje.
Tina Razboršek
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Pesem Globočak
Avtor pripoveduje o svojem otroštvu pod
Globočakom in pojasnjuje nastanek pesmi.
Luč sveta je zagledal kot peti otrok pri Krancavih leta 1940. Krščen je bil v cerkvi svete
Trojice v vasi pod Globočakom. Mama jim je
umrla zaradi bolezni na začetku vojne, ko je
imel dobro leto in pol. Rano otroštvo je preživel v rojstni vasi, od koder so mu ostali spomini
na številne dogodke. Videl je, kako so italijanski
vojaki sneli in vrgli iz zvonika zvon, gledal je
vaške fante, ki so izdelovali pasti za polhe. Z
vaškimi otroki je nabiral borovnice. Nekega
dne so neznani možje na vozu z volovsko vprego pripeljali sod in ga na njihovem dvorišču
zakopali v kup gnoja. Pozneje je izvedel, da je
bilo v njem žito, namenjeno za kruh partizanom. Spominja se, ko so po cesti pod hišo pojoč korakali partizani. Videl je letalski napad na
pobočju Globočaka. Očeta se malo spominja,
ker je bil vedno v gozdu. Otrokom je pravil, da
dela drva, v resnici pa je z orožjem in hrano

Boris Gabrijelčič, Kračice, november 2016,
foto: osebni arhiv

(bil je izdan), odpeljali so ga v skedenj sredi
vasi, ga do jutra zverinsko mučili ter ga proti
jutru mrtvega odvrgli v grmovje za vasjo. Naslednji dan so prišli italijanski vojaki, vaščane
izgnali, vas pa delno požgali. Pet otrok je ostalo brez doma in staršev. Dobri sosedje in sorodniki so jih sprejeli kot – vojne sirote.
Na vrh Globočaka je prvič stopil na začetku
organiziranih pohodov. Prevzel ga je nepojasnjen občutek mogočnosti. Tako je nastala prva
kitica o Globočaku. V dolgih zimskih nočeh je
razmišljal, kje stoji ta očak ter kaj in kdo ga
obdaja. Tako so nastajale kitice. V eni izmed
kitic je želel ohraniti pojočo govorico prebivalcev ob reki Idriji in njihovo preteklost. Omenil
je požig Srednjega, smrt očeta ter Društvo
Globočak. Pesem namenja vsem prebivalcem
pod Globočakom, posebno še njegovim Srednjanom.

oskrboval partizane. Novembra 1941 se je udeležil ustanovnega odbora OF na Kračicah.
20. februarja 1944 so v vas prihrumeli nemški
vojaki, prišli so po očeta Mihaela, ga aretirali

Dora Ravnik

Globočak (avtor: Boris Gabrijelčič, Krstenica)
Na vrhu tvojem zdaj stojim – oj, Globočak,
Kambreškega hribovja starosta – očak;
pogled mi sega od Alp – Triglava do Jadranskega morja,
s planote banjške čez Matajur do Karnije pogorja.

"Sm gledu financarje na konfin, ki so kontrabantarje lovil,
če koga so ujel, so ga v paražon utaknil,
pa tud voglarje, ko so vogenco uspešno ugasnil,
kako z domačim žganjem likof so slavil."

Stojim – poslušam lesovja tvojega šelest,
obujajo spomini lepi se, pa tud bolest;
saj v objemu tvojem vasic, zaselkov več ni –
do ruševin zarasle so se skoraj vse poti.

Sem videl Rommela čez Grad hoditi,
s soldati svojimi Matajur zavzeti;
Badoglio ardite svoje je zapustil,
ko Von Bellov v Kranju "šturm" je izustil.

Ob Idriji, v stoletju prejšnjem, so mlini utihnili,
za njimi po senožetih kostanji so usahnili;
a kulturi predani tu ljudje
zasluženo nosijo tvoje ime.

Marsiktero kost pobočje moje skriva,
ki v rodni grudi ne počiva;
borili so za kralja se, cesarja,
po smrti premalokter nagrobnik to oznanja.

Iz daljave Sveta gora k tebi se ozira,
v jutranjem soncu sosed Čičer nate se opira,
ob njem "smaragdna reka" skoz Kanal, Gorico teče,
s seboj odnaša vse tegobe in kančke sreče.

Ko škornji okupatorski so k nam prišli –
bilo je kot spustili bi iz kletk zveri;
za njimi ostala so pogorišča, talci in sirote,
ki niso imeli več ne doma – ne užil dobrote.

V Benečiji za Staro goro sonce se poslavlja,
na Srednjem Sveta Trojica te pozdravlja,
pod tabo Kambreško, dalje Korada in Marijacel
želita ti spokoj in lep večer.

Potem prišli so borci novi
za narod svoj – slovenski se borili;
iz složnosti kot še nikol doslej
dobili smo Slovenijo svobodnih mej!

V davnini vedno ni bilo tako.
Namesto sonca vojske prinesle so le zlo:
sovraštvo, jok, preklinjanje, molitev
bili vsakdanjik so in življenj daritev.

Glej, na Srednjem lep kulturni vaški dom stoji,
da ohranja spomin in zgodovino teh okrutnih dni.

Globočak, povej, kaj vse si videl, doživel,
ko čas je tekel mimo tvojih mej?!

Globočak – naj na tebi stezice znova maja zacvetijo,
"malence" zopet rdeče dozorijo.
Otroški smeh naj sliši se spet tod,
da vedli bodo, da je tu še kleni rod.

Sem videl horde osvajalske, Turke in Francoze,
ki so požigali, plenili tod domove;
vojakov narodov ni število,
ki tukaj padli so za svojo domovino.

Naj svobodno sonce večno sije
na pobočja tvoja in tvoj vrh,
naj dobroto svojo vsem izlije,
ne pa grozot vojn in njih srh!
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Za male in velike popotnike

Tri evropske prestolnice
Komaj so zimske počitnice za nami, že so naše misli pri snovanju naslednjega oddiha.
Glede na to, da je velika noč praznik, ki ga po navadi preživimo v krogu domačih, bo
naslednja možnost za kratek oddih konec aprila, začetek maja, ko praznujemo praznik
dela in imajo šolarji zadnje počitnice pred zaključkom šolskega leta.
Jezera smo obiskali, terme in smučišča ravno tako, sedaj pa se odpravljamo na potep
po evropskih prestolnicah. Za vas smo obiskali tiste, ki med popotniki veljajo za najboljše.
Kdo ga ne pozna? Večno mesto. Mesto
tisočerih luči. Rim.
Rim je mesto, kjer nekaj zase najdejo
prav vsi. Romantične duše, ljubitelji živahnega nočnega življenja, zgodovine, arhitekture, kulture.
To je mesto, ki ima vse. Lahko bi rekli, da
ima Rim v svoji duši zgodovino, v svojem
srcu, zaradi papeške države Vatikan, pa
vero. Različna zgodovinska obdobja so
mestu zapustila številne neprecenljive
spomenike in ga tako naredila še zanimivejšega.

Drugo mesto, ki smo ga obiskali, velja za
eno najbolj zaželenih popotniških točk za
krajši oddih. Barcelona je mesto, ki zaradi
svoje lege ob morju, barvitosti in dinamič-

nosti velja za sinonim živahnosti, energičnosti in gibanja. Mesto pa se poleg naštetega lahko pohvali tudi z izjemnim arhitekturnim slogom. Tu lahko občudujemo dela
najbolj znanega arhitekta Barcelone Antonia Gaudija, med katera sodi bazilika
Sagrado Familia.

Panteon, Kolosej, Fontana di Trevi in še
in še. Rim v svojem osrčju čuva tisočletno
zgodovino, ki obiskovalce vabi, da jo raziščejo. Rim lahko obiščete tako z avtomobilom kot tudi z letalom. Za pot z avtomobilom, ki je dolga približno 650 km, boste
porabili slabih sedem ur, saj večina poti
poteka po avtocesti. V Rim lahko odpotujete tudi z letalom, in sicer iz nam najbližjega letališča Ronchi dei Legionari
(tržaško letališče) v Italiji. Let traja dobro
uro in že boste lahko občudovali lepote
tega večnega mesta.

To čudovito mesto ima vse tisto, kar
krasi vsa znana evropska mesta (tržnice,
restavracije, trgovine, muzeje in cerkve),
in je lahko dostopno za sprehode z obsežnim in zanesljivim sistemom podzemne
železnice, za obisk tudi bolj oddaljenih
znamenitosti. Jedro mesta je osredotočeno okoli soseske Ciutat Vella (Staro mesto) in je pravšnje za tiste, ki želijo izkusiti
resnični utrip Barcelone. Na plažah v Barceloni pa sonce zagotavlja sprostitev v

dolgih obdobjih prijetnega toplega vremena. Poleg arhitekturnih stvaritev in
lepih plaž pa popotniki lahko uživajo v
dobri španski hrani. Paella s piščancem in
rakci in tradicionalna španska tortilja sta
le dve od jedi, ki jih morate poskusiti, ko
obiščete to zanimivo prestolnico. V Barcelono lahko poletite iz Trsta s postankom v Rimu ali Milanu, saj neposrednega
leta iz Trsta ni.
Zadnje mesto, ki vam ga predstavljamo,
je mesto ljubezni. Mesto petičnih butikov
zvenečih blagovnih znamk, širokih avenij,
bulvarjev ter mesto, ki nudi dom enemu
in edinemu Eifflovemu stolpu. Za vas smo
obiskali Pariz.

Pariz je mesto, kjer vsakdo najde nekaj
zase, saj ponuja obilico muzejev, možnost romantičnih sprehodov, uživanje v
okusni hrani, odličnih vinih in seveda
šampanjcih. To je mesto, kjer se življenje
zajema s polno žlico v stilu joie de vivre.

Tudi v Pariz lahko poletite z letalom. Do
tja vozi kar nekaj nizkocenovnih letalskih
prevozov. A previdno, življenje v Parizu ni
poceni. Kava s pogledom na Eifflov stolp
ima pač svojo ceno. Ko boste tam, ne
pozabite obiskati otoka na Seni, muzeja
Louvre, Elizejskih poljan in še vsega drugega, kar to čudovito mesto ponuja.
Tri mesta, trije različni utripi življenja.
Vsako po svoje zanimivo, čisto vsako vredno ogleda.
Maja Gerbec
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Velikonočna pojedina
Letos prihaja k nam velika noč že zgodaj. To je največji krščanski praznik. Kristjani na
ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Dan tako sam po sebi predstavlja veselje in upanje in je kot takšen zanimiv tudi številnim ateistom. Konec koncev, le kdo
med nami ne pozna velikonočnega zajčka, ki na vrtu skriva darila za otroke?
Za kristjane se velikonočni čas začne zadnjo nedeljo pred veliko nočjo na tako imenovano cvetno nedeljo. Takrat verniki v cerkvah blagoslavljajo oljčne vejice, v katere povezujejo pomladno rastlinje. To jih čez leto varuje pred udari strele, odganjajo bolezni
in povečujejo plodnost.
Običajev in navad, povezanih z veliko nočjo, je veliko. Mednje zagotovo sodijo tisti, ki
so tako ali drugače povezani s hrano. Prav hrana ima v času velike noči velik pomen.
Tako mora velikonočni zajtrk vsebovati rdeče pirhe kot simbole kapelj Kristusove krvi,
hren je simbol žeblja, s katerim so Kristusa pribili na križ, potica simbolizira Kristusovo
trnovo krono, jajca oznanjujejo novo življenje in kruh predstavlja življenje.
Da pa na mizo ne bi postavili samo zgoraj naštetega, smo za vas na kup zbrali nekaj
receptov, ki bodo letošnjo velikonočno pojedino naredili nepozabno.

Jajčni namaz s hrenom, slanino
in kumino
Sestavine:
6 jajc,
50 g slanine,
1 majhna čebula,
1/2 jedilne žlice sveže nastrganega hrena,
150 g skute,
1/2 čajne žličke kumine,
sol, poper.
Jajca trdo skuhamo, ohladimo in zmečkamo ali zelo na drobno narežemo. Slanino in čebulo narežemo na majhne kocke
in v ponvi popečemo. Kumino zdrobimo v
možnarju. Slanino zmešamo s skuto, kumino in sveže naribanim hrenom ter začinimo s soljo in poprom.
Tudi na ljubitelje jedi na žlico nismo pozabili.

Pehtranova kremna juha

Sestavine:
1 zvrhana žlica posušenega pehtrana,
5 korenčkov,
1 čebula,
0,5 l jušne osnove,
5 žlic sladke smetane,
1 žlica masla,
sol in poper.
Korenček olupimo in zrežemo na kolobarje. Čebulo sesekljamo in jo popražimo
na žlici masla. V to dodamo narezan korenček. Vse skupaj pražimo še nekaj minut. V mešanico zlijemo jušno osnovo in
kuhamo na zmernem ognju, dokler se
korenček ne zmehča. Nato vse skupaj s
paličnim mešalnikom zmeljemo do kremne strukture. Na koncu dodamo še kislo
smetano, sol in poper.

Šunka v mocarelinem testu

Ljubitelji mesa si težko predstavljajo
velikonočno pojedino brez šunke. In kaj je
boljšega kot šunka v testu, a ne v kakršnem koli testu, temveč v mocarelinem
testu. Ja, prav ste prebrali, v mocarelinem
testu.
Sestavine, ki jih potrebujemo:
240 g pirine moke,
1 jajce,
200 g naribane mocarele,
2 zvrhani žlici kisle smetane,

1 žlička pecilnega praška,
2 velika ščepca soli,
1 kg prekajene šunke.
V eni posodi zmešamo moko, pecilni
prašek in sol, v drugi pa jajce, mocarelo in
kislo smetano. To stresemo v prvo posodo in dobljeno maso zgnetemo v testo.
Šunko oblečemo v testo in položimo v
pečico, ogreto na 180 °C, za 25 minut.

Čokoladni kolački brez moke
z mentolovo smetano
Sestavine:
170 g grškega jogurta,
100 g mletih
lešnikov,
3 žlice sladkorja,
85 g temne
čokolade,
2 jajci.

Za mentolovo smetano potrebujemo:
1,5 dl sladke smetane,
zmleto svežo meto.
Okrasna jajčka:
1 jajce,
1 žlica sladkorja,
25 g temne čokolade,
bela čokolada za okras.
V stepena jajca vmešamo grški jogurt,
dodamo stopljeno čokolado, sladkor in
mlete lešnike. Vse skupaj zmešamo in
vlijemo v modelčke za mafine. Položimo
v pečico, ogreto na 180 °C, za 25 minut.
Nadev: čvrsto stepemo smetano, dodamo meto in vse skupaj dobro premešamo.
Okras: ločimo rumenjak od beljaka, rumenjak zmešamo s sladkorjem, beljak pa
stepemo v čvrst sneg. Čokolado stopimo,
malce ohladimo in vmešamo k rumenjaku. Temu previdno vmešamo še sneg.
Maso vlijemo v pekač, obložen s papirjem
za peko, ter položimo v pečico, ogreto na
180 °C, za 5 do 8 minut. Iz malce ohlajenega biskvita z modelčkom izrežemo velikonočna jajčka, ki jih po želji okrasimo z
belo čokolado.
Dober tek!
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Zahvala

Čestitka novorojenim in njihovim staršem

Na začetku meseca februarja je svoja vrata zaprla Oštarija Matija, med
nami še vedno bolje poznana pod
imenom Fontana. Oštarija Matija, Fontana, saj sploh ni pomembno. Kdor jo
je obiskal, ve, da ni bilo ime tisto, ki je
dajalo lokalu posebno vrednost. To je
bil Mladen, srce in duša lokala in tisti,
zaradi katerega smo vsi radi tja zahajali.
Kot vedno v majhnih krajih tudi v
Kanalu kroži nešteto govoric, zakaj se
je Mladen odločil zaključiti svojo
gostinsko pot. Razlog ni pomemben.
Važno je to, kar nam je zahajanje v ta
lokal pomenilo. Smeh, spomini ali
včasih tudi "nespomini", to je tisto,
kar ostaja, in za to, hvala!
Lokal nista samo lepa oprema in
zanimiva ponudba. Lokal so ljudje.
Srce in dušo lokalu da tisti, ki v njem
vidi in vanj da del sebe. Mladen je to
zagotovo naredil.
Maja Gerbec

Otroci. To naše malo, neprecenljivo bogastvo. Naša sreča, neizmerna ljubezen in
obenem naša največja odgovornost. Starši
ob svojem veselju in ljubezni velikokrat
pozabijo, da otroci poleg ljubezni, varnosti ... potrebujejo tudi pravila, smernice, ki
jim bodo v življenju prišle še kako prav.
Današnji otroci so prevečkrat zaviti v vato
starševske protekcije in so tako nepripravljeni na svet, v katerega so se rodili. Razočaranja, ki sledijo temu, pa so velikokrat
prevelika in pregloboka.
Dragi starši, seveda imejte svoje otroke
brezpogojno radi, pomagajte jim, spoštujte
jih, a obenem jih naučite tudi samostojnosti, spoštovanja in samospoštovanja, saj
bodo le tako pripravljeni na svet odraslosti,
ki je velikokrat, prevečkrat krut in neizprosen.
V zimskih mesecih je občino Kanal ob Soči
s svojim prihodom na svet razveselilo deset
otrok, Tim in Jaka pa sta na svet privekala
že jeseni.

Toni De Paoli, Seniški Breg
Jaša Godicelj, Kal nad Kanalom
Tim Gorjanc, Gorenje Nekovo
Kris Humar, Kal nad Kanalom
Tej Kos, Ročinj
Oliver Močnik, Kanal
Sara Mrak, Kanal

Oliver Pušnar, Kanal
Jaka Rogač, Deskle
Neža Šuligoj, Kal nad Kanalom
Viktor Trivunović, Deskle
Jonatan Vidič, Kanal

Zaradi ostrejšega Zakona o varstvu osebnih podatkov bodo v rubriki Čestitka novorojenim in
njihovim staršem objavljena imena zgolj tistih novorojenčkov, za katere bodo starši podali pisno
soglasje, da lahko njihova imena objavimo.
Uredništvo

Čestitka

Čeprav si odšel,
ostajaš med nami

Marec. Mesec začetka pomladi. Mesec, ko poleg občudovanja

Ona. Pride nenapovedano, nepričakovano. Takrat, ko jo najmanj
pričakuješ. Ne izbira, kam gre,
samo gre. Čeprav nadvse nezaželena, si utre pot v marsikateri dom.
Bolezen. Zahrbtna, zlobna in
neusmiljena prebivalka marsikaterega doma. Spremljevalka, ki si je
nihče ne želi, a jo marsikdo dobi.
Dokler je ne spoznaš pobliže, ne
veš, kako zelo neusmiljena, brezkompromisna je. Ko jo, je velikokrat prepozno. Tudi tebe je obiskala. Mnogo mnogo prezgodaj. In
te odpeljala. Stran od družine, stran od ljudi, ki smo te imeli čast
spoznati. Bil si dober človek in en del mene ti zameri, da se nisi
dovolj močno boril, da bi se vrnil med nas. Nazaj k ljudem, ki smo
te imeli radi. A nekje globoko v sebi vem, da si kot vedno dal vse
od sebe. Da si se boril.
Boli, da te ni več fizično med nami, a v srcih ostajaš. Človek nima
vedno privilegija dobiti dobrega soseda. Jaz sem ga imela in hvaležna sem za to. Za vse, kar smo skupaj preživeli, za vse skupne
debate, preživete trenutke, za tvojo dobroto ..., za vse.
Sedaj si odšel. Še na zadnjo pot. Peš. Tako kot se za ljubitelja hribov spodobi. V miru. Spokojno. Sedaj noben hrib, nobena gora ne
bosta previsoka, pretežavna zate.
Dragi Marjo, uživaj. Brez bolečin, svoboden. Tako kot si zaslužiš.
Maja

prebujajoče se narave svojo pozornost še bolj kot drugače namenimo nežnejšemu spolu. Marec je mesec, ko sta ženskam namenjena
kar dva praznika. Dan žena, ki ga praznujemo 8. marca, ter materinski dan, ki ga praznujemo 25. marca.
Dan žena je mednarodni praznik, ki ga v približno sto državah
praznujejo 8. marca, medtem ko se materinski dan praznuje od
države do države različno.
Dan žena je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne
enakopravnosti in dosežkov žensk, materinski dan pa je posvečen
vsem materam in izhaja iz ZDA.
Oba praznika pa imata kljub različnim datumom in vsebini nekaj
skupnega. Žensko. Političarka, managerka, mama, žena, voditeljica, prijateljica ... ženska je lahko vse. A kljub temu, kljub napredku,
sodobnemu času, v katerem živimo, ženska v veliko primerih ni
enakovredna moškemu.
Žalostno, a kako zelo resnično. Zato, drage moje ženske, dekleta,
matere, je ta čestitka namenjena samo vam.
Zavedajte se svojih sposobnosti, svoje moči, svojih zmožnosti ...
zavedajte se, kdo ste. Bodite ponosne na to in nikoli ne pustite, da

vas kdor koli, kadar koli obravnava kot drugorazredne.
Uživajte in naj bo marec za vas še posebej lep.
Maja Gerbec
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Pobarvano pobarvanko lahko pošlješ na naš naslov:
Občina Kanal ob Soči
(Most – pobarvanka),
Trg svobode 23, 5213 Kanal
ali skenirano po e-pošti: mostkanal@gmail.com.
Mogoče boš prav ti prejel/a nagrado.
Nagrado za poslano pobarvanko iz prejšnjega Mosta
prejme Rok Vidic, Renče.
Čestitamo!

pobarvanka
avtorica: Sandra Ozebek

Navodila za pošiljanje rešene nagradne križanke objavljamo na 2. strani pod "Uredniško besedo".

nagradna križanka
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NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 54:
praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme Ana Bajt iz Ročinja. Čestitamo!

48
Nova pridobitev
v baru Cafe Libero
Bar Cafe Libero obstaja že vrsto let. Še pred
tem smo ga poznali kot Vinotoč. Vrsto let je bil v
smislu ponudbe to samo bar, v lanskem letu pa
se je njegov lastnik Blaž Valentinčič odločil razširiti ponudbo. Skupaj z Alanom Skrtom sta se odločila, da bosta v Kanal ponovno "pripeljala" pico. Ampak ne kakršno koli pico, temveč pico s
pridihom Neaplja. Alan tudi pri pripravi pic ostaja
perfekcionist. Sestavine so skrbno izbrane, prav
tako je brezhibna sama priprava. Izbor pic je velik, tako da je poskrbljeno za vsak, še tako zahteven okus.
Pico lahko naročite tudi za domov ali pa jo pojeste v lokalu.
Izbor pic, podatke za stik in urnik si lahko pogledate na spletni strani lokala ali na njihovem
Facebook profilu.
Če niste dovolj lačni, bi pa vseeno nekaj prigriznili, imata Blaž in Alan pravo stvar za vas – flavto!
Kaj naj bi bilo to, pa ugotovite sami. Zagotovo
lahko trdim, da vam ne bo žal.
M. G.

Pozdravljen, prijatelj Most

Knjige v naših domovih
Kot smo napovedali že v predprejšnji številki občinskega glasila Most, bomo kdaj pa
kdaj predstavili knjigo, ki je nam ali vam ljuba, v upanju, da bomo vsaj pri kom spodbudili željo po branju.
Branje nam da ogromno. Širi nam obzorja,
bogati besedni zaklad ... Dela nas boljše.
Tokrat vam predstavljam (meni osebno)
eno izmed najljubših knjig. Knjigo, ki je bila
prevedena v kar 180 svetovnih jezikov in
sodi med najbolj znano delo francoskega
pisatelja Antoina de Saint - Exupéryja, Mali
princ.
Mali princ je ljubek deček, ki se je s svojo
zgodbo in mislimi prikupil milijonom ljudi po
vsem svetu. Knjiga, ki je bila prvotno namenjena otrokom, pa je na koncu postala
vodnik za odrasle. Pisatelj nam namreč skozi
lik dečka predstavi otroški, čisti, nedolžni
pogled na svet, kajti vsi odrasli so bili najprej
otroci. Toda le redki od njih se tega spominjajo. To je le eden izmed naukov te zgodbe.
Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost ...
Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.
Bistvo je očem nevidno. Zapomnimo si to!
Dragi bralci in bralke, berite knjige in delite
z nami vaše misli. Najbolj pridne bomo tudi
nagradili.
Maja Gerbec

Sem Aleš Močnik in sem razmišljal, če bi rad imel delček moje duše
na tvojih straneh.
Sem iz Baške grape, a živim že tri leta v Gorenji vasi, pri boljši polovici, se razume. Že več kot 15 let se ukvarjam s pisanjem poezije, tudi
kantavtorske glasbe. Ker se je v tem času nabralo ogromno teh stvaritev in ker iščeš kakšno modro besedo za zapolnitev svojih strani,
sem se odločil, da se ti vržem v objem. Predstavil ti bom eno svojo
pesem, če pa bi rad še kakšno več ali pa katero drugo, se pa tudi lahko zmeniva. Torej, prijatelj Most:

V srce poglej (Aleš Močnik)
Povohaj mojo dušo onkraj meje,
ki združuje najino življenjsko moč,
če obstaja kraj, kjer se ljubezen seje,
zakopala v zemljo en poljub bi vroč.
Kot plevel, ki se kot gliste razmnožuje,
kakor kaplja, ki ima barvit značaj,
in kot lev, ki z antilopo se rokuje,
tak se najin čudež vrnil bo nazaj.
Tam, kjer sva pustila zlato krono,
in rjuhe so prešvicane s krvjo,
le tam lahko dobiš najino šablono,
ki pomaga ti prerisati nebo.
Če želiš z razumom tekmovati,
in če misliš, da svetá si čarodej,
moraš bolje svojo rit prodati,
le poglej, prijatelj, v srce poglej.
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od aprila do junija 2018
Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net

Možne so spremembe koledarja dogodkov.

KDAJ

KAJ

KJE

ORGANIZATOR

vsako soboto od 8. ure dalje

Tržni dan

Tržnica Kanal

TIC Kanal

sobota, 5., 12., 19. maj ter 2., 9.,
16., 23. in 30. junij ob 11.18 uri
četrtek, 5. april ob 16. uri

Prihod muzejskega vlaka v Kanal

železniška postaja Kanal

TIC Kanal

Kanal

TD Kanal

Kanal

PD Valentin Stanič

četrtek, 12. april ob 17. uri

Čistilna akcija po Kanalu (levi in desni breg
Soče, trim steza)
Pohod po stopinjah Valentina Staniča in
otvoritev prenovljenega trga Kontrada
Zaključek prireditve projekta Pasavček

Deskle

Vrtec Deskle

sobota, 14. april ob 8. uri

Čistilna akcija

Kal nad Kanalom

TD Kal nad Kanalom

sobota, 14. april

Dan KS Avče

Dom KS Avče

KS Avče

petek, 20. april

Dan zemlje

sobota, 21. april ob 8. uri

Turnir v pikadu za moške in ženske

Društvo ROD Odporne
želve
DU Deskle Anhovo

ponedeljek, 30. april

Postavitev mlaja in kresovanje

taborniški prostor
v Gorenjih Desklah
Medgeneracijski center
"Pri Tinci" Deskle
Kal nad Kanalom

ponedeljek, 30. april ob 20.30 uri

Kresovanje

Anhovo

TD Korada Deskle

sobota, 5. maj ob 8. uri

Pohod na Korado

Deskle

Društvo OZA

petek, 18. maj ob 18.30

Galerija Rika Debenjaka
Kanal
Večnamenska dvorana
Kanal
Plave

PD Soča Kanal

sobota, 19. maj ob 10. uri

Otvoritev letne razstave Kluba keramikov
Kanal
Predstavitev publikacije ob 150-letnici
gledališke dejavnosti v Kanalu
Pohod na Prižnico

nedelja, 20. maj ob 14. uri

Pohod po Reziji

Kanal

PD Valentin Stanič

petek, 25. maj ob 14. uri
in sobota, 26. maj ob 12. uri
sobota, 26. maj ob 9. uri

Mali nogomet trojke

igrišče v Levpi

ŠKTD Levpa

Pohod "Kje so tiste stezice"

igrišče v Levpi

ŠKTD Levpa

sobota, 26. maj ob 20. uri

Slavnostna prireditev ob 150-letnici
Narodne čitalnice (Projekt: Trg Kontrada)
16. Kulturni dnevi pod Globočakom

Kanal

GD Kontrada Kanal

Srednje

TR društvo Globočak

Kanal

GD Kontrada Kanal

petek, 8. junij

Slavnostna prireditev ob 150-letnici
Narodne čitalnice - ponovitev
Lokostrelsko tekmovanje

sobota, 9. junij

SLO OPEN - twirling tekmovanje

taborniški prostor
v Gorenjih Desklah
Športna dvorana Kanal

sobota, 16. junij ob 18. uri

Pohod na Briceljk

Kanal

Taborniki ROD Odporne
želve
Športni twirling klub
Deskle
PD Valentin Stanič

četrtek, 21. junij ob 17. uri

Zaključna prireditev OŠ Deskle

Kulturni dom Deskle

OŠ Deskle

četrtek, 21. junij ob 18. uri

Proslava ob dnevu državnosti

Kanal

OZVVS Kanal

sobota, 23. junij ob 14. uri

Dvig 1. zastave na Jelenku

Jelenk

OZVVS Kanal

sobota, 23. junij ob 7. uri

Pohod na Korado

Plave

TD Korada Deskle

petek, 29. junij ob 14. uri
in sobota, 30. junij ob 12. uri

Mali nogomet 3+1

igrišče v Levpi

ŠKTD Levpa

sobota, 7. april

petek, 18. maj ob 20. uri

nedelja, 27. maj ob 15. uri

nedelja, 27. maj ob 20. uri

TD Kal na Kanalom

GD Kontrada Kanal
TD Korada Deskle
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