Obrnejo se ure, dnevi, meseci v leto,
hitro je konèano, kar vèeraj e zaèeto
v vrtincu upov in elja, po poti iskanj
nas ene v duha daljave do skritih sanj.
A vsaj za hip naj iz oèi se zaleskeèe,
srce zavriska, ustnice v objemu sreèe.
Spokojen, èuten boiè in prijazno, veselo 2010
vam iz srca privoèi urednitvo Mosta.
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V odhajanju
prihajajoèega

... Z MOSTA ...
Velièastno!?!

Leto je (e) naokoli. In prilonost za inventuro, oceno,
obraèun. Lokalno so nam stvari precej jasne in razumljive, saj se nam vsakodnevno dogajajo ali ne-dogajajo
pred oèmi. Jih vidimo, obèutimo, pogreamo. A e tu
prihaja do izkrivljanj in poskusov preusmerjanja pozornosti. Posebej, èe so pred vrati lokalne volitve. e bolj
ivahne so razlage sveta pred domaèim pragom v
irem (dravnem) okviru. Na eni strani je resnica o
naraèajoèi brezposelnosti, hiranju podjetij, stiskah in
travmah ljudi, nonalantnem zadolevanju drave ter
opozorilih strokovne in civilno-kritiène javnosti, da je
na voz obtièal v blatu. Druga je resnica, da bo odslej
lo samo e navzgor: z reformami, izstopno strategijo,
s premiljenimi ukrepi upraviteljev drave
Ti nas
preprièujejo, da so v izjemni kondiciji, da letonji boiè
je e v znamenju krize, ampak èez eno leto bo povsem
drugaèe
Tako besede. A dejanja? Sfiili so se ukrepi
jamstvene sheme, subvencioniranja delovnega èasa
in oivljanja realnega sektorja. Prièa smo izigravanju
dogovorov, ki so se jim vladajoèi sami zavezali, hlapèevstvu, zaèinjenem s sentimentom in romantiko, v mejnih
vpraanjih s sosedo. Vrhu vsega imamo predsednika
drave, ki pripne najvije dravno odlikovanje predanemu varuhu reima, ki je brezsramno teptal èlovekove
pravice, svobodo drugaèe misleèih, drubeno odprtost.
Imamo predsednika vlade, ki nastopako in s frazami
prikriva svojo nekompetentnost, se gostilniko obea
na voditelja svetovne velesile in hip zatem e drgne
kopaèke anonimnim ogobrcarjem. Imamo mnoiène
delavske demonstracije, ki se nostalgièno vraèajo v
minule èase, utemeljene na srpu, kladivu in ideologiji
rdeèe peterokrake. Imamo Leteèi cirkus. A ne Montya
Pythona, ampak drave Slovenije. Njeni upravitelji in
njihovi priboèniki se pred oèmi evropske in svetovne
javnosti norèujejo iz samih sebe. In iz vseh nas! Tudi
po tem si velja zapomniti to leto.
Valter Pregelj

Èez obzorja duha v
raz-svetlitev

Bil je dober namen: praznièno tevilko èasopisa, ki
ga drite v rokah, obogatiti v osrednji oziroma nosilni
temi z duhovnostjo. A se je zataknilo! Kako se sploh
lotiti te tematike? Ali kakor se v uvodu k pogovoru
s tokratnim osrednjim gostom sprauje avtorica: kaj
je pravzaprav duhovnost v dananjem svetu, svetu
zmede, ki ponuja raznorazne instant zadovoljitve?
Toda vedno se najdejo ljudje oziroma posamezniki,
ki jim ivljenje pomeni nenehne (drugaène) izzive in
iskanja. Eden takih je kapucin Joe Smukovec, brat
Joko: Niè me veè ne vznemirja. Rad imam èloveka.
Prostor za Boga je med odnosi, so nekateri poudarki
iz sogovornikovih misli.
Èlovekovo duhovno razsenost predstavlja tudi joga.
Izkunje z njo popisujemo na notranjih straneh. Seveda bi se lahko lotili e kakne tovrstne paradigme,
se pravi razlaganja duhovnosti iz doloèenega sistemskega, izkustvenega in svetovnonazorskega vidika.
A, al, moramo to prihraniti za drugo prilonost.
Urednitvo

IZ VSEBINE

50 let mineva od zgraditve
Kulturnega doma v Desklah.
Veè na strani 9

Odslej po svee mleko tudi v
aparat v Kanalu.
Veè na strani 16

Spotovane obèanke,
spotovani obèani!

Ob koncu leta in bliajoèih se praznikih, bi vam rad zaelel veliko
sreèe, zdravja, razumevanja in
predvsem notranjega miru.
ivimo v èasu, ko e bolj potrebujemo drug drugega. Dobri odnosi
med sosedi, sodelavci in v druini
lahko premagajo marsikatero oviro. Postavljeni smo pred preizkunjo, ali je v nas e kaj èuta za soèloveka in za vrednote, ki so nas skozi
zgodovino ohranjale pri ivljenju.
Kljub vsemu pa se bodo dnevi zaèeli daljati, prila bo pomlad. Pred
nami je novo leto in s tem nova
zgodba in nove prilonosti, da bomo e bolji.
Sreèno!
upan Andrej Maffi
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Krajevna skupnost Kanal

Foto: Marijan Nanut

Po novembrskem zboru krajanov:
"Ali je kaj trden most?"

Ali je kaj trden kanalski most, ktera motna voda e mora skoz?

Z zaèetkom propada Oglejske patriarhije, ki je segala do Drave, in s
prihodom Francozov je kanalska utrdba e vedno tela blizu 3000 prebivalcev. Tedaj se je v Kanalu govorilo samo francosko, nemko, furlansko in italijansko, vsa okolica Kanala pa je uporabljala samo avtohtono
slovensko govorico. Leta 1792 je Kanal pridobil trne pravice in sodni
okraj. Sledil je bliskovit in najveèji gospodarski in kulturni razcvet Kanala
vseh èasov. Uveden je kataster in zemljiki davek.
Sledila so leta pod e kar razumevajoèimi rajnkimi oblastmi: pod

Projekt turistiène ponudbe

Marijaceljski kolaè zapeèen

Foto: B. Bizjak

Uspeno je zakljuèen tudi drugi projekt Povezovanje lokalno tipiènih
produktov s turistièno ponudbo. V tem okviru je obèina Kanal ob Soèi
izvedla projektno aktivnost in sicer Razvoj turistiènega produkta-marijaceljski kolaè. Skupaj s Turistiènim drutvom Kolovrat-Lig, partnerjem
v projektu, smo v letonjem letu uspeno izpeljali naslednje aktivnosti:
odkup recepta za kolaè, izdelavo raziskovalne naloge o kolaèu, izdelavo
okrasnih etiket ter modelov za peko kolaèa, zloenko o kolaèu ter kratki film o marijaceljskem kolaèu. Film smo premierno predstavili 10. oktobra v Ligu, ob 40-letnici tamkajnjega praznika kostanja, ter ga ponovno predstavili v Desklah, 6. novembra 2009.
Nika Testen, TIC Kanal

francoskimi Ilirskimi provincami, pod Avstrijo, pod kraljevino Italijo in
pod Jugoslavijo ter pod novo samostojno Slovenijo. Kljub tevilnim
spremembam oblasti in vojnam ter povojnim obnovam pa je razvoj
Kanala zadovoljivo tekel dalje v zadovoljstvo krajanov.
V zadnjem desetletju pa krajani kanalske krajevne skupnosti obèutijo
zapostavljanje glede razvoja kraja kot upravnega sredièa in na sploh
celotne krajevne skupnosti.
Zgrajena je bila sicer nova portna dvorana  e vedno namensko nedokonèana, tudi èistilna naprava  z nepopolno kapaciteto, ploèad
pred obèino ter varen ploènik do pokopalièa. Za precej objektov (portna dvorana, akustika dvorane, fitnes, portna igrièa, otroka igrièa,
) pa gre zahvala predvsem drubi Salonit Anhovo in v zadnjih letih
tudi Sokim elektrarnam Nova Gorica. Opazna je tudi prostorska stiska
za lokalna drutva. Bilo pa je sicer veliko obièajnega infrastrukturnega
vzdrevanja.
Hkrati pa smo izgubili edino kulturno dvorano, pridobili tudi neznosen
tranzitni promet s posledièno razpadajoèimi fasadami in strehami, infarktno stanje mirujoèega prometa  parkiriè ter izgubili na trgovski
in turistièni ponudbi. Da o domu starejih obèanov e poldrugo desetletje vemo vse manj in nam ostaja le e aktivna samopomoè. Pogreamo
tudi dokonèno ureditev spomenikov in zelenic.
Prav tako v Naèrtu razvojnih programov obèine ni vidnih zagotovil
trajnostnega razvoja KS Kanal. Niso pridobljena niti vitalna zemljièa
za razvoj skupnosti.
V decembru poteka pomembnih 160 let od ustanovitve Slovenskega
bralnega drutva v Kanalu sredi francosko, nemko, furlansko in italijansko govoreèih Kanalcev. To je pripeljalo do ustanovitve slovenske
èitalnice v Kanalu èez desetletje ter slovenizacije Kanala, ko slovenèina
postane drugi uradni jezik v upravnem sredièu Kanal.
Tekst: Marko Bucik, predsednik KS Kanal

Veè znanja za podeelje
Od januarja do marca 2010 smo v okviru projekta Veè znanja na
podeelju, ki ga vodi Lokalna akcijska skupina LAS za razvoj, poskrbeli za veè predavanj. Potekala bodo v Gotski hii v Kanalu z
naslednjo tematiko in po razporedu:
1. Zakonske podlage za registracijo dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah
- 21. 1. 2010 ob 17. uri (predava Linda Kogoj, KGZ Nova Gorica);
2. Predstavitev pogojev za predelavo ivil rastlinskega izvora
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
- 11. 2. 2010 ob 17. uri (strok. sodelavec s podroèja varstva ivil);
3. Sobodajalstvo kot dopolnilni zasluek ali monost zaposlitve
- 18. 2. 2010 ob 17. uri (predava Anka Kavèiè Cimpriè)
4. Èlovek in okolje (èlovekovo mesto v ekosistemu, ekoloko
bioloka pridelava hrane)
- 4. 3. 2010, 11. 3. 2010 in 18. 3. 2010 ob 18. uri (predava mag.
Stipe Heèimoviæ, univ. dipl. biolog).
Nika Testen, TIC Kanal

ÈHE Avèe v pogonu

S predstavitve filma o kolaèu

Èrpalna hidroelektrarna Avèe, prva pretoèna hidroelektrarna v Sloveniji,
je e zaèela poskusno obratovati. Prvo èrpanje vode iz reke Soèe so
opravili konec oktobra, sedaj pa to poènejo ob koncu tedna.
Iz spodnjega v zgornji bazen vsak konec tedna preèrpamo 2,2 milijona
kubiènih metrov vode. To delamo ponoèi, ko je elektrika poceni. V
dnevnih konicah med tednom, ko je elektrika draga, pa jo spuèamo
nazaj v dolino, pojasnjuje Miran Komel, vodja projekta ÈHE Avèe.
Elektrarna vsak dan obratuje od dve do tri ure z vmesnimi prekinitvami,
ko opravljajo tehniène preizkuse. Ti naj bi trajali do konca leta, preizkuajo pa tako bazen kot tudi cevovod in turbino èrpalke.
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Po priznanje v Velenje

Kanal med manjimi kraji drugi v Sloveniji

Tudi obèina Kanal ob Soèi je poleg tevilnih drugih obèin sodelovala
v tem projektu. V projektu, v katerem slovenska mesta in kraji tekmujejo
na podroèju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Ocenjevanje
je vkljuèevalo veè kategorij - od ocenjevanja veèjih, srednjih in manjih
mest, izrazito turistiènih krajev, turistiènih, izletnikih ter hribovskih
krajev do ocenjevanja kampov, zdraviliè, manjih krajev.
Tekmovanje podpira predsednik drave. Danilo Tûrk in je pogoj za nadaljevanje tekmovanja na evropski ravni. Ocenjevalna komisija je na
kraj obiskala in ga tudi ocenila. e posebej veseli smo bili, ko smo se
v kategoriji manjih krajev uvrstili na drugo mesto v Sloveniji in prejeli
priznanje. Podelitev priznanj je bila v Velenju 14. novembra 2009.
Prireditve smo se udeleili predstavniki obèine in Turistiènega drutva
Kanal. V imenu obèine Kanal ob Soèi je priznanje prevzel upan Andrej
Maffi. Po zakljuèku prireditve so vsi nagrajenci imeli prilonost, da so
se fotografirali skupaj s predsednikom drave Danilom Turkom.
Priznanje pomeni, da skrbimo za na kraj, za katerega smo odgovorni
vsi krajani, ter spodbudo za nadaljnji trud pri razvoju turizma, kjer igrata urejeno okolje in prijazni ljudje zelo pomembno vlogo.
Nika Testen, TIC Kanal

Nova pokopalika veica

Za dostojno in kulturno slovo
AVÈE - Na svetega Martina so v tem kraju predali namenu novo pokopaliko veico.
Objekt je v celoti financirala kanalska obèina, zgradilo pa ga je podjetje
Final iz Nove Gorice po projektu Marjance in Boa Rustje in pod skrbnim nadzorom GH Ineniringa iz Liga. Vrednost nalobe znaa 217.000
evrov.
S tem je kraj pridobil dostojen prostor za slovo od najdrajih, je na
otvoritveni slovesnosti povedal upan Andrej Maffi in dodal Poslovilni
objekt je tudi ogledalo kraja in znak kulture ter odnosa do pokojnih.
V krajevni skupnosti Avèe je to ena veèjih nalob v zadnjih letih.
Veico je blagoslovil levpski upnik Joe Vidrih, ki upravlja tudi z upnijo v Avèah. Izrazil je veselje in zadovoljstvo ob dogodku. Pevci Mokega
pevskega zbora Kazimir Nanut iz Kanala, pod vodstvom Klemna Nanuta so otvoritev obogatili z glasbenim vlokom.
Poslovilni objekt sta s simbolnim odprtjem vrat veice predala namenu
kanalski upan Andrej Maffi in podpredsednik krajevne skupnosti Avèe
Karlo Bajt. Otvoritvene slovesnosti so se poleg tevilnih krajanov udeleili tudi obèinski svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti ter predstavniki projektanta, izvajalca in nadzora.
Tekst in slika: Lora Zimic Mugerli

Zadovoljstvo pred poslovilno veico

Andrej Maffi,
upan

Leto 2009:
z gospodarnostjo do
velikih premikov
Pred nami je priprava proraèuna
za leto 2010. Predlog je bil v prvem branju sprejet na redni seji
e 19. novembra 2009, kar je
dovolj zgodaj, da bi proraèun
za leto 2010 v januarju tudi potrdili. Èeprav je prihodkovna stran zaradi gospodarskih razmer
zelo negotova, je proraèun, zaradi nemotenega delovanja obèine, delovanja drutev in nalob,
ki so v teku, potrebno sprejeti
èim prej.
Tudi v letonjem letu smo bili
pri naèrtovanju in porabi javnih
sredstev zelo gospodarni, pa
vendar lahko opazite tevilne
premike v obèini. Gradimo tiri
vodovode, dodatne uèilnice v
Osnovni oli Kanal, konèujemo
èistilno napravo Deskle, parkirièe s trnico v Kanalu bo prihodnje leto konèano. Objekt v Levpi
je v zakljuèni fazi, stara ola v Roèinju bo dobila nove vsebine in
zunanjo podobo.
Gradnja ÈHE Avèe je konèana, zato od investitorja zahtevamo sanacijo vse kode, ki je bila povzroèena na obèinskih cestah v èasu
gradnje.
Za razliko od leta 2006, ko sem nastopil mandat upana, razpolagamo trenutno z desetimi gradbenimi dovoljenji, s katerimi lahko
kandidiramo na primerne razpise Evropske unije oziroma Republike
Slovenije. Iz dravne blagajne smo v dveh letih prejeli skoraj 1,5
mio evrov. Tudi Turistièno informacijski center se dejavno vkljuèuje
v iskanje dodatnih virov financiranja iz LAS programov za razvoj
podeelja (marijaceljski kolaè, kanalska noa kot protokolarna obleka, organizacija predavanj na temo razvoja podeelja, veènamenski objekt v Levpi).
Veliko teav je z obnovo dravnih cest: Kanal - Lig, Roèinj - Kambreko in nae Soke ceste, kjer ni posluha na ministrstvu za promet
v Ljubljani. Kljub temu bomo odgovorne e naprej opozarjali in
upajmo, da nas bodo upotevali.
V letu 2010 bomo nekaj veè denarja namenili za obèinske ceste,
kar nam je priporoèilo tudi pristojno ministrstvo.
Glede doma za stareje obèane sem tudi sam vloil veliko truda,
da bi nali primerno reitev. Osebno si zelo elim, da bi z gradnjo
doma zaèeli èim prej. Prizadeval si bom in usklajeval vse aktivnosti,
da bi dobili dom, ki bo predvsem socialen in dostopen tudi tistim
z nijimi dohodki.
Prostori za dva mladinska kluba so tik pred dokonèanjem. Obèina
je vloila veliko sredstev in truda, da je uredila vso potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in zadostila zahtevam vseh inpekcij za zakonito delovanje klubov.
e vedno potekajo resni pogovori med Salonitom, Regijsko razvojno
agencijo in Obèino Kanal ob Soèi, da bi na obmoèju Salonita Anhovo usposobili prostore za obrtno cono.
Priznanje Kanalu in doseeno drugo mesto na tekmovanju Moja
deela- lepa in gostoljubna nam je dalo vzpodbudo za e bolj
drzne projekte na podroèju turizma in urejenosti naih krajev.
Ponovno moram pohvaliti tevilna drutva in druge prostovoljce,
ki s svojim delovanjem veliko prispevajo k prepoznavnosti obèine
izven njenih meja. Zato tudi za leto 2010 ne predvidevamo krèenja
sredstev in bomo ostali na dosedanji ravni financiranja, to je okoli
230.000 evrov.
e par besed o obèinskem èasopisu Most. Èasopis je namenjen
predvsem obèankam in obèanom, da ga s svojimi èlanki sami sooblikujejo. V njegovo vsebino ne bom posegal, ker to ni upanov
èasopis, s katerim bi si delal osebno reklamo. Zavzemal pa se bom
za objektivno poroèanje in obveèanje obèanov. Za vsebino je odgovoren urednik in vsak avtor èlanka posebej. Obèina pa je odgovorna za njegovo izdajo.
Foto: Arhiv Obèine Kanal

Moja deela  lepa in gostoljubna
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se (s)poznamo

IZ OÈI V OÈI

Joe Smukovec, kapucinski brat Joko

Duhovna pot je ne biti navezan
Praznièno tevilko Mosta elimo posvetiti duhovni podobi èloveka. Ob
tem pa sem se znala v zagati. Kaj je pravzaprav duhovnost v dananjem
svetu, svetu zmede, ki ponuja raznorazne instant zadovoljitve. Vse
mora biti na dosegu rok. Vse v tem trenutku. Poglabljanje vase je dolgoèasno, pravzaprav izguba èasa. Vendar se e najdejo ljudje, ki ièejo
v ivljenju nekaj drugega. In ker se celotnemu kanalskemu pastoralnemu
okroju obeta v postnem èasu po priblino petnajstih letih misijon,
sem si za sogovornika izbrala Joeta Smukovca, brata Jokota, brata
kapucina, ki bo februarja vodil misijon v Kanalu. Kdor mu prisluhne,
mu verjame. Izareva veselje do ivljenja, verjame v dobro in v pogovoru
me je presenetila njegova odprtost.
Sprauje: Irena Hoèevar Kriniè
Slike: Osebni arhiv

je prevzel. Tega pa me je bilo strah.
Bal sem se te odloèitve.
Po diplomi leta 1999 me je èakala
doma sluba mladega raziskovalca, a v srcu sem vedno bolj elel
biti brat. el sem v Kri in napisal
pronjo provincialu za sprejem.
En mesec sem bil doma in èakal
na odgovor kot mo, ki èaka, da
bo ena rodila. In bil zelo sreèen,
ko sem izvedel, da sem sprejet.

Kako so vao odloèitev
sprejeli doma?
Najprej sem povedal sestri. Po njenem nasvetu pa nisem zveèer povedal starem, da jih ne bi kap. Po
petih dnevih so za mojo odloèitev
izvedeli tudi oni. Bilo je hudo. Oèe
se je stalno spraeval: Kaj sem
storil Jokotu, da je el od doma?

V mladosti ste bili e
zaposleni. Dokonèali tudij
agronomije, odloèili pa ste
se biti brat kapucin. V èem
vidite pomen vaega poklica?

Brat Joko pri mani daritvi

Poznamo vas kot brata
kapucina. Bi nam zaupali
najprej kaj veè o sebi, vai
druini, odraèanju?
Doma sem iz majhne vasi Jereka
v zgornji Bohinjski dolini. Imam
dve leti mlajo sestro. Oèe, e pokojni, je bil dobrièina, a al alkoholik, mama je zelo ivahna enska.
Doma smo imeli majhno kmetijo.
Kot otrok sem bil zelo naporen.
Veliko sem razmiljal, raziskoval,
stari pa so eleli to zatreti. Doma
je bilo samo delo. Nikoli si nismo
niè privoèili. Pogreal sem pogovore.

Klub temu imate verjetno kak
zanimiv spomin na otrotvo.
Rad se spominjam, kako nas je ati
naloil na moped. Z mopedom in
daljnogledom smo li na nedeljske
izlete v sosednjo vas. Nastal je kar
slogan: Zdaj pa gredo. Janez pa
Minka, Joko in Darinka.

Vam je bila e v mladih letih
vera blizu?
Bili smo tradicionalno verna druina. Kot otrok sem hodil s staro
mamo v cerkev. Rad sem gledal
ljudi. Enkrat sem padel pod klop
ravno med povzdigovanjem in upnik je rekel: Peljite tega mulca
ven! Tudi birme nisem doivel

kot nekaj posebnega. Boter mi je
kupil pet knjig, med njimi tudi Sveto pismo. Zdelo se mi je neuporabno. Stari so mislili, da sem razoèaran nad skromnim darilom in so
mi kupili moped. Tega darila nisem
cenil. Zaèel sem ga frizirati, da
ga nisem znal veè sestaviti. Oèe se
je potem drl name.

Ko sem e delal v tovarni, sem èutil
notranje stiske. tel sem leta do
upokojitve. Zdaj sem sreèen, da
mi ne bo treba iti v pokoj. Niè me
veè ne vznemirja. Rad imam èloveka. Prostor za Boga je med odnosi.
Èe da Boga v odnose, gleda na

Kaj naj duhovnik daje
dananjemu èloveku?
Vsak naj preverja, kaj ièe. V Cerkvi
bi lahko bil ta prostor. Svet ponuja
samo zmedo, lahkotnost, èim laji
naèin. Vse na hitro. Danes je pomembna moè. Vsi krièijo: bodi uspeen, bodi fajn, bodi funkcionalen. Mora se stalno dokazovati.
K nam pa prihajajo ljudje, ki so
depresivni in obteeni. Pridejo na
pogovor in k spovedi. Ko sprejmejo
zakrament, so zelo sreèni. Vèasih,
ko vidim stiske ljudi, pa se spraujem: Bog, kje si?.

Kot brat kapucin se sreèujete
tudi z mladimi. Kako je treba
delati z njimi?
Delo z mladimi. Ni formule  samo
imeti jih rad. Kaj bo, kako bo?
Vano je samo imeti jih rad. Rad
imam tudi tiste ljudi, ki niso v Cerkvi. Ob njih preizkuam svojo ljubezen do Boga. Marsikdo ima zelo
teke stvari v ivljenju. Pomagajo
mi, da ni vera fantazija.

Bi nam povedali e kaj o
poteku misijona, ki ga boste
vodili. Kako pritegnete ljudi,
da pridejo v cerkev? Kaj elite
sploh doseèi?

Kdaj pa ste zaèeli razmiljati
o duhovnikem poklicu? Ste
doiveli kaj posebnega?
Imel sem veliko elja. Biti operni
pevec, glasbenik. al v oli nisem
bil uspeen in sem se najprej vpisal
na triletno lesarsko olo. Dobil sem
slubo v LIP Bled. Ko sem pri dvajsetih odkrival, kdo sem, kaj sem,
me je kar streslo. Rad bi bil kaj
drugega, veèjega. elel sem spremeniti stare in prilo je do hudega
spora. Bilo je resnièno dno in takrat
se mi zdi, da sem naredil preobrat
v ivljenju. Nato sem el v vojsko.
Tam sem odkril red in spotovanje
do sebe. Po vojski sem ob delu dokonèal srednjo olo in se vpisal na
agronomijo. Med tudijem sem
spoznal lepo dekle. Prej sem bil
pet, est let èisto odmaknjen od
Cerkve, ona pa me je usmerila v
molitev. Skrivaj sem zaèel hoditi v
cerkev in razmiljati o duhovnikem poklicu. Dekle si je nalo drugega fanta. Ob koncu tudija sem
ivel v domu pri franèikanih.
Sreèal sem brata kapucina, ki me

materialne dobrine, tudi ljudi.
Duhovna pot pa je ne biti navezan,
biti svoboden. Duhovnikom je teko, ko pride do trenutkov odprtosti. Rabi Boga, vedno mora iti
naprej.

Vedno s pesmijo na poti

druge drugaèe. Vidi jih s pogledom bojim. Svet ponudi vse. Toda
veè kot ima, bolj si otopel, maloduen, èe do tega nima pravega
odnosa. Èe ima Boga, ima pa
vse, si buden, ima duha. Vèasih,
ko so bila obèestva v cerkvi, ni bilo
potrebno imeti psihologov. Danes
ljudje, ki ne ivijo veè iz bojega,
ièejo strokovnjake, pa tudi tablete,
omamo, ... Èlovek se navee na

Nikakor nisem obremenjen s tevilkami. Raje imam kvaliteto kot
kvantiteto. Pri misijonu je zelo pomembna figura upnika, kako zna
usmerjati zadevo. Dopoldne bomo
imeli èaèenje v novi kapeli upnièa, ki bo do takrat predvidoma
dokonèana, popoldne pa razna
sreèanja  namenjena vzgoji, druini, vdovam, mladim ...Vsak dan
bo tematsko sreèanje. Povabili bomo tudi goste  Kristjana Gosteènika, zakonca Sitar ... Rad imam prièevanja. Prav je, da mladi in vsi vidijo izkunje drugih.
Vèasih sem si elel v misijon k èrnèkom. Zdelo se mi je zanimivo.
Eksotika, romantika. A zdaj vidim.
Dol so ljudje laèni kruha, tu pa so
laèni Boga in spotovanja. Ob koncu misijona kdo reèe: Zdaj vidim,
kako lepa je vera.
Lepo mi je, èe vidim veselje v oèeh.
Veè mi je, èe se kakna druina
zbere skupaj ali se oblikuje zakonska skupina.

Hvala Vam brat Joko za vse
lepe besede. In za konec, kaj
ostane.
Pridite in prisluhnite mu.
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Kaja Reèiè in Kristina Kacin - zlati maturantki

Za veselje in nadaljnji tudij
V nai obèini ivi kar nekaj odliènih dijakov, zato se vsako leto lahko
ponaamo tudi z zlatimi maturanti. Letos sta si taken naziv prisluili
Kaja Reèiè iz Plavi in Kristina Kacin iz Morskega. Obe sta konèali novogoriko gimnazijo in zdaj tudirata v Ljubljani.
Pie: Ksenija Èernuta
Sliki: Osebni arhiv
Novopeèeni tudentki prava in farmacije imata na srednjo olo zelo
lepe spomine. To niti ni èudno, saj
sta bili obe odlièni dijakinji. Prijazni,
samozavestni in zgovorni sta z veseljem privolili v pogovor z nami.
Kristina e takoj na zaèetku prizna,
da gimnazijo v Ljubljani pogrea.
Po dveh mesecih Ljubljane gimnazijo e poteno pogream. Bila
sem v odliènem razredu in imeli
smo se super. Razen seveda, ko
smo pisali teste, pa e ti so bili ob
soolcih, s katerimi se razume,
prijetneji, se spominja Kristina.
Kaja omeni tudi profesorje, a se v

Kristina Kacin

stva in zavedanja, da sem sposobna taknega uspeha, pravi Kaja.
Matura po njunem mnenju ni bila
teka in za povpreèen rezultat tudi
ni zahtevala veliko dodatnega dela.
Èe jo primerjam s posameznimi

spominu najraje vraèa na mednarodne izmenjave.
Seveda se spominjam tudi jeznih
profesorjev, ko nismo niè znali pred tablo. Vendar veliko raje pomislim na bolj zanimive dogodke, kot
so na primer mednarodne izmenjave. Bila sem na dvotedenski izmenjavi v Kanadi, zato ne bom nikoli
v ivljenju pozabila sproèenih Kanadèanov in njihovih okusnih krofov, pove o svoji zanimivi mednarodni izkunji Kaja.
Matura
Na maturi sta se dekleti veè kot
odlièno odrezali, èeprav Kristina
pove, da je imela tudi nekaj strahu
in treme. e posebej takrat, ko je
pred raèunalnikom èakala na rezultate.
Po koncu preverjanja sem imela
dober obèutek, vendar sem bila
na trnih vse do objave rezultatov.
e ob petih zjutraj sem elela preveriti, kako je z njimi, a je bila povezava zasedena. Do njih sem se
dokopala ele nekaj minut pred
esto uro in èakalo me je prijetno
preseneèenje, opisuje svoje prièakovanje Kristina.
Bolj samozavestna je bila Kaja, ki
je e od prvega letnika raèunala,
da bo zlata maturantka.
Ne zaradi daril ali èesa podobnega, ampak zaradi samozadovolj-

Kaja Reèiè

preverjanji v srednji oli, so naloge
na maturi praviloma laje. Problem
je le, ker gre za velik obseg snovi,
meni Kristina.
Povsem drugaèe je, èe hoèe nadpovpreèen rezultat, pravi Kaja in
dodaja, da je veliko odvisno tudi
od tega, katere predmete si izbere, saj nekateri res zahtevajo nekoliko veè uèenja. Tistim, ki jih matura
e èaka, zato svetujeta, naj izberejo
predmete, ki jih zares veselijo in
ki jim bodo prav prili tudi pri nadaljevanju tudija.

tudij
Kristina si je izbrala tudij farmacije,
Kaja tudij prava.
Po zakljuèku tudija imam e vedno veè monosti na izbiro. Na fakulteti redno potekajo predavanja
z razliènih podroèij, ki niso obvezna, vendar ponujajo vpogled v posamezno podroèje. Preden se dokonèno odloèim, se bom kaknega
udeleila, da ugotovim, kaj me
najbolj zanima, pravi Kristina.
Velike naèrte ima tudi Kaja.
Upam, da bom tudij uspeno
konèala in si s tem odprla irok
spekter slub, v katerih se bom
kot pravnica lahko zaposlila. Res
pa je, da me èaka nekaj napornih
let tudija, ampak  kjer je volja,
je tudi pot, meni Kaja.
Ker prihajata iz majhnih krajev nas
je seveda zanimalo tudi, kakna
se jima zdi Ljubljana.
Na Ljubljano sem se e navadila,
a je doma mnogo lepe. Teko se
sprijaznim z meglenimi jutri in
hrupnimi ulicami. Prav zato vsak
vikend pobegnem na Primorsko,
da si napolnim baterije za prihajajoèi teden, pojasnjuje Kristina.
ivljenje v Ljubljani mi je zaenkrat
veè, vendar ne toliko zaradi prestolnice same kot zaradi sostanovalcev in drube. Saj vsi vemo, da
tudij niso le predavanja in knjige,
ampak tudi zabava in druenje. Je
pa res, da malo vseeno pogream
Plave, pravi Kaja.
Kljub napornemu tudiju obema
ostaja tudi nekaj prostega èasa.
Kristina trenira odbojko, rada pa
tudi rola, gleda filme in peèe mafine. Kaja se resno ukvarja s plesom,
je pa tudi tabornica in igra kitaro.

Vsem obèankam in obèanom elimo vesele
praznike in sreèno, zdravo in uspeno novo
leto 2010.
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Godbenika ola

Oplemeniteno znanje pihal in trobil
mo tudi stareje uèence in odrasle.
Vpis na trobila tako poteka skozi
Vpis na trobila tako poteka skozi
slabe zastopan, zato sem vpisujemo tudi stareje uèence in odrasle.
Vpis na trobila tako poteka skozi
potrebe in prosta mesta v pihalnem orkestru.
Foto: Gregor Medveèek

Glasba je del naega vsakdana in v obèini Kanal ob Soèi smo lahko
ponosni, da na naem obmoèju deluje veliko glasbenikov. Bogati smo
na raznih podroèjih glasbenega izraanja in udejstvovanja, e od leta
1952 pa prav tu pomembno mesto zaseda Pihalni orkester Salonit
Anhovo, ki se je predvsem v zadnjih letih precej pomladil. Njegov
podmladek je vsekakor oplemeniten z glasbenim znanjem, ki se ga
pridobiva tudi v godbeniki oli.
Pie: Doris Kodelja

Znanje se v godbeniki oli preverja
pri pouku in nastopih. Uèitelj spremlja uèenèevo delo skozi vse leto
in pri tem upoteva zlasti obseg
in kakovost predelane snovi, uèenèev muzikalni in tehnièni razvoj,
marljivost in uspenost. Pri komornih vajah in orkestru se pri ocenjevanju upoteva zlasti prizadevnost
in rednost uèenca. Uèenca med
olskim letom ocenjuje uèitelj, na
letnih izpitih pa izpitna komisija.
Iz intrumenta in nauka o glasbi
potekajo letni izpiti v juniju.
Pomembna vloga starev
Posebno vlogo imajo v glasbenem
izobraevanju tudi stari.
Sodelovanje s stari je namreè v
glasbenem olstvu zaradi posebnosti dela izrednega pomena in nujen
pogoj za izboljevanje vzgojnoizobraevalnih ciljev ter eden od
naèinov spremljanja ole. Stari
imajo tako pravico do sprotne izmenjave informacij in do poglobljenega razgovora o otroku z uèitelji. V dogovoru z njimi so lahko
navzoèi tudi pri individualnem pouku svojih otrok, razvoj in napredovanje pa lahko spremljajo tudi
na internih in javnih nastopih ter
v drugih oblikah javne predstavitve
dela. Starem vedno priporoèamo
naj redno spremljajo otrokovo delo, saj velja, kot je bilo nekje zapisano, da za uspenim uèencem
stoji predan star.
Nastopi in predstavitve

voziti otrok v Novo Gorico ali kam
drugam na eno izmed dravnih
ustanov. Godbenika ola namreè
deluje v skladu z vzgojno izobraevalnimi programi osnovnega glasbenega izobraevanja in zato naim uèencem nudimo ustrezen
program, ki omogoèa opravljanje
izpita na javni glasbeni oli. Za najmlaje se v sklopu ole odvija tudi
program glasbene pripravnice, ki
lahko obsega tudi pripravo za sprejemni izpit v javno glasbeno olo.

Foto: Danijel Konjedic

Foto: Danijel Konjedic

Del izobraevanja tudi javni nastopi

Strokovna kadrovska zasedba
Rojevajo se flavtisti ...

Godbenika ola deluje kot sekcija
Kulturnega drutva Svoboda Deskle in je bila ustanovljena predvsem
za potrebe Pihalnega orkestra Salonit Anhovo, torej obsega uèenje
izkljuèno pihal in trobil. Zadnje èase se ola kae tudi kot zelo ustrezno nadomestilo za javno glasbeno
olo, ali po domaèe povedano, kot
pomoè, da starem ni potrebno

Z ustreznim kadrom smo tako v
veè letih e dodobra razvili oddelek
pihal, kjer pouèujeta akademska
glasbenika Robert Hvalica (klarinet, saksofon, nauk o glasbi) in
Doris Kodelja (flavta, kljunasta
flavta). Tu je vpisanih prek 20 otrok
med estim in osemnajstim letom
starosti. V prejnjem olskem letu
smo ponovno odprli tudi oddelek
za trobila, kjer sedaj pouèuje Nejc
Kovaèiè. Ta oddelek je e vedno
slabe zastopan, zato sem vpisuje-

... in saksofonisti

Zahtevnostna raven
Poleg intrumenta je obvezen predmet na godbeniki oli tudi nauk
o glasbi, mladinski orkester in komorna igra pa so predmeti, ki jih
uèencu doloèi uèitelj, glede na predmetnik in presojo uèenèevih sposobnosti.

Uèenci imajo med izobraevanjem
v godbeniki oli najmanj dva javna
nastopa na leto. Prvi nastop je obièajno v prednovoletnem èasu (in
tako je bilo tudi letos), drugi pa
ob koncu olskega leta, v maju ali
juniju. Vsi uèenci se predstavijo
posamièno ali v komornih zasedbah, nekateri pa zaigrajo tudi v
mladinskem orkestru pod taktirko
Roberta Hvalice.
Med olskim letom deluje v prostorih Pihalnega orkestra Salonit Anhovo pisarna mladinskega orkestra, kjer se lahko vsako sredo med
17. in 18. uro pozanimate o naèinu
in poteku pouka v godbeniki oli.
Za podrobneje informacije smo
vam na voljo tudi prek spletne pote: gsdeskle@gmail.com.
Umetnost, pravijo, pripada ljudem.
Glasba je vir umetnosti, moèi in
energije, glasbena vzgoja pa je pomemben dejavnik pri odraèanju
in razvoju mladih in njihove kulture. Z godbeniko olo se torej trudimo, da bodo nai uèenci iz ole
odnesli ne le znanje, temveè da
bodo uspeli razviti tudi dobro komunikacijo in medsebojne odnose.
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Sreèanje Jeronèièev

Je to vas, rodbina ali druina?
To smo ugotavljali in spozna(va)li na tretjem sreèanju Jeronèièev, 24. oktobra letos.
Dobili smo se na izvornem kraju slovenskih Jeronèièev, na Marijacelu nad Ligom, saj so se Jeronèièi v Sloveniji najprej pojavili v vasi Kostanjevica nad Kanalom. Podatki so iz 18. stoletja. Iz te vasi so se potem
naseljevali po blinjih zaselkih Kolovrata in drugod.
Tekst in sliki: Nataa Jeronèiè

Sreèanje Jeronèièev pri svojih koreninah

Priimek Jeronèiè se po letu 1750
pojavi v Kostanjevici na tirih domaèijah: pri Jeronèu, pri nidarjevih, pri Mlinarjevih in pri Srejènih.
Starejih podatkov al ni, ker je
cerkvena dokumentacija zgorela.
Po ustnem izroèilu pa naj bi bili
najprej Mlinarjevi in Srejèni.
Izvornost imena
Priimek Jeronèiè izhaja iz Dalmacije
in je dobil ime po svetniku Hieronimu.
Ta cerkveni dostojanstvenik (sam
se je imel za Dalmatinca, takratna
Dalmacija pa je segala vse do Trakega zaliva) je bil rojen leta 347
v Starodu na Krasu pri Sneaku.
Bil je eden najveèjih takratnih teologov krèanskega sveta.
Hrvaki plemiè Juraj Pavlo iz Poljica
je enega izmed treh sinov poimenoval Jeronèiæ, kar naj bi predstavljalo zaèetek Jeronèièev, vendar
letnice oziroma obdobja ne ugotovimo.
V Istri na obmoèju pazinskih Novakov pa se je e leta 1527 pojavil
prvi priimek Jeronèiæ. Takrat naj
bi kliki kapetan Petar Kruiæ tu
naselil svoje vojake  uskoke in
med njimi je bil tudi Petter Geroinigkh in kasneje e Marthin Jerombtschich.
Druinsko drevo rodbine Jeronèiè
je raèunalniko oblikoval in ga na
sreèanju predstavil dr. Robert Jeronèiè iz Kranja, njegove rodbinske
korenine pa segajo preko Podgore
pri Gorici na Srejèni berjeè v Kostanjevcah. Za tako obseno delo
je bilo potrebno veliko podatkov
in tu gre zahvala tudi upniku iz
Roèinja. Domaèi, to je slovenski

Jeronèièi, kot tudi Jeronèièi iz evropskih in amerikih drav pa so
zelo zainteresirani za svoj izvor,
mu poiljajo podatke in spraujejo
po svojih koreninah. V druinskem
drevesu zasledimo tako Jeronèièe
po Sloveniji, na Hrvakem ( Omi,
Split, Pula, Zagreb, Rijeka in druga
mesta). Veliko jih je v preteklosti
odhajalo s trebuhom za kruhom
na tuje in èez luo, kjer so e danes
(Italija, Argentina, Kanada in ZDA).
Pri Francu v Melinkih

Rodbina za v muzej

Iz cerkve v Marijinem Celju pri Ligu
smo se po mai te sobote, 24. oktobra odpravili na obisk in ogled
muzeja Franca Jeronèièa v zaselek
Melinki. V njegovi zbirki so poleg
rezbarske e etnoloka zbirka in
zbirka predmetov in dokumentov
iz prve svetovne vojne.
Vredno ogleda! Sam muzej z eksponati je namreè pika na i na nje-

govo dosedanje ustvarjalno delo.
Franc Jeronèiè je bil namreè e leta
1964 ustanovni èlan in kasneje tudi predsednik Krajevne skupnosti
Lig. Leta 1969 so na njegovo pobudo ustolièili praznik kostanja v Ligu. Bil je nosilec projekta obnove
nekdanje vojake ceste iz Kanala
na Kolovrat, graditve mostu èez
mejno reko Idrijo pod Britofom in
prav tam odprtja mejnega prehoda.
Iz povojne zadruge je èasu primerno oblikoval pano skupnost, s katero se je na to obmoèje prviè pri
nas naselila irska pasma bikov angus, ki prezimijo na prostem.
Franc tako ne more iz svoje ustvarjalne koe in nemirne due ter
pove, da je na papir prenesel e
prek 200 pravljic.
Z drugo besedo: Franc Jeronèiè
je enkratna zakladnica idej,
podatkov in ivljenjskih resnic.
Jeronèièi  portniki.
Zoran Jeronèiè, Francov sin (ki je
pripravil to temo za sreèanje), je
ubral trenersko odbojkarsko pot
in ni za zanemariti tudi to, da je
igral nogomet.
Najveè jih je igralo torej èez mreo,
pa tudi v mreo.
Zaènimo pri nogometu (Konrad,
Rajko, Duan , Jano, iga Jeronèiè), ali pri odliènih kanalskih odbojkarjih (Rado, Jelko, Niko, Ante,
Nace, Matja, Gregor, Luka, Lara,
Matija Jereb). Od natetih se je
najvie povzpel Gregor, ki e danes
igra v najmoèneji poklicni ligi v
Evropi. V mreo pa so metali koarkako ogo potomci Alda Jeronèièa: Tatjana Moènik, Rok Moènik
in Jan Moènik, bolj znan pod nadimkom Lumpi, ki je v dresu ljubljanske Olimpije igral v Evroligi.
Toda niso ukvarjali samo z ogo,
ampak Jeronèièi obvladajo tudi biatlon. S to portno disciplino se je
ukvarjal kranjski Toma Jeronèiè.
Matej Jeronèiè pa je dosegel uspehe v kegljanju.
Vse te in druge portne doseke
pa je zaobjel v aparat na profesionalni portni fotograf Primo Jeronèiè.
O portu dovolj in gremo na drugo
podroèje.
Glasba pisana z velikim G
V majhni vasici Potravno nad Ajbo
se je bralo, pisalo, pelo in igralo.
Tam so se ukvarjali z glasbo Alojz,
Lambert in Joef Jeronèiè  po domaèe Pepi. Nasledili so jih Alojzijev
sin Dionizij. Njegova ena Adela
se e dandanes ukvarja z glasbo,

èeprav je e upokojena. Njuni nasledniki pa so potomci Leon, Dejan,
Martin, Matej, Nika.
Tudi kranjskim Jeronèièem glasba ni tuja, saj Roberta, avtorja rodbinskega debla, na tem podroèju
posnemata sinova.
Inovacije in izboljave
Z razvojem, kot temu reèemo danes, so se Jeronèièi zaèeli ukvarjati
e po prvi svetovni vojni. Mirko
Jeronèiè iz Bukovja je na kostanju
pred svojo hio postavil prvo vetrno elektrarno sploh. Izdelal si je
roèni mlin za mletje sirka  koruze.
Za krajanje (dolg)èasa na samotni
kmetiji pa si je izdelal e harmonij
in nanj tudi igral.
Tako pridemo do leta 1965, ko je
Aldo Jeronèiè v takratnem Salonitu
Anhovo oral ledino skupaj z inenirjem Joetom Straiarjem na
podroèju statistiène kontrole kakovosti. V domaèem podjetju je nato
uvajal sistem tudija in oblikovanja
dela. Pri tem projektu je sodeloval
e en Jeronèiè in sicer mlaji Francov brat Tone, ki je po prehodu
Aldota med raziskovalne profesionalce prevzel vodstvo tudija dela
v Anhovem.
Pri snovanju knjige Kronika Kogojevih (avtorja Vladimirja Kogoja
Manfrede) se je Aldo Jeronèiè spoprijel z novo tematiko oziroma
problematiko  oivljanjem in razvojem degradiranega podeelja
ob mejni reki Idriji. Tudi tokrat se
je izkazala druinskost Jeronèièev, saj je bil Aldov najtesneji sodelavec in soustvarjalec nihèe drug
kot e toliko krat omenjeni Franc
Jeronèiè. Kaj vse se je naredilo na
razvojnem podroèju Kolovrata bi
bile potrebne strani in strani oziroma objava èlanka samo na to temo. Aldo pa se ni ukvarjal samo z
razvojem, ampak tako kot skoraj
vsi Jeronèièi tudi s kulturo (igranje
v dramski sekciji) in portom.
Peèat organizatorja je tako pustil
v mladinskih vrstah, nogometu in
koarki.
In tako kot Franc tudi on e ni rekel zadnje besede.
Tudi moj (avtorica èlanka) in sestrin
nemirni duh se je zaèel e v zgodnjem otrotvu. Obe sva trenirali
alpsko smuèanje in namizni tenis.
Tatjana pa je uspeno igrala v 1.
slovenski koarkarski ligi. Uspene
gene sta oba z moem Sergijem
prenesla na sinova Roka in Jana
Moènika.
Jabolka ne padejo daleè od drevesa
in verjamem, da bi bili vsi Jeronèièi
radi tako èili, polni idej, fit in
dejavni kot Franc Jeronèiè.
Ob slovesu na sreèanju smo si rekli:
e na mnoga leta, Jeronèièi.
Ah, saj res, e odgovor na vpraanje iz naslova: Jeronèièi s(m)o
rodbina, druina pa tudi vas
oziroma zaselki!
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Dobrodelnost

Priznati moramo, da nas je odziv
presenetil, saj je zamakov iz dneva
v dan vse veè. Zahvaljujemo se
vsem, ki v tem projektu sodelujete
in prinaate zamake.
Te sproti dostavljamo v zbirni center v Novi Gorici na elezniki postaji, kjer jih prevzame Anetov oèe
in poskrbi za nadaljnji prevoz.

Foto: Karitas Kanal

Naloen kombi z zamaki

Èe pride do veèje kolièine zbranih
zamakov, kot v primeru druine

Velièek iz Plavi, pa se dogovorimo
za neposredni prevoz z Anetovim
oèetom Iztokom.
Do sedaj smo zbrali priblino 1 tono plastiènih zamakov. Potek akcije je bil sicer naèrtovan do sredine
decembra, za odvoz pa je poskrbljeno do konca letonjega leta.
S tem se zbiranje zamakov za Aneta konèuje, vendar bo stekla nova akcija za potrebe druge osebe.
O tem vas bo upnijska karitas Kanal pravoèasno obvestila.
e enkrat iskrena zahvala vsem, ki
ste zaèutili, da lahko z malenkostmi pomagamo soèloveku, ki je potreben nae pomoèi.
Veseli bomo, èe se v primeru socialnih in drugih stisk obrnete na
nas. Sprejeli vas bomo z odprtimi
rokami in vam pomagali po naih
najboljih moèeh.
Ohranimo èloveko dostojanstvo
in pomagajmo soèloveku v stiski.

Foto: Karitas Kanal

Tudi v upnijski karitas Kanal smo se odloèili pristopiti k akciji zbiranja
plastiènih zamakov, ki poteka po vsej Sloveniji. V ta namen se je
vzpostavil zbirni center v upnièu.
Pie: Milan Bezjak

upnik R. Uaj z Anetovim oèetom

Ni potrebno veliko, da arek upanja zasije v oèeh tistih, ki ga potre-

Foto: Karitas Kanal

Plastièni zamaki za Aneta

Avtor zapisa (desno) ob upniku Uaju

bujejo, je e sporoèilo upnijske
karitas Kanal.

ZAHVALA
Vsem skupaj in vsakemu posebej se iz srca zahvaljujem v Anetovem
imenu in imenu vseh nas, ki to akcijo vodimo, za srènost in pripravljenost pomagati v trenutku, ko je èlovek resnièno potreben pomoèi.
Do danes smo zbrali (tudi z vao pomoèjo) enainestdeset (61)
ton zamakov in jih delno odpeljali v Èrno na Korokem, veèino
pa v Omaplast Grosuplje, kjer jih bodo reciklirali.
Skupaj zmoremo veè in to se pri zbiranju zamakov e kako pozna.
Vsakokrat, ko en zamaek priloi na kupèek, naredi veliko za soèloveka, e veè pa za nao zemljo, ki se e skoraj utaplja v vseh mogoèih smeteh in odpadkih.
Naj zbiranje zamakov ostane na naèin ivljenja tudi po konèani
akciji zbiranja zamakov za Aneta.
Prijazen, humanitarno ekoloki pozdrav!
Blanka in Iztok Pratnemer
Vabimo vas, da si ogledate Anetovo internetno stran :
www.subjectx.net, kjer so vsi podatki o zbiralni akciji in e
veliko drugega.

Delavnice kanalske Karitas
V prostorih kanalskega upnièa
je vsako sredo pozno popoldne
zelo ivahno.
Od sredine oktobra se v njem na
pobudo kanalske upnijske Karitas
druijo otroci vseh starosti - od
vrtca do zadnjega razreda devetletke, pa tudi mamice so vmes.
Medsebojnih razlik ne poznajo, so
kot velika, glasna in vesela druina.
Glavni namen sreèanj je, da vsi, ki
imajo veselje do roènih spretnosti
in se veselijo novih zanimivih izzivov, pokaejo, kaj so sposobni narediti. Izdelujejo cvetje iz barvnih

nogavic. Prvi izdelki niso bili ravno
za razstavo, a vaja dela mojstra.
Dobre izdelke nameravajo podariti.
e vedno so v delavnico, ki poteka
ob sredah med 17:30 in 19. uro,
vabljeni vsi otroci, mladi in stareji,
ne glede na versko pripadnost.
Mladi tudi zelo radi sodelujejo pri
enkratnih akcijah. Ena od njih je
potekala ob tednu Karitas, ko so
spoznavali skrivnost peke kruha.
Izdelali so majhne hlebèke, ki so
bili razdeljeni na nedeljo Karitas.
Slika pove veè kot tisoè besed!
Diana Breèak
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50 let Kulturnega doma

Stoletne sanje so uresnièene

e leta 1952 je na pobudo tovarnikega Delavsko-kulturnega drutva Svoboda Anhovo delavski svet
podjetja 15. september, Tovarna
cementa in salonita v Anhovem
sprejel sklep o izgradnji kulturnega
doma z drutvenimi prostori.
Projektant Ivan Kraigher si je v
projektno nalogo zapisal elje naroènika, ki so bile res velike.
Mega-projekt ne gre skozi

Denar je, volja tudi
Èez dobra tiri leta se je finanèno
stanje v tovarni izboljalo in takratno Delavsko prosvetno drutvo je
ponovno dalo pobudo za izgradnjo kulturnega doma. Za pomoè
in nasvete so prosili celo DPD Svoboda cementarne Trbovlje, saj so
bili fascinirani nad njihovim novozgrajenim kulturnim domom.
e istega leta je stekla potrditev
investicijskega programa, izdelan
je bil nov projekt, ki ga je ravno
tako pripravil projektant Ivan Kraigher, gradbeno dovoljenje je bilo

Foto: KD Svoboda Deskle

lo naj bi za ogromen projekt, ki
je predvideval veliko gledaliko
dvorano s 400 sedei, manjo kino
dvorano z 200 sedei, balinièe,

Foto: KD Svoboda Deskle

DESKLE - To je misel, ki je spremljala slovesno odprtje novega Kulturnega
doma in ki pove vse o navduenju
V èasu izgradnje je desklanski
hram kulture veljal za najlepi,najsodobneji in najbojlje opremljen,
e danes pa lahko reèemo, da je tudi eden izmed najbolj funkcionalnih
te vrste na Primorskem. Poseben pa je tudi po tem, da je e pol stoletja
v upravljanju amaterskega drutva.
Pie: Petra Paravan

Slavnostno odprtje kulturnega doma

na podroèju kulture. Glavni uporabnik in upravljalec pa je bilo vedno Kulturno drutvo Svoboda (ki
je bilo v preteklosti razlièno poimenovano). Zvrstili so se trije hiniki
in trije upravniki. Prav letos je namreè jubilejno leto tudi za Aleksandra nidarèièa, saj je e 30 let na
èelu upravljanja doma: Z Mitjo
Rotovnikom imava najdalji mandat, se Aleksander rad poali.
estletna obnova
Obnova kulturnega doma je potekala od leta 1995 do 2001, financirana pa je bila iz obèinskih sredstev, sredstev za odkodnino za
elektrarno (Plave II) in sredstev ministrstva za kulturo. e leta 1984

pa je Kulturno drutvo Svoboda
Deskle financiralo obnovo fresk,
ki jih je akademski slikar Janez Pirnat umestil v prostor, namenjen
druabnim sreèanjem (kavarna Picerija Plac). Danes je ena teh
umetnin al pokodovana in zazidana, na drugi pa je montirana
klimatska naprava.
Povrina kulturnega doma obsega
priblino 1.350 m2, poleg dvorane
z velikim odrom in pomonimi
prostori, ima tudi uèilnice za glasbeno olo, razstavni prostor, knjinico, sejno sobo, gostinski lokal
in hiniko stanovanje. al pa
zmanjkuje prostorov za drutvena
sreèanja.

tenis igrièe, telovadnico, privez
za èolne in kopalièe ob Soèi ter
kino na prostem. Taken idejni naèrt nikakor ni bil odobren s strani
dravne komisije za revizijo naèrtov, okrajni ljudski odbor v Novi
Gorici pa je le dovolil mesto za
tovrstno gradnjo. Po novem projektu, ki je predvideval samo kinogledaliko dvorano in telovadnico,
so leta 1953 postavili temelje, naloba pa je bila ustavljena zaradi
neodobrenih naèrtov in pomanjkanja finanènih sredstev.

izdano v maju 1958. Pod budnim
oèesom projektanta in nadzornice
arhitektke Sonje Ivanc so dom
gradili do septembra 1959.
Izgradnjo kulturnega doma je v
celoti financirala cementarna Anhovo.
Vse do leta 1997 je bil lastnik doma podjetje Salonit Anhovo, potem pa je kulturni hram preel v
lastnitvo obèine Kanal ob Soèi, ki
ga je s sklepom obèinskega sveta
razglasila za javno infrastrukturo

Foto: B. Bizjak

Desklanski hram kulture leta 1959

Kulturni dom Deskle danes

PREJELI SMO
Prosimo vas, da v naslednji tevilki Mosta objavite dopolnitev k
èlanku o prazniku kostanja, ki je bil pod naslovom Tradicija ivi, zanimanja vse manj objavljen v oktobrski, 24. tevilki èasopisa.
V prispevku s podnaslovom Kostanjevo hranivo in pecivo je
kljub moji obirni razlagi o vrstah kostanja pomanjkljivo interpretirano, èe, da pri nas ne uspeva vrsta kostanja  maron.

prodajali tudi svoj maron, so bili nad pomanjkljivo razlago v èlanku ogorèeni, posebno, èe je tako izjavo dala domaèinka.

Domaèini iz vasi, kjer uspeva maron in ki so na prazniku kostanja

Adrijana Velièek, Turistièno drutvo Kolovrat Lig

Moja razlaga pa je bila, da v okolici Liga nimamo marona,
ampak e navedene vrste kostanja. Maron pa uspeva v nijih
legah, v neposredni oklici vasi Ukanje, Mièek, Zapotok in
na obmoèjih proti Gorikim Brdom.

v objektivu
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110 let Tince emlajeve

Najzreleji cvet slovenskih deklet
Program je povezovala domska
delovna terapevtka Mojca Jejèiè.
Prve pozdravne besede je spregovoril Vasja Medveèek, direktor
doma upokojencev v Novi Gorici.
enski trio Kresnice je zapel dve
pesmi, zatem je Mojca prebrala
Katarinin ivljenjepis. Sledile so
èestitke direktorja novogorikega
doma, predstavnika doma v Podsabotinu, novogorikega upana
Mirka Brulca in upana obèine

zapeli pa so ji tudi otroci iz vrtca
Deskle. Sledila je pesem za stoletnico, ki jo je zapel domski pevski
zbor ob klaviaturski spremljavi Mirka Humarja.
Torta velikanka in zdravica
Tudi torta je morala biti in seveda
zdravica s ampanjcem. Domski
zbor je zapel e prirejeno pesem
Prelepa je desklanska fara - da se
Foto: B. Bizjak

Foto: B. Bizjak

30. oktober je bil poseben dan. Katarina Mariniè, Tinca emlajeva,
kot smo jo poznali v Desklah, je praznovala v domu starejih v Novi
Gorici 110. rojstni dan. To ni bil samo praznik za dom upokojencev,
temveè tudi sveèan dan za nao obèino, posebno za KS Anhovo 
Deskle.
Pie: Silva Mateviè

Tinca v zavetju dravnih in obèinskih varuhov

Pred enajsto uro dopoldne se je v
preddverju doma trlo novinarjev
in fotografov, ki so eleli zabeleiti
slovesnost, ko je naa Tinca stopila
v krog superstoletnikov. Za prijetno
vzduje sta poskrbela harmonikarja
iz novogorikega dijakega doma
in Ljubo Marc. Praznovanju je dal
poseben peèat predsednik drave
Danilo Türk. S svojo prisotnostjo
je poudaril pomembnost praznika
nae Tince  najstareje Slovenke
in obenem tretje najstareje osebe
v Evropi. Ob voèilu je poudaril,

da gre za nacionalni dogodek,
saj praznuje najzreleji cvet vseh
slovenskih deklet, tako visoko starost pa je treba spotovati in se je
veseliti.
Èestitke, najbolje elje in pesem
Praznovanje je potekalo v jedilnici
doma, kjer so se zbrali sorodniki
Katarine Mariniè, oskrbovanci doma ter predstavniki drubeno-politiènih organizacij in drutev iz
kanalske in gorike obèine.

Brez torte in ampanjca seveda ni lo

Kanal ob Soèi Andreja Maffija.
Slavljenki je èestital e minister za
delo, druino in socialne zadeve
Ivan Svetlik. Vse najlepe, predvsem pa zdravja ji je seveda zaelel
tudi predsednik drave.
Najstareji Slovenki je zaplesala
skupina fantov Go Breakersi,
med njimi Tomi Èinej, trikratni
prvak v break-dance-u. V imenu
Krajevne skupnosti Anhovo  Deskle je Tinci voèil predsednik Klemen Staniè, èestitali in prisrèno

ve, od kod Tinca prihaja. Posebno
popestritev so pripravile Tince, ki
pleejo v DU Deskle  Anhovo, njihova skupina pa ponosno nosi ime
po najstareji krajanki. Program
so zakljuèile Kresnice s pesmijo in
uèenka O Deskle Tara Berlot, ki
je zaigrala na harmoniko.
Ob prijetnem vzduju so se gostje
e nekaj èasa pomudili, tudi Tinca
je kar dolgo vzdrala, potem pa
se poslovila od drube.
Vse najbolje, Tinca!

Razstava o tretji najstareji zemljanki
V tednu prièakovanja Tinèinih 110.
let so v Stekleni dvorani v Desklah
postavili razstavo (skeniranih) fotografij, predmetov in zapisov.
Najstareja podoba Tince je bila iz
èasa osnovne ole, zvrstile so se
fotografije iz begunstva, njene poroke, druabnih sreèanj in nazadnje z rojstnodnevnih praznovanj.
Pobudnik razstave Joe Gorjanc je
namreè v svoji zbirki starih fotografij nael tevilne podobe nae slavne obèanke.
Katarina Marija Gabrèek se je rodila 30. oktobra 1899 kot deveti
otrok materi Marijani Mariji (Gorjanc) in oèetu Antonu. Njena stara sta se poroèila leta 1879, v zakonu pa se jima je rodilo deset otrok
(Lucija, Marija, Janez, Lavrencij,
Amalija, Franc, Joef, Antonija,
Katarina, Joef). Tinca je osnovno
olo obiskovala v Gorenjih Desklah.
Leta 1915 je morala v begunstvo
v Avstrijo. Tri leta je preivela v
Brucku ob Litvi, nekaj èasa je delala
v tovarni èokolade, potem pa je
obiskovala gospodinjsko olo. Ob

koncu vojne se je vrnila v rodno
domaèijo, ki pa je bila poruena.
Revèina jo je prisilila, da je odla
slubovat kot gospodinja na Opèine in v Ljubljano. 26. maja 1929
se je poroèila s sovaèanom Rudolfom Marinièem, katerega druina
se je priselila iz Beneèije. S Tinco
nista imela otrok, a njuna hia je
bila polna sorodnikov, sosedov in
prijateljev ter njihovih otrok.
Kdor si je ogledal razstavo, je lahko
spoznal tudi Tinèine zapise iz begunskih èasov, ko je v Brucku ob
Litvi obiskovala gospodinjsko olo.
Za tiste, ki razstavo zamudili, pa
nekaj njenih sestavkov ...
Èemu sem hotela vstopiti v
gospodinjsko
e ko sem bila mala, sem elela
vstopiti v gospodinjsko olo. e
kot mala deklica sem se zmeraj
sukala v kuhinji okoli mame, posebno, kadar je la mama po opravkih od doma. Ko me je pustila,
da sem sama skuhala kako malo
juino, takrat sem bila najbolj ve-

sela. Seveda sem bila takrat e nerodna, sklenila pa sem postati, ko
bom veèja, dobra gospodinja.
Gospodinjstvo ni lahka reè. Treba
je mnogo vaditi in posluati nauke
izurjenih gospodinj. Takih se pa
najveè dobi v gospodinjskih olah.
Hvala Bogu, da se je tudi meni ponudila sreèa,da sem v gospodinjski
oli.
Prila je vojska in smo morali vsi
beati od doma. Ko sem zvedela,
da je tukaj gospodinjska ola, sem
elela vstopiti vanjo, da se kaj nauèim. Tukaj imamo dosti uèiteljic.
Gospa vaditeljica je sedaj bolna.
Upam, da bo kmalu ozdravela in
bomo imeli potem veè ole. Da bi
ji ljubi Bog kmalu podelil ljubo
zdravje!
Tukaj se uèim reda v gospodinjstvu, ki je najbolj potreben v vsaki
hii, da se ohrani vse na mestu.
Vsaka reè mora biti na svojem mestu. Kuharice gredo v kuhinjo, perice v pralnico ali v likalnico likat,
gospodinje pospravljajo po sobi,

kmetice gredo tudi po svojih opravkih. Tako je vse v redu.. Te nauke si hoèem dobro zapomniti, da
mi bodo v korist, kadar postanem
sama svoja gospodinja.
Bruck ob Litvi, dne 13. novembra 1917
Katarina Gabrèek
(kasneje poroèena Mariniè)
Bruk ob Litvi, 24. september 1917

Jedilni listek za 30 oseb
FIOLOVA JUHA
2 kg fiola
20 dkg masti
20 dkg moke
kis,sol
Namoèi e prejnji veèer fiol, naslednji dan odli vode kateri si ga
namakal ter nali druge in ga deni
kuhat. Osoli in prideni listek lorberja.
Ko je fiol mehak odli vodo, stlaèi
fiol ali pa pusti celega. Deni v kozico mast, nekaj drobno zrezane
èebule, ko zarumeni prideni moko,
razredèi priganje, prili e nekoliko
kisa, vli v juho, ko zavre dodaj e
par lic kisle smetane.
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Veènamenski objekt v Levpi

Gradnja prihodnje leto konèana
Letonje leto je èetrto leto zapored, ki je povezano z gradnjo veènamenskega objekta v Levpi. Vsa ta leta smo prejemali za gradnjo sredstva
iz proraèuna Obèine Kanal ob Soèi. Tudi letos je drutvo poleg rednega
dela prevzelo teko nalogo gradnje. Leto nam bo v spominu ostalo
predvsem kot najnaporneje leto do sedaj.
Tekst in slika: Mojca P., KTD Levpa
V letonjem letu smo za gradnjo
objekta uspeno pridobili nepovratna denarna sredstva iz dveh razpisov, in sicer iz razpisa Fundacije
za port, od katere smo e pridobili
sredstva v letu 2007, ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP). Na oba razpisa
se je drutvo prijavilo samo. Miran
Jug, vodja projekta, teje za letonji najveèji doseek ravno drugi
razpis, ki je bil zasnovan v okviru
Lokalno akcijske skupnosti LAS za
razvoj in prijavljen v okviru letno
izvedbenega naèrta na MKGP.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeelja. Glavne aktivnosti projekta vkljuèujejo gradbeno obrtnika dela za ureditev skupnih prostorov in kurilnice v veènamenskem
objektu. Novembra 2009 smo uspeno zakljuèili prvo fazo projekta.
Tako nam ostaja e druga faza,
predviden zakljuèek projekta pa je
konec januarja 2010.
Vsi uspehi so rezultat dobrega dela
in moène volje vodje projekta ter
ostalih èlanov drutva.

Zasluge za trenutno stanje in doseeno imajo predvsem nai èlani
in èlanice v drutvu. Za njihovo
kakrnokoli pomoè in prostovoljno
delo se jim iskreno zahvaljujem.
Moje zahvale gredo tudi zaposlenim na Posokem razvojnem centru Tolmin, ki pokriva podroèje razvoja podeelja, ter zaposlenim
na Turistièno informacijskem centru Kanal, ki so mi izkazali podporo, si vzeli èas in se trudili skupaj
z mano pri zbiranju potrebne dokumentacije. Nenazadnje gre zahvala tudi Obèini Kanal ob Soèi, ki
je v zadnjem, kljuènem trenutku
pripomogla k temu, da bo Evropska zveza lahko refundirala sredstva sorazmerno s plaèanim deleem, tako nam, to je drutvu, kot
tudi obèini. Prav tako se zahvaljujem tistim svetnikom Obèine Kanal
ob Soèi, ki so pripomogli k sprejetju rebalansa proraèuna za leto
2009, in seveda gospodu upanu
Andreju Maffiju, pravi Miran
Jug. Dodaja tudi, da je po vseh
mukah, kriih in teavah Levpa
konèno le dobila veènamenski ob-

Zdaj sledi oprema, razsvetljava in dua

jekt, ki ga je èakala priblino petdeset let.
Prostori v objektu èakajo na opremo, na razsvetljavo, ki je druga
faza projekta LAS za razvoj, na
uporabno dovoljenje ter nenazadnje na duo, ki jo bomo sooblikovali prav vsi. Kratkoroèni cilj drutva je tudi prenova spletne strani,
ki e dlje èasa klièe po spremembah. Novega leta se tako v drutvu

veselimo prav zaradi tevilnih novosti, ki nam jih prinaa.
Ob koncu pa portno-kulturnoturistièno drutvo (KTD) Levpa
voèi vsem obèanom vesele
praznike.
Naj bo leto, ki prihaja, predvsem polno zadovoljstva in
lepih misli.

Planinsko drutvo (PD) Valentin Staniè

Èezmejno sodelovanje in planinska sprava
Foto: Marijan Nanut

Planinsko drutvo Valentin Staniè
Kanal e nekaj let sodeluje s planinskimi drutvi onkraj naih meja, med drugimi tudi s C.A.I. Èedad - sekcija Valnatisone iz petra v Beneèiji. Sreèanja potekajo
v glavnem na obmejnih vrhovih
hribov in gora (Matajur, Na Gradu, Jea, Globoèak, Sv.Miklav,
slapovi doline Idrije, slapovi Avkih polic ...).
V navedeni sekciji je veliko tevilo
tako Slovencev kot Italijanov.
Posebej moramo omeniti tamkajnjega duhovnika Beneèanskega Èedermaca, ki zagovarja
mednarodno spravo prav na tak
- planinski naèin. In pri planincih
se to obnese. Stkane so trdne
prijateljske vezi. V prihodnje naèrtujemo tudi posamezne skupne izlete v bolj oddaljene gore.

Sreèanje obmejnih planincev v Beneèiji

Dokonèanje planinskega doma
Pod Jeo bo planinska sreèanja
zamejskih in naih drutev e okrepilo. Da je temu tako, dokazuje

nedavno sreèanje Pod Jeo.
V soboto, 21. novembra 2009,
smo namreè kanalski planinci
organizirali povratno sreèanje z
italijanskimi prijatelji v naem
planinskem domu.
Domaèini smo gostom pripravili
prijeten veèer, kjer je bil v zanimivi meanici jezikov poudarjen
skupni interes odkrivanja lepot
narave na eni in drugi strani meje.
V formalnem delu sreèanju se je
izkristalizirala vizija: Reka Idrija
ni veè loènica, je skupna reka
obeh strani. Ljudje ob meji znamo in zmoremo ceniti lepote, ki
nam jih ponuja narava. Skupna
sinergija v èezmejnem sodelovanju je vrednota, ki jo obèuti samo èlovek, ki zna premagati turobnost vsakdana v dolini in se
zmore povzpeti na vrhove, ki èloveku vlijejo novega elana.
Marijan Nanut, predsednik PD
Kanal
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O Deskle

Mladi in gore

Vstopamo v enega najlepih èasov v letu. Puèamo za seboj marsikaj
nepozabnega, lepega, malo manj lepega
Naj nas spremlja le tisto,
kar nam polepa vsakdan, nam daje moèi in upanja v dostojen jutri.

Prva sobota v novembru je vsako leto za mlade planince nae ole prav
posebno napet dan. Takrat namreè poteka regijsko tekmovanje Mladi
in gore.Udeleujemo se ga e vrsto let in tudi letos nismo ostali doma.
Tokrat je tekmovanje potekalo v Idriji. Sodelovalo je 16 ekip, ki so jih
sestavljali uèenci od 6. do 9. razreda. Namen tekmovanja ni doseganje
velikih nagrad, ampak se udeleenci preizkusimo v znanju iz planinske
ole. Zagotovo je najlepe spoznavati nove obraze in znaèilnosti kraja,
ki gosti tekmovalce.
Na letonjem tekmovanju smo nao olo zastopali Luka Abraht, Lara
Maruiè in Tjaa Markoèiè iz 6. razreda ter Ana Tinta iz 7. razreda.
Kljub temu, da smo kot tekmovalci nastopili prviè, smo zadovoljni, saj
smo pokazali veliko znanja. e posebej smo veseli, ker nam je zaupana
organizacija tekmovanja v naslednjem olskem letu. Z veseljem bomo
gostili mlade planince in poskrbeli, da jim bo druenje z nami ostalo
v trajnem spominu.
Luka, Lara, Tjaa, Ana

Koèa je pokala po ivih

Tehniki dan nekoliko drugaèe
V sredo, 7.10.2009, so uèence od 1. do 5. razreda obiskali gasilci PIGD
Salonit Anhovo iz Anhovega. eleli smo spoznati njihovo delo.
Ogledali smo si gasilska vozila in pripomoèke za gaenje. Gasilci so
nas pouèili, kako moramo ravnati ob manjih poarih in na kaj moramo
biti pazljivi pri gaenju. Pokazali so nam, kako se gasi z gasilnimi aparati.
V raèunalniki uèilnici so nam predstavili, kako in kje so e pomagali.
Predstavili so nam tudi nekaj utrinkov iz njihovih vaj, tekmovanj, veselic.
Povabili so nas, da se vkljuèimo v gasilski kroek.
Spoznali smo veliko novega in zlasti to, da morajo biti gasilci pogumni
ter da je potrebno veliko znanja in iznajdljivosti, da lahko varno in uspeno opravijo svoje delo - nudijo pomoè ali reujejo.

Kot vsako leto je tudi letos v drugi
polovici septembra na planini Kuhinji pod Krnom potekal dvodnevni
planinski tabor. Udeleilo se ga je
petintrideset mladih planincev iz
obeh osnovnih ol  desklanske in
kanalske. Pripravili smo planinsko
olo z vsebinami, ki so pomembne
za varno hojo in poèutje v gorah.
Tudi tokrat ni lo brez planinske
tombole in razvedrilnih toèk. Temu
je sledil poèitek - pst
pst
- tiina.
Zgodaj zjutraj, ob svitu, ko je v koèi zadialo po èaju, se je dvanajst
mladih planincev od 6. razreda
dalje z vodniki odpravilo proti Krnu. Zaeleli smo jim sreèno in varno pot. Ostali udeleenci tabora
pa smo se po zajtrku zaèeli vzpenjati proti planini za Slapom. Tam
smo si ogledali sirarno, prisluhnili
mlekarju, ki je pripovedoval o ivljenju na planini in o izdelovanju
sira, ki smo ga lahko tudi poskusili.

Pot smo nadaljevali proti kapelici
iz 1. svetovne vojne. Pozno popoldne smo se vrnili v koèo, kjer nas
je e èakalo kosilo. S Krna se je vrnila tudi druga skupina  polna lepih vtisov in doivetij.
Vsi dobre volje zaradi lepega vremena, ki nas je spremljalo, osebnega zadovoljstva mladih planincev,
ki so osvojili dvatisoèaka, in zaradi
dobre hrane, ki je v planinah e
bolja, smo si ob slovesu zaeleli,
da se prihodnje leto ponovno snidemo. In to za veè dni!
DD

Na prispevek fundaciji Pismo
srca

V okviru oddaje port pas e 6. leto deluje fundacija Pismo srca, ki
spodbuja mlade, socialno ogroene in posebej nadarjene uèence, ki
se odlikujejo na podroèju porta, kulture, umetnosti ali ekologije.
Deluje pod motom MLADI ZA MLADE, saj so prav mladi tisti, ki skozi
vse leto pridno zbirajo odpadni papir, s tem pa omogoèajo tipendiranje
svojih vrstnikov.
Naa ola je za to fundacijo zbirala odpadni papir e drugo leto.
Sodelovali smo vsi uèenci od 1. do 9. razreda, pomagali so tudi najmlaji
iz Vrtca Deskle, uèitelji in vodstvo ole. Posebej bi se radi zahvalili gospodu Darku Zelinèku, ki je naim otrokom pomagal pri zbiralni akciji.
S skupnimi moèmi smo tako zbrali 2780 kg papirja. Povemo vam, da
glede na tevilo otrok, to ni maèji kaelj.
Tim Zdrave ole

pod mostom

13

Bordeaux  V èasu od 4. do 8. novembra 2009 sem se udeleila sreèanja s tujimi partnerji projekta
Comenius v Bordeauxu v Franciji.
Tokrat smo se prviè zbrali predstavniki vseh sodelujoèih drav: Francozi, panci, Italijani in Slovenci. Na
sreèanju smo predstavljali svoje
drave in obèine, pri èemer smo
se Slovenci daleè najbolje odrezali.
Predstavili smo se z elektronsko
verzijo predstavitve, ki so jo izdelali
uèenci devetega razreda (predstavitev bo v tujem jeziku objavljena
tudi na spletni strani O Kanal), s
papirnato zloenko, gostitelje in
ostale udeleence pa smo obdarili
tudi z reklamnim in turistiènim
materialom iz nae regije.

Foto: O.. Kanal

Sreèanje partnerjev
projekta Comenius

Francoski partnerji

Dogovorili smo se, da bomo tuje
obiskovalce iz Francije v Kanalu
prviè gostili aprila 2010. Prva odprava v tujino nas èaka le mesec
dni kasneje, ko bomo odpotovali
v Italijo.
Barbara Kragelj, prof.

Osnovna ola Deskle in Osnovna
ola Kanal v okviru planinskega
kroka in s sodelovanjem PD Valentin Staniè organizirata razliène pohode in izlete. tevilo uèencev na
vsaki oli, prijavljenih k planinskemu kroku je okoli 35. Mentorici
kroka sta Darja Djordjeviè in Tatjana Stubelj. Vodnik je Zvone Lazar.
oli sta 25. in 26. septembra organizirali dvodnevni tabor na planini
Kuhinja. Prvi dan smo se nastanili
v koèi in pojedli veèerjo. Po veèerji
smo igrali tombolo, kjer je oskrbnik
koèe dobil prvo nagrado, ki jo je
podaril enemu izmed planincev.
Nato smo li spat. Drugi dan smo
tisti, ki smo li na Krnzelo zgodaj
vstali, pojedli zajtrk in li na pot.
Mlaji so vstali nekoliko pozneje
in si ogledali planini Zaslap, Sleme
in italijansko kapelico iz prve svetovne vojne. Na zaèetku je bila pot
na Krn laja, kasneje pa se je zaèela
ostro vzpenjati. Na zaèetku poti

Foto: Jakob Maver

Planinski tabor na planini Kuhinja

so nas nekaj èasa spremljale krave.
Vsi smo bili veseli ko smo zagledali
vrh, malce pa nas je zaskrbelo, ko
smo ugotovili, da na vrhu ni iga.
Kasneje se je izkazalo, da je bil v
koèi. Z nami so bili vodniki Duan
nidarèiè, Mimi Begu, Primo Boiè in Vlasta Èufer. V koèi smo imeli tudi delavnico o varni hoji v gorah. Predavala je Vlasta Èufer. Vse
nas, ljubitelje gora, povezuje dobra
volja.
Zapisali: Jakob Maver, Anika
Boiè, Luka Kralj

Izdelali smo papir

V novembru smo imeli tehnièni
dan, na katerem smo izdelovali
papir.
Dva dni prej nam je uèiteljica dala
razcafran odpadni papir in listek
z navodili, kako moramo doma
narediti papirnato kao.
Sledila sem navodilom na listku in
zaèela z izdelavo. Z oèetom sva
najprej zavrela vodo in vanjo stresla narezan papir.
Naslednji dan sva poskuala namoèen papir zmleti kar s paliènim mealnikom, vendar nama ni uspelo.
Ko se je mama vrnila iz slube, nisva imeli druge izbire, kot da sva
delo opravili pri noni.
Na tehniènem dnevu smo se najprej razdelili v skupine po pet in
pripravili vse potrebno za izdelavo.
Papirnato kao smo dali v skupno
posodo in dolili vodo, da je postala
redkeja. Po elji smo lahko dodali
masi tudi barve ali druge dodatke.
Me smo ji dodale sok rdeèe pese.
S sitom, na katerega smo dali e
lesen okvir, smo zajeli kao in pus-

tili, da se veèina vode odcedi.
Odstranili smo okvir in maso prekrili s èasopisnim papirjem.
Previdno in spretno smo jo prevrnili na mizo in zaèeli s pivnanjem.
Ko voda ni veè odtekala, smo odstranili sito in èez prekrili vileda krpo. Z valjarjem smo masi odstranili
e zadnjo kolièino vode in papir je
bil narejen. Dali smo ga suit na
okensko polico.
Ta tehnièni dan mi je bil veè in
mislim, da mi bo ostal v spominu.
Ana Medveèek, 6. a

Kostanj

O Kanal

Kostanj zraste v jeseni.
Prebiva v jeici.
Èe ga ni,
bi bili ualjeni.
Kostanj! Kostanj!
Pojdimo ga pobrat,
èe ne, ukrade nam ga
gozdni krat.
Urka Lango, Laura Mavri, 4.a

Mrtva hia

Hia ni iva,
èe v njej ni ivljenja,
v njej ni ljudi,
èe v njej nihèe ne ivi.
Poraèena z mahom,
je stara zapuèena,
mirna in tiha,
le mir si eli.
Prav res je uboga,
vsa se prai,
reva nesreèna
po ivljenju hrepeni.
Anja Paviè, 4.a

Moje veselje - moja sreèa
Doma imam dva kuka Balkija in Pikico.
Balkija sem dobil za esti rojstni dan. Je meanèek, ima dolgo rjavo
dlako in viseèa uesa. Èeprav je majhen, zelo glasno laja. Na ukaz se
usede in da taèko. Hiter je kot strela.
Druga ljubljenka nae druine je psièka Pikica. Dobili smo jo pred enim
letom, ko nam je po hudi bolezni umrl kua Medo. Takrat smo bili zelo alostni, zato smo se odloèili, da poièemo podobnega kuka. Tako
smo se razveselili male Pikice.
Zelo rada se skupaj lovita in igrata z mano. Balki se zelo jezi, èe boam
Pikico, njega pa ne.
Onadva sta moje veselje  moja sreèa.
Miha Paviè, 4.a

usterna

Uèenci 5. razreda smo se udeleili poletne ole v naravi, ki je potekala
od ponedeljka 21.9., do sobote 26.9.. Odhod izpred ole je bil ob 9.00.
Minute pred odhodom pa so se mi zdele tako dolge, kot da jih nikdar
ne bo konec. A so vseeno minile. Ko sem se poslovila od druine in
me je teta Joica pripeljala k oli, je avtobus e èakal na nas.. Voznik
nam je pomagal naloiti prtljago in kmalu nato smo se odpravili proti
usterni. Z nami so bile uèiteljice Aleksandra, Ana, Zvonka, ter pedagoginja.
Preden smo se naselili v hotel usterna, smo imeli ogled Luke Koper.
Tam smo videli velike erjave, razliène ladje, vlaèilce, kupe peska, velika
skladièa avtomobilov, lesa, rezervoarje goriva ter odpadnega materiala.
Po ogledu Luke Koper smo se odpravili proti usterni. Ko smo prili v
hotel, smo se namestili po sobah. Jaz sem bila v sobi z Evelino.
Vsak dan smo imeli dopoldanski in popoldanski pouk ter priblino tri
ure plavanja. Vsi dnevi so bili zelo pestri, saj smo hodili na veèerne
sprehode po Kopru, kjer smo si ogledali glavni trg ter stare ozke ulice.
V Piranu smo si ogledali cerkev sv. Jurija, naravoslovni muzej, ter Tartinijev trg. Udeleili smo se tudi noènega kopanja, v soboto pa e ogleda
solin, kjer smo videli, kako so v starih èasih eli sol in kako so solinarji
iveli. V soboto smo veseli prili domov.
Teden v poletni oli je minil, kot bi trenil. Imeli pa smo se zelo lepo,
tako kot je bilo vreme. Skoraj brez oblaèkov.
Maja Kriniè, 5. a razred O Kanal
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Duhovna prostranstva joge

Joga v vsakdanjem ivljenju nam pomaga, da razumemo sebe, da razvijemo razumevanje in ljubezen do vseh ivih bitij in da spoznamo
namen in cilj èlovekega ivljenja.
(Paramhans Swami Maheshwaranand).
Èlovek stopa po ivljenjski poti skozi razlièna obdobja. Zaène se z
ranim otrotvom, kjer ti sojenice v zibelko poloijo darove in tegobe
prihaja-joèega ivljenja. Prepustijo te starem in vzgojiteljem, ki z
neobdelano glino otroke due ravnajo tako ali drugaèe, po svojih
najboljih moèeh. Zatem pride obdobje mladostnitva, obdobje velikega
raziskovanja, e veèjega upornitva, ki z veliko mero sreèe pripelje v
miren pristan odraslosti.
Pie: Tanja Laèak
Prehoditi faze otrotva, mladostninitva in odraslosti v dananjem
svetu novodobne civilizacije in pri
tem ohraniti zdravje, zadovoljstvo
in notranje ravnoteja, ni lahko.
Globalizacija, potronitvo, tekmovalnost, onesnaevanje ... so samo
nekateri izmed glavnih negativnih
dejavnikov in gibal naega, mojega

èasa.
Tarnanje in zdihovanje ne
pomaga
Ah, kako sem jaz danes utrujena!
Slubo konèam ob petih, ob estih
mora sin na atletiko, ob sedmih
ima hèi balet. Potem pa nameravaFoto: Osebni arhiv

Mnoièno sproèanje ob morju

V premislek pa e misli naega pokojnega predsednika Janeza Drnovka: Delajte na sebi. Najprej morate urediti sebe, da boste
potem lahko izboljevali svet. Naloga ni lahka. Èlovek se v dananjem
naèinu ivljenja teko dvigne nad vse negativnosti, ki ga obkroajo.
Nizko zavedanje prevladuje in nas velikokrat vleèe nazaj v mlakuo,
èetudi se trudimo, da bi splezali ven. Vendar druge poti ni.
Negativnosti v sebi in v okolju lahko premagujemo le z ustvarjanjem
pozitivne energije. Le na ta naèin se lahko dvignemo.
V imenu vadeèih iz kanalske skupine ter èlanov drutva JVV
Nova Gorica naj ob boiènih in novoletnih praznikih zaelim
vsem obèanom obèine Kanal ob Soèi obilo zdravja, sreèe, optimizma in notranjega zadovoljstva.

va z moem obiskati opero,
pripoveduje mlada mamica.
Kam je el moj prosti èas? Kdo
so moji otroci ? Kdo sem jaz? so
ene izmed najpogostejih vpraanj
èloveka, ki stopi v toèko trenutka,
ko ne more veè tako naprej.
Ustavi se za sekundo, mu reèe
tihi, mili notranji glas: Kam pa
tako hiti?!
Stopim skozi vrata svetlega, lepo
dieèega prostora. Iz ozadja se slii
tiha, umirjena, tako prijetna glasba. Odgrnem svojo vadbeno podlago, pozdravim sovadeèe in se
uleem na hrbet na tla. Pokrijem
se z odejo. Globoko vdihnem in
izdihnem ter zaprem oèi. Kaken
mir! Konèno! Po celem dnevu divjanja ... mir... mir.
Iz globine prihaja umirjen glas intruktorja, ki nam daje napotek,
kako naj z dihom umirimo celo telo, da se za bojo voljo e enkrat oddahne.
Kar prehitro se konèa to sproèanje.
Èas je za akcijo!
Intruktor pravi: Sedaj pa v akcijo!
Èas je za telesne vaje - asane.
Postavim se v poloaj in posluno
kot majhna maèka izvajam vaje
pretegovanja hrbtenice, sproèanja
vratu ... Zaprem oèi. Ni mi potrebno gledati ne levo ne desno. Kaj
mi mar, kako moèno se lahko zvije
moja soseda. Tu je pomemben le
lastni notranji prostor.
Sledijo dihalne vaje, s katerimi moje nosnice zaplapolajo v obilju sveega, novega kisika in zdi se mi,
da sem kot na prepihu preèièen
prostor.
Sedaj pa e tisto najlepe.
Koncentracija, meditacija. Sedi in
sedi in poskua izklopiti vse nepotrebne misli. Kaken dan!
Poèutim se, kot bi imela polno
malho nove energije za jutrinji
nov, borben dan. Prav res, svet
se v taknih trenutkih zdi precej
lepi. Zdi se, da ima dovolj ljubezni in energije za marsikatero pomoèi potrebno duico, ki tepta to
nao zemljico.
Tiste popoldanske ure na delovnem mestu, ki sem jih odsedela
zaradi novega raèunalnika, nove
sedene garniture, novih teèajev
moje ljube hèerkice, pa novih in
novih in novih igraèk ... se zdijo
prav res brez veze.
Odgovori so v vpraanjih
Kaj pa, èe bi letos zamenjala ploèo?
Kaj pa, èe bi letos za spremembo
obdarila svoje najdraje s svojim
èasom?
Kaj pa, èe bi letos moje znance in
neznance obdarila z nasmehom
in prijazno besedo?

Kaj pa, èe bi letos na glas povedala,
da je e kako zelo pomembno nekomu povedati, da ga ima rad?
Kaj pa, èe bi fantu iz sosednje ulice
letos povedala, da naj pomisli na
vsa prestraena ivalska bitja, ki
se zvijajo od strahu ob topnikih
napadih petardnih vodov ob novoletnih praznikih?
Kaj pa, èe bi letos v resnici namenila komu mojo pomoè, ne da bi
zahtevala karkoli v povraèilo?
Kaj pa, èe je to smisel mojega
ivljenja?
ivljenja?
reèe: Stop, sedaj pa je dovolj norenja, sedaj je èas, ko bom prisluhnil sebi.
V trenutkih, ko z umirjanjem svojega diha umirja svoje telo in svoje
misli, umirja tudi svoje elje, hlepenje po nedosegljivih ciljih materialnih dobrin, statusnem poloaju,
moèi nad drugimi ...
Joga za vsak dan
Zelo uèinkovit kaipot k temu ponuja sistem Joga v vsakdanjem
ivljenju, ki je plod dolgoletnega
dela Sri Paramhans Swami Maheshwaranande, ki je v eni izmed
svojih knjig zapisal svoje ivljenjsko
vodilo: Smisel svojega ivljenja
vidim v tem, da uèim ljudi spreminjati sebe, spotovati in razumeti
druge, obèutiti in razumeti alost
in boleèino drugih; doumeti zakaj
so rojeni in kaj je smisel ivljenja.
Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Tudi v Gotski hii so doma

Sistem Joga v vsakdanjem ivljenju, ki v okviru novogorikega drutva ponuja vadbo v prostorih Gotske hie v Kanalu e drugo leto,
ne pomeni le izvajanje telesnih vaj
- asan, dihalnih tehnik, meditacije,
temveè pomeni naèin ivljenja od
prvega do zadnjega dejanja, od
prve do zadnje misli, od prvega
do zadnjega diha èloveka.
Pomeni naèin ivljenja, ki ga krona
osnovno naèelo sistema, nenasilje.
Nenasilje do sebe, nenasilje do soèloveka, nenasilje do vseh ivih
bitij.
Pomeni ne raniti ne z mislimi, ne
z besedami, ne z dejanji.
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Umetnost iz dotika

Medobèinsko drutvo slepih in slabovidnih (MDSS) Nova Gorica je v
petek, 18. decembra 2009 odprlo razstavo Dotik umetnosti v Galeriji
Rika Debenjaka v Kanalu. Z risbami na platnu in izdelki iz gline se
predstavljajo èlani in èlanice drutva.
Pie: Anja Rustja, MDSS Nova Gorica
vednost do slikanja vedno nekje v
njih. Nekateri so ob platnu zaèutili
drobne, a precej moène strahove,
ki so jih odvraèali od belega platna.
Foto: Arhiv MDSS N. Gorica

Dela z razliènimi motivi so nastala
v okviru delavnic, ki jih je vodil
profesor likovne pedagogike Damjan Cvek, iz kanalske obèine pa se

Udeleenci likovne delavnice na Vojskem nad Idrijo

predstavljata dve èlanici omenjenega drutva.
Likovno ustvarjanje se je zaèelo
poleti 2008, ko smo izvedli prvo
delavnico na turistièni kmetiji na
Vojskem nad Idrijo. Bila sta dva
èudovita dneva slikanja na platno,
z razliènimi akrilnimi barvami in
materiali. Veèina naih èlanov se
je prviè sreèala s platnom, èeprav
so bile sanje, skrite elje in rado-

Toda Damjan Cvek jih je spodbudil, da s èopièem potegnejo prve
èrte in se prepustijo obèutkom ter
domiljiji, ki so jo tako skrbno èuvali v sebi. Razvili so se èarobni in
nepozabni likovni svetovi, pri èemer pa ni manjkalo zadovoljstva
in nasmeha ob vsakem zakljuèenem delu. Ob koncu prve delavnice
so se udeleenci strinjali, da imajo
dovolj moèi, volje, domiljije in

predvsem veselja za nadaljevanje
z drugo delavnico, vendar na nekoliko drugaèen naèin.
Subtilno nadaljevanje delavnic
Spustili so se v bolj subtilne vode,
kjer je vsak dotik pustil svoj peèat.
V Novi Gorici so obdelovali glino
in razvijali neopisljive oblike in obèutke. Ob preprostih in jasnih navodilih so nastajali razlièni èloveki
obrazi v reliefni plastiki. Nekateri
obrazi so odsevali odtujenost in
nenavadnost, drugi so kazali znake
domaènosti in prijetnosti. Vse ustvarjene mojstrovine so pozneje nai èlani predstavili iri javnosti na
razstavi v SNG Nova Gorica ob 60letnici delovanja naega drutva.
Odziv in pohvale so jim bile dovolj,
da so z likovnimi projekti nadaljevali tudi v letu 2009. V juliju so
ponovno obiskali turistièno kmetijo
na Vojskem nad Idrijo ter se lotili
dopolnjevanja pridobljenih likovnih
znanj. Pod e izurjenimi rokami so
na platnih nastajale nove zgodbe,
se izrisovali novi svetovi in obèutenja. Nekateri so slikali pokrajino,
kakrno so paè zaznavali okoli sebe, drugi svoj domiljijski svet, v
katerem so se zatekali k nepredmetnosti, in spet naslednji so slikali
preprosto po spominu - motiv, ki
so si ga zamislili. Tistim, ki vid ni
dopuèal obèudujoèega igranja z
barvami, so se slikanja lotili na
drugaèen, pa vendar èuten naèin.
S pomoèjo tipa so izrazili svoje likovno videnje sveta okoli njih. Z
razliènimi materiali so odnos mehko/trdo obogatili s toplo/hladno
ter na svoj naèin naslikali burni
domiljijski svet.

izraziti v glini. Sreèali so se z najbolj
osebno izkunjo likovnega izraanja, ko so s preprostim tipanjem
prenesli svoje obèutke v likovno
delo, ki je izarevalo polnost èutenja. Pod veèimi rokami so nastajale èloveke figure s pridihom sproèenosti in vsakdanjosti. Delavnico
so zakljuèili z ustvarjanjem poljubnih vsebin, ki so se jim tisti trenutek
zdele smiselne, da jih iz misli prenesejo v zaeleno obliko.
Omenjeni projekti dokazujejo, da
lahko kljub senzornemu primanjkljaju nastanejo obèudovanja vredne likovne mojstrovine, ki navadnenemu gledalcu pustijo obèutek
polnosti in neskonène domiljije.
Razstava je na ogled do 8. Januarja 2010 in sicer ob torkih med
10. in 12. uro ter ob petkih med
17. in 19. uro. Izjemoma si je
umetnine slepih in slabovidnih
ustvarjalcev moè ogledati tudi
v soboto, 19. decembra in v petek 26. decembra 2009 od 17.
do 20. ure.
Foto: Arhiv MDSS N. Gorica

Slepi razstavljajo

Polnost èutenja v glini
Mesec pozneje so se v Novi Gorici
ponovno, kot leto prej, poskuali

Karmen Vogriè iz Plav

Obeta se muzej

Za prepoznavnost in turistièno ponudbo
LIG - Naselje, nekdaj kmetiki kraj, danes poèasi, a vztrajno ièe nove
poti v sodobni èas. Veèino prejnjega, kar je zaznamovalo to krajevno
skupnost, je odnesel èas, Lig pa je ohranil svoj kriièni poloaj v
nespre-menjeni planinski èarobnosti, ki privablja na svoje viinske
toèke vedno veè turistiènih obiskovalcev. In tukaj je prostor za
domiselnost krajanov, ki se jim odpira mikavnost in interes: ponuditi
obiskovalcem èim veè, kar bi jih zanimalo in privlaèilo.
Pie: Frane Goljevèek
Domiselna turistièna ponudba bi
kraju in iri krajevni skupnosti dvignila vrednostno raven. Izjemna
planinska pokrajina z odprtim pogledom v neskonènost se odpira
oèem in duhu e kje med Srednjem
in Korado, vendar Lig ima na tej
kratki transverzali posebno mesto.
Je kriièna toèka med soko in
idrsko stranjo ter med tolminskimi
in brikimi kraji. Popotniki prihaja-

jo. Vsak dan to dokazuje in vsak
dan sproti opozarja, da je na tem
mestu potrebno e veliko narediti
v zadovoljstvo turistov in s tem v
zadovoljstvo domaèinov.
Turistièna ponudba je danes slogan v vsakem kraju v Sloveniji, ki
ima kaj ponuditi in ki zmore, ki
zna izkoristiti vse danosti, da jih
ponudi v okuanje, na ogled in v

sprostitev.
Nekaterih nujnih premikov e ni,
denimo v gostinstvu, nekateri so
e storjeni, drugi pa se nakazujejo.
Zanimivo je spremljati hotenja anglekega dravljana, ki je sredi vasi
kupil hio in nakazuje nekatere turistiène ponudbe. Pri Melinkih, v
sicer nekoliko odmaknjenem zaselku, je tam iveèi Franc Jeronèiè
opremil veèji prostor z etnoloko
zbirko.
V Ligu je pred prvim zamahom
gradnja manjega muzeja eksponatov iz prve svetovne vojne. Na
ogled jih bo postavil domaèin Joe
Gabrijelèiè, dolgoletni neugnani
zbiratelj skritih ostankov iz èasa
tragiène, krvave pretekle zgodovi-

vine, nepozabne soke fronte. Ta
fronta ni zadevala in ne zadeva le
zgodovine Primorcev, ampak je
prebujala nova obzorja in utirala
nove poti slovenski zgodovini. To
je bil èas prvega aktivnega prebujanja in zavedanja slovenske drave. Boji na Soèi so bili prvi boji za
Slovenijo.
V tem negotovem, kriznem èasu
so takna stremljenja kot napovedi
in upanja, da so ti koraki posameznikov usmerjeni v svetleje èase za
ta gorski kraj. Kdo bi si jih ne elel,
kdo jih ne bi s tihim upanjem prièakoval. Kdo, ki lahko in ki mu je skrb nad tem naloena, ne bi storil
vse, da se te in njim podobne zamisli uresnièujejo.
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Mlekomat tudi pri nas

Svee mleko znanega
izvora
KANAL  Klavdij Skrt s kmetije Pri Lukovih v Senikem Bregu je postavil
prvi mlekomat v kanalski obèini. Odprtje je bilo v soboto, 7. novembra
ob 11. uri za kmetijsko trgovino Vonèina v Kanalu.
Tekst in slika: Lora Zimic Mugerli
Nalobo v vrednosti 20.000 evrov je v celoti financirala kmetija, kjer
je predelava mleka glavna dejavnost. Na dan pridelajo povpreèno 180
litrov mleka, ki ga pripeljejo v avtomat. Ostanek mleka iz avtomata pa
gre v nadaljnjo predelavo. Na kmetiji vzrejajo 25 glav govedi, od tega
15 krav mlekaric. ivina je polovico leta na odprti pai. Mola poteka
strojno s pomoèjo mlekomata, tako da mleko prehaja direktno od krave v hladilnik, kjer se ohladi na 4 stopinje Celzija.
Ob odprtju mlekomata so trak slovesno prerezali upan Andrej Maffi,
predsednik krajevne skupnost Kanal Marko Bucik in lastnik mlekomata
Klavdij Skrt. upan je poudaril, da ima sedaj potronik monost vsak
dan kupiti svee mleko znanega in uveljavljenega pridelovalca, kar je
velika prednost.
Organizator je tevilnim obiskovalcem ponudil poleg domaèega mleka
e veliko drugih slastnih dobrot: raznovrstno pecivo, kruh, peèeni kostanj, gance in polento.
Uporabniki mlekomata si lahko mleko natoèijo v lastne plastenke ali
steklenice, za 20 centov oziroma 40 centov pa so le-te na voljo tudi
v aparatu samem. Za liter domaèega mleka morate odteti 1 evro,
kljuèki pa so na voljo v kmetijski trgovini Vonèina. Nabavna cena kljuèa

Lastnik mlekomata Klavdij Skrt (levo) ob zdravici z mlekom

je 7 evrov, èe naloite na kljuè v vrednosti 25 evrov, vam kljuè podarijo.
Mleko je na dan odprtja mlekomata takoj polo, kar je bilo nad optimistiènimi prièakovanji. O realnih prièakovanjih glede prodaje pa je
Klavdij Skrt povedal:
Moja elja je bila, da bi avtomat prodal 100 litrov mleka na dan. S
tem bi bil avtomat rentabilen. Trenutno stanje pa je e bolje in je poraba v povpreèju 130 litrov mleka dnevno. S trenutno prodajo sem
zelo zadovoljen.

Turistièno drutvo (TD) Korada Deskle

Od Vodic, prek oljk in vina, do Sonnina
Èlani TD Korada Deskle se v letonjem letu lahko pohvalimo z bogato in pestro dejavnostjo.
e v spomladanskih mesecih smo uspeno zakljuèili akcijo Moj kraj - urejen in èist, ko smo podelili priznanja najbolj urejenim krajem, ki so po oceni strokovne komisije zasluili nagrado za vloeni trud.
Predstavlja: Vesna Valentinèiè, predsednica TD Korada

Foto: Klemen Staniè

avtohtonih brikih sort oljke  èrnico in drobnico.
V sodelovanju z Obèino Kanal ob
Soèi smo v maju pripravili izlet v
pobrateno italijansko obèino Sonnino. Tu smo lahko v deeli oljk e
utrdili pridobljeno znanje na podroèju oljarstva. Ustavili smo se v
Arezzu v Toscani, kjer nas je oèarala oljarna in degustacija pri druini
Grappolini.
Pot nas je naprej vodila do elenega cilja - v Sonnino. Navdueni
nad prijaznimi in gostoljubnimi

Foto: Denis Staniè

Krajani Loic, Goljevic in Deskel so
si v omenjeni akciji prisluili darilne
bone, ki so jih lahko unovèili v domaèi agrariji in si po elji izbrali
izdelek za e veèjo polepavo kraja.
Zanimiva je bila tudi predstavitev
oljkarskega drutva iz Brd in degustacija oljènih olj, ki smo ji bili prièa
ob zakljuèku èistilne akcije. Krajani
smo z zanimanjem prisluhnili sodobni vzgoji in predelavi oljk, predvsem pa vsakodnevni uporabi oljènega olja v kuhinji. Vsak udeleenec je domov lahko odnesel sadiko

Jeseni smo organizirali spominski
pohod na Vodice, kjer so se nam
pridruili èlani spominskega drutva 1. svetovne vojne Linzer Zweier iz Avstrije. Doivetje v kavernah
na Vodicah je bilo skupaj z uniformiranimi vojaki nekaj novega in
posebnega. Ob prijetnem druenju
pri Vodièarjih, ob domaèi joti in

Spominski pohod na Vodice z avstrijskimi vojaki iz prve svetovne vojne

Majski izlet v Sonnino (Italija)

prebivalci smo v njihovi drubi preiveli nepozabne trenutke. Kanalska stojnica je bila najbolj obiskana, saj smo se predstavili z domaèo
gubanco, s èenjami, z domaèim
sirom in s alamom ter vse zaèinili z odliènim vinom. Gostitelje
smo presenetili s skupinskim plesom  skratka, zelena barva je preplavila ozke ulice Sonnina. Da smo
zdruili prijetno s koristnim, smo
obiskali tudi kraje, katerim smo
posodili imena. Tam smo lahko
videli Vodice, Banjice, Podgoro,
Sabotin, Soèo in e katero ime vasi, ki ima slovenske korenine.
Seveda ob vsem tem nismo mogli
mimo sirarne, kjer predelujejo mleko Buffala v odlièno mozarello.

kostanju so se sklepala nova prijateljstva. Porajali so se novi naèrti
in ideje za naslednji e tradicionalni
pohod (tretjo soboto v oktobru)
na Vodice.
Pred nami je najlepi mesec, èlani
TD Korada pa imamo pred seboj
e dve prijetni nalogi: najprej organizacijo dedkovanja za otroke
iz vrtca in potem e pripravo ljubiteljskega teèaja v spoznavanju vina. To zadnje bo vsekakor pripomoglo k ozaveèenosti in h kulturi
pitja lahtne kapljice. Ob vseh decembrskih prireditvah bo to zelo
dobrodolo!
Ob tej priliki voèimo vsem
krajanom obilo zdravja in dobre
volje v letu 2010!
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Evropske poslovne asistentke v Idriji

Zvedavost po ivem srebru
Z vodenim ogledom smo si ogledale muzej Idrije skozi veè obdobij.
Posebno zanimiv za èlanice EUMA
je bil del, kjer je bilo prikazano,
kdaj so nali in kako so obdelovali
ivo srebro. Bile so zelo zvedave,
tako da smo se v muzeju zadrale
precej èasa. Ob koncu, pri izhodu,
pa so nas oèarale èipke. Te èipkaste spominke so si nae evropske
kolegice lahko nakupile v spodnjem delu muzeja. Skozi Idrijo nas
je popeljal umetnostni zgodovinar,
ustavile in ogledale pa smo si tudi
izdelavo èipk v prostorih idrijske
gimnazije. Èas nas je zelo priganjal,
zato smo morale èim prej na avtobus in na prigrizek v Kendov

dvorec. Tam nas je prièakala gospodinja Ivi Svetlik in njena ekipa.
S kozarèkom mota in kostanja so
nas zvabili v prostore dvorca.
Ogledale smo si ga in gospa Svetlik
nas je popeljala skozi zgodovino
dvorca, medtem ko smo se v jedilnici okrepèale s samimi domaèimi
dobrotami. Èas smo imele e za
hiter ogled nekaterih drugih zanimivosti in poèitek ter poslovilno
kavico s sladico na zunanjem dvorièu dvorca, od koder je èudovit
pogled na Idrijo. Dan je bil oblaèen
in deeven, vseeno pa smo skozi
nae oèi videle preèudovite barve
jeseni - v odtenkih sonca.
Na alost so morale èlanice EUMA

Prednovoletni èas

Pravljiène jaslice

Foto: Klub tajnis SP

Na predkonferenèni dan èlanic Zdruenja evropskih poslovnih asistentk
in asistentov (EUMA) so se nekatere njegove èlanice v èetrtek, 17. septembra 2009, ustavile v Idriji. Pred idrijskim muzejem smo jih prièakale
èlanice Kluba tajnic Severne Primorske, ki smo pomagale pri organizaciji
tega druenja.
Pie: Nataa Jeronèiè

Primorske tajnice pouèno z evropskimi kolegicami

e na avtobus, saj so hitele proti
Krasu, kjer so jih prièakale èlanice

notr njskega kluba prav tako gostoljubno kot me.

te èas in se zapeljite do Ajbe tevilka 15 k druini Kobal  Kogoj. Za
tiste, ki ne veste, kje je to, pa naj
povemo, da pri jezu Ajba zavijete
levo (èe prihajate iz smeri Nova

Gorica) in peljete strmo po cesti
navzgor do zadnje hie na desni
strani. Lahko pa svoj prihod predhodno najavite na telefonski tevilki 041 280 743 ali 30 51 231.

Vili Kobal je rojen Bodrean, sedaj pa ivi in ustvarja v Ajbi pri Kogojevih.
e od mladih nog je rad rezbaril in izrezoval razliène figurice iz lesa.
Pred trinajstimi leti pa se mu je porodila ideja o izdelavi jaslic.
Tekst in slika: Lora Zimic Mugerli
Jaslice so nastajale veè let in bile
leta 2002 zadnjiè postavljene na
ogled v Kanalu in potem ponovno
spet lani v Ajbi. Rekorden obisk
so beleili leta 2000, ko si jih je
ogledalo preko dva tisoè ljudi iz
vse Slovenije. Lani je bilo okrog
tiristo obiskovalcev, celo iz Ljubljane.
Jaslice so prava etnoloka zakladnica. Prikazane so razliène obrti:
lonèarstvo, mletje ita z mlinskim
kamnom, aganje hlodov na venecialki, kmeèko ognjièe, kjer je
gospodinja pravkar zakurila in pristavila kotel, brusilci noev, èevljarska delavnica, mlatilnica za ito,

torklja za predelavo olja, slamoreznica, ipd. Vsako leto jih nekoliko
dopolni. Letos je na novo postavil
vodnjak, okoli katerega se sprehaja
mladeniè. V osrednjem delu velikanskega mesta je hlevèek, v katerem v premikajoèi se zibki lei Jezus. Ob njem pa Joef in Marija,
ki se rahlo poklonita vsakemu obiskovalcu.
Vili je na svoje delo zelo ponosen.
Najbolj pa ga razveseljujejo preseneèeni obrazi obiskovalcev, ki ne
morejo skriti navduenja. Najbolj
navdueni so seveda otroci.
V èasu boièno-novoletnih praznikov pa vse tja do sveènice si vzemi-

Veèer z Gregorjem
Èuinom
V nedeljo, 15. novembra, nas je
e tretjiè obiskal igralec Gregor
Èuin. Pripravil je èudovito predstavo - monokomedijo  Jona,
besni prerok, ki je bila v upnièu v Kanalu. Tokrat nam je predstavil priliko o Jonu in veliki ribi.
Najprej jo je prebral iz Svetega
pisma, nato pa jo je postavil v
sedanji èas. Zamisli jemlje iz vsak-

danjega ivljenja ter doivetij v
svoji druini. Njegove predstave
so zelo zanimive in pouène, predvsem zato, ker v njih prikazuje
zdajnje teave in skrbi.
Upajmo, da nas bo zopet obiskal,
saj se obèinstvo ob njegovih besedah zelo zabava.
Katarina Mavriè

Vili Kobal s svojo etnoloko umetnino

Koledar prireditev v
decembru
- TD Kanal organizira novoletno sreèanje krajanov s programom
na trgu pred obèinsko stavbo 27. 12. 2009 ob 18.30
- Obèina Kanal ob Soèi vabi na koncert ob dnevu samostojnosti
in enotnosti 26. 12. 2009 ob 19. uri v Kulturnem domu v
Desklah. Plesno glasbeni »ov« Tanje agar z gosti.
Vstop prost!
- TD Deskle organizira dedkovanje 22. 12. 2009 ob 17. uri
v telovadnici pri Osnovni oli Deskle.
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Vrtec Kanal

V pisanem mozaiku
dejavnosti
V zaèetku olskega leta smo z veseljem sprejeli novico, da se bo
prièela prenova otrokega igrièa.
Dan za dnem smo opazovali, kako
igrièe dobiva novo podobo, zato
smo postajali vedno bolj nestrpni,
kdaj bomo lahko zopet delali potièke in rove v peskovniku, tekali po

Odprtje prenovljenega igrièa

novih tlakovcih ter se spuèali po
toboganu. Nad prenovo smo bili
vsi navdueni in kmalu se je porodila otroka ideja, da moramo za
nae novo igrièe lepo skrbeti. Kaj
to pomeni? Idej je bilo veliko, nekatere pa smo obeleili z opozorilnimi tablami. V tednu otroka smo z
velikim veseljem skupaj z uèenci
1.razreda pripravili program za
vse, ki so pomagali pri prenovi.

V tednu otroka smo gostili nae
prijatelje iz vrtca Deskle na tradicionalnem sreèanju obeh vrtcev v obèini. Letonje sreèanje je bilo e
trideseto, zato smo se njihovega
obiska zelo veselili. Popeljali smo
jih v Galerijo Rika Debenjaka, kjer
nas je predsednica PD L. Zimic vodila po razstavi ilustratorke Ane
Zavadlav. Ogledali pa smo si tudi
razstavo roènih del v hotelu Kriniè.
Ob koncu druenja smo se zbrali
na prenovljenem igrièu, kjer smo
se posladkali, zapeli in zaplesali
ter se poslovili.
V oktobru smo tudi letos pripravili
kostanjev piknik. V vrtec smo povabili stare stare ter se odpeljali na
Lig. Skupaj smo prehodili krajo
pot, na cilju pa smo se posladkali
s peèenim kostanjem, ki sta nam
ga spekla M. Maver in J. Humar.
Obiskali smo tudi mizarja J. Markièa, ki nam je prijazno pokazal delavnico, kjer so nastale opozorilne
table za nae igrièe.
Najmlaji otroci pa so se s kostanjem posladkali kar v vrtcu.

Kostanjev piknik z dedki in babicami

V novembru so se nai najstareji
otroci iz vrtca Kanal in Kal udeleili
plavalnega teèaja v Novi Gorici.
Nekateri so se nauèili prvih zamahov, nekateri gledati pod vodo,

drugi pa e skakati na glavo. Zadnji
dan pa so si njihov napredek lahko
ogledali tudi stari.
In z nami je e veseli december 
poln novih doivetij in skrivnosti.
Tekst in slike: Nevenka Skrt

Sreèanje s prijatelji iz vrtca Deskle

Pogled nam sega do neba, priti zmoremo do zvezd

LETO 2010 - LETO USPEHOV

BAR LIBERO

kul-tura
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Foto: Osebni arhiv

Kanalski keramiki

Duhovno
bogatenje v glini
V klubu keramikov Prosvetnega drutva Soèa iz Kanala smo v letonjem
letu nadaljevali z dejavnostjo Avtor meseca, kjer so nai èlani v prostorih
kluba vsak mesec predstavili svoje delo. Poleg redne pregledne razstave
v maju v Galeriji Rika Debenjaka, smo skupaj s prijateljskim italijanskim
drutvom iz Gorice razstavljali v gorikem Auditoriu. To razstavo, z ustaljenim imenom Transforma, bomo marca prihodnje leto ponovili v
martnem v Brdih. Poudarimo lahko, da ne mine nobena skupinska
razstava keramike v Sloveniji brez udelebe kanalskih keramikov. V
klubu se sreèujemo uradno ob sredah, delamo pa tam posamièno skoraj vsak dan. Vsak je e tudi nael naèin svojega likovnega izraanja
v glini, ki nas kot eden od elementov sveta zdruuje in duhovno bogati.
Tu najdemo skupni jezik manj in bolj izkueni. Znanje in radovednost,
elje po novem, raziskovanje izraznih monosti in materialov, umetnostna zgodovina - vse to in e veè je tisto kar nas drui. Letonji poletni dogodek, prvinska peka keramike na Kambrekem, je zaradi deja
odpadel, zato ga naèrtujemo za naslednje leto v maju ali juniju. Pri
nai dejavnosti nas vedno podpira domaèa obèina in seveda ljubitelji
in prijatelji keramike, ki zvesto prihajajo ogledovat si vse nae razstave.
Ferdinand or

Teèajniki se preizkuajo v vrtenini

Likovna skupina Kulturnega drutva Svoboda Deskle

Vsak teden bi lahko razstavljali

Izdelovanje novoletnih voèilnic

Besedi sledi tudi praktièna ponazoritev s èopièem.
Mentor magister Stipe Heèimoviè
zagovarja klasièno slikarstvo, realistièni naèin slikanja, njegov pedagoki prijem pa nikakor ni klasièen, saj novi èlan kar takoj popriFoto: P. Paravan

Likovna skupina, ki deluje e osmo
leto, teje dvanajst èlanov. Med
olskim letom se redno enkrat tedensko dobivajo v uèilnici O Deskle, od junija do oktobra pa ustvarjajo v naravi in se udeleujejo extempor. Skupinske razstave postavljajo veèkrat na leto, posamezni
èlani pa imajo tudi samostojne
razstave.
Na duhovnih vajah, kakor pravijo
tedenskemu sreèanju, se predvsem
dobro poèutijo, druijo in zabavajo, saj so slike le sredstvo za notranjo obogatitev. Èlani ustvarjajo
predvsem doma, vedno pa prinesejo aktualno delo, ki ga postavijo
pred tablo in zaène se mentorjeva
obravnava likovnih zakonitosti.

Mentor S. Heèimoviè pozira

me za èopiè in zaène slikati z oljnimi barvami.
Mentor nikakor ne sledi olskim
programom, ko se postopoma prehaja s svinènika in risbe k barvam.
Niti paleta ni dobrodola, barve
nanaajo neposredno iz tube in
meajo jih kar na platnu. Tehniki,
ki ju poleg olja e uporabljajo, sta
akril in akvarel. Motiviko pa si izbira
vsak sam v odnosu do osebne afinitete.
Na zaèetku je bilo potrebno odpraviti predsodke o talentih. Vsi
imamo namreè talent, pomembno
je samo, v kaknem vzduju zaènemo ustvarjati, pravi Heèimoviè,
ki poudarja prve èustvene odzive.
Ko se èlan odloèi za doloèen motiv, ga je potrebno stalno spominjati, zakaj se je tako odloèil, to pa
potegne v obravnavo likovne razloge, kot so barve, kompozicija,
senèenje ter detajli, opie Heèimoviè naèin dela in izpostavi teorijo
izbire.
Stipe Heèimoviè slika e od tretjega
leta. Med tudijem biologije je slikal ivali in rastline. Kot begunec
je pribeal iz Dubrovnika v Slovenijo, tu pa je navezal stike z dvema
umetnikoma, Rudijem Pergarjem
in Markom Pogaènikom. Bil je
pobudnik Univerze za tretje ivljensko obdobje v Novi Gorici, kjer e
vedno pouèuje kot vsestranski predavatelj. Ker je pred leti prihajalo
na univerzo veliko sluateljev iz
kanalske obèine, se je najprej ustanovilo kroek v Kanalu (poleg slikarstva so tu e predavanja o zdravem ivljenju in zdravilnih rastlinah).
Likovna skupina je vsekakor zelo
dejavna. Letonje leto je bilo e

posebej plodno. Zaèelo se je z obiskom razstave slovenskih impresionistov v Ljubljani, marca so sodelovali na vsakoletni razstavi Drutva
upokojencev Deskle-Anhovo, aprila
so se predstavili z razstavo akvareFoto: P. Paravan

Foto: Vanda Colja

In res razstavljajo, ampak samo pred èlani skupine na vsakotedenskih
sreèanjih, ko je likovno delo deleno podrobne obravnave. Sicer pa
bi dejansko lahko imeli razstavo vsak teden, saj ustvarjajo tevilna
dela. Èe kaken dan ne zmorejo poprijeti za èopiè, pravijo, da so kar
ivèni in jim nekaj manjka.
Pie: Petra Paravan

Èlani druine s svojimi deli

lov v Stekleni dvorani, maja so organizirali ex-tempore na Ligu in v
kraju Villaggio dei Pescatori.
Udeleili so se tudi ex-tempor v
Drenici in na Sinjem Vrhu ter izobraevanja na temo figure in portreta v Tolminu, nazadnje pa so
razstavljali na prazniku kostanja
na Ligu. Stalno razstavo pa imajo
v okrepèevalnici v Loicah. Èlani
se udeleujejo tudi razliènih likovnih razpisov.
Samostojne razstave so e imele:
Vanda Colja, Helena Staniè (stalnaGostilna pri Mostu, Plave), Mirjam
Morenèiè, Zorica Razborek.
Navedimo e ostale èlane: Zorana
Berdon, Bernarda Skrt, Marta
Kodelja, Ivica Novak, Antonija Kuk,
Lidija Jeronèiè in Roman Markoèiè.
Dekleta se rada poalijo: Imamo
dva moka za red v kokonjaku.
Moka pa odgovarjata: In to tako
rade slikate  peteline namreè.
Likovna skupina se zahvaljuje Osnovni oli Deskle in Obèini Kanal
ob Soèi.
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4kros

Finale Pokala Slovenije

Najbolji tirje na progi

mesto izmuznilo za vsega pet toèk. Meta je osvojila skupno 3. mesto,
pri amaterjih pa so Dejan Kraèek, Miha Reèiè in Andra Kraèek zasedli 3., 4. in 5. mesto.
Foto: Danijel Konjedic

Nastopili so vsi najbolji slovenski tekmovalci, kajti najvija mesta v Pokalu Slovenije e niso bila razdeljena. V zdrueni moki konkurenci je
zmago slavil Luka Novak (Enduro Mulisha), ki je bil najhitreji tudi v
kvalifikacijah, pred Tilnom Frankom (KD Rajd) in Miranom Vauhom
(KK Èrn Trn). Kristjan Medveèek (KK DJAK) iz Plavi je osvojil 1. mesto
v kategoriji mladincev in 4. mesto v skupni konkurenci.
Pohvala gre tudi ostalim domaèim kolesarjem.
Meta Jakopiè (4xplave.com) je na svoji krstni dirki stopila na najnijo
stopnièko, Domen Kamenèek (KK DJAK) je osvojil 10. mesto med mladinci. Andra Kraèek (4xplave.com) se je z zmago v malem finalu uvrstil na 5. mesto, Dejan Kraèek (4xplave.com) na 9. mesto in Miha Reèiè (4xplave.com) na 11. mesto v kategoriji amaterjev.
V skupnem toèkovanju Pokala Slovenije se je Kristjanu Medveèku prvo

Foto: Naja Simèiè

LOICE  portno-rekreativno drutvo (RD) Loice je 10. oktobra
letos na progi Luku Krs uspeno organiziralo finalno dirko Pokala
Slovenije v 4krosu. Zaradi jutranjega deevja je bila proga blatna in
spolzka, a se je do finala e dodobra posuila, zato je bilo mogoèe
izpeljati dirko v celoti.
Pie: Andra Kraèek

Tekmovalci med èakanjem na tart

1.mednarodni turnir Alpe  Adria
Èlani in èlanice Karate kluba Goryu smo se 4. oktobra letos udeleili
mednarodnega turnirja Alpe Adria Cup na Jesenicah. Tekmovanje sta
ob SZTK kot soorganizatorja pomagala izpeljati karate kluba Huda
mravljica in Mi-Ki.
V moèni konkurenci veè kot 200 karateistov in karateistk iz Avstrije,
Italije in Slovenije so tudi èlani in èlanice KK Goryu dostojno branili
barve svojega kluba. Svoj peèat k odliènemu 5. mestu med tirinajstimi
klubi so prispevali tudi èlani KK Goryu sekcije Kanal. Odlièno so nastopili
v svojih disciplinah in dosegli naslednje rezultate:

Foto: KK Goryu

Uspeen nastop kanalskih karateistov

KUMITE (karate boji)
Alja Bezjak 3. mesto Jiyu Ippon Kumite (stareji deèki B)
KATA posamezno
Vanja Paviè 1. mesto Kata (stareje deklice C)
Alja Bezjak 4. mesto Kata (stareji deèki B)
KATA ekipno
ekipa GORYU ml. deklice 2. mesto
(Manca Urh, Manja Bezjak, Tjaa Gabrèek)
ekipa GORYU ml. deèki 1. mesto
(Alja Markiè, Domen Golja, Kevin Podreka)
Èestitke!

Milan Bezjak

Kanalski karateisti odlièni v moèni konkurenci
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Na klepetu z gorskim kolesarjem v spustu Tadejem Humarjem

Prva zmaga in reprezentanca

Tadej Humar: Uspeno v reprezentanci

Ja ta sezona je bila zame zelo zanimiva, e posebej, ker taknih rezultatov nisem prièakoval. Zelo veliko sem treniral, a cilj, ki sem si
ga zadal pred zaèetkom sezone,
je bilo konstantno uvrèanje med
prvo deseterico Slovenskega pokala. Mislim, da je bila v tej sezoni
odloèilna prva tekma dravnega
pokala v Avèah, kjer sem bil prviè
na stopnièkah v zdrueni moki
kategoriji. Ta rezultat mi je dal veliko motivacije za treninge ter nekaj
samozavesti za naslednje tekme,
je prièel klepet 21-letni ampion
iz Kanala.
KTD Avèe, katerega èlan si, ti
je po vrnitvi iz Kranjske Gore
pripravilo izjemen sprejem
Ja, zelo so me presenetili, saj tega
nisem prièakoval. Zelo lepo, da jim
ni vseeno za rezultate tekmovalcev.
Ob tej prilonosti bi se e rad zahvalil vsem Avèanom, e posebej
pa sotekmovalcem za podporo, ki
sem jo bil deleen èez celo sezono.
Kot vsi Kanalci si se najprej
preizkusil v odbojki, a te je bolj
pritegnilo kolesarstvo
Moram reèi, da nad odbojko nisem bil nikoli kaj preveè navduen,
ampak sem jo igral bolj zato, ker
so jo igrali vsi moji prijatelji. Vedno
sem se bolj navdueval nad ekstremnimi porti, pri katerih se sproèa
veliko adrenalina. Pri spustu mi je
veè tudi to, da si veliko v naravi
ter da si lahko treninge organiziram sam.

progi v Avèah, vendar z navadnim
kolesom. Aktivno sem se s tem
portom zaèel ukvarjati pred petimi leti, ko sem kupil svoje prvo
kolo za spust.
Oprema za downhill ni poceni.
Koliko denarja letno potroi za
ta port in kdo te finanèno
podpira?
Problem tega porta je, ker je res
zelo drag in ker finance zelo vplivajo na kvaliteto treninga in same
rezultate na tekmah. Koliko denarja letno porabim za ta port ne
vem in niti noèem vedeti, ker potem se s tem portom verjetno ne
bi veè ukvarjal (smeh). Veèino strokov na tekmah mi krije klub KTD
Avèe, kar se pa tièe kolesa in opreme ter vzdrevanja kolesa, si stroke krijem sam, z delom prek tudentskega servisa. Seveda je zelo
pomembna tudi pomoè starev,
za kar se jim lepo zahvaljujem.
Koliko èasa namenja treningom
in kako potekajo?
Trudim se, da treniram vsak dan,
pred tekmami pa imam na dan po
dva treninga. Sedaj pred sezono
treniram petkrat na teden v fitnesu
ter bolj za sprostitev opravim kaken trening na kolesu. Pred zaèetkom ter med sezono pa veèino èasa preivim na downhill kolesu.
Trudim se, da so treningi èim bolj
razgibani, ter da v njih uivam.
Veliko sem tudi na gorskem kolesu,
s katerim nabiram kondicijo.

hobiji?

Veèina mojega èasa se vrti okoli
porta, s katerim se ukvarjam.
Zadnje èase veliko vozim motokros
in v tem res uivam. Ima veliko
skupnega s spustom, tako da je
tudi zelo uporaben za treninge,
saj z njim zelo pridobi na moèi,
kondiciji ter obèutku za hitrost.
Veliko èasa mi vzame tudi servisiranje kolesa in motorja ter urejanje
prog za treninge.
Tekme za Slovenski pokal v
Avèah so izjemen dogodek. Na
njih se zbere tudi po veè kot
2.000 gledalcev, kar je za kraj z
okrog 250 prebivalci pravi
podvig
Ja, res je pravi podvig. Lepo je,
da je v tako majhnem kraju organizirana tekma na tako visoki ravni.
Tiste dni cele Avèe ivijo za to tekmo, tako da vse pohvale vsem, ki
sodelujejo pri organizaciji tega dogodka.
Prazniki so pred vrati. Kje jih bo
preivel? Morda tudi na kolesu?

OSEBNA IZKAZNICA:
Tadej Humar

Rojen: 30. 4. 1988
Stanujoè: Vojkova ulica 9,
5213 Kanal
Dekle: ne
Hobiji:motocross
Naj hrana: pica
Naj pijaèa: Fanta
Naj glasba: Rise Against
Naj film: The Tipping Point
Ja, ta veseli december je vedno
zelo pester, vendar se trudim, da
izpustim èim manj treningov. Ko
bomo s prijatelji praznovali novo
leto, bom kolo sigurno pustil doma.
Kakne elje ima v letu 2010?
V naslednji sezoni bi bil rad ponovno v vrhu Slovenskega pokala.
Predvsem pa si elim bolje odpeljati reprezentanène nastope ter
tekme na mednarodnem nivoju.

Foto: Jure Menard

Foto: Mitja Madon

Leto 2009 si bo Tadej zagotovo z veseljem zapomnil. Prva zmaga za
slovenski pokal v Ivarèkem, tretje mesto v skupnem setevku tega tekmovanja, drugo v skupini elite ter krstni nastop v reprezentanci.
Pie: Marko Lazar

Ima pa tudi svojo progo v
Morskem
Ja, s prijatelji smo si tam uredili
krajo progo. Teren je zelo razgiban in zelo uporaben za treninge,
saj ima vse vrste podlag. Proga je
tudi hitro dostopna z avtomobilom, tako da mi ni treba ravno
vsak dan potiskati kolo na vrh.
Lepo je, da je v okolici veè dh (downhill) prog, na katerih lahko treniramo.
Obiskuje tudi fakulteto v Novi
Gorici. Kako ti uspe usklajevati
tudij s portom?

Kdaj si se zaèel aktivneje
ukvarjati s spustom?

Zaenkrat mi e uspeva. Obiskujem
drugi letnik Fakultete za uporabne
drubene tudije. Predavanja so
v Novi Gorici, tako da mi ostane
dovolj èasa za treninge. Kdaj dajem
prednost kolesu, kdaj pa oli.
Problem nastane, ko je izpit ravno
takrat, ko se odpravljamo na tekmo. Takrat ima prednost kolo.

e prej sem se rad spuèal po

Kaj poène v prostem èasu? Tvoji

Tadej na razgibani in vratolomni progi
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Foto: Botjan Gartnar

Reli

Z yugom na 3. mesto
V Idriji je 17. oktobra letos potekal zakljuèni reli za slovensko
dravno prvenstvo. Udeleil se ga je tudi mladi dirkaè Luka Kos
iz Roèinja s sovoznico Nino Trinko. Z dirkalnim avtom yugo sta
nastopila v najibkeji, vendar najbolj zastopani diviziji I in dosegla odlièno tretje mesto v Yugopokalu, medtem ko jima je to
v skupni razvrstitvi prineslo èetrto mesto.
Luka je poleg relija v Idriji odpeljal letos e tri podobna avtomobilska tekmovanja in sicer reli Saturnus, kjer je maja v okolici
Ljubljane zasedel èetrto mesto, reli Ajdovèina in reli Velenje,
kjer je bil prav tako èetrti. Med zimskim premorom naèrtuje temeljito obnovo dirkalnika in upa na e vidneje doseke v prihodnjem letu.
Nina Trinko

MANUFAKTURA
Deskle

MANUFAKTURA
Kanal

Srebrnièeva 20
tel.: (05) 305 20 14

Trg svobode 5
tel.: (05) 305 10 59

V decembru vse Manufakturine trgovine poslujejo ob sobotah do 18.00 ure!
Urnik:
pon - sob od 8.00 - 12.00 & 15.00 - 18.00

IZKORISTITE MANUFAKTURINE DECEMBRSKE UGODNOSTI
30% POPUSTI NA OZNAÈENE ARTIKLE
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Za boiè doma, za novo leto pa
Matija Dugar,
atlet AK Gorica

Ambro Kodelja,
tenisaè

Z minulo sezono nisem preveè
zadovoljen, saj mi ni uspelo doseèi
zastavljenih ciljev. Zaradi slabe forme in pripravljenosti sem jo zakljuèil predèasno e v juliju, vendar z
dvignjeno glavo prièakujem prihodnjo sezono, v kateri raèunam
na preskok na vijo raven.
Trenutno se ubadam s pokodbo,
zato e od zaèetka oktobra vadim
po prilagojenem programu.
Pokodba me bo najverjetneje stala
cele zimske sezone v dvorani, zato
so moje misli usmerjene v poletno
sezono na prostem.
Tako kot doslej bom boiè praznoval v krogu druine, novo leto pa
v krogu prijateljev, nekje na Primorskem.

Minula sezona zame ni bila tako
uspena, kot sem naèrtoval, saj se
mi ni uresnièila elja, da bi tudi v
kategoriji fantov do 18. let osvojil
naslov dravnega prvaka med posamezniki, kot mi je to uspelo v
kategoriji do 14. in do 16. let.
Kljub ponesreèenemu nastopu na
poletnem dravnem prvenstvu,
kjer sem imel odprte vse poti do
finala, pa sem veselje doivel pri
zmagi med dvojicami, kjer sem igral v paru s Tilnom itnikom iz Ljubljane in tako prviè postal dravni
prvak med dvojicami v eni izmed
starostnih kategorij. Z dobrimi igrami sem si tudi to sezono zagotovil mesto v dravni reprezentanci,
ki je nastopala ne evropskem prvenstvu. V novem letu, v katerem vstopam v èlansko kategorijo, si elim èim veè zdravja in dobrih rezultatov
ter uspeha na spomladanski maturi.
Boiène praznike bom preivel v krogu druine in upam, da kaken
dan tudi na smuèièu. Za praznovanje novega leta se bom s prijatelji
odpravil v Beograd.

Matija Jereb,
odbojkar OK Salonit
Anhovo-Kanal
Leto 2009 si bom zapolnil predvsem po preskoku iz druge v prvo
ekipo Salonita, kar mi je omogoèilo
napredovanje v tehniènem in taktiènem smislu. Priznati moram, da
nisem prièakoval, da bom e na
zaèetku dobil toliko prilonosti.
Zaèetek leta je bil za OK Salonit
zelo obetaven, al pa je bilo nadaljevanje precej slabe. Poraz v èetrtfinalu slovenskega pokalnega tekmovanja pomeni za nas velik neuspeh. S kadetsko reprezentanco
Slovenije se mi al ni uspelo prebiti
na evropsko prvenstvo. V prihodnjem letu si elim, da bi v odbojkarski igri e bolj napredoval, sicer pa
me èaka tudi matura.
Boiè bom praznoval v krogu druine, novo leto pa bom najverjetneje
prièakal s prijatelji v Bovcu.

Nika Mori,
odbojkarica OK Hit Nova
Gorica
Letonja sezona se je zaèela s popolnoma novo, pomlajeno postavo
in z novim trenerjem. Nihèe ni od
nas zahteval posebnih rezultatov,
saj razen Tjae Testen in Katarine
Spaèal nobena punca ni igrala tekem na tako visoki ravni. Z odloènostjo in vztrajnostjo smo dokazale, da zmoremo veliko. Tako kot
nam v Novi Gorici, gre dobro tudi
mojim najblijim v matiènem klubu
OK Eurokabel-Neptun, kjer prav
tako anjejo uspeh za uspehom.
Vesela sem, da moje znanje izhaja
prav od tam. Moja odbojkarska
kariera se vzpenja in elim si, da
bi v bodoènosti igrala e bolje, postala nosilka igre in si mogoèe nekoè
celo sluila kruh z odbojko tudi v tujini. Imam veliko vzornikov, ena
izmed njih je tudi moja mama Patricija.
Novo leto bo delavno, saj bomo trenirali prav do konca decembra, ker
nas v zaèetku januarja èaka finale pokala. Upam, da mi bo, kot vsako
leto, uspelo boiè praznovati doma, zadnji dan novega leta pa z najboljimi prijatelji.

Vasja Simèiè,
nogometni vratar Hit
Gorice
V minuli sezoni smo v dravnem
prvenstvu zasedli drugo mesto in
se uvrstili v kvalifikacije za evropsko
ligo. Iz tega je razvidno, da je bila
prva polovica leta uspena.
Doseeni uspehi so bili tudi posledica urejenih razmer v klubu, èesar
pa ne morem reèi za sezono 2009
/10, ko je svetovna gospodarska
kriza vplivala tudi na finanèno situacijo v naem drutvu. Zaradi
manjega proraèuna, smo v novo
sezono vstopili igralsko oslabljeni,
èemur so bili podrejeni tudi zastavljeni cilji vodstva kluba  obstanek
v prvi slovenski ligi. V novem letu
prièakujem predvsem izboljanje
razmer v klubu, izplaèilo vseh zaostalih in tekoèih obveznosti s strani
vodstva. Po zasluenem poèitku ob koncu prvega dela sezone bom
energijo usmeril v tudij, ker je eden izmed mojih prioritetnih ciljev v
prihodnjem koledarskem letu zagovor diplomske naloge. Nedvomno
pa bom prosti èas posvetil tudi igranju kitare, ki je trenutno moj najljubi hobi.
Marko Lazar

OK Eurokabel-Neptun

Kanalska enska odbojka
ima reprezentantki
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Foto: Osebni arhiv
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Odbojkarska zveza Slovenije nas je aprila 2009 presenetila z novico, da je izbrala Lariso Pirih in Evo Mori v reprezentanco
deklic do 15. leta starosti. Novica je za klub odlièna. Komaj 13letna Eva in 14-letna Larisa sta svoje znanje pokazali na igrah
regijskih reprezentanc v Ljub-jani, kjer sta zaigrali za Primorke
(Koper, Izola, Ankaran, Piran, Hit). Z odlièno igro sta oèitno preprièali trenerja reprezentance Borisa Klokoèovnika.
V klubu se njunega uspeha veselimo in preprièani smo, da imamo e kopico perspektivnih deklet, ki lahko e prihodnjo sezono
potrkajo na reprezentanèna vrata.
Klub eli obema dekletoma uspeno reprezentanèno pot in veliko tekmovalnih uspehov.
Orjana tekar

Dobri obeti za kanalsko ensko odbojko

Zbiranje plastenk za pomoè OK Eurokabel Neptun Kanal
Dekleta odbojkarskega kluba Eurokabel Neptun Kanal se tudi
to sezono uspeno borijo na odbojkarskem igrièu in e anjejo
prve uspehe. al pa se je finanèna kriza dotaknila tudi njih, zato
so se odloèili, da bodo dodatna sredstva poskuali zbrati na nekoliko drugaèen naèin.
Organizirali so akcijo zbiranja rabljenih plastenk. Plastenke se

zbirajo v Kanalu na dveh lokacijah in sicer za marketom Fama
in za marketom Mercator  Gorika.
Èe skrbite za urejeno okolje, èe loèujete odpadke in s tem ohranjate naravo, èe so vam rabljene plastenke v napoto in hkrati elite pomagati enskemu klubu, vas vabijo k sodelovanju.
Eurokabel Neptun Kanal se vsem zahvaljuje za pomoè.

kriem-kra
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ODMEV

Moj pogled na osnovno olo Deskle
Z velikim preseneèenjem sem prebiral odgovor olskega kolektiva
v 24. t. glasila Most, ki se je nanaal na del mojega èlanka, v katerem sem v nekaj stavkih napisal svoje osebno mnenje o osnovni
oli Deskle. Presenetilo me je predvsem, da se je na prispevek odzval
celoten olski kolektiv in ne vodstvo ole, saj je bila moja opazka
namenjena izkljuèno vodstvu deskljanske osnovne ole in nikakor
ne ocenjevanju kvalitete strokovnega kadra!
V predstavitvi mojega pogleda na stanje v obèini Kanal (Most t.
23), kjer sem bil z dolino besedila omejen, nisem uspel navesti posebnih podatkov oz. ire razlagati svojih pomislekov, za kar se opravièujem vsem, ki ste mogoèe moje besede krivièno razumeli kot
kritiziranje vaega dela.
Ravnatelj g. Vojko Simèiè je bil gost 24. redne seje obèinskega sveta, ki je bila 14. 5. 2009, na katerem smo svetniki obravnavali kriterije za obravnavanje nadstandardnih programov osnovnih ol in
vrtcev v obèini. G. Simèiè je vztrajno hotel preprièati obèinski svet,
da ola lahko privarèuje proraèunska sredstva na raèun drugega
strokovnega delavca v prvem razredu devetletke. Za razliko od ravnateljice iz Kanala ge. Milke Zimic, ki je predlagala sofinanciranje
drugega strokovnega delavca v oddelkih s petnajstimi uèenci, je g.
Simèiè, da bi privarèeval proraèunski denar, predlagal devetnajst
uèencev. Nemalo svetnikov nas je ta predlog spremljalo z zaèudenjem,
saj se zavedamo, da noben evro, ki je vloen v osnovno izobraevanje,
e zdaleè ni vren stran.
e bolj me skrbi dejstvo, da je osnovna ola Deskle v zadnjih tirih
letih prejela le nekaj tisoè evrov iz obèinskega proraèuna za vzdrevanje oz. investicijsko vzdrevanje. Samo za primerjavo naj zapiem,

Obvezen pregled
kurilnih naprav

Veliko obèanov se je obrnilo na
Obèino Kanal ob Soèi za dodatna pojasnila v zvezi z obveznim
opravljanjem dimnikarskih storitev, v okviru dravne gospodarske javne slube.
Koncesionar za izvajanje dimnikarske slube v obèini Kanal ob
Soèi je EcoEnergetika d.o.o.
iz Ormoa. Ker je zakonodaja
v zvezi z opravljanjem dimnikarskih storitev precej zapletena,
izvajanje teh predpisov pa predstavlja lastnikom stavb doloèeno finanèno breme, smo pripravili kratka pojasnila.
Izvajalec dimnikarskih storitev
mora vsaj 7 dni prej sporoèiti,
da bo opravil pregled. Ker je
pregled obvezen, mu moramo
omogoèiti neoviran dostop do
kurilne naprave, dimnikov in
pomonih naprav, saj nas v nasprotnem primeru lahko prijavi
inpekciji. V obvezen dimnikarski pregled enkrat na leto sodijo
meritve kurilnih naprav, meritve
dimnih plinov in pregled dimnika. Èièenje dimnika ne sodi v
ta pregled in je to stvar vsakega
gospodinjstva posebej.
Uporabnikom svetujemo naj
poskrbijo, da bo peè zakurjena
in v dobrem stanju.
Cena obveznega pregleda se
giblje med 30 in 60 evri glede
na vrsto in velikost kurilne naprave. Plaèilni nalog za opravljeno storitev bodo gospodinjstva
prejela v 14. dneh od pregleda.
Obèina Kanal ob Soèi

da je bilo v omenjenem obdobju v kanalsko osnovno olo investiranega slabega pol milijona evrov. Natanèno sicer ne poznam stanja
o primernosti olskih prostorov za ustrezno izvedbo uènega programa, vem pa, da e vedno, tako kot na otvoritvi deskljanske osnovne
ole pred 46. Leti, iz pip v sanitarijah priteèe le hladna voda.
Mogoèe se pa vseeno motim in je realnost povsem druga, vsaj tako
bi lahko sklepal po tem, da predstavniki ustanovitelja v svetu ole,
ki so hkrati obèinski svetniki, morebitne problematike na nai osnovni oli na sejah sveta nikoli ne izpostavijo. Predstavniki kanalske osnovne ole pa skoraj vsako sejo predstavijo potrebe in informirajo
obèinski svet o dejavnostih na njihovi oli. Tudi sam sem na sejah
sveta veèkrat opozoril oz. povpraal za dodatna pojasnila zaradi
zmanjevanja sredstev, ki so v proraèunu namenjena osnovni oli
Deskle, a pravega odgovora nikoli nisem dobil. Zapisniki sej so javno dostopni.
V zadnjih letih se v osnovne ole zaradi novih potreb uènega programa, poveèanja varnosti uèencev, varèevanja z energijo in stroki,
prijaznejega in bolj vzpodbudnega izobraevalnega okolja in okolice
investirajo precejnja sredstva. O tem se lahko z obiskom kar lepega tevila osnovnih ol po Sloveniji in tudi na Gorikem vsak sam
preprièa.
Ne trdim, da deskljanska osnovna ola ne dosega nekega slovenskega
povpreèja oz. ga lahko v nekaterih pogledih celo presega. Preprièan
pa sem, da bi z veèjim angamajem in voljo vodstva ole, to tavanje
v povpreènosti, ki je sicer na alost znaèilno za nao obèino, vsaj
na nekem zelo pomembnem podroèju, kot je osnovno izobraevanje,
lahko presegli.
Marko Kodelja, obèinski svetnik SD

Zlatoporoèenci
z upnikom
Robertom Uajem
Tudi letonjega sreèanja zakonskih jubilantov se
je udeleilo lepo tevilo zakoncev iz nae upnije.
Med njimi so bili tudi zlatoporoèenci Marica in
Franc Tomaiè ter Slavica in Alojz Paravan (na
sliki). Sodelavci upnijske Karitas Kanal vsem jubilantom iskreno èestitamo.
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Na Kanalskem Vrhu pravo jezersko èudo z vodo iz Soèe
Kaj se bo zgodilo v Avèah in nad njimi, je pred
100 leti napovedal meteorit
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Namesto eg in obièajev

Spotovani uredniki glasila Most!
Z velikim veseljem pozdravljam predstavitev cerkva, ki spadajo v nao Obèino, v obèinskem glasilu Most. Zahvaljujem
se avtorici za njen trud. V zadnji tevilki ste predstavili desklanske cerkve. Ko sem dobil glasilo v roke, me je zbodlo
nekaj stvari. Toliko bolj so bili razoèarani nai krajani. Ker
so mi e danes podtaknili pod nos glasilo, èe, kako lahko
jaz dovolim tako pisanje, sem se odloèil, da vam napiem
nekaj pripomb, ki naj bi jih upotevali, ko boste lahko v
naslednji tevilki popravili napake.
1. Rubrika ege in obièaji: SSKJ pravi o egah: *"éga* in
e^ga -e  (e??; é) navadno s prilastkom *1.* nav. mn.
/kar se v ustaljeni obliki ponavlja (iz roda v rod) ob doloèeni
èlovekovi dejavnosti, dogajanju:/ nekatere ege izginjajo /
delovne, enitovanjske ege; ljudske ege; ege ob poroki,
smrti, etvi / poroèil se je po njihovi egi; po stari egi je
moral priseèi *2.* star. /navada:/ dral se je ustaljenih hinih
eg; domaèe ege / pri njih je bila ega, da so otroci stare
vikali ? star. obleèena je bila po najnoveji egi /modi/;
zastar. ta èlovek je svoje ege /je muhast/; drugi kraji, druge
ege ? "
Kulturna dedièina, kamor nedvomno sodijo cerkve, niso
ege.
2. Naslov desklanske cerkve je zelo napaèen. To je priblino
tako, kot èe bi Roèinjskim cerkvam dodali e Marijaceljske,

ker jih oskrbuje isti duhovnik.
upnija ima svoj status, ki ga ne smemo spregledati. Ljudje
so na to opravièeno obèutljivi. To so cerkve upnije Deskle
in Gorenje Polje ali pa cerkve v KS Anhovo - Deskle.
3. Èe so v prispevek vloene slike, naj bodo pod nekim
skupnim imenovalcem: kjer se redno zbiramo k bogosluju,
so cerkve v Plaveh, na G. Polju in v Desklah.
4. Kdaj je neka stavba cerkvica in kdaj cerkev, ni dobro presojati, ker ni vse v kvadratnih metrih, ampak tudi v zgodovini,
umetnosti in namembnosti.
5. Èe je cerkev na Gorenjem Polju posveèena nadangelu
Mihaelu, je istoimenski svetnik tudi v oltarju te cerkve.
6. Sveti Janez je svetnik, imenujemo pa ga Krstnik.
7. K vsem tem cerkvam sodi tudi cerkev na Goljevici.
Vsekakor cenim Anin trud, dobro pa bi bilo, da bi tekst
pred objavo prebral domaèi upnik ali pa vsaj g. upan,
glavni urednik glasila.
Iskreno vas pozdravljam,

Zoran Zornik, upnik v Desklah

Pripis enega od urednikov:

Spotovani g. upnik Zornik!
Urednitvo Mosta se Vam zahvaljuje za poduk in popravke k
tekstu, ki je bil na tem mestu objavljen v prejnji tevilki naega
obèinskega èasopisa. Verjamem, da Vas je zbodlo nekaj stvari
in te ste tudi poznavalsko izlili na papir. Navsezadnje sodijo
stvari od 2. do 7. toèke v Va delokrog in zato ste prava oziroma hvalevredna referenca za njih pojasnilo in razlago. V imenu
urednitva, v svojem osebnem in avtorièinem imenu se Vam in
krajanom, ki so Vam podtaknili pod nos glasilo opravièujem.
Res ni prijetno, èe ti kdo kaj podtakne ali ti podtika pod nos!
Slovar slovenskega knjinega jezika (SSKJ) dovrno glagolsko
obliko podtakniti razlaga v estih razdelkih. Za ilustracijo, o
kakni neokusnosti je govora, naj navedem samo prvi razdelek
in e tega samo za pokuino: podtakníti in podtákniti nav. ekspr.
1. skrivaj dati, poloiti kaj na doloèeno mesto z namenom a)
znebiti se èesa: igralno karto so mi podtaknili; mesar mu je
podtaknil kos ilnate govedine b) kodovati: podtakniti bombo
na postaji; v hrano mu je podtaknila strup / podtakniti dokaze
/ povsod skuajo podtakniti svoje agente // skrivaj dati: podtakniti
pismo / vedno mu je znala podtakniti kake dobrote / tako
majhen oddajnik je mogoèe marsikje podtakniti skrivaj poloiti
¨lov. podtakniti jajca podloiti jajca druge vrste 2. povzroèiti,
da kdo nevede govori, ravna tako, kot eli drug: to misel mu
je podtaknil; mnenje, stalièe so mu gotovo podtaknili / svoje
elje je znal podtakniti njej / takoj mu je postalo jasno, kaj mu

Èasopis Most izdaja obèina Kanal ob Soèi, Trg svobode 23, 5213
Kanal. Odgovorna oseba izdajatelja: Andrej Maffi. Odgovorni
urednik: Valter Pregelj. Èlani urednikega odbora: Ksenija Èernuta,
Irena Hoèevar Kriniè, Nataa Ozebek, Bojan Pere. E-naslov:
glasilomost@yahoo.com. Oblikovanje: Capelo d.o.o. Tisk: Koèevski
tisk. Naklada: 2.500 izvodov. Èasopis Most je vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno tevilko 705.

hoèe podtakniti × ekspr. otroka mu je podtaknila povzroèila,
da ima nevede tujega otroka za svojega // pripisati, prisoditi kaj
neresniènega: krivdo za soudelebo so mu podtaknili / vaemu
dejanju so podtaknili slabe nagibe.
Toda tudi ni prijetno, èe se kdo v svoji pravoverni vnemi spravi
e na podroèje, ki ga poskua razloiti (samo) iz trenutne in ozko-interesne potrebe. Rubrièni naslov ege in obièaji je namreè
v naem (èasnikarskem) primeru miljen ire od zgolj leksikalne
razlage teh dveh terminov. Razumljivo, cerkve ali cerkvice v
svojstvu stavbne (grajene) pojavnosti ter kot objekti doloèenega
pomena in namena niso in ne morejo biti ege, zato pa so
dejavnosti v njih ali v povezavi z njimi (institucionalno) lahko
obièaji. Poenostavljeno in nekoliko karikirano reèeno: obièaj
je lahko e to, da gremo vsakokrat k bogosluju v to in to cerkev. In èe se prav spomnim, je avtorica e v prvem zapisu na
temo cerkva opozorila, da njen napor v tem kontekstu ni neposredno vezan na predstavljanje eg in obièajev. In samo e to:
tudi v urednitvu Mosta cenimo trud in pripravljenost vsakogar,
ki prispeva k obogatitvi, verodostojnosti in natanènosti naega
èasopisa (glasila)  pa naj to naredi z izvirnim tekstom, s pobudami in predlogi ali s konstruktivno kritiko in popravki. Za vse
je Most odprt, samo ne za avtoritete in Avtoritete, ki bi vanj
cenzorsko posegale.
S spotljivimi pozdravi!
Valter Pregelj, odgovorni urednik

