Naj bodo mehki praznièni dotiki, miren boiè in prijazno v
novem letu vam voèi urednitvo Mosta:

Foto: Helena Orliè

Kup elja izrisanih v zvedav pogled.
Misli, ki prosto utripajo iz srca.
A skrivnosti niso za vsakega.
Le hrabrim se razodeva svet.
Utrinek sreèe v odprti dlani je ujet.
Tako za pokuino:
dedkovanje, ki ga pripravlja TD Korada Deskle  Anhovo, je v sredo, 22.
decembra 2010 ob 17. uri v telovadnici v Desklah.

Foto: D. Humar
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Valentin Staniè dobil v Roèinju
svoj dom
Veè na str. 6 in 7

... Z MOSTA ...

Slava norosti
Ben, za dan's bo zadost'. Pa drugiè e malo.
Bjete domu! S temi besedami je vaki posebne Mohore Bla'u iz zgodbice, ki jo objavljamo
na notranjih straneh, odpravil obiskovalce, ko
mu je bilo dovolj raztegovanja harmonike. Ni
mogel videti njihovih ualoèenih obrazov, ker
je po naravi stvari ivel v svetu teme. A zato,
verjetno tudi prav zato, je znal iz dneva in ivljenja potegniti najveè luèi, smisla. Ker se ni
bremenil s predsodki, preraèunljivostjo, z zamerami in egoistièno-interesnim balastom. Èeprav
prikrajan na enem od najpomembnejih èlovekovih èutil je ivel preprosto, enostavno in uèinkovito. To je umetnost ivljenja! Ne prepirljivost
za oslovo senco, delitve na nae in ne-nae. Ne
preigravanje ali izigravanje pravil in norm pod
krinko demokratiènih ali prav(n)ih naèel. Ne
zaslepljenost po volji veèine, kajti za vsako veèino je obièajno manjina s svojimi ozkimi interesi. To, na alost, velja tudi za volitve. Kot vselej izid nekaterim ni pogodu, a zaradi tega zganjati formalno-pravno norijo ni vredno dostojanstva. Posredi so paè èloveke napake, ki so
manj usodne od e vnaprej naèetih ali poruenih
medosebnih odnosov. Zato ena (poraena)
stran priznava samo (kot beremo v pismu) institut upana. Oèitno ne tudi njegove osebnosti. Ta pa po izvitju iz negotovosti ièe zadoèenje v opravièilu one strani. Mostovi so hudo
razmajani. Èasa za obnovo ali postavitev novih
je dovolj. Upajmo, da tudi volje in znanja. S to
eljo jemljemo slovo. Èas je za novo urednitvo
Mosta. Kljub vsej norosti smo na koncu vedno
in samo ljudje. Je èlovek, ki ne more ubeati
svoji lastni vesti. In ta je neizprosen Sodnik.
Valter Pregelj

Ustanovna seja novega
obèinskega sveta

Dobrodoli na raftu
KANAL  Po tevilnih zapletih, prekinjeni
prvi konstitutivni seji, vnoviènem tetju glasov in odprtih pismih je novoizvoljeni obèinski svet zadnji novembrski dan na èelu kanalske obèine vendarle potrdil upana Andreja Maffija.
Vnovièno tetje glasov sprememb v svetu
po besedah namestnice obèinske volilne komisije Tanje Vuga ni prineslo. So pa nali
69 nepravilno pritetih preferenènih glasov
in med neveljavnimi glasovnicami 16 veljavnih. Interese in elje obèanov bodo tako v
obèinskem svetu prihodnja tiri leta zastopali
Bruno Koncut, France Pirih, Ivan Kriniè,

Obiskali smo Medveèkove,
eno tevilènejih druin v
obèini
Veè na str. 11

Bruno Colavini (vsi SLS), Hasib Brdar (Zares), Klemen Staniè, Andra Gregorèiè
(oba LDS), Marko Maffi, Joe Valentinèiè
(oba SDS), Mira Bandelj, Milenka Pavlin,
Viljem Urbanèiè (vsi SD), Vanda Colja,
Marko Bucik, Joef Levpuèek (vsi DeSUS)
ter Slavko Jereb in Ivan Humar iz N.Si.
upan Maffi je v pozdravnem nagovoru
vsem svetnikom zaelel dobrodolico na
raftu, ki se je e na zaèetku znael na brzicah,
a verjame, da se bo reka umirila in bodo po
tirih letih imeli kaj pokazati.
Tekst in slika: Nataa Bucik Ozebek
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Trnica v Kanalu

Dela gredo h koncu
mesto pestrega dogajanja. Na njej
bodo ponudniki kmetijskih in drugih pridelkov, izdelkov in storitev,
prednostno iz lokalnega okolja,
ponudili svoje trne vike domaèinom in obiskovalcem Kanala.
Ob doloèenih dnevih bodo na trnici lahko gostovali tudi ponudniki
od drugod.
Tekst: Rosana èanèar, Obèina
Kanal ob Soèi

Po vseslovenski èistilni akciji

Prejeli dravno odlikovanje
Drutvo Ekologi brez meja je
za organizacijo in izvedbo najveèjega okoljevarstvenega projekta
v zgodovini Slovenije Oèistimo
Slovenijo v enem dnevu prejelo dravno odlikovanje.
Z redom za zasluge ga je odlikoval predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk.
Na slovesnost, ki je bila 28. septembra 2010 na Brdu pri Kranju,
smo bili povabljeni tudi koordi-

natorji akcije na ravni obèin. Po
uradni slovesnosti si je predsednik drave vzel nekaj èasa za pogovor s koordinatorkami gorikih
obèin: Natao Dominko, koordinatorko akcije za mestno obèino
Nova Gorica, Tamaro Maver,
koordinatorko akcije za obèino
Brda, ter Lavro Fon, koordinatorko akcije za obèino empeterVrtojba.
Tekst: Nika Testen, TIC Kanal

Javna trnica èaka na trni red in obisk
Foto: Osebni arhiv

Naroènik Obèina Kanal ob Soèi in
izvajalec del Euroinvest d.o.o. zakljuèujeta nalobo v javna parkirièa in javno trnico na Gradnikovi
ulici v Kanalu. Z nalobo smo zagotovili 39 parkirnih mest. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bomo
morali namestiti e potrebno opremo za izvajanje dejavnosti na trnici, pripraviti trni red in ga posredovati obèinskemu svetu v sprejem. Upamo, da bo trnica postala

Foto: Arhiv TIC Kanal
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Predsednik drave D. Türk s koordinatorkami akcije na Gorikem

Preventivna akcija

Otroci obdarili vzorne
voznike
Policija in medobèinska redarska
sluba sta 8. oktobra v Kanalu
in Desklah pripravili preventivno
akcijo Spet smo tu.
Njen namen je predvsem v ozaveèanju voznikov, da so otroci
spet na cesti ob vsakodnevni poti
v olo in nazaj domov. Ob tej
prilonosti so otroci z risbicami
prikazali svoje razumevanje udelebe v prometu. In voznik, ki je
bil med policijsko kontrolo pripet

z varnostnim pasom, imel priga
ne luèi in med vonjo ni uporabljal prenosnega telefona, je prejel
od otrok darilo - risbico in pa tudi jabolko.
Omenjeno akcijo izvajamo vsako
leto. Poleg tega pa smo letos otroke popeljali po Kanalu in jih
uèili pravilnega obnaanja v prometu.
Tekst in slika: Erik de Posarelli,
medobèinski redar
Vzorni vozniki deleni darila otrok

OBVESTILO

Obèina Kanal ob Soèi bo v sodelovanju z Lokalno turistièno organizacijo (LTO) Sotoèje v okviru regijske destinacijske
organizacije pristopila k projektu, v okviru katerega bomo pripravili promocijske materiale na temo poti miru  dedièina
1. svetovne vojne.
Vse posameznike v obèini Kanal ob Soèi, ki se ukvarjajo z dedièino 1. svetovne vojne, z zbiranjem gradiva in predmetov
iz obdobja 1. svetovne vojne, vabimo, da se oglasijo v Turistièno informacijskem centru v Kanalu.
Vse zainteresirane zbiratelje bomo vkljuèili v aktivnosti, ki jih bomo prijavili v projektu januarja 2011.
TIC KANAL
Tel. 05 3981 215
E-naslov: nika.testen@tic-kanal.si
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NA(ZA)GOVOR

Evropski teden mobilnosti in dan
brez avtomobila

Otroki vrve oivil tudi
nao ulico
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Andrej Maffi,
upan (SLS)

Spotovane obèanke in
obèani!

Ulica postala otroke delavnice

vsak pa je domov odnesel e unikatno ogrlico, izdelano po lastni
domiljiji.
Prijetno so nas z obiskom presenetili predstavniki policijske postaje
Nova Gorica s policijskim kombijem (marico) in z opremo za merjenje kolièine alkohola v krvi ter
merilnikom hitrosti. Otroke je najbolj zanimala notranjost kombija
in zavijajoèa sirena. Skupaj smo
ugotovili, da v marici ni niti malo
udobno in e manj prijetno.
Urice so tekle in èas je bil spet na
najveèji sovranik. olske klopi so
se ravno toliko ohladile, da so klicale nazaj. Najmlaje iz vrtca pa je
premagala utrujenost. Bilo nam je
lepo.
Hvala vsem mentorjem, osnovni
oli ter vrtcu Kanal in policistom,
da so se odzvali naemu povabilu.
Vidimo se prihodnje leto z drugaènim programom, vendar z istim
namenom.
Tekst in slika: Lora Zimic Mugerli

Postanek s prometnim ministrom

Muzejski vlak in poslovni
naèrti

Slovenske eleznice (S) so konec
oktobra pripravile poslovno sreèanje za njihove slovenske in poslovne partnerje v tovornem prometu
iz drugih evropskih drav. Sreèanja,
ki je v veèjem delu obsegalo potovanje z muzejskim vlakom med
Bledom in Kanalom, se je udeleil
tudi minister za promet Patrick
Vlaèiè.
Slovenske eleznice so s povabilom
ministra elele dati do godku veèjo
veljavo in predstaviti gostom poslovne naèrte za prihodnje leto. Na
elezniki postaji v Kanalu je mu-

Naj se vam naprej zahvalim za izkazano zaupanje na volitvah in
da ste mi zaupali vodenje obèine Kanal ob Soèi e za tiri leta.
Obljubljam vam, da bom delal le za dobro nae obèine in ne za
osebne koristi, niti v svojo korist niti ne bom dovolil, da bi se drugi
okorièali na raèun obèinskega denarja. Vsi vemo, da bo potrebno
biti zelo gospodaren in tudi varèen. Zato prièakujem od obèinskih
svetnikov, da bodo pozabili na volilno vroèico, ki je obèini e naredila kodo, in bodo odloèali po pameti in za projekte, ki bodo v
dobro vseh. Vsi bomo èez tiri leta polagali raèune svojim volivcem
in preprièan sem, da bomo imeli kaj pokazati. Glavne usmeritve,
ki jih bom zagovarjal, so osnovna omreja, ki morajo vsem zagotoviti
èim bolj enake pogoje bivanja, nadaljnje aktivnosti v skrbi za stareje obèane, kvalitetne osnovne ole in vrtci ter aktivno delovanje
vseh drutev.
Ohraniti moramo èut za vse, ki so osamljeni in teko preivijo iz
dneva v dan. Tu nam najveè lahko pomagajo prostovoljci, ki so
e dokazali svojo pripravljenost pomagati.
V teh prazniènih dneh Vam elim vsega dobrega, veliko iskrenih
trenutkov ter zaupanja v ljudi in prihodnost.
Skupaj lahko nae kraje polepamo in jih naredimo prijazne - zase
in za druge.

Foto: TIC Kanal

KANAL - K evropskemu tednu mobilnosti smo pristopili tudi letos z
nao tradicionalno akcijo Vrnimo
ulice otrokom za igro.
Namen akcije je vedno isti: pustiti
avtomobile doma in se odpraviti
v olo ali slubo pe, s kolesom ali
z vlakom. S tem pripomoremo k
èistejemu ozraèju, lepi okolici
predvsem pa naredimo nekaj za
svoje zdravje in dobro poèutje. Mi
smo se poteno razgibali.
Otroci so bili veseli, da so lahko
nekaj ur klasiènega pouka preiveli
na neobièajen naèin in so bili tudi
sami del evropskega projekta.
Skoraj tristo otrok iz kanalske ole
in vrtca se je pomerilo v znanju
priljubljenega plesa hip hop pod
vodstvom mentorice plesne skupine KREART Kristine Fabjan z mlajo plesno skupino. Za umiritev
energije pa je bila zadolena animatorka Diana Breèak, ki je otrokom pokazala osnove roène spretnosti v izdelovanju origami. Èisto

zejski vlak, na katerem je bilo poleg
prometnega ministra in vodstva
Slovenskih eleznic e priblino
120 poslovnih partnerjev, prièakal
tudi upan kanalske obèine Andrej
Maffi. Predstavniki S so se eleli
sreèati z njim, da bi izmenjali mnenja o pomenu eleznice za lokalno
skupnost in se pogovorili o monostih sodelovanja v prihodnje.
Ob tej prilonosti smo za goste
pripravili stojnico s promocijskim
materialom.
Tekst: Nika Testen, TIC Kanal

Z muzejskim vlakom v prihodnost eleznic

se (s)poznamo
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Ivan Vesely, zanimiv Èeh s smislom za humor in ljubitelj
ostalin 1. svetovne vojne

Prijateljstvo v uniformi

Slialo se je, da je na Vodicah lepo urejen spomenik padlemu vojaku
iz 1. svetovne vojne. In da zanj skrbi neki Èeh, ki prihaja veèkrat v Slovenijo. Vedno obleèen v vojako uniformo.
Ha, kaj dogaja?! Kdo je ta skrivnostni gospod? Pa mi Branko Drekonja,
soavtor knjige Po sledeh Ernesta Hemingwaya, omeni, da se je ta gospod vrnil na Èeko. Bil je namreè na slovesnosti ob 20-letnici Kobarikega
muzeja. Brankov prijatelj in soavtor omenjene knjige Aleksander Jankoviè Potoènik namreè e vrsto let prijateljuje z Ivanom Vesely in ga
vabi v Slovenijo na zanimive dogodke, ki jih pripravljajo ponazoritvene
skupine 1. svetovne vojne.
Sprauje: Petra Paravan

Katera so vaa zanimanja? S èim
se ukvarjate?

Lahko podrobneje opiete svoje
delovanje, konjièek?

Veèino prostega èas prebijem z
druino, preostali èas pa na potovanjih v slubi cesarja Franca Joefa

Predvsem gre za iskanje izgubljenega èasa. V mladosti me je k temu napeljal istoimenski roman
Foto: Osebni arhiv

Samo na kratko: zadovoljni èeki
upokojenec (180 cm, 100 kg, ustrezno opean), ki se z veseljem
potepa.

 tako imenovanega prvega.
Delati se trudim èim manj, saj v
moji starosti (67 let) menim, da
to ni najbolj posreèena ideja.
Poklic: energetika  visoka napetost  monter, tehnik, dispeèer, mali
ef v majhnem podjetju.

Gospod Vesely, se lahko
predstavite bralcem Mosta?

Spomenik v prvotnem stanju

se potruditi, da bi uniformi in njenemu èasu dali, kar jima pripada.
Po doloèenem èasu lahko le z obèudovanjem damo klobuk dol,
predvsem zaradi dejstva, da so nai predniki, pri svojih bistveno
manjih zmonostih, uspeli toliko
narediti.
Takrat ugotovite, da princeske niso
neèimrne in nadvojvode naduti.
Nasprotno  prav v primerjavi z
znanimi osebnostmi dananjega
èasa mi samo vljudnost, ki jo imam
do princes in nadvojvod, brani
imenovati znane osebnosti s pravim imenom.
Kako ste se seznanili z
Aleksandrom  Saotom J.
Potoènikom?
Kako sem se spoznal s Saom, se
resnièno ne spomnim, ampak zdi
se mi, da je Saa moj najbolji prijatelj e od pamtiveka. Verjetno
pa to le ne bo tako dolgo.
Kako ste povezani s Slovenijo?
Priblino takole: do potepuhov so
ljudje navadno prijazni, ampak res
se pri vas poèutim kot doma!
Domaèe skrbi in dolnosti v teh
esto kilometrih izgubijo na tei.
Vem zanje, a me ne muèijo.

Negovanje spomina na 1. sv. vojno

grob. Ste ugotovili, da so v tem
grobu pokopani sorodniki?
Lahko opiete projekt, ki ste si
ga zamislili na Vodicah?
Vse se je zaèelo s popravljanjem
spomenika FML Novaka von Arientti, ki ga je izvajal na tradicionalni
regiment k. k. Landwehrinfanterieregiment No 2 Linz in va domaèi regiment k. u k. Infaterieregiment No 97 Solkan. Pri delu sem
odkril v bliini majhen zaraèen
spomenik nekega vojaka. Na alost
je ta imel smolo, ker ni bil v planu.
Tako mi je padlo na misel, èe
Oberst obnovi spomenik ranjenemu Feldmaralu, bi moral Feldwebel poskrbeti za padlega Leitnanta.
Potem sem na vse pozabil. Pri
enem naslednjih potovanj po Monarhiji je bilo slabo vreme, tako
Foto: Osebni arhiv

V iskanju izgubljenega èasa Ivan Vesely nael smisel

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Marcela Prousta. Od tedaj obèudujem 19. stoletje, predvsem belle époque, ki me prevzame z delavnostjo, povzdignjeno duhovnostjo in pojmovanjem èasti. Preprièan
sem, da nai preteklosti veliko dolgujemo, lahko bi se iz nje ogromno
nauèili. Zdelo se mi je, da je najlaje
dojeti duh tega èasa skozi vojsko.
Menim, da je vojska najbolj zanimiv in tudi najbolj opisan del takratne drube  vkljuèuje namreè
vse sloje ljudi. Ne gre za militarizem. Kako bo vendar nekdo militarist, èe pa je bil v jarkih ob Soèi.
Pozneje sem ugotovil, da je podobne ideje gojilo veè ljudi, tako na
Èekem kakor tudi v tujini. V tujini
namreè niti ni bila prekinjena tradicija (spomina na 1. svetovno vojno)
in to vzdrevanje se je razumelo
kot èastno dejanje. Potem pa je
bilo dovolj le obleèi uniformo in

Kaj poènete na Vodicah? Sliali
smo, da obnavljate spomenik -

in v skrbi zakoncev Vesely

da je edino delo imelo smisel.
Opravièujem se vsem uradom in
intitucijam, da nisem zaprosil za
Grant niti za dovoljenje, ker ne
bi utegnil narediti, kar bi elel.
Veèinoma je pri vas namreè lepo
vreme.
V enem tednu je bilo vse konèano.
Kamen za okras je dal solkanski
kamnolom zastonj. Pokazalo se je,
da spomenik spominja na poroènika Franza Klingerja. Ostali del
napisa manjka. V vojakih arhivih
v Pragi in na Dunaju mi ni uspelo
dobiti veè informacij, tako da gre
bolj ali manj za Unbekannter
Krieger (neznanega vojaka).
Nisem bil preprièan glede svojega
projekta, ampak izkazalo se je,
da je spomenik zaivel, èeprav
je samo v gozdu. Nekdo pride in
na spomenik poloi patron, drugi
zamenja baterijo v luèki.
Tako da pokorno javljam!, èe mi
nihèe ne bo prepovedal, bom tam
dopolnil prazen prostor s podobnim spomenikom z napisom SOLDATO IGNOTO. S kriem na sredini bi kompozicija dobila simetrijo
in to ne le prostorsko, paè pa tudi
zgodovinsko. Spotujem in obèudujem namreè vojske obeh strani.
Lahko predstavite uniformo, v
katero ste obleèeni? Kaj
predstavlja in v katero
ponazoritveno skupino spada?
Imate e kakne druge uniforme,

se (s)poznamo
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Èe dovolite, bi z veseljem rekel
mladenièem, ki so si izborili tako
zaelen peèat nesposoben, da
so se izognili prvi moki (oziroma
dravljanski) dolnosti, naj pretehtajo, kolikokrat lahko e to naredijo, navsezadnje dobijo enak peèat
v odnosu do ivljenja. Vojak ni militarist, vojne ne mara (kdo jo sploh
ima rad?). Ampak menim, da je
nujno biti vojak, èe ne obèuduje
ivljenja in usode ovce. Ne obsojam, niti sam nisem z veseljem el
k vojakom, in bil sem slab vojak.
ele danes vidim, da mi je dala vojaèina veè kot jaz njej.
In uniforma? Ta je vojaku v ponos.
V èasu miru morda edini ponos.
Zato jo je treba toliko bolj spotovati in èititi njeno èast. Uniforma
namreè vsakemu, ki jo obleèe, zravna hrbet in ga odvadi delati kompromise. In ni pomembno èe je
uniforma iz èasa Marije Terezije,
Napoleona, Franca Joefa ali sodobna. To sem preveril. Poleg tega
uniforma naredi mokega armantnega  mislim, da dame to dobro
vedo.
Kakna se vam zdi Slovenija v
primerjavi s Èeko?
Mislim, da sta si oba naroda zelo
podobna in to ne le po jeziku. Kar
zadeva napake, vidim enake na
Èekem  tudi jaz jih delam. A Slovenci se mi zdijo e bolj delavni in
zaradi tega bolj bogati, bolj druabni, bolj zadovoljni. To domnevam zato, ker ne vidim tujih delavcev, brezdomcev in beraèev (morda sem slabo gledal?) Celo bi rekel,
da se pri vas ni dvignil puhel ponos. In ker ne znam hvaliti, moram
dodati, da se po mojem mnenju
za taken napredek lahko zahvalite
svoji religioznosti, ki smo jo mi Èehi zanemarili. Sam se v uniformi
pogosto udeleujem bogosluja
(moj regiment ima lasten poljski
oziroma zloljiv vojaki oltar z relikvijo cesarja Karla I.), ampak ele
polna cerkev v empasu mi je po-

Kakno mnenje imate o
1. svetovni vojni?
Priznam, da nimam lastnega mnenja o vojni. Nisem je doivel. Poleg
tega nisem ne politik, ne diplomat,
niti zgodovinar. Vem samo to, da
vojne sledijo, ko vladar odpove.
Posledice pa nosijo nedolni (v
preteklosti tudi vladarji, a ti èasi
so e mimo). Zdaj si dovolim citirati
svojega deda, ki se je vrnil s fronte
ranjen, a z medaljo za hrabrost:
Vojna je svinjarija!. In je el opravljat svoje delo brivca h kmetom,
ker so Ferdinanda, katerega je bril
poprej, ubili v Sarajevu. Nikakor
pa ne bi rad slial, da bi kdo zasmehoval èast njegovih tovariev, e
posebej padlih. Tudi to je svinjarija.
A ti èasi so, hvala Bogu, mimo.
(Ded Ivana Vesely je bil brivec prestolonaslednika Franca Ferdinanda,
ki ga je z eno Zofijo Chotkovo v
Sarajevu ustrelil Gavrilo Princip.
Prestolonaslednik je ivel na gradu
Konopite, ki je v bliini mest Èerèan (Èerèany), iz katerega je doma
na sogovornik, op. avtorica)
Kolikokrat ste bili v Sloveniji in
ob katerih prilonostih
(prireditvah, ponazoritvenih
skupinah)?
Glede tega morate vpraati Saota.
On je inteligenten, morda bo
vedel
Jaz ne vem  sem le fizikalec.
Spominjam pa se akcije od Ljubljane preko Krnskih jezer, Mosta na
Soèi, Tolmina, Javorce, Svete gore
do Gorice. A bolj kot vse drugo se
spominjam prijateljev (in bolnikih
sester) iz regimentov v Solkanu,
Bovcu, Ljubljani in povsod po Monarhiji. Prihajam s svojim regimentom iz Linza ali pa sam. Saj
gre le za eno armado in en vojak
spada v to vrsto.
Veseli me, da konèno po sto letih
zaèenjamo objektivno vrednotiti
preteklost. Samo na tak naèin se
lahko kaj nauèimo. Da je to res,
so z udelebo ob 20-letnici kobarikega muzeja potrdili vai najviji
dravni predstavniki in obiskovalci
iz drugih drav. Zgleda, da smo
se le spomnili na VIRIBUS UNITIS!?

sem tudi renesanso v Firencah in
èastitljivost Dolomitov. V bistvu
ne prekoraèim meje nekdanje Monarhije. Ob vikendih pa imam mo-

bobnarja? Ste igrali morda v
kaknem bendu?
V davnih èasih, ko je bilo na bojièu

Spredaj zakonca Marija in Ivan Vesely, v ozadju hèi Dana ob spremstvu Raoula
in Gabriela Hohenberga, praneèakov Franca Ferdinanda

nost pri spominskih akcijah uivati
v uniformi, predvsem pa v drubi
prijateljev iz polovice Evrope.
Potujem z avtodomom, ki mi
daje obèutek svobode in mi prihrani tudi èas. Prvi avtodom sem izdelal kar sam, zdaj pa dajem prednost predelanemu dostavnemu
vozilu. Poleg mene in uniform je
dovolj prostora za mojo eno in
dva psa (hèerki dvojèici sta e nekoliko odrasli). Vedno bolj pogosto
se vozim z motorjem, eni se stoi,
jaz pa postajam vse veèji potepuh.
Za potepuhe pravijo, da nad njimi
sonce nikoli ne zaide. To lahko potrdim in vam tudi priporoèam.
Sliali smo, da ste tudi vojaki
bobnar? Kakna je vloga

e moè videti in sliati, je bobnar
prenaal poveljnikove ukaze s pomoèjo dogovorjenih znakov.
Pozneje in danes se bobna le pri
maru.
Igrat v bendu si nisem upal, ker
sem amater. Ne gre mi niti z Napoleonovimi tamburi, ki znajo tradicionalne mare.
Vendar e nekaj: ko me veseli bobnati, veseli tudi vojake marirati.
Takrat ni problem splaiti dragonarjem konj ali razgnati civiliste
na ploènik. Ne verjamete? Pridite
pogledat. Vljudno vabimo!
Iskrena zahvala Ivanu Vesely in
prevajalki iz èeèine Heleni Stubelj,
Èehinji iz Prage, ki e veè kot 40
let ivi v Renèah.
Foto: Duan Indof

Potep po Monarhiji

novno dopovedala, v èem je skrivnost vere. Veè o tem ne vem, ampak mislim, da to zadostuje, da se
bom z veseljem vraèal k vam.

Foto: Mateja Perpar

Foto: Osebni arhiv

ki jih uporabljate za druga
obdobja? Kaj nam lahko poveste
o uniformah, razliènih tipih
uniform?
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Potujete veliko po Evropi in
drugod? Kako potujete?
Vzamete druino s sabo?
Priblino takole: v èasu petdesetih
let socializma sem bil enkrat v Jugoslaviji. Ko sem se vraèal, sem
moral izpolniti vpraalnik: kaj sem
videl, koga sem sreèal, kaj sem govoril. Takole: morje, nikogar, nièesar. Ampak to ni bilo potovanje.
Vesel sem, da sem doivel svobodo
in zdaj se pridno trudim nadoknaditi zamujeno. Zato vem, da v Ljubljani igrajo najlepo La Traviato,
najlepa jesen je v Toskani, odkril

Ivanu priznanje ljubljanske ponazoritvene skupine IR 17
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Po sledeh Valentina Stanièa

Zgleden duhovnik, dobrotnik
in vzgojitelj
Valentin Staniè upravièeno velja za eno najpomembnejih osebnosti
na Gorikem v èasu kulturnega prebujanja Slovencev. Njegovo delo
ni bilo omejeno samo na cerkveno podroèje, kjer je pokazal izredno
iznajdljivost, paè pa ga je odlikovalo tudi globoko èlovekoljubje in èut
za socialne potrebe ljudi. Kot olski nadzornik je skrbel za napredek
olstva. Bil je tudi pesnik, prosvetitelj, ustanovitelj gluhonemnice v
Gorici leta 1840, Sklada olskih tipendij leta 1844 in tik pred smrtjo
tudi Drutva zoper muèenje ivali, prvega v avstroogrski monarhiji.
Pie in slike: Marko Valentinèiè

Otrokom zidal olo
Otroke je uèil in jim zidal olo, ki
ji daleè naokrog ni bilo enake, saj
je zrasla na ostalinah dvorca francoskega grofa. Imenitnost nekdanje stavbe izprièuje sonèna ura z letos odkrito letnico 1728. Za vsako
delo je bil roèinjski vikar pripraven.

Slovesno odprtje Doma Valentina Stanièa

Iz hine kanalske ole se je Staniè
podal najprej v trivialko v Gorici
in na Trbi, nadaljeval olanje v
Celovcu, nato v Salzburgu dokonèal tudij na gimnaziji, filozofiji in
bogoslovju. V duhovnika je bil posveèen leta 1802. Predvsem gorniki
in nemko govoreèi svet pozna
Valentina Stanièa kot izvrstnega
gornika in prvopristopnika na Veliki Klek in Watzmann. Pred 210 leti
jih je ne le osvojil, viino jim je tudi
izmeril. Isto je storil leta 1808 na
Triglavu, ko je kaplanoval na Banjicah. Od leta 1809 do 1819 je bil
vikar v Roèinju, nato pa do svoje
smrti stolni kanonik v Gorici.
Stanièevo roèinjsko obdobje
Lani smo praznovali 200-letnico
prihoda Valentina Stanièa v Roèinj,
letos se veselimo obnovljene Stanièeve ole. Roèinjsko obdobje je
poleg skrbnega dunopastirstva
zapolnil s tevilnimi dejavnostmi
tudi na drugih podroèjih, tako da
je bil imenovan, èeprav le navaden
vikar, za olskega inpektorja v kanalski dekaniji.
Veliko lepega, a tudi hudega je
doivel Staniè v Roèinju. Komaj je
priel, e je prila v deelo vojna.
Francozi so prinesli z njo tudi marsikaj dobrega. le na novotarije so
ljudje sprva nezaupno gledali. Za
vojno je prila bolezen. Runje (èrne
koze) so morile po vaseh. Roèinjce
pa je pred njimi varoval Staniè, ki
se je prelevil v zdravnika. Kar s trni

je cepil, ko ni imel drugega pripravnega orodja.
Vsestranski gospod
Francozi so morali iz deele. Za
seboj so poruili most èez Soèo v
Kanalu. Kdo naj zgradi most, èe
ne roèinjski gospod. Vrv je napel
èez Soèo, izbil sodu dno, ga privezal na vrv in tako plul èez Soèo,
meril in vodil delo pri postavitvi
lesenega. Za vojno in boleznijo je
prila e lakota. Sua je unièila ves
pridelek. Zopet je bil Staniè tisti,
ki je skual pomagati. Naravnost
cesarju je pisal za pomoè in to v
verzih.
Sila nas stiska. Franc, dajte kruha.
Èe ne o Bog! Hitra bo smrt.
Dosegel je, da so zgradili v Kanalu
nov most namesto zasilnega. Ob
bliajoèi se 200 letnici si zaslui
spominsko obeleje, vsaj zaradi
loka nad kopnim, ki ni bil nikoli
poruen.

èilo, ki pravi, da je med slovenskimi
deelami imela Primorska zelo nizek odstotek za olo godnih otrok,
ki so dejansko obiskovali ole. Na
Gorikem je ta odstotek postopoma rasel. 1830. je bilo v olah 6%
oloobveznih otrok, 1840 13% in
1847, v letu Stanièeve smrti 29%.
K temu so zagotovo prispevale tudi leta 1844 ustanovljene Stanièeve
fondacije, s katerimi je s svojim
denarjem poskrbel za tipendije
sorodnikov, za nakup knjig in olskih pripomoèkov za revne uèence
v trivialkah v Kanalu, Roèinju in na
Banjicah ter za nagrado dveh najmlajih pridnih uèencev v goriki
normalki in treh natetih ljudskih
olah.

Kanalski uèenci z risbicami o Stanièu

S fanti je prepeval na vasi in se
menda vèasih tudi zavrtel. ola je
potekala velikokrat v naravi, kjer
je z otroki tudi telovadil, na blinji
Soèi jih je uèil plavanja. Kako si
predstavljajo kanalski olarji Stanièa kot uèitelja kaejo risbe, ki bogatijo vitrine v prvem nadstropju,
govorijo o Stanièu pa tudi na stenah Stanièevega doma pod Triglavom in Planinskega doma pod Jeo.
Kmete uèil naprednega
kmetovanja
Roèinjski gospod je kmete uèil napredno kmetovati, gnojiti, orati,
saditi in obrezovati sadje ter trte.
Tesaril je, pesmi je prevajal in pisal
ter jih sam tiskal, tudi e na Banjicah. V Posoki dravni knjinici v
Gorici (in danes s kopijo v vitrini)
je shranjen najmanji (9,5x7,5cm)
Stanièev osebni roèinjski tisk iz leta
1816 z naslovom Stabat mater, ki
vsebuje tudi pesem Na moje lube
olerje in olerce. Prva kitica je izklesana na kamniti ploèi na proèelju obnovljene Stanièeve ole in se
glasi: S oète enkrat veseliti, morte
sdaj se rad vuèiti, h dobrim nucat
to mladost!
Vzpodbujal in skrbel za olanje
na Gorikem
Da so bila tirideseta leta za Stanièa
pri vzpodbujanju olanja otrok zelo plodovita, pove ohranjeno poro-

Obuditev Stanièevih tipendij
Kanalski dekan Venceslav Bele
opozarja leta 1925 na spanje
teh tipendij, saj je bila zadnja
podeljena Mihaelu Stanièu
1920 leta. Zadnji dokument iz
leta 1934 izprièuje, da je bilo
premoenje Stanièeve fondacije
preneseno Dobrodelni bratovèini v Kanal ob Soèi. Zato predlagam Obèini Kanal ob Soèi
obuditev Stanièevih tipendij.
Tako bi ne le z besedami, ampak v dejanjih ohranjali Stanièevega duha odgovornosti, delavnosti, nesebiènosti in portovalnosti.
Projekt Sledi Valentina Stanièa
Nateta, e ohranjena dela roèinjskega gospoda si zasluijo v originalu ali vsaj v faksimilu èastno
mesto v obnovljeni Stanièevi oli,
kar naèrtuje projekt Sledi Valentina
Stanièa za pridobitev evropskih
sredstev èezmejnega sodelovanja
Italija-Slovenija.
e vedno so aktualni njegovi pogledi na ivljenje, delo, solidarnost
in mlade, a zapostavljene ljudi.
Tem je posveèal glavno skrb, jih z
osebnim zgledom ter materialno
in moralno podporo spodbujal k
uèenju in delu. Skrbel je za ohranjanje etiènih vrednot preteklosti,
a bil tudi za sprejemanje novih pozitivnih pridobitev èlovekega uma.
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Dom Valentina Stanièa

Foto: Simon Prinèiè

Roèinjci smo 26. septembra letos dobili Dom Valentina Stanièa. Tako
so se uresnièila veèletna prizadevanja, da bi v prostorih nekdanje ole
uredili prostore, namenjene krajanom Roèinja in Doblarja.
Pie: Vanja Gabrijelèiè

Roèinjci veseli in hvaleni ob novi pridobitvi

Stara ola, kot jo pogosto imenujemo, ima za Roèinjce posebno
vrednost. Nanjo nas veejo mnoga
otroka doivetja, saj je bil to na
prvi hram uèenosti vse do leta

1976, ko jo je potres tako pokodoval, da pouk v njej ni bil veè varen. Ohranja pa tudi spomin na
duhovnika Valentina Stanièa, ki
je med naimi predniki deloval

med letoma 1809 in 1819. Prav
on je najbolj zasluen, da je bila v
Roèinju zgrajena ena prvih ol na
Gorikem. Kupil je namreè staro
hio, jo dal podreti in na njenem
mestu zgraditi olo. Dela je vodil
sam, tudi potem ko je e bil kanonik v Gorici. Misel na Stanièa je bila ob odprtju po njem imenovanega doma rdeèa nit kulturnega programa. Oblikovali so ga pevci MePZ Joe Srebrniè iz Deskel, uèenci
iz Roèinja in blinje okolice ter plesalke skupine KreArt. Tako smo
med drugim lahko prisluhnili Stanièevi pesmi Vesela pastirica iz Lokovca, ki jo je uglasbil Stanko Jericijo, zapela pa jo je Nina Mrak.
Marko Valentinèiè je v nagovoru
osvetlil delo tega vsestranskega
duhovnika v èasu njegovega bivanja v Roèinju. upnik Joe Miku
pa je ob blagoslovu v nagovoru
spomnil na al prezrtega Roèinjca,
patra Romualda Sittarja (1663 1733), gvardijana na Trsatu in Sveti
gori, enega najzaslunejih, da je
bila leta 1717 kronana svetogorska
Marijina podoba. Dom Valentina
Stanièa sta simbolno s posaditvijo
lipe odprla upan Andrej Maffi in

Foto: Simon Prinèiè

Zrasel iz nekdanje ole

Lipa v Stanièev spomin

predsednik KS Roèinj  Doblar Rudi
Brezavèek.
Roèinjci smo veseli nove pridobitve.
Hvaleni smo vsem, ki so si prizadevali, da bi staro olo reili pred
propadom, in vsem, ki so omogoèili, da so se njihova prizadevanja
tudi uresnièila.
Foto: PGD Kanal

PGD Kanal

Tabor pod Jeo
Foto: PGD Kanal

Leto se blia koncu in vsak po svoje ocenjujemo prehojeno pot. Èlani
Prostovoljnega gasilskega drutva (PGD) Kanal smo ob pogledu nazaj
lahko zadovoljni. Èeprav nas spremljajo problemi, smo bili v letu 2010
delavni in uspeni.
Pie: Eva Knafelc

Ta prava gasilska ob uspenem letu

e v juniju smo s tremi tekmovalnimi desetinami uspeno nastopili
na dravnem tekmovanju. Nae
dobre rezultate smo s tremi prvimi
mesti in enim èetrtim e potrdili
na tekmovanju Gasilske zveze Gorike, ki smo se ga udeleili v oktobru.

Veseli smo, da smo letos uspeli
poskrbeti tudi za nae najmlaje.
Junija smo za pionirje in mladince
organizirali tridnevni gasilski tabor
v planinski koèi pod Jeo, kjer so
nai najmlaji nabirali znanje za
srebrno in zlato gasilsko znaèko,
se seznanili z gasilsko tehniko in

V oktobru, v mesecu poarne varnosti, smo organizirali vajo operative na povrini podjetja Aha - Plastik. Zadovoljni smo z odzivom,
saj se je vaje udeleilo 30 èlanov.
Po konèani vaji smo vsi skupaj
ugotovili, da imamo veliko znanja,
da pa je e veliko stvari, ki se jih
lahko nauèimo. Zato so takne in
podobne vaje dobrodole.
Upamo in elimo, da bo tudi leto,
ki prihaja, tako uspeno in bi nas
teave in problemi ne zaustavili,
ampak bi tudi v prihodnje sodelovali, se izobraevali in skrbeli za
svoj podmladek.

Foto: PGD Kanal

Z gasilskega tabora za najmlaje

v prostem èasu hodili na izlete.
Naa elja je, da bi ta tabor pripravili vsako leto in bi postal tradicionalen.

Kjer bo gorelo
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Mohore Bla'u

Foto: Druinski arhiv

Vas Markièi sestavljajo trije zaselki: Markièi, Trpiène in Èerenjeva vas
ali Èerenjevca. Trpiène in Markièi se e uporabljata, poimenovanje
Èerenjeva vas pa se je opustilo. Zdaj hodijo Markèarji tje v ouno
vas. Pri Markièih sta prevladovala dva priimka: Markiè in Bajt, na Trpiènem in v Èerenjevci pa nidarèiè. Vsi trije zaselki skupaj so bili
tevilèno moèni, saj so teli leta 1890 celih 108, leta 1930 pa 105 prebivalcev. Danes nas je le e 16.
Opisuje: Helena Vuk

Na Mohore Bla'u - Mohor Markiè

Tako kot povsod je tudi nao vas
sestavljal mozaik razliènih ljudi.
Nael si prav vse: od zelo delavnih,
manj delavnih, skopih, radodarnih,
vraevernih in e bi lahko natevali.
Nekateri so bili obdarjeni s smislom
za humor, spet drugi so bili pa bolj pusti (pustaèoti). Prav o vsakem
bi se lahko marsikaj napisalo.
Vendar zaslui posebno mesto
Mohor Markiè (Mohore Bla'u).
Rodil se je pri Markièih leta 1896,
kjer je ivel vse do odhoda v dom
upokojencev Petrovo Brdo v estdesetih letih 20. stoletja.
Kruta usoda
Mohore je bil slep. Nizek, droben
mo, opirajoè se na palico, s pipo
v ustih je pogosto stal ob kamnitem portonu. Mimo je vodila pot
in bila je velika verjetnost, da lahko
kmalu spregovori s tem ali onim
mimoidoèim. Obleèen je bil v ponoeno kamiolo, ki je ohlapno visela na njem. Pod potlaèeno kapo
so se skrivale oèi, ki jih ni bilo veè,
prekrite z vekami.
Njegova usoda je bila kruta.
Oslepel je e odrasel. Najprej se
mu je na oèesu naredil tvor. Ko se
mu je predrl, se je razlilo tudi oko.
Tako so pripovedovali. Na drugo
oko je oslepel, ko je peljal z voli
drva v Èedad. Pri razpreganju ga
je vol z rogom nesreèno udaril v
zdravo oko. Mohore je oslepel in
konèane so bile mladostne sanje
o dekletu, druini. Na dom je sestra
Tinca pripeljala zeta in Mohore je
ostal pri hii, vendar ne v breme.
Inteligenten in delaven
Mohore se je preivljal sam. Bil je
zelo inteligenten in delaven. Slep

je izdeloval grablje, kosièa in oselnike. Pletel je koe, koare, koe
za dojenèke. Na strunici, ki jo je
nono poganjal, je izdeloval roèaje
za fauèèe, za noe, valjarje in e
marsikaj drugega. Opravljal je razna dela, kot je krmljenje goveda,
kidanje gnoja. Ko je bila sezona
pletja, okopavanja, si ga pod noè
videl z motiko na rami in palico v
roki, kako poèasi tipa po poti do
njive. Kam gre zdaj, ko bo noè?
Plet ali osipavat krompir, koruzo.
Kar se je paè ob tistem èasu poèelo.
Meni je vseeno podnevi ali ponoèi. Ponoèi je hlad, ni obadov, ni
muic. je bil odgovor.
Igral je na harmoniko. Vsi Markèarji so bili dobri plesalci, saj so se
ob Mohorjevi harmoniki e zelo
zgodaj nauèili plesati.
Ko je Mohore oslepel so mu hodili
vaki fantje vsak veèer delat drubo. Tako je bilo na vasi, pod orehom, zbiralièe mladih, kjer se je
kaj zapelo in katero reklo.
Markèarji so bili dobri pevci in e
od nekdaj se je ob veèerih veliko
prepevalo. Tako kot povsod, so se
fantje med seboj pogovarjali o
marsièem  o dekletih in vragolijah,
ki jih bojo poèeli ali pa so jih e
poèeli. Tam je bil smeh.
Nekoè so se domislili, da spravijo
ponoèi Tonovega mua (osla) na
gank. Z vsem navduenjem so se
lotili opravila. Bili so preglasni,
mu pa tudi ni bil tiho pri prenaanju na gank. Peterè Tonov se je
zbudil in posegel v akcijo.
Marjuta, Marjuta mua kradejo!
Fantje so se potiho umaknili in namero opustili.
Zabava, smeh in ples
Da je bilo na vasi zabavno, o tem
ni dvoma. Zato je marsikaterega
starejega premamila radovednost
in marsikatero uho je skrivaj prisluhnilo pogovorom na vasi.
Radovednost je znana enska lastnost. Iz izkuenj vem, da tudi moki niè manj ne zaostajajo. Vendar
v naslednji prigodi nastopa enska.
Fantje so opazili, da nekdo skrit
za kamnito kolono prislukuje.
Pa zapojmo e eno, je dejal Toni
samo e prej grem odtoèit.
Priblial se je koloni in opravil svoje.
enièka se je priela k zidu, bila
tiho kot mika in prenaala niè kaj
prijetni pripetljaj. Takrat se oglasi
e Janez. Tudi jaz moram odtoèit! To bi bilo prehudo. ena se

je odlepila od zida in zbeala.
Fantje so se veselo nasmejali.
V slabem vremenu je bilo zbiralièe
v Blaevi hii. Te navade so se prenesle tudi na kasneje generacije.
Tam smo se seznanjali tudi z dogodki iz preteklosti, sedanjosti, o
vraah, o strahovih in e o marsièem. Tam je bil smeh in ples doma.
Ob nedeljah po mai so se pri Mohorju ustavljali mladi tudi iz drugih
vasi, ki jih je pot domov vodila mimo.
Mohore,ali nam zagode kajno?
In Mohore je zagodel in zaplesalo

ali moki.
Po otipu je spoznaval denar in loèil
vrednost. Nekdo mu je nekoè, za
opravljeno delo, hotel podtakniti
bankovec manje vrednosti. Mohor
je denar potipal in ugotovil, da ni
dovolj. Malo je poèakal, nato je
dejal: e nekaj manjka?
Oni je nekaj pomencal. Takrat je
iz Mohorja privrela vsa nakopièena
grenkoba, razoèaranje in boleèina.
Besede so vrele iz njega, obtoevale sleparsko duo, pokvarjen svet,
brezobzirnost in e in e. Iz praznih
oèesnih jamic, zastrtimi z vekami
Foto: H. Vuk

Pogled iz Markièev

V vasi Markièi vztraja samo e 16 prebivalcev

se je. Plesali smo v izbi. Bilo je veselo in dosti smeha. Tinca ni nikoli
pogodrnjala, kljub konfijonu. Z
leti se Mohoretu ni vedno dalo igrati. Potrebnih je bilo veè proenj
in prigovarjanja, da nam je zagodel
kakno poskoèno. Ko mu je bilo
dovolj, nas je odpravil:
Ben, za dan's bo zadost'. Pa drugiè
e malo. Bjete domu!
Po hoji razloèeval ljudi
Nekoè je s harmoniko spremljal
makare. Ker je bil prej moèan naliv, so potoki narasli. Èez narasle
potoke so fantje Mohorja in njegovo harmoniko prenaali na hrbtu.
Mohore je bil dober sogovornik,
prav tako tudi Tinca. Zelo duhovito
je pripovedoval in se poleg smejal.
Nekoè je razlagal, da mu uporaba
lice pri jedi ni najbolj veè. Raje
ima vilice. Vpraali smo ga zakaj.
Odgovoril je:
Zato, ker se v moji upi utapljajo
muhe, in nikoli ne vem, koliko sem
jih pojedel.
Da je muh bilo veliko, smo mu kar
verjeli. Vsaka hia je imela hlev.
Pred vsakim hlevom je bil kup gnoja. Muja zalega se je na veliko rojevala.
Poznal je vse poti in pot do vsake
hie v vasi. Problem je nastal, ko
so nastale spremembe  nova pot,
spremembe v hii  dozidave. Teh
sicer za èasa Italije ni bilo veliko.
Takrat se je samo ivotarilo.
Po hoji je poznal vse ljudi v vasi.
Za ostale pa je vedel, ali je enska

so pritekle solze. Nihèe, ki je bil
poleg, nikoli ni pozabil tega, pa
tudi nikomur veè ni prilo na misel,
da bi ga osleparil.
Nagajivo z otroki
Grdo je preklinjal tudi tedaj, ko je
naletel na oviro in se spotaknil ob
njo. In tudi takrat, ko so mu otroci
zameali orodje v delavnici. V
njegovo delavnico se je prilo po
strmih lesenih stopnicah. Stopnice
so kripale, zato nihèe ni priel neopaen v delavnico, èe je bil Mohore v bliini:
Niè ne hod gor. Mi bo e kako
neumno nakuhal. V moji delavnici
nimajo otroci kaj iskati.
Èe ga niso ubogali, jim je zagrozil
s palico. Sicer se je rad pogovarjal
z njimi. Drail jih je, postavljal dvomljive trditve in se ob njihovem
ugovarjanju veselo smejal.
e nekaj moram omeniti. Dokler
je Mohore e videl, je plezal po
drevesih kot veverica. Tudi Tinca
je plezala kot veverica in je la na
vsako sadno drevo v sam vrh. Ko
je oslepel, je e vedno plezal na
sadna drevesa, vendar na tista, ki
jih je poznal. Vedel je, kako je drevo razvejano. Sosed ga je nekoè
videl, kako med vejami obira èenje.Bo padel, Mohore. Saj bi ti
jih jaz nabral. Vje ki! Èe bom
èakal, da mi jih bojo drugi nabirali,
jih bom bolj malo jedel.
Tak je bil Mohore. Popestril je vako ivljenje in vanj vnesel veliko
veselja in dobre volje.
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Ob dnevu spomina na mrtve

letnico zmage nad faizmom in
nacizmom. Poleg tega mineva tudi
30 let od smrti vrhovnega poveljnika partizanske vojske Jugoslavije,
marala Tita.
Koledarsko leto se poèasi blia
koncu, v borèevski organizaciji Deskle pa s programom zrejo v prihodnost, saj jih prihodnje leto èaka
veliko praznovanj. Tako bodo poleg tradicionalnih prireditev pripravili in prav posebej izpostavili slovesnost ob 70. obletnici ustanovitev odbora Osvobodilne fronte.
Boo Lovièek
Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Borci niso pozabili
na rtve

Deskle - Kanal v Rodeu, grobnici
pa na pokopalièu na Gorenjem
polju in na pokopalièu v Prilesju.
Pred praznikom reformacije je borèevska delegacija v oblaènem in
turobnem vremenu obiskala omenjene spomenike in grobove ter
nanje poloila opek cvetja in sveèe. Z minuto molka pa je poèastila spomin na umrle v vojni in povojnih pobojih ter tako opravila
dolnost, ki jo zahteva èlanstvo v
organizaciji ZB Deskle. Letos so se
teh dogodkov spomnili e posebej
slavnostno, saj praznujemo 65.

Spomin na umrle poèastili ob spomenikih

V krajevni organizaciji Zveze borcev
za vrednote NOB v Desklah so se
na èetrtem posvetu odbora med
drugim dogovorili za poklon spominu na umrle in obisk spomenikov ob 1. novembru. Na obmoèju,
ki see od Prilesja do Kanala, ima

krajevna organizacija v oskrbi pet
spomenikov in dve grobièi.
Spomeniki so ob glavni cesti v Plavah, pri mostu èez Soèo na desnem
bregu pri Desklah, pri O Deskle,
ob elezniki progi na Skalah in
na levi strani Soèe ob glavni cesti

in ob grobièih v oskrbi KO ZB NOB Deskle

v objektivu

10
Jubilej Likih deklet

Pojejo iz srca in za
vsakega
Foto: B. Bizjak

V soboto, 16. oktobra 2010, se je zgodil dan D za Vokalno skupino
Lika dekleta. V letu, ko obeleujemo desetletnico naega delovanja,
smo elele pripraviti za nae zveste poslualce, podpornike in prijatelje,
koncert, ki bi bil jubileju primeren.
Pie: Metoda Humar

pot v nai vokalni skupini. Zaèele
smo kot oktet, pozneje se je tevilo
nenehno spreminjalo. Trenutno
nas vztraja sedem. Pot nas je vodila
po naih vaseh, tudi gozdovih, po
nai obèini, v Beneèijo in tevilne
druge kraje na Primorskem. Vmes
so nam to pot prekriali tudi liki
fantje in skupaj z njimi smo kot
meani pevski zbor pod vodstvom
Aleksija Valentinèièa nastopili na
reviji Primorska poje. Zapele smo
ob najrazliènejih prilonostih: na
proslavah, komemoracijah, prireditvah, porokah, obhajilih, cerkvenih praznovanjih, boiènicah, predstavitvah knjig, odprtjih razstav,
skupaj z drugimi zbori in samostojno ter vsako leto na naem letnem
koncertu ob dnevu dravnosti v
dvorani v Ligu. Poleg tega smo Lika dekleta v kraju deklice za vse
in nam nobeno delo ni teko.
Hvalene vsem, ki so z njimi

Deset let za pojoèi cvet Likih deklet
A ta dan bi nam skoraj uel iz rok.
Toda po poletnih poèitnicah smo
stisnile pesti in z maratonskimi vajami natudirale nekaj novih pesmi
in pripravile izbor iz desetletne
skrinje. Za koncert smo izbrale
predveèer praznika kostanja, da
bi s tem tudi prazniku dodali kulturno noto. S podobnim namenom se nam je pridruila e Ida

Kocijanèiè, ki je z razstavo svojih
slik v prostoru nekdanje osnovne
ole in z odprtjem pred koncertom
naklonila Ligu priznanje in ljubezen, ki ju èuti do svojega rojstnega
kraja.
Po gozdovih, vaseh in tja èez
Kar petnajst likih deklet je ubiralo

Na tisti sobotni koncert smo le
predvsem s hvalenostjo do vseh,
ki so nam pomagali ustvarjati nao
pot: naim druinam; krajanom,
ki so z nami kot povezovalci naih
programov, s sladkimi dobrotami
po naih nastopih, s cvetnimi aranmaji, z nasveti; obèini Kanal ob
Soèi, ki nas finanèno podpira; nekdanjima upanoma in aktualnemu
upanu; OO NSi in Turistiènemu
drutvu Kolovrat Lig, ki sta letonjo pomlad dala predlog za podelitev obèinskega priznanja Vokalni
skupini Lika dekleta, in prejnjemu
obèinskemu svetu, ki je odloèil, da
si to priznanje res zasluimo.

liko tremo in brez pretevanja poslualcev v dvorani. Pele bomo za
tiste, ki nas resnièno elijo posluati, pa èeprav jih bo samo pet!
Tako smo si bila dekleta enotna
tudi v soboto v garderobi. Na odru
se je naa samozavest zelo omajala, ko smo s pogledom v dvorano
ugotovile, da bomo teko pretele
vse poslualce. S tresoèimi se koleni
smo odpele prvi sklop pesmi in
oder prepustile Slavku Jerebu, ki
je ob glasbeni spremljavi Minke
Markiè, tako kot le on zna, recitiral
Pavèkove pesmi.
V zavesti, da je to naih pet minut, smo v drugem delu koncerta
pogumneje stopile na oder in odpele drugi sklop pesmi.
Ob èestitkah upana Andreja Maffija, predsednika KS Lig Franca
Urbanèièa in krajanov, Mokega
pevskega zbora Lig, tevilnih posameznikov, ob torti, ki nam jo je
podarilo TD Kolovrat Lig, smo
vedele, da je naa pot prava in da
bi jo bilo koda prekiniti.
V upanju, da smo s pesmijo segle
vsaj malo v srce vsakega poslualca, ne glede na razloge za njegovo udelebo na koncertu, in vesele, da smo koncert izpeljale nad
naimi prièakovanji, smo Lika dekleta ob zakljuèku veèera èastila
vsem obiskovalcem prigrizek in
dobro kapljico.
Ne meneè se za fovijo

Na oder stopamo s pravnjo mero
samokritiènosti, s e vedno preve-

Dekleta bomo e pela! Za tiste, ki
nas bodo eleli posluati. Tudi ob
odsotnosti mnogih naih krajanov,
kot se je zgodilo na koncertu ob
desetletnici. In brez strahu pred
strokovno kritiko tistih, ki imajo
veliko za povedati o nas - brez da
bi nam sploh prisluhnili.

upana Andreja Maffija so se nastopi deklet prepletali iz enega v
drugega, od najmlajih do najstarejih twirlerk. Dekleta so svoje
znanje prikazale na spektakularen
in igriv naèin. Samo prireditev so
popestrile twirlerke, ki so praznovale deset let svojega udejstvovanja, in skupina petih bratov twirlerk,
ki so se preizkusili v vihtenju twirling palice. Lepo je bilo po treh letih videti nastop tirih najstarejih
èlanic, ki se sicer ukvarjajo le e s
trenerstvom. V uri in pol trajajoèem programu je bil prikazan celoten razvoj kluba.
Praznovanje se je nadaljevalo v telovadnici v Desklah, kjer so Tina
Kogoj, Monika Mauri, Urka Ko-

delja, Julita Gabrijelèiè, Kaja Berlot, Veronika Kravos, Julija Ipavec, Danijela Pavlica in Meta Jakopiè za 10 let in Ana Kaèek za
15 let aktivnega delovanja v dar
prejele veriico s simboliènim obeskom - twirling palico. Za 15 letno
delovanje v klubu so prejele priznanja tudi Nika Kobal, Nena tendler, Tina Maffi, Suzana uligoj
in Nika Bratu. Vse èlanice kluba
pa so bile nagrajene z novimi torbami in s klubskim koledarjem, ki
ga je oblikovala Nika Bratu.
Vsem dekletom in njihovim trenerkam elimo e veliko portnih uitkov ter uspeno nadaljevanje po
twirlersko uhojeni poti.

In samokritiène, a odloène

15 let od maoret do twirlinga

Spektakularno in igrivo
vihtenje palic

Pred petnajstimi leti so se v desklanski telovadnici prviè zavrtele maoretne palice v rokah osnovnoolk iz Deskel. Danes pa je twirling postal
prepoznaven port v obèini Kanal ob Soèi.
Pie: Darja Kaèek
Slika: Nika Bratu
V portni dvorani O Kanal je bila portno disciplino: twirling. Danes
20. novembra prireditev V petnajs- lahko reèemo, da se je iz desklantih letih od maoret do twirlinga, skih maoret razvil klub, ki je preki jo je pripravil portni twirling poznaven v domaèi obèini, saj
klub iz Deskel s finanèno podporo zdruuje dekleta prav iz vseh njeObèine Kanal ob Soèi. Kot e sam nih koncev. Prav tako je klub zelo
naslov pove, je bila prireditev v dejaven v slovenskem prostoru,
poèastitev jubileja, 15-letnice delo- kjer dosega odliène rezultate na
vanja kluba.
dravnih prvenstvih, vse bolj pa
Pred petnajstimi leti je namreè na nas poznajo tudi na evropskih tekpobudo Alenke Veluèek zaèela movanjih.
delovati maoretna skupina pod
okriljem Kulturnega drutva Svo- Skozi ves razvoj kluba
boda Deskle. V vseh teh letih se
je skupina razvijala in pomlajevala Prireditev, ki jo je oblikovalo 60
svoje èlanstvo. Maoretno koraka- domaèih twirlerk in 25 twirlerk iz
nje se je èedalje bolj prepletalo s prijateljskega Twirling kluba Piran,
plesnimi, akrobatski in gimnastièni je napolnila portno dvorano v Kaelementi in preraèalo v sodobno nalu. Po pozdravnem nagovoru
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Pri Medveèkovih

Velika druina, velika sreèa

Medveèkovi iz Krstenice so ena tevilènejih druin v kanalski obèini. Mami Janji in oèetu Davorinu drubo
dela pet nadobudneev  trije olarji, dveinpolletna navihanka Nika in dojenèica Tjaa. Stara tevilène
druine nista nikoli naèrtovala, a sta vsakega otroka z veseljem sprejela.
Pie in slike: Nataa Bucik Ozebek

Za praznike najraje skupaj doma

in previjati, po maminih opaanjih
pa zaenkrat kae predvsem glasbene gene. Najmlaja Tjaa se je rodila septembra. Na pogovor je pridno prespala v vozièku, fotografiranja pa nikakor ni hotela zamuditi.
Nekako shajajo
Oèe Davorin dela v Salonitu Anhovo, mama Janja je znan obraz, saj

Mamina posebna novoletna
elja
Praznikov se veselijo, najraje jih
praznujejo doma.
Za zaèetek smo naredili adventni
venèek, se pohvalijo otroci. Jaslice
in boièno drevesce bodo letos
postavljali najstareji trije, Nika bo
poskrbela, da se bodo ovèke pridno pasle.
Za boiè smo najraje doma v miru,
k polnoènici gremo na Gorenje
Polje, ker je bolj zgodaj, da lahko
gredo tudi otroci, pravi Janja. Z

Klementina in Nika

Davorinom pa si tudi silvestrovega
ne predstavljata drugaèe kot doma
na toplem z otroki.
Njihova skupna novoletna elja je,
da bi bili zdravi. Otroci pa si elijo
tudi domaèe ivali. Damjan bi psièka, Matej praièka, Klementina pa
konja, a mama pravi, da ob vseh
obveznostih e ni èas za tovrstno
iritev druine. Janja pa ima tudi
èisto posebno eljo, ki pa ji je najbr vsi trije dobri moje skupaj ne
bodo mogli uresnièiti: elim si,
da bi drava sprejela tak zakon,
da bi lahko mame z veè otroki ostale doma in ob tem ne bi bile ob
dohodek.
Prihodnje leto bo namreè morala
nazaj v slubo, a kot pravi, bo probleme reevala sproti.
Èe se zaprejo vrata, se nekje drugje odpre okno, podkrepi svoj optimistièen pogled na svet.

Foto: Druinski arhiv

Foto: Druinski arhiv

Najstareja je Klementina, hodi v
osmi razred, je navduena glasbenica, portnica, èlanica Twirling
kluba Deskle.
Lansko olsko leto smo bile z naim domaèim klubom iz Deskel
druge v Sloveniji, lani sem se prviè
poskusila tudi v samostojnem nastopu in dosegla peto mesto, uspehe naniza Klementina. Rada pie
tudi pesmi, mama pa doda, da je

na pomoè. Najbolj noro obdobje
pri hii je ob zakljuèku olskega
leta in v veselem decembru.
Takrat nastopov, prireditev, koncertov in zakljuènih sreèanj kar noèe biti konec, pojasnjuje mama
in dodaja, da ta obdobja od njih
zahtevajo najveè usklajevanja in
organizacije.
Vsak otrok s seboj prinese doloèene skrbi in obveznosti, pa tudi
sreèo in veselje, pove oèe Davorin
in dodaja, da v vsakem otroku
odkrivamo nekaj novega in vsak
je nekaj posebnega. Seveda se z
veèanjem druine pojavljajo tudi
stroki, ampak ob spoznanju, da
vlagamo v nao prihodnost, ne
gledamo nanje kot na najveèji problem. Otroku je potrebno nuditi
marsikaj, ampak ni vse v materialnih dobrinah.
Mama Janja doda, da poskuajo
iveti racionalno in k temu navajajo
tudi otroke.
Smo pa dokaz, da lahko tako tevilèna druina preivi tudi s povpreèno plaèo, e pristavi Janja.

Letos se je do konca
novembra v kanalski
obèini rodilo 55 otrok

Nika ima rada glasbo

zaradi vseh obveznosti v twirling
klubu in glasbeni oli zelo malo
doma. Tretjeolec Matej bo karateist. Sedaj je ele na zaèetku, a brez
obotavljanja pove, da je cilj èrni
pas. Damjan, ki obiskuje peti razred, je knjini molj in prisega na
znanost. Rad prebira pustolovske
knjige, leksikone in enciklopedije,
preizkusil se je tudi pri gasilcih.
Ko bom velik bom znanstvenik,
je odloèen Damjan. Dveinpolletna
Nika mami doma pomaga kuhati

Damjan (desno) in Matej

dela na poti v Roèinju, trenutno
pa doma na porodnikem dopustu
skrbi za najmlaji Niko in Tjao.
Ne vem kako nam uspeva vse
skupaj uskladiti, ampak nekako
gre, pravi Janja, Davorin pa jo
dopolni, da je najteje otroke razvoziti po vseh krokih in obveznostih, zato sta hvalena sorodnikom,
ki jima pri tem veèkrat priskoèijo

Fanta pomagata pri varstvu

pod mostom
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O Deskle

Planinski tabor

Adrenalinski park
V ponedeljek, 13. 10. 2010, smo
uèenci vijih razredov O Deskle
obiskali adrenalinski park v Bohinju. Do Bohinjske Bistrice smo se
odpeljali z vlakom, tam pa nas je
prièakal avtobus, ki nas je odpeljal
do adrenalinskega parka.
V parku smo najprej spoznali voditelje in se seznanili s pravili. Nato
so nas razdelili v veè skupin in odpravili smo se na razliène adrenalinske toèke. Sami smo se odloèili,
na kateri toèki se bomo preizkusili
in na kateri ne. Joj, kako nas je bilo na zaèetku strah! No, najpogumneji so preizkusili vse vaje in
se na orjaki gugalnici spustili z
najvije toèke.

Mislim, da so bili vsi olarji, ki so
bili v parku, zelo pogumni, saj se
veliko obiskovalcev ustrai. Domov
smo se vrnili v popoldanskem èasu
polni adrenalina in novih dogodivèin.
Miha È., 8. a

Mladi planinci v desklah
V soboto, 6. 11. 2010, je O Deskle gostila mlade planince, ki so se
udeleili 22. regijskega tekmovanja Mladina in gore. Dan se je zaèel
s pesmijo, kot se za planince tudi spodobi, nato pa je sledilo reevanje
testov. Tekmovalo je 12 ekip, med njimi tudi dve ekipi iz Deskel - nao
olo sta predstavljali ekipi Planinske srake (Lara M., Tjaa M., Alja M.
in Luka A.) in Strgane kalcete (Nika K., Alenka M., Hana G. in Mirko
B.). O Deskle na tem tekmovanju sodeluje e 7, al pa se letos uèencem
ni uspelo uvrstiti na dravno tekmovanje. Ampak poguma in vztrajnosti
imamo uèenci in mentorica Darja Djordjeviè dovolj, tako da bomo zagotovo tekmovali tudi drugo leto.
Lara M. in Tjaa M., 7. a

Mladina in gore
V soboto, 6. novembra, je na O Deskle potekalo 22. regijsko tekmovanje
Mladina in gore. Tekmovanja se je udeleilo 12 ekip iz severnoprimorske
in notranjske regije. Namen tekmovanja je druenje mladih planincev
in preizkuanje v znanju, ki si ga pridobivajo na taborih in v planinski
oli. Ob prihodu so mladim zaeleli uspeha na tekmovanju in dobrega
poèutja v kraju upan Andrej Maffi, ravnatelj Osnovne ole Deskle Vojko Simèiè in naèelnik mladinskega odseka Zvone Lazar. Sledil je prisrèen
kulturni program, s katerim so nastopajoèi eleli prièarati lepote gorskega sveta, kjer sonce zgodaj vstaja, dii po gancih in kislem mleku,
pa tudi ljubezni tam ne manjka. al nam vreme ni bilo naklonjeno in
jim nismo mogli razkazati okolice naega kraja.
Po ogledu filma je sledila razglasitev rezultatov. Na dravno tekmovanje
so se uvrstile tri ekipe. Najuspeneji so bili planinci iz Idrije.
DD

Tudi letos se je 45 mladih planincev iz Osnovne ole Deskle in Kanal
odpravilo na dvodnevni planinski tabor na Soriko planino. Lepo se je
bilo ponovno druiti. Prevladovalo je pravo planinsko vzduje z veliko
dobre volje, kjer ni manjkalo pesmi in smeha. Veèer smo si popestrili
z ogledom slik z naih potepanj po hribih in s planinsko tombolo.
Zjutraj smo se al prebudili v megleno jutro, zato smo morali program
prilagoditi. Obiskali so nas gorski reevalci iz Podbrda. Seznanili so nas
z varno hojo in prikazali reevanje v gorah. Z zanimanjem smo jim
prisluhnili. Veseli so bili, da smo jih povabili medse, saj tako ozaveèanje
mladih pripomore tudi k manjanju nesreè v gorah. Ker se je vreme
nekoliko izboljalo, smo se pripravili za pohod na Lajnar. V strnjeni koloni smo se povzpeli proti vrhu, kjer smo ob poti videli tudi ostanke
repalske meje. Tabor nam bo ostal v spominu tudi po dobrem planinskem èaju. Skrbnik nam ga je kuhal iz ta pravih planinskih ro.
tevilo mladih, ki obièejo tabor, naraèa iz leta v leto. To nam pove,
da si elijo nekoliko drugaèe preivljati prosti èas. Lepo jim je v gorskem
svetu, radi hodijo, se druijo, spoznavajo kaj novega in se tudi kaj nauèijo. e posebej so zanimive noèi, kjer je veliko epetanja, pripovedovanja
in druabnih iger.
DD

Svetovni dan hrane
Svetovni dan hrane praznujemo
16. oktobra, ker je bila na ta dan
leta 1945 v okviru Zdruenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO
( Food and Agriculture Organization). Na nai oli smo svetovni dan
hrane obeleili z degustacijo mleènih in itnih izdelkov, ki so jo v avli
ole pripravili predstavniki Krepkega, Planike in Peciva. Uèenci smo
lahko poskusili razliène jogurte in
kefirje, skuto, kislo mleko, sirotko,
na voljo pa je bilo tudi veè vrst
kruha. Degustacija nam je bila zelo

veè, poleg tega pa smo spoznali,
da so lahko zdravi izdelki tudi
okusni.
Veronika in Ana T., 8. a

Naravoslovni dan
Konec septembra smo imeli uèenci 6., 7. in 8. razreda na oli naravoslovni
dan. Sedmoolce je zdravstvena sluba poduèila o alkoholu, aknah in
koi. Prvi dve uri smo se pogovarjali o alkoholu. Prebrali so nam nekaj
resniènih in pouènih zgodb, poleg tega smo reevali tudi vaje na listih.
Ugotovili smo, da je skoraj ves alkohol iz sadja ter kodljiv naemu telesu. Nekateri ljudje pijejo samo, da se lahko bahajo. Tudi o koi smo
spregovorili nekaj besed. Koa je na najveèji organ, treba jo je negovati
in varovati pred raznimi opeklinami ali sonènimi arki. Poleg tega je
bolje, da ne uporabljamo antiperspirantov, saj zavirajo potenje, kar
pa ni dobro za nao koo. Preprièana sem, da je dan hitro minil tudi
estoolcem in osmoolcem, ki so se pogovarjali o spolnosti, kajenju
in drogah.
Tjaa M., 7. a
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O Kanal

Otrok - policist za en dan

V okviru projekta Otrok - policist za en dan so 15. oktobra 2010 estoolci iz O Kanal, O Deskle in O Dobrovo preiveli zanimiv in pouèen dan z novogorikimi policisti in se prelevili v policiste.
Sarah avli

Naravoslovni dan

V èetrtek, dne 21.10.2010, smo imeli naravoslovni dan. Z avtobusom
smo se uèenci sedmih razredov s spremstvom uèiteljic odpeljali na
Vrhniko.
Najprej smo se ustavili v muzeju Bistra. Ta je v nekdanjem grajskem
kompleksu. Ime je dobil po bistri vodi, ki teèe po krakih tleh. V njem
hranijo tehniko dedièino, ki je povezana z razvojem obrti in industrije
ne slovenskem.
Vodièka nam je najprej pokazala naprave na vodni pogon. Venecialko
ali ago, na kateri so agali deske in plohe. Ta e danes deluje. Videli
smo e furnirnico, za aganje furnirnih listov.
Nato nas je odpeljala na gozdarski oddelek. Predstavila nam je pomen
gozda, manj znane drevesne vrste in ivali, ki tu ivijo. S pomoèjo slik
in maket nam je razloila, kako v gozdu poteka prehranjevalna veriga.
Meni je bilo najbolj zanimivo gozdarstvo kot gospodarska dejavnost.
Klavarstvo, to je tehnika spravila lesa po vodi, oglarstvo, fuinarstvo
in steklarstvo.
Od tu nas je pot vodila na lesarski oddelek. Ogledali smo si izdelke tesarjev: kozolce, portni stadion Stoice, mostove, stolpe in plovila. Iz
tesarstva se je razvilo mizarstvo, ki je najbolj razirjena lesna obrt. Sem
spada stavbno in bivalno pohitvo. Videli smo e kolarske in sodarske
izdelke.
V lovskem muzeju smo si ogledali divjad, prikazano v njihovih naravnih
okoljih. Veliko smo izvedeli o ogroenih ivalskih vrstah ter lovu nekoè.
Najveèja povrina je v muzeju namenjena prometnemu oddelku. Tu
so razstavljeni stari avtomobili, motorna kolesa in kolesa. Med limuzinami
je tudi 15 Titovih  nekdanjega jugoslovanskega predsednika, zato al
tu fotoaparata nismo smeli uporabljati.
Na poti domov smo se ustavili e na ekolokem odlagalièu smeti na
Vrhniki. Gospod Pevc nam je razloil, kako se pravilno loèuje odpadke
in posledice, èe tega ne poènemo. Opozoril nas je na izdelke, ki kodujejo naemu zdravju in okolju. Rad je odgovoril na vsa naa zastavljena
vpraanja.
Ta dan smo se nauèili veliko koristnega, kar je dobra popotnica za ivljenje. elim si e veè podobnih naravoslovnih dni.
Manja Bezjak 7. b

Seznanili smo se z novimi
glasbili
V sredo, 20.10.2010 smo imeli 6.
uèno uro predstavitev glasbil.
Glasbenika Samo in Andrej, ki potujeta po svetu in zbirata razna
glasbila, sta nam predstavila glasbo po svetu. Sliali smo od afrike
do indijske glasbe, zraven pa e
drugo, sodobnejo glasbo.
Njuna glasbila so bila predvsem iz
naravnih materialov: lesa, ivalske
koe, rastlinskih vlaken in buèe, ki
je bila trda kot les. Strune, ki so
bile nekoè iz èrevesja, je danes nadomestil laks, eblji in kovice pa
so iz eleza. Uporabljeni so bili tudi predmeti iz vsakdanjega ivljenja, npr. lonec.
Potem smo s pomoèjo Sama in
Andreja iz slamic izdelali pihala 
nekakne flavtice. S karjami smo
vrhnji del urezali v konico, da je

zvenel, potem pa nam je Andrej z
vigalnikom naredil luknje in tako
smo dobili tiri tone.
Ob koncu sta nam dovolila, da tudi mi igramo na glasbila, nekateri
pa so se opogumili in li celo dirigirat.
Pri tej uri smo se marsièesa nauèili.
Bilo je zanimivo, zato mi bo to za
vedno ostalo v spominu.

Jumicar
Vozili smo se z avtomobilèki. Vsem
je bilo zelo zabavno. Ponosni smo
bili, ker smo na koncu dobili Jumicar-jev vozniki izpit.
Urka Lango, 5. a

Gasilci na obisku

Zjutraj, 21. oktobra 2010, so nas presenetili gasilci iz Nove Gorice.
Razkazali so nam gasilsko opremo. Imajo vse, kar potrebujejo za gaenje
poara in reevanje pri prometnih nesreèah. Povedali so nam, da ne
smemo tikati aparatov za gaenje in pokazali, kaken dim se spusti,
ko sproimo aparat. Zelo se je kadilo. Tudi uèiteljica je poskusila. En
gasilec je elel pogasiti ogenj z vodo, ampak ogenj se je dvignil. Bilo
je lepo opazovat gaenje. Rad bi, da bi e kdaj prili.
Klemen Vogriè, 3. b
Gasilci so nas obiskali na igrièu. Pokazali so razna orodja, ki jih potrebujejo pri delu. Pokazali so tudi en postopek, kako gasijo poar. Naa
uèiteljica je tudi gasila poar. Bilo mi je zelo veè.
Maja Kovaèiè, 3. a
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Razglednica iz Kala

Etnoloko-zabavne
prireditve in Na
zdravje!
Turistièna drutva iz Kala nad Kanalom, Lokovca in Banjic ne povezuje
samo sorazmerno visoka nadmorska viina, temveè tudi sodelovanje
na razliènih podroèjih.
Pie: Alenka Hvala

Kalani predstavili irni Sloveniji ekoloki motor

uspeno postavila ob bok voditeljema Jasni Kuljaj in Botjanu Romihu.
Celotna oddaja je izzvenela v znamenju praznika konje in izdelovanja svitkov, predstavljeni so bili
lokovki kovaèi ter pusti iz Grgarskih Raven in Bat. Ker pa se v tem
èasu krizi ni mogoèe izogniti, smo
Kalani s seboj pripeljali ekoloki
motor domaèe proizvodnje, ki je
bil zaradi vseh natanèno izdelanih
detajlov deleen velikega zanimanja. Predvsem pa ne gre zanemariti
dejstva, da za pogon ne potrebuje

tev v ivljenju lokalnih skupnosti,
nadaljevalo pa se je s èisto nao,
domaèo in necenzurirano oddajo
Na zdravje. Vsi trije moderatorji
in njihovi gostje so e enkrat v ivo
dokazali, da imajo neteto talentov. Ansambel Modri val je prispeval svoj peèat k dobremu razpoloenju.
Za druabnost na planoti
K domaèi kulinariki in pecivu sodi
tudi vino. In èeprav naa planota
ne spada med vinorodne se spodo-

Banjkarji s praznièno konjo v svet

Zaèetki segajo leta nazaj, v èas, ko
nobeno od naih drutev e ni delovalo. Oboje - naèin ivljenja in
gibanje, omejeno na nao planoto
 je v preteklosti kar klicalo po
tem, da so se ljudje iz naih krajev
med seboj druili v dobrem in
slabem, si pomagali in si izmenjevali izkunje.

Ljudem. Strokovno pomoè sta nam
pri tem nudili mag. Inga Miklavèiè
Brezigar iz Gorikega muzeja in
dr. Marija Makaroviè, ena najveèjih poznavalk podroèja oblaèilne
kulture pri nas.

Ko so Banjkarji pred osemindvajsetimi leti zaèeli s svojim praznikom konje so vabilo k sodelovanju
naslovili tudi na sosednje krajevne
skupnosti in tako Kal nad Kanalom
kot Lokovec nista mogla reèi ne.
Tradicionalno prispevata svoje vozove, ki sodelujejo v sprevodu v
okviru etnoloko-zabavne prireditve, ki e dolgo presega lokalni znaèaj in je postala prepoznavna v irem prostoru.

Preteklo sodelovanje je botrovalo
elji, da bi se Banjka planota predstavila iri javnosti, zato je bilo
dobrodolo vabilo k sodelovanju
pri snemanju oddaje Na zdravje.
Po nai planoti je gledalce TV Slovenija popeljala kelnarca Darja iz
Kala nad Kanalom. V svojem drugem jazu pa se je kot Ana-liza

Nazdravljali po Banjki planoti

Etnoloke podlage sodelovanja
Sodelovanje Kala nad Kanalom in
Lokovca pa ima poudarek predvsem na etnolokih elementih. Prva
veèja izkunja je bila pri zbiranju
gradiva za razstavo Dekleta pripravljajo balo, ki je bila postavljena na podlagi pripovedi ljudi in je
opisovala èas, ko so se dekleta iz
naih krajev pripravljala na poroko.
Sledil je e prispevek k razstavi
Oblaèilna kultura na Banjki in
Trnovski planoti  v okviru projekta

Veselje in dobrote z Banjke planote

substanc, ki onesnaujejo okolje.
Da so v naih krajih doma dobri
pevci so se lahko gledalci preprièali,
ko je zborèek iz Kala nad Kanalom
ob zakljuèku oddaje zapel Pod ronato planino.
a ne brez sv. Martina

Razstava o deklikih balah

Ker je elja vseh treh drutev, da
bi v prihodnje svoje sodelovanje
e poglobila, smo se odloèili, da
za zaèetek letos prviè tudi v ivo
nazdravimo. In ni lepe prilonosti
za to kot praznik sv. Martina.
Zato smo se v velikem tevilu zbrali
na druabnem sreèanju z vsebino. Za uvod je bila predstavljena
drutvena dejavnost in pomen dru-

bi, da se lahtno kapljico krsti s
primernim obredom. Ko je zadialo
e po peèenem kostanju je bila
slika popolna.
Ugotovili smo, da si imamo Kalani,
Lokovèani in Banjkarji veliko za
povedati, da je e vedno dobrodolo izmenjavanje izkuenj, da je
prijetno druenje hrana za duo,
da , pa èeprav nismo veè omejeni le na gibanje po nai planoti.
Letos smo se sreèali na Banjicah,
tafeto si bomo v naslednjih letih
podajali. Le Kalani moramo do
takrat, ko bomo gostili tako veliko
mnoico naih prijateljev, najti e
ustrezen prostor.

zanimivosti

Diamantni jubilej

Bogomir Èuk, rojen 2. 11. 1924 v Roèinju,
in Doroteja Èuk, rojena Gerbec, 12.10.1929 v Roèinju,
sta 25. septembra letos praznovala diamantno poroko.
Zakonsko zvezo sta sklenila pred estdesetimi leti, 23. 9.
1950, v Kanalu. Diamantno poroko sta obnovila pred
matièarko mag. Tanjo Kralj in upanom obèine Kanal
ob Soèi Andrejem Maffijem.

Foto: Martin Kos
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Zbrani okoli slavljencev so jima nazdravili z obilico iskrenih
èestitk.
Tekst: Bogdana Kos

Naj nevladna organizacija 2010

Ljudje izbrali PD
Soèa Kanal

Foto: Fundacija BiT Planota

Od 19. julija do 8. avgusta 2010 je v organizaciji Regionalnega stièièa
BiT Planota potekalo glasovanje za NAJ NeVladno Organizacijo po izboru javnosti za obmoèje Gorike statistiène regije (v upravnih enotah
Ajdovèina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin). Z namenom promocije prostovoljstva in nevladnih organizacij so ljudje z glasovanjem izbrali za
vsako upravno enoto NAJ nevladno organizacijo (NVO).
Pie: Milica Zimic, PD Soèa
2. oktobra 2010 je bil v Ajdovèini Prosvetno drutvo Soèa Kanal
razglasili za najboljo nevladno or1. festival nevladnih organizacij
ganizacijo na obmoèju Upravne
Gorike statistiène regije, kjer so

Dobitniki priznanj iz izbranih nevladnih organizacij

enote Nova Gorica v letu 2010.
NVO imajo nekatere skupne znaèilnosti in sicer: neodvisnost (predvsem od drave in politiènih strank), neprofitnost, prostovoljnost,
multifunkcionalnost in inovacijski
potencial. V Sloveniji deluje okoli
23.000 nevladnih organizacij, med
katerimi prevladujejo drutva, sledijo zavodi, ustanove, civilne iniciative itd.
Alternativa dravi in trgu
Nepravno gledano predstavljajo
NV O drubeni prostor, ki se razprostira med dravo, trgom in raznimi oblikami drubenih skupnosti.
Poleg tega, da NVO predstavljajo
alternativo in korekturo dravi,
predstavljajo alternativo in korekturo tudi trnim organizacijam.
NVO sestavljajo nevladni sektor,
ki ga nekateri imenujejo tudi tretji
sektor ali civilna druba. Èlani NVO
opravljajo tako vsaj dve pomembni
funkciji: zagovorniko in storitveno. Ob tem, da predstavljajo eno
od oblik sodelovanja dravljanov
pri upravljanju drave in drube,
pa so tudi pomemben izvajalec
javno koristnih storitev na razliènih
podroèjih, npr. kulture, porta,
zdravja, sociale, okolja itd. V obèini
lahko na lokalni ravni NVO aktivno
sodelujejo pri oblikovanju raznovrstnih politik, ker èlani NVO poveèini dobro poznajo podroèja, na
katerih delujejo, in tako pri sprejemanju odloèitev lahko vnaajo pogled nevladnega sektorja. S tem

pripomorejo k dvigu kakovosti ivljenja obèanov, saj lahko verodostojno zastopajo poglede razliènih
ciljnih skupin.
Za dialog med obèinami in NVO
V okviru festivala NVO je v Ajdovèini potekala zelo dobro obiskana
okrogla miza na temo sodelovanja
NVO z obèinami. Ob tem so predstavili tudi pobudo Moja druba,
Kodeks dobrih praks vkljuèevanja
civilne drube v procese odloèanja
Sveta Evrope in dobre prakse nevladnega sektorja na Poljskem. Na
okrogli mizi so sodelovali predstavniki Ministrstva za javno upravo
RS, predstavniki Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij RS, predstavniki
obèin Ajdovèina, Idrija in Kanal
ob Soèi, naèelnica UE Nova Gorica
in predstavniki NVO  poveèini
predsedniki razliènih drutev.
Zakljuèki razprave na okrogli mizi
so pokazali, da bo v prihodnje nujno potrebno vzpostaviti trajnostni
demokratièni dialog med obèino
in NVO.
Prav povezanost s skupnostjo in
ljudmi predstavlja velik demokratièni potencial, ki ga imajo NVO,
in to bo potrebno v prihodnje spremeniti z vrsto podpornih storitev
NVO. Obèine bodo morale v bodoèe upotevati Kodeks dobrih praks
vkljuèevanja civilne drube v procese odloèanja, ki je bil kot referenèni dokument potrjen pri Svetu
Evrope oktobra 2009.

NEVSAKDANJE
Komunalni delavec na kanalski obèini Igor Markoèiè iz
Kanala se je dokopal do denikarice velikanke. Kje jo
je nael, nam ni zaupal, saj se boji, da bi potem kdo zanjo lahko zahteval avtorske pravice.
Glej jo, kriano melono! Zrasla je na vrtu Ivota Koirja
iz Gorenje vasi. Seme je pred leti kupil v italijanskem
sosedstvu in zna biti, da je vmes posegel èernobilski
prah. Na prvi pogled ni prav niè podobna meloni, ma
tudi na drugi ne.
Tekst in sliki: Lora Zimic

I. Markoèiè ob denikarici

I. Koir z melono
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Iz VDC Nova Gorica

Izlet v Kanal

Varstveno delovnem centru Nova Gorica, enota Solkan, smo v zaèetku
junija organizirali izlet v Kanal. Razdelili smo se v dve skupini  ensko
in moko. Zelo smo bili veseli, ker smo se na izlet odpravili z vlakom,
saj se z njim ne peljemo prav pogosto. Med vonjo, ki je trajala le dvajset minut, smo skozi okna opazovali pokrajino in nao prelepo reko
Soèo.
Pie in slike: Irena Martinuè

delavnici, ki je hkrati tudi razstavni
prostor, nas je sprejel Branko nidarèiè. Zelo zavzeto nam je predstavil zgodovino teh mask ter pokazal, kako iz ploèevine s pomoèjo
razliènih kladiv masko oblikuje in
kaj je potrebno e postoriti, da dobi svojo konèno podobo. Maske
in kostumi so nam bili zelo zanimivi. Predstavljajo razliène èloveke
in ivalske like. Nekatere med njimi
so se nam zdele prav malo straljive.

Kriniè. Do odhoda vlaka smo imeli
e ravno dovolj èasa, da smo naim
domaèim in prijateljem napisali
razglednice.
Polni lepih vtisov in hvaleni, da
smo imeli prilonost spoznati tako
prijazne in preproste gostitelje,
smo se e nekoliko utrujeni vraèali
proti naemu staremu, dobremu
Solkanu.
Udeleenci izletov

Nato smo odli e v Turistièno informacijski center, kjer smo sreèali
prijazno gospo Loro. V spomin na
obisk pri njih je vsak dobil v dar
kemièni svinènik in obesek za kljuèe. Lora nas je popeljala e skozi
stari del kraja. Ustavili smo se na
Kontradi, majhnem trgu, kjer je v
poletnem èasu kar nekaj kulturnih
prireditev.
e nekoliko utrujeni smo si v slaèièarni ob reki Soèi privoèili kavo,
sladoled ali sok. Odpoèili smo se
in poklepetali o pravkar doivetem.
Na dopoldan v Kanalu smo zakljuèili s slastnim kosilom v Gostièu

Med likimi maskami

Preden so odli spoznavat staro jedro Kanala

V Kanalu smo si najprej ogledali
tamkajnjo upnijsko cerkev Marije
Vnebovzete. Tam nas je prièakal
in nas toplo sprejel gospod upnik
Robert Uaj. Predstavil nam je
zgodovino cerkve, razloil, kaj
predstavljajo slike na steklu za oltarjem, povedal nekaj o mostu èez
reko Soèo ter e nekatere druge
zanimivosti. Preden smo cerkev
zapustili, smo vsi skupaj zapeli pesem Lepa si lepa roa Marija.
Naslednji postanek smo imeli v upnièu, v novi kapeli, ki jo krasi velièasten mozaik vstalega Jezusa
Kristusa. Izdelali so ga umetniki
pod vodstvom patra Marka Rupnika. Mozaik nas je oèaral s svojo

velikostjo in lepoto. Èesa takega
mnogi od nas nismo e nikoli videli. Sestavljen je iz natanèno oblikovanih oglatih kamenèkov, razliènih
velikosti in barv. Prevladuje zlata.
Gospod upnik nam je zelo lepo
razloil, kako je mozaik nastajal.
Uporabljeni so bili razlièni materiali, tudi kamenje, ki so ga nabrali
ob reki Soèi. Vzorce nekaterih kamenèkov smo lahko tudi otipali.
Gospod upnik nam je odprl tudi
tabernakelj. Preden smo upnièe
zapustili, smo se vsi skupaj pred
mozaikom e fotografirali.
Potepanje po Kanalu smo nadaljevali z ogledom pustnih mask, ki
izvirajo iz obmoèja Liga. V svoji

V kapeli pod mozaikom vstalega Kristusa

Knjige za vrtec in podrunièno olo
V tednu otroka, ki je bil posveèen
Medijem za bogateje otrotvo,
smo se uèenci olske skupnost ter
mladi knjinièarji odloèili, da bomo
na Osnovni oli Kanal zbirali knjige
za vrtec in podrunièno olo v Kalu,
ki ponovno delujeta. Odziv je bil
zelo velik. Uèenci so s pomoèjo
svojih uèiteljic in starev zbrali 216
knjig in 16 revij. Najveè knjig so
zbrali uèenci 3. a oddelka in sicer
78 knjig. Sledili so jim uèenci 5 .a
s 64 knjigami. Èestitamo!
V tednu otroka je tudi ola podarila
vsem oddelkom od 1. do 4. razreda ter oddelkom podaljanega bivanja komplete razliènih og, da
si bodo z njimi popestrili olske

dneve.
Uèenci olske skupnosti ter mladi
knjinièarji smo se v petek, 12. novembra 2010, odpeljali v Kal, kjer
smo slovesno predali zbrane knjige
otrokom in uèiteljicam. V Kalu so
nas toplo sprejeli in nam pripravili
kraji program. Knjig so bili zelo
veseli in kar takoj so zaèeli z listanjem. V zahvalo so nam podarili
manjo roèno izdelano sliko, ki bo
visela v nai olski knjinici.
Vraèali smo se zadovoljni in z
obèutkom, da smo naredili dobro
in koristno delo.
Tekst: Uèenci in mladi knjinièarji

Foto: Arhiv vrtca

Otroci otrokom za Kal
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Veènamenski objekt v Levpi

Èakajoè(i) na uporabno dovoljenje

Leto je naokoli in èe se ozremo najprej na nae lanske elje in cilje, ki
smo jih zapisali v lanski praznièni izdaji èasopisa Most, ugotovimo, da
bodo podobni tudi letos. Naj pred naimi letonjimi eljami in cilji najprej na kratko povzamemo dogajanje v drutvu od septembra.
Tekst in sliki: Mojca Perkon, KTD Levpa

S potepanja po Dolenjski

V portno-kulturno-turistiènem
drutvu (KTD) Levpa smo imeli
tudi september volilno obarvan.
Drutvo je 18. 9. 2010 pripravilo
izredni obèni zbor, na katerem se
je ponovno volilo predsednika
KTD Levpa. Prijavljena kandidata

sta bila Miran Jug in Aleksander
trukelj, ki sta na zboru predstavila
svoja programa in videnji razvoja
drutva ob morebitni izvolitvi.
Novoizvoljeni predsednik KTD
Levpa je postal Aleksander trukelj,
ki je hkrati tudi stari in novoizvolje-

ni predsednik Krajevne skupnosti
Levpa.
V veènamenskem objektu je bil 5.
oktobra tudi zbor krajanov.
Predsednik KS Aleksander trukelj
je v svojem govoru izrazil zadovoljstvo, da imata KS in KTD Levpa
veèji prostor za veèje skupine ljudi
in za potrebe svojega delovanja.
Ob tem se je zahvalil Miranu Jugu,
ki se je podal na trnovo pot graditve objekta, ter upanu Andreju
Maffiju in svetniku Ivanu Humarju, ker jim je s skupnimi moèmi v
njihovem prejnjem mandatu uspela pridobitev - za ta kraj prepotreben veènamenski objekt. O tem
sta spregovorila nekaj besed tudi
upan in Rosana èanèar. upan
Maffi je s seboj prinesel tudi osnutek pogodbe o upravljanju in lastnitvu objekta, za kar si drutvo
prizadeva e lep èas oziroma za
kar se je dve leti boril prejnji predsednik drutva Jug.
Predsednik krajevne skupnosti
trukelj e meni, da bi bilo lepo
na zboru krajanov podeliti tudi kakno priznanje, in prièakuje, da se
bo to zgodilo v dvorani objekta
ob njegovem odprtju.
To je bila lanskoletna elja èlanic
in èlanov KT drutva Levpa.
Morda pa se bo v èasu hitrih sprememb objekt uradno odprl e letos
in bo v njem mogoèe tudi e skupno silvestrovanje
V prihodnje

ga vsekakor èaka e dokonèanje
opremljanja prostorov, duo pa je
letos na pogostih sestankovanjih
e nekako pridobil. elja novoizvoljenega predsednika je tudi, da bi
se v njem poèutili bolj sproèeno.
Zato so èlani v elji po sprostitvi
in tudi zaslueno odli na dva enodnevna izleta: v zaèetku oktobra
na Oktoberfest, v zaèetku novembra pa na Dolenjsko.
KTD Levpa voèi vsem obèankam in obèanom veselja, zdravja
in radosti polne praznike ter vse
najlepe v 2011!

Èestitke novemu predsedniku drutva

Praznik kostanja v Ligu

Deevni oktober in lokalne volitve na dan, ki je bil rezerviran za
praznik kostanja, nista mogla prepreèiti Turistiènemu drutvu
Kolovrat Lig priprave in izvedbe 41. praznika kostanja.
Pie: Metoda Humar
Praznik smo preloili na 16. in
17. oktober 2010. V soboto smo
v prostorih nekdanje osnovne
ole v Ligu odprli razstavi slik
nae rojakinje Ide Kocijanèiè in
skulptur iz testa domaèinke Vilme Veluèek. Po tem slavnostnem dogodku je Vokalna skupina Lika dekleta, ki deluje v okviru TDKolovrat Lig, izvedla koncert ob desetletnici prepevanja.
V dvorani dialo po kostanju
Vsakoletni praznik kostanja pa
smo tokrat zaradi deja prestavili v dvorano. Vonj po kostanju
je privabil lepo tevilo obiskovalcev, zato smo se organizatorji
odloèili, da izpeljemo program
v celoti. V praznovanje nas je
uvedla Folklorna skupina iz Bovca, sledila ji je Teta Tonèka (Jakob Polajer iz Slovenija ima talent) s pripovedovanjem svojih

prigod, kar nas je dodobra nasmejalo in sprostilo.
Tradicionalna tombola je razveselila obiskovalce s tevilnimi
dobitki. Poleg tega pa seveda
ni manjkala ponudba surovega
in peèenega kostanja s kmetij
Kodermac in Gerbec. Pridne gospodinje pri Gerbèevih so napekle
tudi veliko razliènega kostanjevega peciva.
Brez ponudbe marijaceljskega
kolaèa tudi ne bi bil praznik pravi. Z zbirko starih koles se je
predstavil Luciano Kos iz Èedada, za moki del publike pa je
bila najbolj zanimiva predstavitev traktorjev ponudnika iz Kranja.
Dvorano so zveèer napolnili plesa eljni obiskovalci, ki so se pozno v noè vrteli ob zvokih in odliènih mladih glasovih ansambla
Modrijani.

Foto: B. Bizjak

Ob deju in lokalnih volitvah

Ida Kocijanèiè pred razstavljenimi deli
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Veènamenski objekt v Levpi

Èakajoè(i) na uporabno dovoljenje

Leto je naokoli in èe se ozremo najprej na nae lanske elje in cilje, ki
smo jih zapisali v lanski praznièni izdaji èasopisa Most, ugotovimo, da
bodo podobni tudi letos. Naj pred naimi letonjimi eljami in cilji najprej na kratko povzamemo dogajanje v drutvu od septembra.
Tekst in sliki: Mojca Perkon, KTD Levpa

S potepanja po Dolenjski

V portno-kulturno-turistiènem
drutvu (KTD) Levpa smo imeli
tudi september volilno obarvan.
Drutvo je 18. 9. 2010 pripravilo
izredni obèni zbor, na katerem se
je ponovno volilo predsednika
KTD Levpa. Prijavljena kandidata

sta bila Miran Jug in Aleksander
trukelj, ki sta na zboru predstavila
svoja programa in videnji razvoja
drutva ob morebitni izvolitvi.
Novoizvoljeni predsednik KTD
Levpa je postal Aleksander trukelj,
ki je hkrati tudi stari in novoizvolje-

ni predsednik Krajevne skupnosti
Levpa.
V veènamenskem objektu je bil 5.
oktobra tudi zbor krajanov.
Predsednik KS Aleksander trukelj
je v svojem govoru izrazil zadovoljstvo, da imata KS in KTD Levpa
veèji prostor za veèje skupine ljudi
in za potrebe svojega delovanja.
Ob tem se je zahvalil Miranu Jugu,
ki se je podal na trnovo pot graditve objekta, ter upanu Andreju
Maffiju in svetniku Ivanu Humarju, ker jim je s skupnimi moèmi v
njihovem prejnjem mandatu uspela pridobitev - za ta kraj prepotreben veènamenski objekt. O tem
sta spregovorila nekaj besed tudi
upan in Rosana èanèar. upan
Maffi je s seboj prinesel tudi osnutek pogodbe o upravljanju in lastnitvu objekta, za kar si drutvo
prizadeva e lep èas oziroma za
kar se je dve leti boril prejnji predsednik drutva Jug.
Predsednik krajevne skupnosti
trukelj e meni, da bi bilo lepo
na zboru krajanov podeliti tudi kakno priznanje, in prièakuje, da se
bo to zgodilo v dvorani objekta
ob njegovem odprtju.
To je bila lanskoletna elja èlanic
in èlanov KT drutva Levpa.
Morda pa se bo v èasu hitrih sprememb objekt uradno odprl e letos
in bo v njem mogoèe tudi e skupno silvestrovanje
V prihodnje

ga vsekakor èaka e dokonèanje
opremljanja prostorov, duo pa je
letos na pogostih sestankovanjih
e nekako pridobil. elja novoizvoljenega predsednika je tudi, da bi
se v njem poèutili bolj sproèeno.
Zato so èlani v elji po sprostitvi
in tudi zaslueno odli na dva enodnevna izleta: v zaèetku oktobra
na Oktoberfest, v zaèetku novembra pa na Dolenjsko.
KTD Levpa voèi vsem obèankam in obèanom veselja, zdravja
in radosti polne praznike ter vse
najlepe v 2011!

Èestitke novemu predsedniku drutva

Praznik kostanja v Ligu

Deevni oktober in lokalne volitve na dan, ki je bil rezerviran za
praznik kostanja, nista mogla prepreèiti Turistiènemu drutvu
Kolovrat Lig priprave in izvedbe 41. praznika kostanja.
Pie: Metoda Humar
Praznik smo preloili na 16. in
17. oktober 2010. V soboto smo
v prostorih nekdanje osnovne
ole v Ligu odprli razstavi slik
nae rojakinje Ide Kocijanèiè in
skulptur iz testa domaèinke Vilme Veluèek. Po tem slavnostnem dogodku je Vokalna skupina Lika dekleta, ki deluje v okviru TDKolovrat Lig, izvedla koncert ob desetletnici prepevanja.
V dvorani dialo po kostanju
Vsakoletni praznik kostanja pa
smo tokrat zaradi deja prestavili v dvorano. Vonj po kostanju
je privabil lepo tevilo obiskovalcev, zato smo se organizatorji
odloèili, da izpeljemo program
v celoti. V praznovanje nas je
uvedla Folklorna skupina iz Bovca, sledila ji je Teta Tonèka (Jakob Polajer iz Slovenija ima talent) s pripovedovanjem svojih

prigod, kar nas je dodobra nasmejalo in sprostilo.
Tradicionalna tombola je razveselila obiskovalce s tevilnimi
dobitki. Poleg tega pa seveda
ni manjkala ponudba surovega
in peèenega kostanja s kmetij
Kodermac in Gerbec. Pridne gospodinje pri Gerbèevih so napekle
tudi veliko razliènega kostanjevega peciva.
Brez ponudbe marijaceljskega
kolaèa tudi ne bi bil praznik pravi. Z zbirko starih koles se je
predstavil Luciano Kos iz Èedada, za moki del publike pa je
bila najbolj zanimiva predstavitev traktorjev ponudnika iz Kranja.
Dvorano so zveèer napolnili plesa eljni obiskovalci, ki so se pozno v noè vrteli ob zvokih in odliènih mladih glasovih ansambla
Modrijani.

Foto: B. Bizjak
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Ekoloke delavnice

V obèini samo petino vseh
odpadkov zberemo loèeno

Prihaja novoletni èas, kup odpadkov bo pri nas, v svoji novoletno-ekoloko obarvani pesmici razmiljata
uèenki 7. a razreda Osnovne ole Kanal Nikita Bucik in Ana Medveèek. Pesem je nastala na delovno novembrsko soboto v olski knjinici, medtem so v tehnièni uèilnici nastajali zamakojedi, na hodniku ekoloki
otok, peterica fantov je èistila okolico ole, druga skupina se je uèila pravilno loèevati odpadke. Ekoloke
delavnice so na oli pripravili v okviru mednarodnega projekta Comenius.
Pie in slike: Nataa Bucik Ozebek

ban Makoriè iz 9.a razreda. Kam
bi odvrgli odslueni star raèunalnik,
pa mladi raèunalnièarji niso bili
ravno preprièani.
Sicer pa loèevanje odpadkov za
uèence O Kanal ni niè novega.
To je nae vsakdanje ivljenje. Na
oli imamo v vseh uèilnicah posebno posodo za bioloke odpadke,
ki jo uèenci dnevno praznijo, posebno katlo za odlaganje odpadnega papirja, malce teav imamo
s plastiènimi odpadki, saj na oli
nimamo kontejnerja zanje. Odpeljemo jih na deponijo ali na blinje
ekoloke otoke, je povedala pomoènica ravnateljice Ana Kodelja.

Vsako leto prek dva
tisoè ton smeti

Najprej smo pred olo zmotili peterico fantov, ki se je opremljena z
rokavicami in vreèami za smeti podala raziskovat, kako èista je okolica ole.
Kar precej odpadkov je tukaj okrog ole. Loèujemo jih na papir,
plastiko, steklo in ostalo, je pove-

Najveè smeti med plastiko in embalao

dal uèenec Rilind Mehmetaj.
Medtem se je skupina, ki je morala
pripraviti plakate o pravilnem razvrèanju odpadkov, e odpravljala
v zbirni center v Bodre, s seboj
pa so vzeli celo vreèko odpadkov,
za katere se nismo mogli odloèiti,
kako bi jih pravilno razvrstili po
zabojnikih.
Med njimi je bila kartonasta katla
pikotov, znotraj obdana s plastièno folijo. Alja Urh iz Komunale
Nova Gorica je uèencem pokazal,
kako naj plastièno folijo odstranijo
in jo odvrejo med plastiko, karton
med papir. Podobno naredimo z
darilno vreèko  tekstilne ali plastiène vrvice odstranimo in jih loèeno
odvremo med tekstil ali plastiko,
papir, tudi èe je povoèen, sodi
med papir.

Veliko smeti tudi ob oli

Matic Gabrijelèiè izdelal zamakojeda

Najveè odpadkov med plastiko
Veèino odpadkov smo odvrgli
med plastiko, sta po poti nazaj v
olo ugotavljala Diana in Jan iz
9.b in 7.b razreda.
Zanimivo se mi je zdelo, da lahko
ploèevinke velikokrat ponovno
predelajo in uporabijo. Mislil sem,
da se plastika lahko veèkratno
uporabi, pa oèitno ne, je razmiljal Jan.
Meni se je zdelo zanimivo, kako
ravnamo z varèno arnico, ko se
razbije. Takrat moramo ven iz sobe, jo prezraèiti in z mokro krpo
pobrisati tla, pove Diana.
Ne zdi se nama prav, da ljudje
ne loèujejo pravilno odpadkov,
dodajata in pravita, da doma sicer
loèujejo odpadke, denimo papir
in kompost, ampak sedaj bosta
onadva mogoèe loèevala e bolj.
Medtem je bilo v uèilnicah na oli
dejavno. V literarni delavnici so se
izpod peres mladih literatov vile
ekoloko obarvane pesmi, najveèji
so izdelovali ekoloki otok, v tehnièni uèilnici so nastajali zamakojedi. Posebej namreè na oli loèujejo zamake in z njimi pomagajo
zbirati denar v humanitarnih akcijah. Ustvarjam posebne koe za
zamake - zamakojede, v njih bomo v vsakem razredu zbirali zamake za punèko, ki rabi pomoè.
Delavnica mi je veè, ker je zelo
ustvarjalna, je povedal Matic Gabrijelèiè in se pohvalil, da tudi doma loèujejo odpadke. Zabavno je
bilo v glasbeni uèilnici, kjer so izdelovali plakate in peli pesem Zemlja
je moj planet.
Pesem sta napisali uèenki nae
ole, Nea in Klementina Medveèek, govori pa o okolju in smeteh,

je bila zgovorna Tadeja Jug.
Nevarni insekticidi
Pokukamo e v eno od uèilnic.
Tukaj se ukvarjamo z insekticidi,
nam razloi Andra Humar: opisujemo, kako jih varno uporabljamo in kako jih moramo loèevati.
Za okolje so nevarni, ker unièujejo
iva bitja.
In kako spoznamo, da imamo v
rokah nevaren insekticid?
Embalaa je opremljena s posebnimi oznakami, narisali smo stari
in novi znak, saj se je sedaj spremenil. Teh odpadkov ne smemo metati v naravo, odnesti jih moramo
na posebno odlagalièe. Èe pride
polnilo v stik s koo, jo moramo
oprati, pred insekticidi, s katerimi
iz stanovanja preganjamo muhe
in komarje, pa moramo pravilno
zaèititi tudi domaèe ivali, je e
povedal Andra Humar. Bolj raèunalniko usmerjeni so pripravljali
predstavitev zbirnega centra, odla-

A. Humar: Nevarni insekticidi

galiè in ekolokih otokov v Kanalu.
Zbirni center je v Bodreu, ekoloki otoki so pred bloki, eden je v
centru Bodrea ...« je nateval Ur-

Po podatkih Komunale Nova
Gorica prebivalci obèine Kanal
vsako leto pridelajo 2.350
ton smeti, od tega jih loèeno
zberejo med petnajstimi in
dvajsetimi odstotki. V obèini je
priblino petdeset ekolokih
otokov za loèeno zbiranje odpadkov, prihodnje leto bodo
na ekolokih otokih na voljo
tudi 1.100-litrski zabojniki za
loèevanje biolokih odpadkov,
med katere sodijo zeleni rez,
veje, trava in kuhinjski odpadki.
Kako pravilno loèevati odpadke,
si lahko preberemo na novi
spletni strani:
www.eko-jezek.si
najmlaji bodo tu nali tudi pouèno igrico.
Prihaja novoletni èas
Prihaja novoletni èas,
kup odpadkov bo pri nas.
Kup daril dobil bo vsak,
kup odpadkov za v smetnjak.
Sladkarije, oblaèila
in e druga vsa darila
bodo v smetnjak sodila.
Okraski so razbili se,
v smeti odnest' jih treba je.
Sedaj pa se zamislite,
da resnièno dobro je,
èe jih prav loèujete.
Nikita Bucik in Ana Medveèek,
7.a
Planet brez prihodnosti
Nekoè èist je bil na svet,
zdaj umazan je planet.
Odpadkov kupe naokrog,
v zraku dim in prah in smog.
Zakaj ljudje niè ne skrbimo,
niè nam mar ni, kje ivimo?
Hitro topi se Arktika,
vsega je kriv za to CO2.
Plini nevarni vrtinèijo se,
za to smo krivi vsi ljudje.
Avti, tovarne, kajenje 
bolj alostno zgleda zelenje.
Kaj se zgodi, pomislite,
èe pragozd na stavko gre?
Velikega ustvarjalca kisika
tak svet prav niè ne mika!
Èe èlovek bo tih,
do planeta zaprt,
èaka nas le temna usoda
in smrdeèa smrt.
Domen Kacin Vodièar, 9. b
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Zdruiti moèi za kraj
Foto: Franc Komac

Praznik Krajevne skupnosti Kanal vsako leto praznujemo 25. novembra
v spomin na dan, ko je bil leta 1941 na Kraèicah ustanovni zbor Osvo
bodilne fronte (OF) slovenskega naroda.
Na proslavi v Gotski hii je navzoèe pozdravil predsednik KS Kanal Marko Bucik in predstavnica obèine Kanal ob Soèi Ljudmila Zimic. Oba
sta poudarila skrb za na kraj in zdruevanje moèi pri izvajanju skupnih
ciljev.

Malèki iz kanalskega vrtca preerno zapeli

V pestrem programu so sodelovali otroci pevskega zborèka iz vrtca
Kanal, uèenci O Kanal z deklamacijami na temo ekologije in z instrumentalnimi vloki ter vokalna skupina Lika dekleta, ki letos praznujejo
desetletnico delovanja.
Letos so priznanja KS Kanal prejeli Emil Testen za uspeno dolgoletno
vodenje balinarskega kluba, David Pirih za razvoj turizma v Kanalu,
Klub keramikov Prosvetnega drutva Soèa Kanal za dolgoletno uspeno delovanje, in mladinska ekipa Odbojkarskega kluba Salonit
Anhovo za naslov dravnega prvaka.
Ob pomoèi èlanic kanalskega drutva upokojencev smo veèer zakljuèili
ob prigrizku v kleti Gotske hie.
Tekst: Valentina Dugar
Foto: Franc Komac

Praznovanje KS Kanal

Nastop uèencev ubran na ekoloke strune

ODZIV

Odprto pismo upanu
e takoj po lokalnih volitvah svetnikov in upana obèine Kanal ob
Soèi, e posebej po drugem krogu volitev upana, dajete v javnost
in sredstvom obveèanja izjave, ki ne prispevajo k razumnim odnosom
v obèini. Predvsem pa z njimi izraate vae nerazumevanje demokratiènih odnosov v prostoru, kjer bi po funkciji morali ustvarjati strpne
in ustvarjalne odnose v dialogu za skupno dobro med obèani. Bili
smo preprièani, da so vae izjave plod nepreprièljive zmage na volitvah in da bo èas zacelil tudi to rano. A kot kae, ivimo v zmoti.
Obsodbe o krivdi levice, da obèina stoji na mestu, kot se sami izraate, ste ponovili v pozdravnem govoru na proslavi ob obletnici
ustanovnega zbora OF, ki je bila v soboto, 20. 11. 2010 na Kambrekem.
Takne obtobe so ne le nepotene in nekorektne. So predvsem neodgovorne in nezrele. Ali se zavedate, èesa ste obtoili stranke in
njihove volivce, ki tvorijo veèino v obèinskem svetu in tudi veèino
volilnega telesa. Ali se zavedate, da ste se izjasnili o vaem odnosu
do demokratiènega in z zakonom zagotovljenega instituta ugovora
in pritobe. *
Èeprav je obèinska volilna komisija zavrnila prvotne ugovore kot
neutemeljene, je morala opraviti ponovno tetje vseh glasovnic. Pri
tetju so bili prisotni predstavniki vseh list. Da je bila pritoba in
zahteva po ponovnem tetju vseh glasov za svetnike e kako utemeljena, kaejo naslednji podatki: - nepravilno pretetih glasov je bilo
24; - tevilo voliè, na katerih so bili nepravilno preteti glasovi, je
bilo 13 (od skupaj 21); - tevilo nepravilno pretetih preferenènih
glasov je bilo 69; - nepravilnosti so bile v vseh volilnih enotah; - od
kod glasovnica veè kot je bilo dodeljenih, e ni ugotovljeno.
Èe ste podatke natanèno prebrali, spotovani gospod upan, in pri
tem upotevate dejstvo, da je Obèinska volilna komisija ugovore
zavrnila kot neutemeljene, bi se veljalo vpraati, kdo naj se komu
opravièi oziroma kdo naj komu odgovarja. Res je, da napake niso
vplivale na tevilo izvoljenih svetnikov pri posameznih strankah,
vendar je tudi res, da komisiji ne bi bilo potrebno opraviti reba
med dvema kandidatoma stranke SDS, èe bi komisija pravilno pretela glasove ob ugovoru. Sluèajno je ponovno tetje potrdilo izre-

banega kandidata, ki je bil tudi dejansko izvoljen.
Prav sumi na takne nepravilnosti, ki so se pokazali za utemeljene,
so opravièili tudi zahtevo po ponovnem tetju glasov drugega kroga
upanskih volitev. Komisija je pri ponovnem tetju ugotovila, da ni
bilo nepravilnosti in pravilno potrdila prvoten rezultat. S tem so bili
za nas mandati veljavni in dokonèni. Zakonske in statutarne formalnosti mora opraviti obèinski svet. Zato smo vam nekateri v imenu
strank tudi èestitali, a al ste nas zavrnili. *
Spotovani gospod upan Andrej Maffi
Sporoèamo vam, da spotujemo in sprejemamo dejstvo, da ste demokratièno izvoljeni za upana obèine Kanal ob Soèi. Taken bo tudi na odnos do instituta upana. To modrost in odgovornost do
obèank in obèanov nae obèine in izvoljenih predstavnikov zmoremo.
Politiène stranke levice bomo skladno z naimi programi in prièakovanji volivcev, ki so nam namenili veliko glasov, odgovorno in konstruktivno prispevali k razvoju obèine. Od vas prièakujemo, da prenehate
z nekoristnim, tendencioznim prikazovanjem razmer in kriviènim
obtoevanjem. Upamo, da sprejemate naèela demokracije in pravice,
ki so iz tega izpeljane kot univerzalno vrednoto, in ne kot orodje,
ki ga uporabimo samo, ko nam to ustreza. Prièakujemo, da bo z
vaim sodelovanjem s strankami levice, kot ste jih vi opredelili, in
njihovimi svetniki v obèinskem svetu, preseeno ozko in nekoristno
poèetje.
Odloèitev je v vaih rokah. Zdaj ste upan vseh obèanov Obèine Kanal ob Soèi.
DeSUS, Demokratska stranka upokojencev Slovenije,
Obèinski odbor Kanal, predsednica Vanda Colja
SD, Socialni demokrati,
Obèinski odbor Kanal, predsednica Mira Mugerli Jurca
LDS, Liberalna demokracija Slovenije,
Obèinski odbor Kanal, predsednik Boris Èufer
ZARES, Obèinski odbor Kanal, predsednik Tadej Mori
ZZP, Zveza za Primorsko,
Obèinski odbor Kanal, predsednik Ivan Mignozzi
SNS, Slovenska nacionalna stranka,
Obèinski odbor Kanal, predsednik Mitja Bernik
* Zaradi prekomerne doline pisma si je urednitvo Mosta
pridralo pravico do skrajanja vsebine. Pri tem pa smo izrecno
pazili,da nista motena razumevanje in sporoèilnost pisma.
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Foto: Milko Lavrenèiè

portni klepet z Nejcem Lavrenèièem,
tenikim upom iz Deskel

Tenis mu je
spremenil ivljenje

Foto: Milko Lavrenèiè

Ko je tel 9 let, so ga vpisali v poletni teèaj tenisa, ki ga je organiziral
TK Deskle. Igra ga je tako navduila, da mu je ta port popolnoma
spremenil ivljenje. Tenis rekreativno igrata tudi sestra in oèe, je klepet
zaèel 12-letni Desklan Nejc Lavrenèiè.
Sprauje: Marko Lazar

elja je uvrstitev v reprezentanco

vremena. Trenira me Franc Bevèar.
Ko ima èas, pa mi z nasveti in igro
svetuje tudi Matic Bevèar. Obema
bi se iskreno zahvalil za vso portvovalnost in pomoè.
Ali ti sploh ostane e kaj
prostega èasa?
Prostega èasa ni veliko. Obèasno
igram koarko in se druim s prijatelji.

Bliajo se boièno-novoletni
prazniki. Kje jih bo preivel?
Praznike bom preivel doma z druino in prijatelji. Verjetno bom tudi
veliko treniral.
In kakne so tvoje elje v novem
letu?
elim si zdravja, uènih in tenikih
uspehov.
Foto: Milko Lavrenèiè

Ima v tenisu kaknega
vzornika?
Moj vzornik je Rafael Nadal, saj je
enostavno najbolji.
Kaken slog igre goji?

N. Lavrenèiè povsem predan tenisu

Ko je tel 9 let, so ga vpisali v poletni teèaj tenisa, ki ga je organiziral TK Deskle. Igra ga je tako navduila, da mu je ta port popolnoma spremenil ivljenje. Tenis rekreativno igrata tudi sestra in oèe, je
klepet zaèel 12-letni Desklan Nejc
Lavrenèiè.
V treh letih si dosegel e veliko
dobrih rezultatov. Katere bi e
posebej izpostavil?
Najbolj sem ponosen na uvrstitev
na teniko lestvico Slovenije, kjer
sem zasedel skupno 3. mesto v
konkurenci deèki do 12 let. Sem
dravni zimski in poletni podprvak
v parih, primorski zimski in poletni
prvak med deèki do 12 in 14 let.
Ti je kakna zmaga e posebej
prirasla k srcu?

Vsaka zmaga mi veliko pomeni.
Zagotovo pa mi bo posebej ostal
v spominu turnir v Portorou.
Potekal je istoèasno kot WTA turnir
za enske. Turnir sem zmagal tako
v parih kot posamezno. Tekma z
Nejcem Zaplotnikom je trajala kar
tri ure in pol. Omenil bi tudi Odprto prvenstvo Banja Luke, kjer sem
na mednarodnem turnirju nastopil
v finalu.
Najbr je potrebno za dosego
taknih rezultatov trdo trenirati.
Koliko èasa nameni tenisu in
kdo je tvoj trener?
Treningi so odvisni od letnega èasa
in pogojev zanj. Poleti treniram
skoraj vsak dan zjutraj in popoldne.
Treniram na igrièih TK Deskle, ki
bi se mu rad ob tej prilonosti zahvalil. Pozimi so treningi odvisni od

Ljuba mi je napadalna igra, èeprav
mora obvladati vse sloge tenike
igre. Obstajajo zelo razlièni igralci,
zato mora biti pripravljen tudi na
igro z balonèki.
Katere tekme te èakajo v blinji
prihodnosti?
Konec novembra se je zaèela nova
tenika sezona. Zaèetek bo v Litiji.
Potem se bodo tekme kar vrstile,
vkljuèno z dravnim prvenstvom,
ki bo v Rogaki.
V prihodnjem letu bo igral v
konkurenci do 14 let. Kakni so
tvoji nadaljnji cilji?
Moj cilj je zmaga na vsaki tekmi.
Igrati bom zaèel v kategoriji do 14
let, kjer sedaj zasedam 14. mesto.
Upam, da bom priel med prvih
pet igralcev in se uvrstil v reprezentanco Slovenije.
Rad pa bi se preizkual tudi na
ETA turnirjih.

Desno Nejc Sitar ( TK Maribor)

OSEBNA IZKAZNICA:
NEJC LAVRENÈIÈ
Rojen: 1. maj 1998
ola: 7. razred v O Deskle
Naj hrana: pageti
Naj pijaèa: voda z okusom,
jabolènik
Naj glasba: hip-hop rep
Naj filmi: akcijski
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Karateisti D Gorica iz Deskel

Z veseljem na treninge
V Kanalu so 14. novembra pripravili 3. pokalno tekmo v borbah, katah
in ekipnih katah za starost do 18 let. Organizator tekmovanja je bila
Karate zveza Slovenije v sodelovanju s tehniènim organizatorjem
portnim drutvom (D) Gorica.
Tekst in slike: Marko Lazar

bil eljko Kuzmanoviè iz Plavi.
Karate mi veliko pomeni, tako da
zelo rad hodim na treninge.
Praznike bom preivel pri prijateljih
v Robidnem Bregu ter pri nonotu
v Novi Gorici. elim si, da bi se na

Tilen Tinta iz Loic, 12 let:
Karate treniram sedmo leto, zaèel
pa sem kar v D Nova Gorica. Za
ta port sem se navduil iz filmov.
Najraje se spominjam lanskega dravnega prvenstva, ko sem postal
prvak v borbah. Prav tako mi je v
lepem spominu ostalo moèno
mednarodno tekmovanje v Subotici, kjer sem zmagal v borbah,
drugi sem bil v katah, tretji pa v
roèni tehniki. Za praznike bom najverjetneje doma, moj glavni cilj pa
je ubranitev dravnega naslova v
borbah.

T. Tinta: Prvak v borbah

Kaj je karate?
Mladi desklanski karateisti z upanom

Na tekmi je sodelovalo 323 tekmovalcev iz 42 klubov. D Gorica je
na 3. pokalni tekmi osvojilo osem
zlatih, dve srebrni in pet bronastih
medalj in tako postalo pokalni
zmagovalec Slovenije za letonje
leto. Pod okriljem D Gorica so
nastopili tudi tirje Desklani: Teo
Otrin, Bla Cenciè, Mirko Boltar
ter Tilen Tinta, ki se udeleujejo
tekem na dravni in mednarodni

B. Cenciè: Na DP

ravni, kjer dosegajo odliène rezultate.
Bla Cenciè iz Deskel, 14 let:
Tako kot moji kolegi treniram karate sedem let. Za ta port sem se
navduil na predstavitvi na osnovni
oli v Desklah. Najprej sem ga leto
dni treniral na oli, potem pa je

sledila selitev v novogoriki klub.
Imamo zelo dobrega trenerja Rajka Malinovièa, ki je sicer strog, a
disciplina je zelo pomembna.
V povpreèju treniramo tirikrat na
teden. Najbolj mi je ostala v spominu prva tekma v Bovcu pred sedmimi leti, ko sem zasedel tretje
mesto.
Boièno-novoletne praznike bom
preivljal s prijatelji v poèitniki hi-

dravnem prvenstvu èim bolje odrezal in se uvrstil na evropsko prvenstvo.
Mirko Boltar iz Deskel, 14 let:
Rad imam tudi koarko in nogomet, a karate je moj najljubi port.
Najraje se spominjam mednarodnega tekmovanja v Beogradu leta
2007, ko sem tekmoval z veèjim
in moènejim tekmovalcem iz Srbi-

T. Otrin: Na EP

M. Boltar: Spomin na Beograd

Teo Otrin iz Deskel, 14 let:
Tudi jaz sem se za ta port najprej
navduil na oli. Moj prvi trener je

je. Borba je bila zelo izenaèena in
zanimiva in èeprav sem jo na koncu izgubil, se je bom vedno rad
spominjal.
Praznike bom preivljal v apartmaju v Bovcu ter doma v Desklah. V
prihodnjem letu si elim dobrih
rezultatov na dravnem prvenstvu
ter na mednarodnih tekmah.

i v Logjeh pri Breginju ter v Desklah.
V prihodnjem letu se bom potrudil,
da bom èim bolji in da se uvrstim
na dravno prvenstvo.

Karate je japonski izraz za prazno roko, sicer pa samoobrambna borilna veèina Daljnjega
Vzhoda, ki se je v drugi polovici
19. stoletja razirila na Zahod,
kjer se je pod vplivom novega
kulturnega okolja in posameznih
portnih znanosti razvila v najbolj mnoièen borilni port.
Karate kot borilna veèina pomeni urjenje bojevnikega duha in
telesa ter uèenje in treniranje
uèinkovite samoobrambe skozi
natanèno predpisana, s to ali
ono tradicijo opredeljena in z
strogim moralnim kodeksom
pogojena pravila obnaanja.
Karate kot port pomeni s tekmovalnimi pravili opredeljeno
borbo ter z zahodno kulturo,
znanostjo in sistematiziranim
portnim izkustvom opredeljeno
pripravo tekmovalcev za portna
tekmovanja.
Otrokom predstavlja karate obliko telovadbe, skozi katero razvijajo svoje psihofiziène sposobnosti in se uèijo samoobvladovanja, mladini slui kot psihosocialno koristna rekreacija in tekmovalni port, odraslim pa kot vsestransko koristen sestavni del
kakovosti njihovega vsakodnevnega ivljenja.
D Gorica se za pomoè in podporo pri organizaciji tekmovanja
zahvaljuje Obèini Kanal ob Soèi,
upanu Andreju Maffiju, tabornikom iz Deskel, KS Deskle, Lovski druini iz Deskel ter vsem
drugim, ki so kakorkoli pomagali, da je tekmovanje lepo uspelo.
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Foto: KK Goryu

2. pokal Alpe-Jadran

Nabirali dragocene
izkunje

Zadnjo nedeljo v oktobru je deelni odbor Fikta Furlanije, Veneta in
Julijske pokrajine gostil v Vidmu v Italiji drugi pokal Alpe-Jadran v tradicionalnem karateju. Za tehnièno izvedbo tega mednarodnega turnirja
pa je poskrbelo karate drutvo Ken E Zen iz Pagnacca.
Pie: Milan Bezjak
ga karateja (OKTV Österreichischer Traditioneller Karate Verband).
Na turnirju je sodelovalo prek tristo
karateistov iz 21-ih klubov iz Avstrije, vice, Italije in Slovenije. Svojo
udelebo pa so al odpovedali tekmovalci iz Nemèije.
Barve KK Goryu je tokrat zastopalo
13 tekmovalcev. Med njimi so iz
sekcije Kanal nastopili Alja Bezjak, Alja Markiè, Manja Bezjak

Prijateljsko karate tekmovanje

Foto: KK Goryu

Za zaèetnike in vse
otroke

Teniki klub Deskle

Zakljuèni turnir dvojic
Na e jesensko soboto, 16. oktobra, so se tenisaèice in tenisaèi
Tenikega kluba (TK) Deskle dobro pripravili in odigrali zakljuèni
turnir letonje sezone.
Prijavljenih je bilo 16 igralk in igralcev. Igralo se je v dvojicah,
reb pa je bil za vsak krog nakljuèen.
In vreme kot naroèeno: sonèno,
z malo oziroma obèasno veliko
vetra, tako da smo morali biti
med igro pazljivi, kako nastaviti
loparje.

Dvojica Oton Namar in Sandi
Vinazza je odigrala v finalu najboljo igro in zmagala. Sandiju
je najbr pripomogel k dobri igri
tudi osebni praznik, ki ga je praznoval prav tistega dne. Tako je
bil deleen dvojnih èestitk.

in Urban Makoriè.
tevilka 13 je tokrat upravièila svoj
pogovorno nesreèni sloves, saj so
nai tekmovalci osvojili brkone
vsa èetrta in peta mesta v razpisanih kategorijah z zares minimalnim
zaostankom za zmagovalcem.
Veliki izenaèenosti v nastopih tekmovalcev je botrovala izjemno ka-

kovostna tekmovalna konkurenca
iz e prej omenjenih drav in klubov. Tako so nai tekmovalci nabrali predvsem dragocene mednarodne tekmovalne izkunje, ki jih
bodo s pridom lahko uporabili v
svoji nadaljnji portni karieri. Vsem
skupaj za odliène nastope iskreno
èestitamo.

Karate klub Ajdovèina je v soboto,
16. oktobra 2010, pripravil prijateljsko medklubsko karate tekmovanje. Nanj smo bili poleg Karate
kluba Kolektor Idrija in Karate kluba Kiryu Gorica povabljeni tudi karateisti Karate kluba Goryu.
Zamisel omenjenega tekmovanja
je omogoèiti tekmovalne nastope
prav vsem otrokom. Tudi tistim,
ki se sicer karate tekmovanj ne
udeleujejo prav pogosto.
Tako je barve KK Goryu branilo 17
tekmovalcev. Med njimi je bilo nekaj izkuenih, ki so tekmo izkoristili
predvsem za tekmovalne priprave,
veèino pa so predstavljali zaèetniki
in ostali, ki so si tako nabirali svoje
tekmovalne izkunje.
Odlièno so se odrezali tudi èlani
KK Goryu  sekcija Kanal s sedmimi
tekmovalci, ki so dosegli naslednje
rezultate znotraj svojih starostnih
kategorij v elementu kata posamièno:

Martina Paviè
(malèki, let. 2003) - 3. mesto,
Manja Bezjak
(ml. deklice, let. 1998) - 3. mesto,
Alja Markiè
(ml. deèki, let. 1998) - 2. mesto,
Urban Makoriè
(st. deèki, let. 1996) - 3. mesto in
Alja Bezjak
(st. deèki, let. 1996) - 3. mesto.

Foto: Osebni arhiv

Pokal Alpe-Jadran se je razvil iz
tekmovanja Sreèanje dveh deel,
ki ga e vrsto let uspeno izvajata
in razvijata Slovenska zveza tradicionalnega karateja (SZTK) in deelni
odbor italijanske zveze Fikta. S tristranskim dogovorom med nacionalnimi zvezami tradicionalnega
karateja se je k organizaciji tega
prestinega tekmovanja prikljuèila
tudi Avstrijska zveza tradicionalne-

Ob prijetnem druenju, dobrem
kosilu, lahtni kapljici, pokalih
in nagradah se je turnir zakljuèil
pozno zveèer.
Nataa Jeronèiè

Zmagovalna dvojica

V kategoriji kata skupinsko pa e
z ostalimi èlani KK Goryu naslednje
uvrstitve:
Janez Makoriè, Matic Drole in
Martina Paviè
(malèki, 2003)  3. mesto,
Kevin Podreka, Alja Markiè in
Andrej Valentinèiè
(ml. deèki, 1998)  2. mesto,
Tjaa Gaberèek, Manja Bezjak
in Kristina Skoèir
(ml. deklice, 1998)  1. mesto.
Èestitke vsem!
Zapisal: Milan Bezjak
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Odbojkarski klub NEPTUN Kanal

Kvalifikacije za EP
za kadetinje
Obveèamo vas, da bo v portni
dvorani v Kanalu od 5. do 9. januarja 2011 kvalifikacijski turnir za evropsko prvenstvo za kadetinje v odbojki. Nastopale bodo ekipe Ukrajine, Danske, Belorusije, Madarske in Slovenije.
Turnir organizira Odbojkarska
zveza Slovenije s pomoèjo domaèega enskega kluba OK Neptun
in mokega OK Salonit Anhovo
iz Kanala.
Prvo mesto na turnirju bo omogoèilo neposreden nastop na
evropskem prvenstvu, ki bo spomladi v Turèiji, drugouvrèena
ekipa pa bo imela dodatne kvalifikacije.
Trener slovenske reprezentance
je Boris Klokoèovnik, prvi pomoènik Urban Oder, drugi pa
Jaro tekl. iri spisek igralk,
ki bodo zastopale slovenske barve, je e narejen.
Na njem sta tudi domaèi igralki

Eva Mori in Nua Ferlinc, iz HITa Nova Gorica pa Teja Kolbl.
Domaèa kluba se bosta po najboljih moèeh potrudila, da se
bodo reprezentance v naem
kraju dobro poèutile ter da bodo domaèi navijaèi poskrbeli za
prijetno vzduje in dobro igro
nae reprezentance.
Upajmo, da bo to dodatna promocija za kanalsko ensko odbojko, ki deluje e peto leto in
vzgaja dobre igralke, kot tudi za
moko odbojko, ki ima e veè
kot estdesetletno tradicijo.
Orjana tekar

Razpored tekmovanja:
Sreda
05.01.2011
15:00
UKRAJINA : BELORUSIJA

Petek
07.01.2011
17:30
BELORUSIJA : SLOVENIJA

Sreda
05.01.2011
17:30
DANSKA : SLOVENIJA

Sobota
08.01.2011
15:00
DANSKA : UKRAJINA

Èetrtek
06.01.2011
15:00
MADARSKA : DANSKA

Sobota
08.01.2011
17:30
MADARSKA : BELORUSIJA

Èetrtek
06.01.2011
17:30
SLOVENIJA : UKRAJINA

Nedelja
09.01.2011
14:00
BELORUSIJA : DANSKA

Petek
07.01.2011
15:00
UKRAJINA : MADARSKA

Nedelja
09.01.2011
16:30
SLOVENIJA : MADARSKA

kriem-kra
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Z nahrbtnikom naokoli

Nahrbtnikarji, sodobni nomadi
Zakaj se pravzaprav odpravljamo na potovanje? Kaj nas ene v svet?
Mogoèe potujemo zato, ker so kraji, do katerih je teko priti, bolj zanimivi? Mogoèe elimo obèutiti strast davnih popotnikov in raziskovalcev?
Morda gremo na pot zato, ker vemo zelo malo o deeli in njenih ljudeh
in nas v svet ene elja po vedoeljnosti, odkrivanju, spoznavanju?
Razlogi za razliène naèine potovanja so razlièni, vendar lahko vseeno
najdemo skupne vzvode: ivljenjski nemir in radovednost, interes po
spoznavanju novega, pripravljenost na spopadanje z neznanim in nepredvidljivim.
Popisuje: Vesna Velièek
Slike: Osebni arhiv

Nahrbtnik? Veè udobja na zraènici in s pivcem

Vsako leto se na potovanje z nizkim proraèunom, najveèkrat gre
za potovanja v manj razvite drave
ali drave tretjega sveta, odpravi
mnoica nahrbtnikarjev. Tako je
potovanje nahrbtnikarjev, ki nima
ne geografskih in ne èasovnih
omejitev, saj lahko potujemo kadarkoli in kamorkoli, postalo sodobni, mnoièni in globalni fenomen. Nahrbtnikarstvo je tako potujoèa kultura, kultura v gibanju.
Pojavlja se tam, kjer se pojavijo
njeni akterji ter izgine takrat, ko ti
gredo domov. Heterogenost kulture nahrbtnikarjev se kae predvsem v tem, da vsi nahrbtnikarji
niso isti, saj se vsak nahrbtnikar
odpravi na potovanje z razliènimi
cilji, prièakovanji in motivi. Poleg
tega so nahrbtnikarji tako moki
kot enske, heteroseksualci in homoseksualci, tisti, ki se na pot odpravijo za dalj èasa in tisti, ki na
poti preivijo le tirinajst dni, tisti,
ki imajo veliko denarja in oni z malo manj denarja, mladi in stari, belci, èrnci in poevnooki Azijci, visoko

Kanglici sta po

izobraeni in tisti z nijo stopnjo
izobrazbe. Edino, kar jih povezuje,
je dejstvo, da so nahrbtnikarji, da
so si tujci v tujem kraju.

hrbtnikar je najbolj podoben potepuhu, klateu iz 60. in 70. let 20.
stoletja.
Drugi tip nahrbtnikarja je nahrbtni
kar, ki si vzame leto dni èasa pred
vstopom na univerzo ali v slubo,
pred poroko ali rojstvom otroka,
in si potovanje vnaprej naèrtuje.
Vnaprej ima tudi doloèen datum
vrnitve domov. Potovanje, s katerim si iri svoje obzorje, mu predstavlja podaljek tudija in izhod
pred dokonèno ustalitvijo. Ta naèin
potovanja je zelo podoben Grand
Tour potovanjem iz 18. in 19. stoletja.
Tretji tip nahrbtnikarja je nahrbtnikar, ki ima trenutno krizo in se na
pot odpravi zato, ker je izgubil slubo ali se razel s partnerjem/ko
in je z dosedanjim ivljenjem nezadovoljen. Od potovanja prièakuje,
da bo po njem osebnostno zrasel
in pridobil na samozaupanju. V
povpreèju je stareji od ostalih nahrbtnikarjev in ima veè denarja,
zato si vèasih privoèi veè udobja
pri nastanitvi in se odpravi obedovat v drajo restavracijo.
Èetrti tip nahrbtnikarja je nahrbtnikar zabavljaè, ki ièe sonce, plao, poceni pivo, droge. Pobegniti
eli od monotonosti ivljenja.
Potuje v kraje, kjer se vrti dobra
glasba (Ibiza, Goa, otoki na Tajsem). Najraje ostaja v krajih, kamor

ravljeno.
Vsak posameznik lahko pripada
veè tipom nahrbtnikarjev (profesionalni nahrbtnikar se ustali in potuje
kot nahrbtnikar zabavljaè ali kot
nahrbtnikar, ki se na pot odpravi
za kraji èas). Nahrbtnikar ni toliko
definicija, ampak je drubena kategorija in hkrati drubeno oblikovana identiteta posameznika. Poleg
nemirnega duha iskanja in individualizma, doline preivetega èasa
na cesti in naèinov potovanja je
pomembna tudi pripadnost skupini, ki igra na poti vlogo socialne
podporne mree, saj si z njo deli
skrivnosti potepanj. Èlanstvo skupine pa se stalno spreminja, ker ima
vsak izmed njih svojo pot in cilj.
Potovati neodvisno, svobodno,
ustvarjalno
Beseda backpacker izhaja iz angleke besede backpack, ki je sestavljena iz dveh delov: back, ki pomeni hrbet, in pack, ki pomeni nahrbtnik. Nahrbtnikar je torej oseba,
ki na svojem hrbtu nosi nahrbtnik
in v njem stvari, ki jih na potovanju
potrebuje. V dravah Jugovzhodne
Azije, Avstralije ima beseda nahrbtnikar negativno konotacijo in oznaèuje osebo, ki je skopa, se ne
drui z domaèini, stanuje v poceni
hostlih, ki so zelo borno opremlje-

Pet tipov nahrbtnikarjev
Nahrbtnikarji so nekakna zamiljena skupnost, tujci do lokalne drube in ljudi v njej. Poleg tega pa se
homogenost kulture nahrbtnikarjev kae e v njihovem nomadskem
naèinu potovanja, ki si ga sami organizirajo. Velja pa poudariti, da
je nomadski stil premikanja po
prostoru nekaken ideal, h kateremu sodobni nomadi stremijo, saj
zaradi uporabe vodièev toèno vedo, kam so namenjeni.
Nahrbtnikarji ne predstavljajo homogene skupine ljudi, ampak obstajajo znotraj le-te posamezne
podskupine, vsaka s svojimi motivi,
cilji, prièakovanji in stalièi. In tako
loèimo pet tipov nahrbtnikarjev.
Prvi tip je tako imenovan profesionalni nahrbtnikar, ki mu potovanja
predstavljajo glavni in osnovni cilj
ivljenja in ne samo prostoèasno
aktivnost. Na poti preivi veèino
èasa, tudi veè let, in za potovanje
se ne ve, kdaj se bo konèalo. Velik
poudarek je na neodvisnem potovanju. Ko tem nahrbtnikarjem
zmanjka denarja, se odpravijo v
kakno zahodno dravo, tam nekaj
èasa delajo in ko zasluijo dovolj,
se zopet odpravijo na potovanje.
Izogibajo se uporabi turistiène infrastrukture, organiziranih ekskurzij, uporabi interneta, èeprav je to
danes zelo teko. Profesionalni na-

Veè ko' spijemo, lepi smo (avtorica v sredini)

zahaja veèina nahrbtnikarjev oz.
tam, kjer je veliko hostlov, barov,
klubov in kjer se je moè udeleiti
kakne res prave pustolovske aktivnosti.
Peti tip nahrbtnikarja je nahrbtnikar, ki se na pot odpravi za kraji
èas in ki si eli potovati neodvisno
na spontan naèin ter z nizkim proraèunom. Èas, ki ga preivi na potovanju, je bolj podoben dolgim
poèitnicam s poudarkom na izkunjah, zanimivih pripetljajih in osebni rasti. Potovanje je vnaprej prip-

ni, in ogromno denarja porabi za
zabavo, pijaèo in droge. Nekateri
so dobro seznanjeni s kulturo gostitelja in je ne elijo spreminjati,
pa èetudi samo s pomoèjo turistiènih vodièev in knjig. Neodvisnost,
svoboda, kreativnost potovanja,
mobilnost, ko ne vedo, kam potujejo, raziskujejo, so zvedavi, elijo
videti veliko stvari v daljem èasovnem obdobju in vsaka zamuda pomeni popolno dogodivèino.
Potovanje in potovati je bolj pomembno od samega cilja in poèit-

kriem-kra
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zofijo neodvisnega potovanja.
Mnogi nahrbtnikarji, ki vidijo stvari,
v resnici ne vidijo nièesar, saj potujejo po vnaprej izoblikovanem urniku, so prezaposleni s svojimi fotoaparati, da si sploh nimajo èasa
ogledati kraja samega, in ko pridejo do doloèene znamenitosti, jo
hitro preèrtajo s seznama in gredo
k drugi. Vsaka stvar, ki jo fotogra-

turistiènega vodièa in fotoaparata
z eljo, da bi se odmaknili stran
od materialistièno naravnane drube postriene generacije, ki jih je
omejevala. Cenili so spontanost,
neodvisnost, avtentiènost, eksperimentirali so z drogami, iskali so
razsvetljenje. V 70. letih 20. stoletja
zaène skupina potepuhov izgubljati svoje bistvo in se zaène prilagaja-

Spoznavanje kulinariènih posebnosti

nikovanja. Oblaèijo se kot domaèini in to je ena od kamufla, da se
razlikujejo od konvencionalnih turistov.
Med turistom in nahrbtnikarjem
Nahrbtnikarji se postavljajo v opozicijo z ostalimi konvencionalnimi
turisti in veèina jih zavraèa oznako
turist, saj svoj naèin potovanja v
nasprotju z organiziranim mnoiènim turizmom vidijo kot individualen in neorganiziran. Dejstvo pa

maèinih v puèavi, itd.), postane
meja med turisti in nahrbtnikarji
zabrisana. Nahrbtnikarstvo je tako
uteèen stroj, ki te neslino potegne
v svoje kolesje in te vre v mreo
do potankosti dodelane ponudbe.
Pri èemer ti celo uspe ohraniti obèutek, da vse dela sam. Poleg tega pa nahrbtnikarji potujejo na
naèin, ki je vnaprej doloèen (uporaba vodièev) in predvidljiv (domaèini
toèno vedo, od kod nahrbtnikarji
prihajajo, kam so namenjeni in kje
bodo spali). Kljub ideologiji, v kate-

Nahrbtnikarjev restavracije ne privlaèijo

fija predstavlja, je le znak ali signal
in tako turist na podlagi fotografij
v turistiènih vodièih, prospektih,
na internetnih straneh spozna,
kaj mora videti.

ti turistièni shemi. Tako postane
pot po kopnem do Indije mainstreamovski trend. V zadnjih tridesetih letih je nahrbtnikarstvo
postalo sodobni, mnoièni in glo-

Nahrbtnikarji se znajdemo povsod
Turisti se preizkuajo v spretnostih

je, da smo prav vsi  lahko samo
na enem potovanju  vèasih turisti
in vèasih popotniki/nahrbtnikarji.
Ker tudi nahrbtnikarji kupujejo letalske karte preko turistiènih agencij, si uredijo potovalno zavarovanje, potovalno ali delovno vizo, letalske in druge karte, dobijo osnovne informacije o dravah, transferje do hotela, uredijo si eno ali dve
noèitvi v hotelu ter se na svojih
potovanjih udeleujejo kratkih, a
organiziranih tur (treking, safari,
obisk plemen v pragozdovih, potapljanje okoli koralnih grebenov,
jea kamel in oslov, spanje pri do-

ri nahrbtnikarji zavraèajo, da so
podobni turistom, pogosto izgovarjajo stavek: Ne moremo do
tja, ker kraj ni omenjen v Lonely
Planetu.
Popotniki konformizem
Izkae se, da tudi nahrbtnikarji sami potujejo po e uhojenih poteh
in se bolj ali manj izogibajo nepoznanih poti. Bodisi zaradi morebitne nevarnosti bodisi zaradi slabih
povezav in manjega tevila hosTlov. Odvisnost od uporabe vodièev
Lonely Planet je v nasprotju s filo-

Videti mora sight, ki je standardiziran element, ki slui kot norma
potovanja in jo je kot tako treba
videti. Fotografije, ki jih posnamemo na potovanjih se obièajno samo v podrobnostih loèijo od tistih
v vodièih, prospektih, na razglednicah, ki jih je mogoèe kupiti.
Nahrbtnikarstvo se kot oblika turizma ne razlikuje od konvencionalnega turizma, je le nasprotna stran
iste stvari in e ceneja je.
Predhodniki globalnih nomadov
V 60. letih 20. stoletja je bilo potepanje dejavnost le redkih dolgolasih potepuhov, hipijev, ki so se odpravili v Indijo brez vnaprej doloèenega cilja, veèje kolièine denarja,

balni fenomen potronike drube,
ki nima niti geografskih niti èasovnih omejitev. Kljub temu, da nahrbtnikarji poudarjajo druenje z
domaèini, dan raje preivijo v drubi ostalih nahrbtnikarjev v hostlu
ob pripovedovanju popotnikih
zgodb, izmenjujejo si informacije
ali pa gredo v internet kafe, kjer
napiejo prijateljem skupinsko epoto o svojih doivetjih iz potovanja. Èe so bili klatei iz delavskega razreda v 19. stoletju predhodniki potepuhov, so bili potepuhi v
estdesetih letih 20. stoletja predhodniki dananjih nahrbtnikarjev
in slednji bodo predhodniki turistov prihodnosti ali globalnih nomadov.

za mostom
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Dobrodelna akcija

KAL NAD KANALOM  Tukajnji vrtec sodeluje v dobrodelni akciji blagovne znamke Pampers in prodajaln DM, ki bosta petim slovenskim
vrtcem namenili pet tisoè evrov. Glasovanje za najvrtec v posamezni
regiji poteka na spletni strani od 2. novembra do 31. januarja 2011.
V vrtcu Kal nad Kanalom, ki mu trenutno v glasovanju dobro kae, bi
bili zmage zelo veseli, saj bi sredstva namenili za postavitev peskovnika,
gugalnic in ureditev telovadnice ter za nakup didaktiènih igraè za skupine.
Do konca januarja bodo v prodajalnah DM ob vsakem nakupu plenic
ali robèkov Pampers v denarni sklad za pomoè vrtcev prispevali 50
centov, cilj akcije je zbrati 25.000 evrov, ki jih bo Pampers namenil
zmagovalnim vrtcem v petih slovenskih regijah. Za akcijo so se pri
Pampersu odloèili predvsem zato, ker se obèine, glavne podpornice
delovanja vrtcev, pri zagotavljanju ustreznih finanènih virov za programe
predolske vzgoje in za opremo vrtcev sooèajo z vse veèjimi teavami
in izzivi. Z dobrodelno akcijo pa elijo organizatorji dobrodelne akcije
malèkom v izbranih vrtcih omogoèiti bolje bivanje.
Podrobneje informacije o glasovanju najdete na spletnem naslovu
www.pampers.si/sl_SI/dobrodelnost. Devetnajst malèkov in vzgojiteljici
iz vrtca Kal nad Kanalom bodo hvaleni za vsak glas, ki ga boste oddali
zanje.
Nataa Bucik Ozebek

Foto: Arhiv vrtca

Glasujte za vrtec v Kalu

Malèki raèunajo na vae glasove

ZAHVALA
Uèenke 1.razreda, otroci iz vrtca in strokovne delavke iz Kala nad
Kanalom se iskreno zahvaljujemo vsem pridnim zbirateljem in njihovim starem ter delavcem ole za podarjene knjige. Zelo smo jih veseli, saj bodo otrokom razirjale obzorja sveta literature ter nedvomno
veliko doprinesle k njihovemu celostnemu razvoju na vseh podroèjih.

Nekaj misli otrok o podarjenih knjigah:
Knjig sem se razveselil, ker so lepe. (Tilen S.)
Prej jih nismo imeli veliko, zdaj jih bomo pa lahko gledali. (Tadej)
Razveselil sem se jih, ker bom lahko dokonèal bralno znaèko. (Alen)
Vesel sem, ker jih bomo lahko prebrali. (Anej)

Koledar dogodkov v obèini Kanal ob Soèi
DECEMBER 2010
nedelja 26.
Dedek mraz
(Kambreko, ob 15.30. uri)
TRD Globoèak
nedelja 26.
Pohod na Jelenk z baklami
(Morsko, ob 14. uri)
D Morsko
nedelja 26.
Koncert ob dnevu samostojnosti in enotnosti
(Kulturni dom Deskle, ob 19. uri)
Obèina Kanal ob Soèi

Ponedeljek 27.
Prednovoletno sreèanje krajanov
(na trgu pred obèino, ob 18.30)
TD Kanal
Torek 28.
enski mednarodni novoletni turnir v odbojki
(Kanal, ob 10. uri)
OK Eurokabel Neptun
Petek 31.
Silvestrski ples
(portna dvorana Deskle, ob 20. uri)
KK Salonit Anhovo in mladina Deskle
Mone so spremembe koledarja dogodkov - Vir: TIC Kanal
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