S prireditvijo, ki smo jo pod naslovom Naj se ne ponovi pripravili
v telovadnici v Desklah, je opravljeno veliko in uspeno delo.
Hvala vsem za pomoè pri njeni izvedbi in za sodelovanje na prireditvi.
Zahvaljujemo se tudi obiskovalcem, e posebej pa gre zahvala
vsem sponzorjem in donatorjem.
Nae ter vae brezplaèno in prostovoljno delo naj rodi sadove!
Iniciativna skupina KS Anhovo - Deskle
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Turizem: odskoèièe je,
pogumnih manjka

IZ VSEBINE

Foto: Bruno Bizjak

Dr. Metoda Dodiæ Fikfak raziskuje azbestne bolezni in ièe
naèin, kako pomagati pomagati obolelim.
Veè na str. 4 in 5

... Z MOSTA ...
V tolmunu
Èlovek od nekdaj rad potuje. Spoznava tuje
kraje, navade in obièaje. Raziskuje stvaritve
drugih narodov in kultur, obèuduje naravne
lepote njemu oddaljenih svetov. In v vsem
tem ièe uitek, sprostitev, oddih in Smisel.
Èlovek je turistièno bitje. Medtem ko eni izpopolnjujejo svoje bivanje s potovanji, se drugim
s tem ponuja prilonost za zasluek, za oplemenitenje njihove materialne biti.
Turizem je paè izmenjava. Trgovina! Kjer morajo biti prièakovanja, elje, potrebe ene strani
izpolnjene, da druga stran to lahko unovèi.
Seveda sta vana tudi obèutek in gotovost,
da nihèe ni bil v tem odnosu prikrajan, opeharjen, izigran.
Zato se potovanje najprej zaène v vsakem izmed nas  naj bo to turist ali domaèin, gost
ali gostitelj. Razumeti in se viveti.
Turizem je torej prijaznost in gostoljubje, iroka
izbira in ponudba. Naravne danosti in dodana
vrednost. Nenehno iskanje in po(s)kuanje.
Vlaganje (ne samo denarja) v podobo ljudi in
kraja.
Turizem ni tarnanje in udrihanje po dravi,
obèini Je iznajdljivost, pronicljivost, inovativnost, ustvarjalnost in tudi opozarjanje. Èe ni
potrebne infrastrukture, informacijskih tabel,
recimo za dostop do Soèe, èe ni zahtevanih
pogojev za noèitvene zmogljivosti
Kepica sladoleda in hladno pivo sta stvar
trenutnega ugodja, dober obèutek, prijazna
postreba ter nevsiljiva pozornost in neobièajna
ponudba imajo dalji spomin. Zato je tudi
zadovoljstvo toliko veèje.
Valter Pregelj

Poslovila se je prva generacija
devetletkarjev iz kanalske O.
Vse je zgledalo zelo resno,
pravijo, a spomini so lepi.
Veè na str. 7

Premalo hladni bife in lepote narave

Kanalska obèina se lahko pohvali z bogato naravno in kulturno dedièino, s Soèo, z edinim znanim slovenskim meteoritom, s tevilnimi zbirkami in e tevilnejimi prireditvami.
Predvsem pa sta tu na razpolago neokrnjena narava in mir, ki ju turisti dandanes vse
pogosteje ièejo. Pred vrhuncem turistiène sezone je na mestu vpraanje, ali znamo te
prednosti dovolj izkoristiti in od obiskovalcev, ki v vedno veèjem tevilu prihajajo v srednjo Soko dolino, na Kanalski Kolovrat in Banjko planoto, iztriti e kaj veè od kozarca
piva in kepice sladoleda.
Italijani me spraujejo, kje bi lahko kaj dobrega pojedli, prehodni gostje ièejo prenoèièa. Ker v Kanalu prenoèiè in gostinske ponudbe primanjkuje, se odpeljejo naprej v
Posoèje ali proti Novi Gorici, pravi Martina Draèek, lastnica okrepèevalnice Rafaelo,
ene zadnjih turistiènih pridobitev v Kanalu. Od Roèinja do Deskel je na voljo nekaj veè
kot 70 postelj, kamp letos e ni zaivel, zaprla so se vrata Petrucke.
Zato pa se obetajo novosti odpirajo v vasici Vrtaèe pod Korado in v Levpi.
Nataa Ozebek
Veè na str. 10 in 11

Obèinski nagrajenci 2008
Ob prazniku Obèine Kanal ob Soèi
so podelili obèinska priznanja za
doseke v letonjem letu. Najvije
priznanje, obèinsko nagrado so prejeli ahovska velemojstrica Jana
Krivec ter dolgoletna javna delavca
Slavko Jereb in Franc Krnel.
Dobitniki obèinskih priznanj pa so
Iztok Gabrijelèiè, ki je e vrsto let
dejaven v kulturi in turizmu, magistra farmacije in vodja lekarne v Kanalu Silva Tubakoviæ in upnik v
Kalu nad Kanalom Martin Ivan
Pavlin.
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Varuhinja èlovekovih pravic

Zaskrbljujoèi okoljski problemi

KANAL - Varuhinja èlovekovih pravic Zdenka Èebaek Travnik je v okviru svojih obiskov po Sloveniji prviè obiskala tudi obèino Kanal
ob Soèi. Po pogovoru z upanom in sedmimi obèani, ki so se eleli sreèati z njo in ji predstaviti svoje probleme, je bila zaskrbljena:
Trije so izpostavili teave s podroèja okolja, po dva pa s podroèja pokojninskega zavarovanja in prepoèasnega reevanja nepremièninskih
zadev.
Pie in slika: Nataa Ozebek
V ospredju pogovorov je bila problematika azbesta in Salonita Anhovo.
Varuhinja ugotavlja, da so mnogi azbestni bolniki z novim zakonom
o odpravljanju posledic dela z azbestom v slabem poloaju kot prej.
Odkodnine so zelo nizke. Pogovarjali smo se o postopkih za uveljavljanje odkodnin po novem zakonu in nali nekaj toèk, na katerih bi
skupina ljudi lahko znova poskusila s spremembo zakonodaje, je
pojasnila.
Krajani so varuhinjo opozorili tudi na teave s seiganjem odpadkov
v Salonitu Anhovo.
Bolj kot z osebnimi problemi so k meni prili zaskrbljeni, kaj bo to
prineslo prihodnjim rodovom, je dejala varuhinja èlovekovih pravic.
Sicer pa se eli v prihodnje sreèati tudi s predstavniki podjetja, saj je
na upravnem sodièu toba posameznikov, ki so bili izloèeni kot stranke
v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, èeprav ivijo v
vplivnem obmoèju cementarne. Od podjetja prièakuje stalni monitoring
izpustov, smiselno pa se ji zdi tudi preveriti, kakne odpadke seigajo
v Salonitu.

Foto: ZVVS Kanal

Kot je e povedala, jo je okiral predvsem pogovor s prebivalcem Gorikih Brd, ki jo je seznanil s prekomernim kropljenjem sadovnjakov in
vinogradov. Zaradi njegovega opozorila o ogromnih kolièinah kropiv,
ki se uporabljajo tudi v naseljih, bo Èebakova od kmetijskega ministrstva
zahtevala poostren nadzor in dodatna pojasnila.

Kanalski veterani èakajo odgovor o prodaji stranice

Jezero kmalu
neprepustno
KANALSKI VRH  Umetno akumulacijsko jezero prve èrpalne hidroelektrarne v Sloveniji je zaèelo dobivati vodotesno dno iz neprepustnega
asfaltbetona. Iz vrtojbenskega obrata ajdovskega Primorja bodo na
Kanalski Vrh do konca septembra prepeljati 52.000 ton ali priblino
3250 kamionov asfaltne mase, s katero bodo vicarski strokovnjaki iz
podjetja Walo preplastili 140.000 kvadratnih metrov dna in poevne
stene jezera. To bo sprejelo do dva milijona kubiènih metrov vode, na
leto pa bodo v Sokih elektrarnah Nova Gorica z njenim preèrpavanjem
proizvedli 426 gigavatnih ur energije. Svojevrstna zanimivost, ki dobiva
vse bolj jasne obrise, na Kanalski Vrh e vabi tevilne radovednee.
Zato opozorilo, naj bodo na cesti zaradi moèno poveèanega tovornega
prometa previdni, ni odveè.
Tekst in slika: Nataa Ozebek

Zdenka Èebaek Travnik: Opozorila pred seiganjem odpadkov

Kanalski veterani

Minister obljubil dom
KAMBREKO - Obmoèno zdruenje veteranov vojne za Slovenijo Kanal
je konec aprila pripravilo predpraznièno sreèanje, na katerem so obeleili
dan slovenske vojske in dan njihove zveze. Sreèanje, ki se ga je udeleilo
priblino 200 veteranov in njihovih gostov, med njimi tudi obrambni
minister Karel Erjavec, so izkoristili tudi za slovesnost ob zakljuèku
delne obnove nekdanje stranice. Ta je sedaj veteranski dom, v obnovo
katerega so doslej vloili e veè kot sto tisoè evrov donatorskih sredstev
in prek deset tisoè ur prostovoljnega dela. Ministrstvo za obrambo je
kanalskim veteranom za vse njihove dejavnosti in opravljeno delo pred
kratkim podelilo status drutva, ki na podroèju obrambe deluje v javnem interesu. Ob obisku pa jim je minister Erjavec obljubil, da bo drava brezplaèno prenesla lastnitvo nekdanje stranice na kanalsko obèino.
Ksenija Èernuta
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Odlitek da, izvirnik ne

AVÈE  Konec marca so Avèani praznovali stoletnico padca meteorita
v bliino njihovega kraja. Nanj so izjemno ponosni, saj gre za edini
najdeni meteorit na obmoèju Slovenije. Hranijo ga v dunajskem prirodoslovnem muzeju. Èeprav si v kraju prizadevajo, da bi meteorit dobili
nazaj v Slovenijo, pa trenutno v Avèah lahko obèudujemo samo njegov
odlitek in obièemo mesto, kjer je padel na zemljo.
Pie: Ksenija Èernuta
Sliki: Darko Humar
''Padel je natanko ob tri èetrt na deveto uro dopoldne 31. marca leta
1908. Sprva so mislili, da gre za padec kosa topovske krogle, ampak
e èez nekaj dni je bilo zanesljivo potrjeno, da gre za meteorit, ki je
priletel iz vesolja. Domaèini so ga najprej predali oronikom v Roèinju,
od tam je romal na Deelno oroniko poveljstvo v Trstu. Ko pa so
zanj izvedeli v cesarskem muzeju na Dunaju, so takoj poskrbeli, da je
priel v njihovo zbirko. Tam se nahaja e danes'', je zgodbo o avkem
meteoritu pojasnil dr. Dragan Boiè, èlan pripravljalnega odbora
celotedenske prireditve ob stoletnici padca meteorita v Avèah. Zaèeli
so jo s predavanjem o meteoritih, zakljuèili pa z osrednjo slovesnostjo
in odprtjem razstave. V okviru prireditev so predstavili tudi dva filma
in izdelke, ki so jih ustvarili otroci.

SLAVKO JEREB,obèinski svetnik

(Nova Slovenija)

Zahodna
razvojna os

Ustvarjanje relativno moènejega standarda v posameznih delih obèine e bolj izrazito povzroèa neenakomerneje pogoje za
ivljenje vseh obèanov na obmoèju celotne obèine. Tako nekateri
kraji e nimajo urejene niti oskrbe s pitno vodo. In prav vodooskrba je ena od primarnih nalog obèine. Zato sem z velikim
veseljem podprl sklep obèinskega sveta, da se  kljub tudi drugaènim pobudam  na razpis za
pridobitev evropskih sredstev
prijavi projekt vodovoda Kal nad
Kanalom  Levpa. Èeprav bo pridobitev teh sredstev predstavljala le majhen dele v vrednosti
celotne investicije, bo s tem zadoèeno pogojem in zahtevam
po faznem uresnièevanju nalobe. S takno odloèitvijo naj bi bilo
upanje krajanov na pitno vodo korak blie, medtem ko bo moral
marsikateri investicijski projekt v èasu financiranja za Kal nad Kanalom in Levpo tako pomembne pridobitve v èakalno vrsto.

Foto: Osebni arhiv

Sto let padca meteorita
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Ugotavljam, da se z drugim velikim projektom, to je izgradnja doma za ostarele, razen narejene analize stanja in idejnega projekta
ter njegove umestitve v prostor, nekako ne moremo ali si ne upamo premakniti s toèke mirovanja. To je projekt, ki bi poleg socialnega varstva starejih, nudil tudi tevilna nova delovna mesta. Ne
glede na to pa je vredno pohvale, da obèina podpira, financira in
e dodatno iri program oskrbe na domu prek Centra za socialno
delo.

Okoljski minister Janez Podobnik na prireditvi v Avèah

Èeprav so obiskovalci morda prièakovali, da bodo v Avèah videli pravi
meteorit, se to ni zgodilo. Dunajski muzej ga namreè ni elel dati iz
rok, ker je zanj oèitno predragocen, dovolil pa je izdelavo odlitka, ki
ga Avèani lahko trijo tudi kot spominek.
Z naravoslovnim muzejem na Dunaju smo se dogovorili, da so nam
izdelali kalup, mi pa smo jim ga
odplaèali in dobili vso ekskluzivo
za nadaljnjo reprodukcijo in prodajo teh meteoritov, je povedal
Vojko Jakopiè, predsednik KTD
Avèe.
V promocijske namene so poskrbeli e za majice, potni ig in prilonostno znamko z motivom meteorita. V vasi so postavili informativne
table, kraj, kamor je padel meteorit, pa so e posebej oznaèili.

Odlitek meteorita

S sprejetjem Prostorsko ureditvenih pogojev za Salonit Anhovo (v
postopku obravnave sta tudi PUP za naselje Anhovo in OPPN za
kamnoloma Rode in Perunk) bi morala obèina èim prej pristopiti
k usklajevanju, izdelavi in posodobitvi prostorskih naèrtov. Ti morajo biti razvojno naravnani, prav tako moramo z njimi na novo ovrednotiti obmoèja poselitve in razvoja, predvsem z zahtevano in
tako eleno obrtno cono. Novi plani naj vkljuèujejo tudi pobude
posameznikov in omogoèajo novogradnje tako v dolini kot tudi
na podeelju.
Naa obèina je usmerjena v gospodarstvo, v zadnjem èasu vse bolj
tudi na energetsko podroèje, vsi pa vedno in povsod poudarjamo,
kako pomemben je turizem in njegov razvoj. Tudi vlaganja obèinskih
sredstev v turistiène dejavnosti nam to potrjujejo. Vendar se bojim,
da bodo z dokonèanjem avtocestnega kria v Slovenji dane monosti, da turisti zaobidejo Soko dolino in nao obèino.
Zato predlagam, da obèina na vseh dravnih ravneh in v ustreznih
ustanovah nastopi s pobudo o uvrstitvi projekta Zahodna razvojna
os v dravni program. Zahodna razvojna os mora povezati Soko
dolino od njenega izvira do Nove Gorice in Krasa. S posodobitvijo
cestne povezave, obvoznicami, tretjimi pasovi in z rekonstrukcijo
nevarnih odsekov v celotni njeni dolini bo namreè mona veèja
pretoènost prometa in s tem bolj mnoièen obisk turistov. V nasprotnem bomo z vsem turistiènim potencialom postali slepo èrevo
nae domovine.

Brezmejni kulturni dnevi

KAMBREKO - este kulturne dneve pod Globoèakom, ki jih organizira
Turistièno rekreacijsko drutvo Globoèak in so letos postali brezmejni,
so 25. maja skupaj z Benekim gledalièem odprli pevci Meanega pevskega zbora Reèan iz Grmeka v Beneèiji, Mokega pevskega zbora Lijak
z Vogrskega in legendarnega Trakega partizanskega pevskega zbora.
Zadnji je zbrane navduil z nastopom v duhu mulitkulturnosti in antifaizma. Za zakljuèek pa so skupaj z nastopajoèimi zapeli tudi obiskovalci
in obiskovalke, tako da sta 'Vstajenje Primorske' in 'Oj boime' odmevala
z bregov mejne reke Idrije.
Tekst: L. .; Slika: Toni Dugorepec

Kot vedno kulturno pod Globoèakom
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dr. Metoda Dodiæ Fikfak, raziskovalka azbestnih bolezni

Upanje za obolele zelo utemeljeno

Èe se tega loteva, vedi da bo zaznamovana za vse ivljenje. To je nekaj, kar te neprestano spremlja.
Tako je njeno odloèitev, da se v svojih raziskavah posveti azbestu, komentiral eden od njenih amerikih mentorjev prof. dr. David Wegman.
Bilo je pred dvanajstimi leti, med tudijem v Ameriki. In imel je prav.
Predstojnica Kliniènega intituta za medicino dela, prometa in porta v Ljubljani je danes svetovno priznana raziskovalka in poznavalka azbesta
in azbestnih bolezni. Je èlanica svetovnih protiazbestnih gibanj in ena najglasnejih strokovnjakinj, ki opozarjajo na nevarnost azbesta. Za
njo je e kar nekaj pomembnih znanstvenih raziskav, tudi takih, ki so ovrgle svetovne teorije. Trenutno pa ièe predvsem naèin, kako pomagati
obolelim.
Sprauje: Ksenija Èernuta
Kako je prilo do tega, da ste se v svojem raziskovalnem delu lotili
ravno azbesta?
V Ameriki je med mojim tudijem leta 1996 izel zelo intriganten èlanek, ki je govoril o tem, da beli azbest ni nevaren zdravju oz. da je
zdravju nevarna samo ena oblika azbesta, to so tako imenovani amfiboli.
Domnevalo se je in to zelo utemeljeno, da so bili strokovnjaki, ki so
do tega dognanja prili in to publicirali v javnost, podkupljeni s strani
industrije. Zaèela sem razmiljati, da bi mogoèe mi  skupina, s katero
sem takrat delala  lahko dokazali nasprotno. e takrat sem vedela za
Salonit, zato sem si zadala nalogo, da bom to ob vrnitvi v domovino
raziskala. In to sem tudi naredila.
Kako je potekalo vae prvo, z azbestom povezano raziskovanje,
in kaj ste ugotovili?

Teh je trenutno okrog 2300. Tisto, kar opaamo v zadnjih letih je, da
se tevilo plakov umirja, tevilo mezoteliomov in pljuènih rakov pa e
vedno naraèa. Po podatkih Onkolokega intituta je bilo od leta 1964
do 2002 v Sloveniji 365 primerov mezotelioma, v zadnjih petih letih
pa se je ta tevilka poviala na 498. Rast mezotelioma in pljuènih rakov
prièakujem tam nekje do leta 2025, vendar je vse odvisno od nas, kako
se bomo obnaali. Èe bomo tako okolje kot tudi tovarne dobro oèistili,
se bo krivulja zaèela umirjati. Nasprotno bo v primeru skrivalnic. In na
alost vemo, da se ponekod te stvari e hudo skrivajo.

Prièakovani trend mezotelioma

Foto: D. Humar

V Salonitu sem od konca devetdesetih najprej dve leti zbirala podatke
o delavcih. Vsi zaposleni so mi pri tem izjemno pomagali. Identificirali
smo veè kot sedem tisoè delavcev in to od leta 1947 naprej. Ko sem
to opravila, delavci niso bili veè samo tevilke, temveè osebe z imenom
in priimkom. Potem smo zaèeli s tudijo, v kateri je poleg mene sodelovalo veè amerikih strokovnjakov. Po tirih letih smo ugotovili, da res
obstaja razlika med belim in modrim azbestom, vendar to ne pomeni,
da beli ne povzroèa raka, èeprav je njegova rakotvorna moè res manja.
S to tudijo smo ovrgli trditev, da velja amfibolna teorija, po kateri naj
bi obolevali samo tisti, ki so bili izpostavljeni amfibolom.

Vaa prizadevanja gredo sedaj v smer, kako obolelim pomagati.
Je za najhuje bolnike vendarle kakno upanje?
Ugotovili smo, da je latentna doba, to je doba od prvega stika z azbestom pa dokler ljudje ne zbolijo, pri pljuènem raku 27 let. Zato smo
zaèeli razmiljati, ali bi bilo mogoèe kaj narediti, da ti ljudje, ki so obsojeni, da bodo zboleli, ne bi zboleli. Medtem se je zaèela svetovna tudija, ki je povezovala predvsem Avstralce, Anglee in Francoze, kjer so
ljudem zaèeli dajati velike doze tako imenovanih antioksidantov, to je
snovi, ki naj bi prepreèevale nastajanje raka v tej latentni dobi. Preden
bi zaèeli to z izpostavljenimi v Anhovem, smo previdno poèakali, kaj
bo pokazala tudija. In kmalu sem z grozo ugotovila, da te velike doze,
ki so jih dajali delavcem v svetu, tem delavcem niso pomagale, ampak
so jim celo poveèale tveganje za pljuènega raka. Prevelika doza snovi,
ki deluje kot zdravilo, je delovala ravno obratno.
Metoda Dodiæ Fikfak: Preuèujemo nagnjenost k azbestnim boleznim
Kolikna kolièina azbesta pa je zdravju nevarna? Je lahko smrtno
nevarno e eno samo azbestno vlakno?
Doslej je znanosti z veliko verjetnostjo uspelo ugotoviti, da so plevralni
plaki, resnost azbestoz in pljuèni rak odvisni od prejete kolièine azbesta.
To pomeni, èim veèja je doza, tem veèja je verjetnost obolenja. Mi ne
opaamo, da bi se pri majhnih dozah razvila azbestoza, plevralni plak
pa se razvije ob relativno majhni kolièini. Povsem drugaèe je pri mezoteliomu. Tam tvega vsak, ki je bil izpostavljen. Obolevajo tudi ljudje, ki
so delali v pisarnah ali iveli v onesnaenem okolju. Opisan je primer,
ko je za mezoteliomom zbolela enska, ki je ivela v istem dvorièu
kot moki, ki je delal z azbestom.
Koliko azbestnih bolezni je trenutno pri nas in kakne so napovedi
v prihodnje?
Natanène tevilke, koliko je azbestnih bolezni v Sloveniji, nimamo.
Imamo le podatek verificiranih poklicnih oziroma okoljskih bolezni.

Ali so tudi raziskave, s katerimi se trenutno ukvarjate, tvegane?
Kako potekajo in kaj od njih prièakujete?
Trenutno se skupaj z Medicinsko fakulteto in Onkolokim intitutom
ukvarjamo predvsem z dvema vpraanjema: ali je mogoèe mezoteliom
odkriti zelo zgodaj in ali so doloèeni ljudje nagnjeni k azbestnim boleznim. Na kongresu v Milanu sem izvedela za raziskavo, ki so jo tam opravili na majhni skupini ljudi. Glede na dejstvo, da z njo èloveku ne
koduje, saj mu zdravil ne daje, temveè mu samo vzame kri in preverja v njej snov mezotelin, ki naj bi pokazal, ali se je bolezen e zaèela, smo se pri nas odloèili za raziskavo na veèji skupini. Tako skuamo
raziskati, ali se mezotelin lahko odkrije leto dni ali e celo prej pri tistih
ljudeh, ki imajo veèjo verjetnost, da bodo razvili mezoteliom. Èe bi bilo to res, potem bi te ljudi veliko prej odkrili, veliko prej bi se zaèelo
zdravljenje in seveda mi upamo, da bi bilo preivetje veèje. Glede nagnjenosti k azbestnim boleznim pa lahko povem, da sem v svoji praksi
opazila, da so nekatere druine res bolj prizadete od drugih. Zdaj, ko
smo naredili kar nekaj genskih analiz, smo ugotovili, da ibka nagnjenost
obstaja, vendar brez izpostavljenosti azbestu taki ljudje ne razvijejo
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azbestoze. Koliko bomo lahko ljudem pomagali, e ne vem, seveda
pa so naa upanja zelo utemeljena. Prve analize kaejo, da bodo
rezultati viine mezotelina v krvi
zelo verjetno v veliko pomoè onkologom, zdravnikom, ki zdravijo ljudi z mezoteliomom. Zame je spodbudno tudi to, da se je novogoriki Zavod za zdravstveno varstvo
odloèil, da bo prebivalce, ki so bili
izpostavljeni azbestu, spodbujal k
spremembi naèina ivljenja v smislu zdrave prehrane, primernega
gibanja in opustitve kajenja. Prav
kajenje je namreè eden najveèjih
dejavnikov tveganja. Prav gotovo
pa bomo ljudi obveèali o rezultatih naih raziskav takoj, ko bodo ti
dovolj zanesljivi.

Dobrodelna prireditev

Za odkrivanje azbestoz
DESKLE - Iniciativna skupina Krajevne skupnosti Anhovo - Deskle je
v zaèetku aprila pripravila dobrodelno prireditev 'Naj se ne ponovi',
s katero so zaèeli zbirati denar za zgodnje odkrivanje raka na pljuèni
mreni  mezotelioma. Preiskave potekajo na dveh intitutih v Ljubljani
in sicer na Kliniènem intitutu za medicino dela, prometa in porta ter
na Intitutu za biokemijo Medicinske fakultete, vodi pa jih dr. Metoda
Dodiæ Fikfak.
Pie: Ksenija Èernuta
torjev zadovoljni, elijo pa si, da
bi jim s podobnimi akcijami sledili
po vsej Sloveniji. Nenazadnje so
tudi drugod ljudje delali z azbestom in obolevajo za azbestozami.
Kot prva se je njihovi pobudi e
odzvala Amaterska gledalika skupina Kontrada iz Kanala, ki je v
Desklah konec maja prav v ta namen odigrala predstavo in njen
izkupièek v celoti namenila skladu
za zgodnje odkrivanje azbestoz.
RADIVOJ VELUÈEK, predsednik
Drutva azbestnih bolnikov:

Naj se ne ponovi! je klic z eljo, da bi se bolezni, ki jih je povzroèil
azbest in so preveèkrat usodne za èloveka, za druine, za na narod, e v kali zatrli.
Je klic za industrijo, da ne bi veè uporabljala surovin in energentov,
ki so kodljivi za zdravje ljudi, kodljivi za ivali in za vso naravo.
Nas bodo odgovorni sliali in usliali?
Nekateri strokovnjaki, med njimi mag. Alenka Franko, ki se ukvarja s poklicno in okoljsko toksikologijo, ter vodja Intituta za medicino dela, prometa in porta na Kliniènem centru v Ljubljani dr.
Metoda Dodiè Fikfak, nam vlivajo upanje in zaupanje v raziskave
za zgodnje odkrivanje mezotelioma, to je raka na pljuèni mreni.
Njihovo pionirsko delo temelji na raziskavah, za katere so potrebna
denarna sredstva.
Upamo, da bo drava bolj razumevajoèa in radodarna kot je bila
doslej, da bo bolj dovzetna za potrebe medicinske znanosti in bo
imela veè èuta za pomoè ljudem, ki so zboleli in e zbolevajo, in
to ne po lastni krivdi, ampak po krivdi neznanja, neozaveèenosti
in predvsem kapitala. V naem kraju, v nai obèini, pa tudi v
drugih obèinah, kjer se sreèujemo z boleznimi, ki so posledica
uporabe azbesta, razumemo in podpiramo raziskave, ki bi nao
generacijo in nae potomce obvarovale pred posledicami najhuje
bolezni - mezoteliomom. Vemo, da jim bo na finanèni prispevek
v pomoè in podporo. Z obiskom in organizacijo prireditve, z izkupièkom prodanih kart, z donacijami in sponzorstvi bomo uresnièili
eljo: POMAGATI.
S prireditvijo, ki smo jo pripravili v telovadnici v Desklah, je opravljeno veliko in uspeno delo. Hvala vsem, ki ste pripomogli k njeni
izvedbi, ste na njej sodelovali ali jo obiskali, e posebej pa gre zahvala vsem sponzorjem in donatorjem.
Nae ter vae brezplaèno in prostovoljno delo naj rodi sadove.
Iniciativna skupina KS Anhovo - Deskle
zanjo Lidija Rahotina
To pomeni, da nekdo, ki zboli, nima e pogojev za upokojitev in je
na trgu dela enako kot zdrav nezaposlen delavec. Nae drutvo opozarja na to ob vsaki prilonosti in
bo tako tudi v prihodnje.
BOJAN GOLJEVÈEK, predsednik
Zveze sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije:
Veliko smo si obetali od novele
azbestnega zakona. V njeno podporo smo zbrali kar tiri tisoè podpisov, vendar je poslanci konec
maja niso potrdili. To je za nas zagotovo tragedija. Novela bi namreè
zagotovila ustrezno zdravstveno
in socialno varnost izpostavljenih
 ne le delavcev, ampak tudi okolikih prebivalcev.''

Lidija Rahotina: Pomoè za preiskave

ditvi, ki je potekala pod pokroviteljstvom novogorikega zdruenja
Rdeèega kria, so nastopile razliène
plesne in glasbene skupine, obiskalo pa jo je nekaj veè kot tristo obiskovalcev. Po prireditvi so prispevke
za kliniène preiskave e naprej zbirali na raèunu Rdeèega kria, kjer
se je do sredine junija nabralo dvanajst tisoè evrov.
Organizatorji so z odzivom dona-

Foto: D. Humar

Foto: B. Bizjak

Foto: D. Humar

''Mislim, da je prav, da vsi, ki smo
obèutili to bolezen v soseèini ali
pa v sorodstvu in vemo, kaj ta bolezen pomeni, pomagamo tudi na
tak naèin zbirati sredstva za te
preiskave,'' je pred zaèetkom prireditve povedala èlanica iniciativne
skupine Lidija Rahotina. Na prire-

ZAHVALA

Foto: D. Humar

Foto: D. Volk
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''Zelo smo zadovoljni, da se na tem
obmoèju to dela. Bolje je kot v
preteklosti, ampak vseeno nismo
e zadovoljni. Krajani nimajo enakih pravic kot delavci, ki so delali
v tovarnah, pa tudi za socialno
varnost obolelih e ni poskrbljeno.

Obiskovalci dobrodelne prireditve v Desklah
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Pohod treh svetiè

Prekopitljali veè kot sto kilometrov
hod proti Stari Gori. Pot nas je vodila iz Liga skozi Markièe, mimo
Kraèic, vse do Britofa, kjer smo
prestopili mejo z Italijo. Od tam
smo li skozi Kodermace, mimo
Oborèa na Staro Goro. Tu sta nas
prièakala e dva italijanska konjenika. Sledil je e obisk zadnjega

se zabavali e pozno v noè in nato
legli k poèitku.
TRETJI DAN:
Ko smo se predramili iz globokega
spanca, smo pozajtrkovali, pospravili za seboj, se zahvalili krajanom
in se napotili proti domu. Vraèali
smo se mimo Krstenic in od tam
je vsak odjezdil svojo blinjo pot.
Seveda smo bili vsi jahaèi veseli vrnitve domov, saj smo nenazadnje
v treh dneh prejezdili kar 110 km.
Posebej se zahvaljujemo Branku
nidarèièu, Borisu Kalui in Urou Smodiu za uspeno organiziran pohod in ostalim, ki so k temu
kakorkoli pripomogli.
KD Korada
Foto: KD Korada

PRVI DAN:
Pohod treh svetiè smo zaèeli v
petek, 2. maja iz Paljevega, kjer se
je zbralo est konjenikov. Pot nas
je vodila preko Vodic na Sveto Goro. Tu so se nam pridruili e trije
konjeniki iz Banjic. Skupaj smo
nato odjezdili proti cerkvi, kjer nas
je e èakal duhovnik. Sledil je blagoslov konj in konjenikov. Po konèanem obredu smo posneli e nekaj fotografij pred cerkvijo, nato
pa odjezdili po isti poti nazaj v Paljevo. Tam nas je s kosilom prièakal
Duan Kragelj, ki je vse tri dni skrbel za hrano in pijaèo. Po obilnem
kosilu smo si konjeniki privoèili
tudi poèitek in klepet ob pijaèi.
Toda kmalu je napoèil èas za odhod. Osedlali smo konje ter se spet
odpravili na pot. Ta nas je vodila
skozi Deskle, Anhovo, Krstenice
vse do Marijinega Celja, kjer se
nam je pridruila e dvovprega.
Spet je sledil blagoslov konj. Pot
se je tega dne konèala v Ligu.
Razsedlali smo konje in poskrbeli

za njihove elodce. Bogdan Markiè in Joef Humar  Pepe pa sta
nam prijazno odstopila hleve in
poskrbela, da so imeli nai konji
streho nad glavo. Po veèerji je sledila zabava ter prihod vaèanov
in prijateljev iz Beneèije. Prijetno
nas je presenetil pozdrav predsed-

Foto: KD Korada

Èlani Konjenikega drutva Korada
smo e v lanskem septembru markirali oziroma oznaèili konjeniko
pot treh svetiè, vendar pohoda
zaradi slabega vremena nismo izpeljali. Zato pa nam je to uspelo
letos. Pot treh svetiè je tudi kolesarska in pe pot, vendar so razlike
med potmi zaradi samega naèina
romanja. Skupni cilj vseh pa je
obisk Svete Gore, Marijinega Celja in Stare Gore v Italiji.

Konjeniki deleni velikega zanimanja

nika KS Lig Franca Urbanèièa.
Konjeniki smo pozno ponoèi po
zelo napornem dnevu konèno odli na zasluen poèitek.
DRUGI DAN:
Ob jutranji zarji so najbolj vztrajni
konjeniki e vstali in najprej poskrbeli za konje. Sledil je zajtrk in od-

svetièa in s tem tudi pridobitev
blagoslova. Na povratku smo li
mimo Sv. Miklava vse do Koder.macov, kjer so nas prijazno pogostili tamkajnji krajani. Po kosilu
smo se èez mejo vrnili v Britof ter
mimo Strmca in Loviè nadaljevali
pot v Lig. Ob glasbi Olandra smo

Utrujeni proti cilju

Kanalska mlade èez poletje
KANAL - Klub kanalske mladine
(KKM) je sredi maja pripravil e 5.
portne igre Tri na tri. Fantje so
lahko tekmovali v odbojki, mini
nogometu in koarki, dekleta pa
so se pomerila v odbojki. Letos je
visoko udelebo pokvarilo slabo
vreme, saj se je prijavilo vsega petindvajset ekip, od tega samo tri
enske.
Prireditelji si prihodnje leto vsekakor elijo veè udeleencev. Ob lepem vremenu s tem najbr ne bodo imeli teav, kajti portne igre
postajajo tradicionalne, prepoznavne in e privabljajo tudi udeleence iz drugih obèin. Kljub temu pa
so bili v klubu letos zaradi novega
naèina vrednotenja portnih prireditev v obèini upravièeni do obèutno nijih denarnih sredstev kot lani. Vendar je bila prireditev vseeno
uspeno izpeljana.
Tekmovalne ekipe so si tudi tokrat
nadele zanimiva in izvirna imena.
Med zmagovalce so se zapisali v
moki odbojki Prtiskuci (Primo
Vidiè, Rok Knefelc, Gregor Sirk), v
mini nogometu Joga3 (Tilen tendler, Draan ariè, Gaper tendler, Rok Zgaga), v koarki Legalize

«, sledijo turnirji in koncerti

Canada (Nejc Mariniè, Ale Lièer,
Bla Goljevèek), med enskimi pa
je bila najbolja ekipa Pingoti (Nika Mori, Ana Gerbec).

In kaj se obeta v
poletnih mesecih?
Odbojka na mivki
Vsekakor bo tudi poletje portno
obarvano, saj KKM pripravlja v
vsakem poletnem mesecu po en
»beach-volley« turnir. Tako se mladi, nepoklicni odbojkarji od junija
naprej lahko merijo v trojkah v tej
priljubljeni igri z ogo na mivki.
Za razliko od junijskega turnirja
se bodo 19. julija lahko ponovno
preizkusili igralci, ki ne nastopajo
v prvi odbojkarski ligi, ekipe pa
bodo lahko tele po dva tekmovalca.
Avgustovski drugorazredni turnir
za Pokal Kanala, ki ga klub pripravlja skupaj s Krajevno skupnostjo
Kanal, pa e ni doreèen, saj pogovori e potekajo. Ta turnir bo najmoèneji in tudi prijavljen na Odbojkarski zvezi Slovenije. Podobno
kot na obeh prejnjih bodo tudi
na tem turnirju lahko nastopali
nepoklicni odbojkarji.

Festival Kontrada
Glasbeni etno-jazz festival, ki je eden bolj prepoznavnih dogodkov
od Obale do Bovca, bo letos postregel s tremi koncerti.
Mednarodni tritedenski dogodek
bo 5. julija odprla slovenska zaseba Orleki. Teden dni za njimi, 12.

julija, bodo nastopili irski glasbeniki, zdrueni pod imenom Nabac.
Festival bodo 19. julija zaokroili
Slovenci in sicer skupina Èompe,
v kateri ustvarja tudi priljubljeni
gledaliki in televizijski igralec Janez kof.
Ana Skrt

Foto: D. Markiè

Zaèeli s »tri

Veliko porta in zabave
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olstvo

Foto: B. Bizjak

KANAL - Pred desetimi leti sta se med triintiridesetimi olami v Sloveniji
na irem obmoèju Primorske vkljuèili v projekt izvajanja devetletne
osnovne ole v prvem triletju samo O Kanal in O Sreèka Kosovela
Seana. Prva generacija poskusnih zajèkov se zdaj poslavlja. Kaj na kanalski oli ugotavljajo ob njihovem odhodu?

Foto: B. Bizjak

Slovo prvih devetletkarjev

Foto: O Kanal

Pie: Irena Hoèevar Kriniè

pela Laèak: Veliko igranja ...

V Kanalu sta bila dva prva razreda,
nam so pravili prvi mlaji, osemletkarjem pa prvi stareji. Prelomnica
je bil èetrti razred, ko so se zaèele
ocene.

Novosti

Vtisi olarjev
Kaj pa pravijo devetletkarji o svojih
prvih vtisih, ko so nekateri ele

petletni postali pravi olarji?
Foto: B. Bizjak

Ravnateljica Milka Zimic meni, da
je bila takratna odloèitev vsekakor
pravilna. Ministrstvo nas je izbralo
za vzorèno olo, po tevilu uèencem namreè sodimo v slovensko
povpreèje. Prilonost smo sprejeli
kot nov izziv. Podprli so nas tudi
stari, v sedmem razredu pa so
stari imeli pomislek, zato nismo
li v projekt v zadnjem triletju.
Izkazalo se je, da bi to pomenilo
prehud 'rez v glavah', pa tudi strokovno je bilo veliko bolje pripravljen prehod v prvem razredu kot
preskok v sedmem.
Na prehod v devetletko so se pripravljali e prej. Prednost ole je
bila, da so e veè let poznali opisno
ocenjevanje v nijih razredih in integrirani pouk v vijih.
V mali oli smo e leto prej izvajali
simulacije pouka, saj je bila najveèja novost devetletke, da so uèenci
leto mlaji, pri pouku pa pouèujeta
dva strokovna delavca. Veliko smo
sodelovali z Zavodom za olstvo
iz Nove Gorice, zlasti nam je bila
v pomoè gospa Klavdija Kuèer,
se priprav spominja olska pedagoginja Nevenka Skrt.
V èetrtem razredu je postala razrednièarka prve generacije profesorica Mimi Begu, ki je novost obèutila kot veliko spremembo:
Prednost je bila v razliènih oblikah
dela, veliki izbiri uènih gradiv
Na vse pa se je bilo treba pripraviti. Izredno se je poveèal obseg
administracije.

Foto: B. Bizjak

Novim uspehom in dogodivèinam naproti

Devetletna osnovna ola prinaa
novosti tudi v vije razrede. Uèenci
se pri slovenèini, matematiki in
angleèini odloèajo med tremi

Nejc Kenda: ... veliko ur pouka

Vsi se strinjajo, da je ola kljub temu zelo dobro poskrbela za urnik,
najbolj pa nasprotujejo nacionalnim preverjanjem znanja, e posebej temu, da je ocena vpisana v
sprièevalo.

Zdaj se poslavljajo
In to zelo uspeno. Kar devet uèencev z odliènim uspehom. Od njih
se poslavlja tudi sedanja razrednièarka Tatjana Stubelj, ki vidi prednost devetletke v tem, da uèence
spodbuja k razmiljanju in ustvarjanju, pasivna reprodukcija znanja
iz ole izginja.
Komaj pa so se uèitelji in uèenci
privadili na eno prelomnico, e se
obetajo novi izzivi.
V prihodnjem olskem letu se namreè ukinja zakljuèni uèni uspeh.
Uèitelji to pozdravljajo, za marsikoga pa je to nekaj tujega. ola bo
imela veèjo avtonomijo pri vzgojnem naèrtu, zmanjuje se tevilo
ur izbirnih predmetov, uvaja obvezni drugi tuji jezik v zadnji triadi
in tako dalje.

Prihajajo spremembe
Beti Strgar: Strah pred NPZ- ji

iga Simèiè: Nivojski pouk O. K.

Beti Strgar je prvi razred obiskovala v kombiniranem oddelku podruniène ole v Roèinju:
V razredu sva bili dve uèenki v pr
vem razredu devetletke in trije v
prvem osemletke. Zdelo se mi je,
da smo e na pol v vrtcu. Uèitelji
so bili do nas manj strogi. Najveèji
stres so bila za nas nacionalna preverjanja znanja. V tretjem razredu
smo bili e tako majhni, pa smo
e morali opravljati govorne nastope, pisati teste. Vse je zgledalo
zelo resno.
Tudi njena pozneja soolka pela
Laèak na prihod v olo nima grdih spominov:
V prvem razredu smo delali e
zelo poèasi. Veliko smo se igrali.

stopnjami zahtevnosti.
iga Simèiè pravi: Nivojski pouk
je za vse uèence dobra reitev, saj
omogoèa laje delo. Uèenci na zaèetku e nismo vedeli, kam sodimo. Stari veèinoma elijo, da se
odloèimo za viji nivo. Prav je, da
na odloèitev vplivajo uèenci, uèitelji
in stari. Nekateri uèenci bi bili
lahko tudi v vijem nivoju, vendar
niso za to dovolj motivirani.
Soolec Nejc Kenda z njim soglaa.
Ugotavlja pa, da je v osmem in
devetem razredu veliko veè uèenja
kot prej. V primerjavi z osemletko
se je poveèalo tudi tevilo ur pouka, na primer na 30 ali celo 32, èe
kdo za izbirni predmet izbere italijanèino.

Tudi na sami O Kanal se obeta
veliko sprememb. V prihodnjem
olskem letu bo zaèasno ukinjen
pouk na podrunièni oli v Levpi,
V Kalu nad Kanalom pa bo zaivel
oddelek vrtca z enajstimi otroki.
Ravnateljica Milka Zimic pravi, da
imajo za to zasluge krajevna skupnost, svetnik Bruno Colavini, pa
tudi kanalska obèina, ki je za ureditev vrtca namenila 75.000 evrov.
Vrtec v Kanalu je popolnoma zaseden in bi sicer morali otroke zavraèati. Prenova in ureditev novih
prostorov pa se obeta tudi v stari
telovadnici kanalske ole. Dve tretjini prostora bodo namenili za telovadnico z monostjo uporabe
veènamenskega prostora, na ostalih povrinah pa prostor preuredili
v tehnièno uèilnico, veèjo raèunalniko uèilnico in manje kabinete,
ki jih ola nujno potrebuje.
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Taborniki ob dnevu Zemlje

Naj cveti in zeleni - od ljudi
Zemlja! Na lepi zeleni planet. Ali bo e dolgo tak? Smo res tako edinstveni, da je edino na naem planetu ivljenje? Ali bo èez sto, tisoè,
èez milijone let e vedno tako? Kam nas bo pripeljalo globalno segrevanje? Kaj moramo storiti, da se narava ne bo obrnila proti nam, se
spraujejo v tabornikem drutvu Rod odporne elve.

Foto: Arhiv O

Pieta: Demi Munih in Lojzka Reèiè
Na zgornja vpraanja ne vemo odgovorov, saj jih e znanstveniki ne
poznajo v celoti. Dobro pa se zavedamo, kaj lahko storimo e danes.
Aktivnosti ob dnevu Zemlje, 22.
aprilu, ki je hkrati tudi praznik tabornikov, so majhen prispevek k
ozaveèanju ljudi. Da ohranimo
na planet zelen e naprej  za prihodnje rodove.
V rodu Odpornih elv smo lani zaèeli z zasaditvijo drevesa v sredièu
Deskel. S tem smo se vkljuèili v akcijo zasaditve milijarde dreves po
celem svetu, ki jo je vzpodbudil
okoljski program pri organizaciji
zdruenih narodov. To lepo idejo
elimo nadaljevati, e veè, elimo
jo nadgraditi. Zato smo se tudi taborniki povezali s turistiènim drutvom, krajevno skupnostjo in z
drugimi drutvi ter se pridruili èistilni akciji, ki poteka v kraju vsako
leto.
Zakljuèek èistilne akcije smo obeleili s proslavo, na kateri so poleg
tabornikov nastopali tudi godbeniki pihalnega orkestra Salonit Anhovo, maoretke ter otroci prvega in
drugega razreda osnovne ole Deskle. Povabilu sta se odzvala tudi
upan Andrej Maffi in predsednik
KS Anhovo - Deskle Klemen Staniè, ki sta obiskovalcem namenila
vrsto vzpodbudnih besed, ob koncu proslave pa sta skupaj s predsta-

vnikom mladinskega kluba zasadila
drevesi pred vhodom na igrièe
nove portne dvorane in pred prostori mladinskega kluba. Odporne
elve se vsem e enkrat zahvaljujemo za sodelovanje.
Po proslavi je sledil e noèni pohod
z baklami do tabornikega mesta
v zgornjih Desklah, kjer smo dejavnosti tega dne zaokroili ob tabonem ognju.
al nam je zelo ponagajalo vreme,
toda nismo se dali in vse naèrtovano speljali do konca - v zadovoljstvo lepega tevila premoèenih
udeleencev.

Deskle v ro'cah
Ob praznovanju dneva Zemlje in
èistilni akciji pa je bil na kraj okraen tudi z zanimivimi roicami.
Zasluga za to gre otrokom iz vrtca
ter iz prvega in drugega razreda.
Otroci so namreè pod vodstvom
mentoric Alenke in Dolores izdelali roice iz odpadnih materialov
in nam na ta naèin eleli povedati
dvoje:
- da tudi iz odpadkov, èe jih ustrezno loèujemo, lahko naredimo kaj
koristnega in lepega,
- da bi bili nai kraji e bolj cvetoèi
kot so.
Po proslavi je vsak udeleenec lahko odnesel eno roico domov.

Utrinek s proslave
Odporne elve so ob prazniku Zemlje z zgodbico prikazale
povezanost med èlovekom in drevesom:
Na travniku je raslo drevo
Zelo je ljubilo fantièa.
Fantiè je prihajal vsak dan in pobiral
pisane liste.
Napravil si je krono in hodil okrog
kakor kralj.
Veèkrat je splezal v kronjo, se
gugal na vejah in jedel sadee.
Z drevesom sta se igrala skrivalnice.
Ko se je fantiè utrudil, je zaspal v
njegovi senci..
Tudi fantiè je imel drevo rad, zelo
rad.
IN DREVO JE BILO SREÈNO!
Leta so minevala..
Fant je odrasel v moa.
Drevo je vedno bolj samevalo..
Nekega dne pa je fant spet priel

in drevo se ga je razveselilo.
Pridi, fant, splezaj v kronjo, zibaj
se na vejah in ugrizni sadee. Igraj
se v moji senci in bodi sreèen!
Prevelik sem, da bi plezal in se igral.
Hoèem si marsikaj kupiti in se zabavati. Potrebujem denar. Mi lahko da
nekaj denarja?
al mi je, denarja nimam. Imam samo liste in sadee. Natrgaj si sadeev
in jih prodaj v mestu. Tako bo priel
do denarja in bo sreèen.
Fant je res splezal na drevo, nabral
sadeev in jih odnesel.
DREVO JE BILO SREÈNO!
In tako naprej, do pozne starosti se
nadaljuje dialog med fantom in
drevesom, iz knjige Shela Silversteina Drevo ima srce.

Èistilna akcija

Praznik gozdov in vodá

Svet postaja vedno hitreji, informacije in podatki kar deujejo od vsepovsod in ob koncu tedna si vsak eli preiveti vsaj kaken dan v prijetnem
zavetje narave. A al je velikokrat drugaèe. Namesto drevesnih kroenj na pogled pritegnejo odvrene steklenice, plastiène vreèke in kup
kosovnih odpadkov.
Pie: Ana Kriniè
Foto: R. Èerne
Dan, ki je e posebno namenjen borbi proti unièevanju narave, je tako
imenovani dan Zemlje, ki ga po vsem svetu praznujemo 22. aprila. In
tudi v nai obèini smo pripravili praznovanje za nae gozdove in vodovje
na najbolji moni naèin: s èistilno akcijo.
Pobudnik in organizator akcije je bila Civilna zaèita Kanal, ki je k so
delovanju povabila preostala drutva v obèini. Pridnih rok ni manjkalo
in tako so se polne prikolice odpadkov zaèele stekati iz gozdov na
smetièa, kamor tudi spadajo.
Veè dni je bilo potrebno, da so prostovoljci, ki se jih je v vseh dneh
nabralo blizu dvesto, preèesali gozdove. Izkazalo se je, da kljub tevilnim akcijam v preteklosti, odpadki e kar kazijo podobo nae krajine.
Skupno sodelovanje se je zakljuèilo 19. aprila, ko je bilo za vse pridne
roke na strelièu v Ajbi poskrbljeno tudi za hrano in pijaèo. Za vse to
so poskrbeli taborniki Odporne elve in lovski druini iz Anhovega in
Kanala. Vzduje je bilo prijetno in veselo, saj si je vsak lahko tel, da
je v minulih dneh opravil veliko dobro delo.
Èe se v prihodnjih dneh tako odpravljate na sprehod v naravo, je verjetnost, da naletite na divje smetièe, precej manja.
In ne pozabimo: prav od nas samih je odvisno, kaken zrak bomo dihali, kakno vodo pili in kaken bo izgled naih krajev.

Po opravku z odpadki je sledilo veselo druenje

v objektivu
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Twirling - 12. dravno prvenstvo

Velik napredek, moèna konkurenca
KANAL - V tukajnji portni dvorani so sredi aprila prviè gostili dravno prvenstvo v twirlingu. Na njem je nastopilo kar 19 ekip in veè kot 300
tekmovalk in tekmovalcev, pomerili pa so se v razliènih kategorijah  posamièno, v parih in v skupinah. V skupnem setevku toèk je bila najbolja
ekipa iz Slovenske Bistrice, ki je obdrala tudi prehodni pokal, sledili sta ji ekipi iz Pirana in Deskel.
Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Bruno Bizjak
Za Twirling skupino Deskle je bilo
tekmovanje e posebej pomembno, ker so dekleta tokrat nastopila
pred domaèim obèinstvom in ker
so bila glavni organizator dvodnevnega dogajanja v Kanalu.

pom, je svoje elje in obèutke strnila takole: To tekmovanje mi zelo veliko pomeni, ker se lahko pomerim z drugimi iz drugih klubov.
Prièakujem pa najveè  torej zlato
medaljo. Na koncu se je v paru

predsednica Twirling zveze Slovenije in dodala, da ga mnogi e vedno meajo z maoretno dejavnostjo, kar pa nikakor ni. V Evropi
je twirling najbolj razvit v Franciji,
v Sloveniji pa se ele razvija.
Ko smo prili pred tirimi leti, tu
ni bilo veliko klubov in veèina deklet je bila starejih in veliko jih je
zaèelo pri maoretkah. Zdaj vidimo resnièno novo generacijo mlajih deklet in vse zaèenjajo s tem
portom.
Tako bolje razvijejo svoje telo, delajo veè na gimnastiki in nastopu,
tako da opaamo res velik napre-

Ana Kaèek: Konkurenca za spodbudo

Zadovoljstvo konèanih nastopih

Tekmovanje nam res veliko pomeni, zato smo se zanj e posebej
potrudili. Priprave so potekale e
od zaèetka leta. Punce so redno
in vestno trenirale. Vsaka skupina
je imela tudi svojo trenerko. To so
Ana Kaèek, Ana Kralj in Tina
Maffi. Prièakujemo dobre nastope
in tudi dobre rezultate, je e pred
zaèetkom tekmovanja povedala
Nika Kobal, mentorica trenerjev
Twirling skupine Deskle.

skupaj z Ano Breèak uvrstila na
tretje mesto, skupina, v kateri je
nastopila, pa je zasedla prvo.
Twirling ji je zelo pri srcu, trenira
e deseto leto in namerava v kratkem narediti licenco za trenerko.

al tokrat ni uspela priti med najbolje, vendar ni bila razoèarana.
Ana Kaèek, zmagovalka v eni izmed kategorij, pa je svoj nastop
komentirala takole: Moram reèi,
da sem zelo zadovoljna, sploh z
rezultati, z izpeljavo vaje mogoèe
malce manj, ker je bilo par spodrsljajev, ki jih drugaèe nisem delala.
Konkurenca je kar velika. To pa
je samo spodbuda za nadaljnje
delo. Twirling trenira e trinajsto
leto in je e tudi trenerka.
Èeprav ima twirling pri nas e veè
kot desetletno tradicijo, so ga kot
portno disciplino uradno priznali
ele lani.
Gre za kombinacijo plesa, akrobatike, gimnastike in vrtenja palice, je povedala Marta Pernat,

Dekleta v tekmovalnem elementu

dek, je nastopajoèe pohvalila Caroline Klompenhauer, mednarodna sodnica.
Nekateri so se bolje, drugi slabe
odrezali, tekle so solze sreèe in alosti, a tako je pri vsakem portu.
Na koncu so si vsi oddahnili, e
posebej pa prizadevni organizatorji. Bilo je zelo teko, predvsem
zaèet, potem pa je nekako steklo.
Stari so ogromno pomagali, jaz
se jim najlepe zahvaljujem, zveza
nas je ves èas podpirala, kanalski
TIC nam je stal ob strani. Mislim,
da smo kar dobro speljali je bila
z delom celotne ekipe zadovoljna
Karmen Maffi, glavna koordinatorica tekmovanja.

Tina Kogoj: Malo preveè treme

Nika Kobal: Reden in vesten trening

Angelika Koncut, tekmovalka, ki
smo jo prestregli tik pred nasto-

Tina Kogoj, ki twirling trenira e
osmo leto, ji je pritrdila: Twirling
mi pomeni zelo veliko. Tu se druim s prijatelji, na tekmovanju pa
lahko pokaem, kaj znam. Letos
je malo veè treme, ker je nastop
pred domaèim obèinstvom, vseeno
pa upam, da bo rezultat dober.

Marta Pernat: Twirling se razvija

Najbolji bodo lahko nastopili e
na evropskem pokalu, ki bo letos
v Nemèiji.

èez most
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Turizem na vsakdanji
in teraso, urejena parkirièa ter
prostor za avtodome, pravi Vanja
Cotiè, predsednica TD Kanal.

Med turisti, ki se oglasijo v kanalskem TIC-u, je najveè zanimanja
za pot treh svetiè. Mnoge od njih
v trgovinici na Ligu blizu cerkve
na Marijinem Celju z veseljem
sprejme Aleksandra Jereb.
Prihajajo Avstrijci, Italijani, veliko
je motoristov, kolesarjev. Vzamejo
kaken sendviè, pivo ali sok, si malo odpoèijejo in nadaljujejo pot
naprej. Tukaj res manjka turistiène
ponudbe, kjer bi se pohodniki in
kolesarji lahko okrepèali s toplim
obrokom, pravi Aleksandra.

Narava in mir,
ponudba epa
Vanja Cotiè: Izgubljamo goste

Kanalska obèina se lahko pohvali z bogato naravno in kulturno dedièino, s Soèo, za katero je pesnik Ciril Zlobec dejal, da ima nekaj posebnega v sebi, z edinim znanim slovenskim meteoritom, s tevilnimi
zbirkami, predvsem pa z neokrnjeno naravo in mirom, ki ga v dobi turbo-kapitalizma turisti vse pogosteje ièejo. Pred vrhuncem turistiène
sezone je na mestu vpraanje, ali znamo te prednosti dovolj izkoristiti
in od turistov, ki v vedno veèjem tevilu obiskujejo srednjo Soko dolino, Kanalski Kolovrat in Banjko planoto, iztriti e kaj veè kot le kozarec piva in kepico sladoleda.

Gostje novosti v kratkem e ne bodo deleni, saj bo zaradi pomanjkanja sredstev obnova potekala
postopoma. Manjih del se je pravkar lotil tudi novi najemnik lokala
nad kampom, avtoprevoznik David Pirih.

ivijo romarske poti ...
Aleksandra Jereb: Ni toplega obroka

Tekst in slike: Nataa Ozebek
tevilni turisti se med potjo skozi
Kanal ustavijo pred znamenitim
kanalskim mostom, naredijo nekaj
fotografij z mogoènim kamnitim
lokom v ozadju, si privoèijo kepico
sladoleda in odpeljejo naprej.
Italijani me spraujejo, kje bi lahko kaj dobrega pojedli, prehodni
gostje ièejo prenoèièa. Ker v Kanalu prenoèiè in gostinske ponudbe primanjkuje, se odpeljejo naprej v Posoèje ali proti Novi Gorici,
pravi Martina Draèek, lastnica

nekaj veè kot 70 postelj.
Velikokrat se na nas obrnejo tudi
veèje skupine in prosijo za prenoèièe, a jih moramo zavrniti, pravijo
v Turistièno-informativnem centru
(TIC) Kanal.
Najveè, 29 postelj imajo v gostièu
Kriniè v sredièu Kanala. Lastnik
Silverij Bajt pove, da ima veèino
postelj zasedenih z delavci, a se
med sezono vseeno najde prosto
mesto za goste:
Noèitev stane 10 evrov na osebo,
kakovost pa je sorazmerna s ceno.
Eni to sprejmejo takoj, drugi se
obrnejo, pojasni.
Preprièan je, da se v Kanalu turizem
preveè oglauje, gostu pa potem
ni kaj ponuditi.

Korada sameva

Martina Draèek: Ni delovne sile

okrepèevalnice Rafaelo, ene zadnjih turistiènih pridobitev v Kanalu.
Vidi se, da je takne ponudbe primanjkovalo. Lahko bi imela odprto
noè in dan, a kaj ko ne najdem
dovolj delovne sile, e potarna.

Manjka prenoèiè
Od Roèinja do Deskel je na voljo

Medtem ko je za mnoge kampe v
Posoèju sezona e v polnem teku,
kanalska Korada letos e ni sprejela
gostov. Zaradi nenehnih menjav
najemnikov in premalo vlaganja v
njegovo infrastrukturo v zadnjih
nekaj letih je kamp izgubil svojo
prijetno zunanjo podobo, ugled
in zato tudi goste. Turistièno drutvo (TD) Kanal mu eli ponovno
vdahniti ivljenje in ugled, ki mu
pripada, zato so izdelali idejni naèrt
o njegovi novi podobi.
Prenovljeni kamp bo obiskovalcem ponudil prostor za nekaj veè
kot 40 otoriè, pokrite prostore
z ognjièi, novo recepcijo z bifejem

Marijino Celje: Obljudena toèka

Pohvale vredna novost se vendarle
kae v vasici Vrtaèe pod Korado,
kjer namerava Danijela Bavèar
odpreti okrepèevalnico, nekoè 
èe bodo sredstva  pa tudi nekaj
prenoèiè.
Raèunam predvsem na kolesarje,
pohodnike in planince, ki bodo
obiskovali Korado, kjer jih èaka
èudovit razgled na morje in Triglav, pravi Danijela.
Ob tem potarna, da so birokratske
zahteve neivljenjske.
Zakoni zahtevajo nemogoèe, drava in obèine pa nam malim podjetnikom ne pomagajo dovolj, vse
je narejeno le za velike, e potoi.
Birokracija je zaprla tudi priljubljena prenoèièa Petrucka v Kanalu.
Letos smo se dokonèno odloèili,
da z dejavnostjo popolnoma prenehamo, pravi lastnica Jasmina

Neuresnièena vizija kampa Korada - do kdaj?

èez most
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Petrucko ugasnila davkarija?

Gorjanc: Potrebno je plaèati takse, davke, nato pa te oglobi e dohodnina in ti na koncu ne ostane
niè, delo pa zahteva celega èloveka.

Miran Jug:
V veènamenskem objektu v Levpi
bo prostor tudi za tiri apartmaje.

Obèina v letonjem proraèunu namenja za turizem skupaj nekaj manj
kot 200.000 evrov.
Za delovanje turistiènih drutev
gre 32.300 evrov, 35.500 evrov
namenjamo za prireditve, v turistièno infrastrukturo bomo vloili
14.000 evrov, za promocijske aktivnosti pa imamo rezerviranih 28.000
evrov, pravi upan Andrej Maffi.
Delovanje TIC Kanal stane obèino
59.000 evrov na leto, e pred poèitnicami pa bo objavljen razpis za
25.700 evrov teak razpis, ki bo namenjen sofinanciranju okrepèevalnic, turistiènih kmetij in prenoèiè
v obèini.
Razpisni komisiji bom predlagal,
Meteorit - vaba za turiste
naj se letos ta sredstva dodelijo tistim prosilcem, ki so tik pred odprtjem tovrstnih dejavnosti,
pravi upan in hkrati napoveduje, da bo obèinska komisija letos
na terenu preverila, kako so zaiveli projekti, ki jih je obèina
sofinancirala v preteklih letih, in ali so bila dodeljena sredstva
porabljena v skladu z dogovorom.

... in prireditve
Turistièno ponudbo tako reujejo
tevilne prireditve. Teh je toliko,
da jih je nemogoèe vse fizièno obiskati.
Poletno turistièno ponudbo v Levpi
popestrijo muje dirke, v Kanalu
tradicionalni skoki z mosta, Kontrada bo letos poleg tevilnih glasbenih in gledalikih nastopov gostila
predstavo Slovenskega narodnega
gledalièa iz Nove Gorice. Jesenski
meseci privabljajo ljubitelje vrhunske glasbe na Kogojeve dneve, v
oktobru na Ligu pripravijo praznik
kostanja, skoraj v vsaki vasi praznujejo praznike svojih zavetnikov, ne
manjka pa tudi raznovrstnih portnih prireditev.
Izzivov in prilonosti za razvoj turizma okolje ponuja dovolj, manjka
mogoèe le malce veè poguma, podjetnike ilice in podpore lokalnih
oblasti, da bi ideje lahko ugledale
luè sveta. Ob vsem tem pa ne gre
pozabiti, da gosta najbolj preprièa
prvi vtis in da rek turizem smo
ljudje e vedno velja.

Kanal: Pobuda o mladinskem
hotelu v mestnem jedru ni nikoli zaivela, èeprav je bilo v tej
smeri kar nekaj poskusov. Ne samo da bi s tem pridobili prepotrebne postelje, ampak bi mladinski turizem pomenil tudi popestritev celotne turistiène ponudbe. Navsezadnje je ob veèjih
portnih, kulturnih in drugih prireditvah potrebno iskati prenoèièa za goste v Tolminu ali Novi
Gorici.

Stroji v edinem kanalskem kampu e brnijo

Belgijska turista Emmanuel Vermeulen in Evi De Craene sta se v Kanalu ustavila med devetdnevnim pohajkovanjem po Sloveniji.
Za to mestece sva izvedla iz turistiènega vodièa in ni nama al, da sva
ga obiskala, je povedal Emmanuel.
Tukaj je zelo lepo. Spustila sva se do reke, si ogledala va znameniti
most in se sprehodila po starem mestnem jedru, se je pridruila Evi.
Pravi e, da v Kanalu pogrea veè informacijskih tabel, ki bi vodile do
turistiènih znamenitostih.
Kar nekaj èasa sva potrebovala do Soèe, saj oznaèenega dostopa nisva zasledila, je dejala.
Pozno popoldne sta se odpravila naprej v Novo Gorico iskat prenoèièe,
nato pa naprej do konènega cilja  v Piran.

pod mostom
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O Deskle

Naj portni filmi v kulturnem
domu v Desklah

Zdravje je eno samo,
vèasih premalo varovano.
Zato ga veèkrat objemi
in moèno k sebi priemi.
10. maj 2008 smo skupaj zapisali v zgodovino uspenih dogodkov v
Sloveniji in na nai oli. Priprave in organizacija so potekale brez velikih
besed in blesteèih napovedi.
V soorganizaciji z Zavodom za zdravstveno varstvo Nova Gorica in Obèino Kanal ob Soèi smo izpeljali prijetno sobotno dopoldne. Zaèeli smo
ga olskem igrièu, nadaljevali s krajim pohodom in se pomerili v
spretnosti postavljanja otorov. Ob povratku nas je pred olo prièakala
degustacija razliène zdrave hrane, lahko smo opravili razliène meritve
tlaka in frekvence srènega utripa. Na olskem igrièu smo lahko prisluhnili mlademu ansamblu, se pomerili v koarki, odbojki, med dvema
ognjema, podelili nagrade zmagovalcem in priznanja najmlajemu in
najstarejemu udeleencu pohoda ter najtevilèneji druini.

Gospod Beno Hvala je nekdanji novinar ter reiser portnih filmov in
prenosov najveèjih portnih dogodkov na TV Slovenija. Je tudi dobitnik
Tomièeve nagrade za novinarstvo, Bloudkove za port ter Preernove
za umetniko ustvarjanje. Trenutno je direktor zavoda port in Mediji,
zavoda za znanstveno, portno in kulturno dejavnost, ki ga je 2002.
leta ustanovila Akademija za port pri Olimpijskem komiteju Slovenije.
S projekcijo filmov, povezanih s portom, poskua reiser pri uèencih
razvijati odnos do kulture posameznih drav, do moralnih vrednot,
estetike ter zdravja. Poleg tega si prizadeva, da bi gledalci spoznali,
koliko notranje moèi potrebujejo portniki, èemu se morajo odrekati,
kako doivljajo poraze in uspehe
Zavod iri tudi olimpijske ideje,
moralne vrednote v portu, eli popularizirati port med mladimi ter
razirjati portno medijsko omiko tudi v manjih mestih in na podeelju.
Ob gospodu Benu Hvali smo gostili tudi portne goste, ki so v intervjuju
razkrili svoje izkunje na portni poti ter poglede na portno problematiko
v celoti. Tako nas je obiskal Andrej Kovaèiè, èlan OK Salonit Kanal ter
naa nekdanja uèenca Dejan Gaparin, trener KK Nova Gorica, in Tine
Horvat, èlan KK Nova Gorica.

Tim Zdrave ole na Osnovni oli Deskle

Gospodu Benu Hvali ter gostom se za obisk iskreno zahvaljujemo.

Dan druenja treh generacij

elja
To telo,
ki naj bi moje bilo,
zdi se mi tako tuje.
Kaj vse v njem pluje?
Ko pijem to pivo,
ne vem, kako je kodljivo.
Ko potegnem en dim,
ne vem, kaj si elim.
elim si, da ne bi kadila
pa tudi, da ne bi veè pila,
saj moje telo
ni narejeno zato,
da vanj zlivam strupene snovi,
kot da mi zanj e malo mar ni.
TK, 9. a

Evropska vas in mi

Tudi v letonjem letu je bilo 9. maja v devetih slovenskih mestih postavljenih devet Evropskih vasi, v
katerih so mladi iri javnosti prikazali svoj pogled na pisani mozaik
Evrope. V letu medkulturnega dialoga ima projekt Evropska vas e
poseben pomen, saj prikazuje razliènosti narodov in narodnosti kot
vrednoto, ki jo je potrebno spotovati in negovati.
Osnovna ola Deskle je v projekt
vkljuèena e tretje leto. Uèenci radi
sodelujejo in na poseben naèin
spoznavajo drave Evropske unije.
Tema je aktualna, sodobna, spodbuja k ustvarjalnosti in raziskoval-

OK Eurokabel-Neptun Kanal
Naèrti izpolnjeni
KANAL  S turnirjem za razvrstitev
od 5. do 9. mesta se je v Ljubljani
na zadnjo majsko soboto konèal
tekmovalni del letonje sezone v
mali odbojki. Za kanalskimi dekleti
so uspeni nastopi, saj je tudi uprava kluba potrdila, da je letonji cilj
doseen. V vseh selekcijah so se
namreè odbojkarice Eurokabla-Neptun enakopravno potegovale za
najvija mesta v dravi. To je nenazadnje odraz dobrega dela v klubu
ter velike zavzetosti uprave in starev za ensko odbojko v kraju.
Naèrt dela za prihodnjo sezono
obsega udelebo na tekmovanjih
v vseh dosedanjih ligah in v okviru
selekcij mini in male odbojke, starejih deklic, kadetinj, èlanic ter
nove ekipe mladink, ki bo tekmovala v dravni ligi.
Poleg tega velja e omeniti, da so
se kanalske odbojkarice v maju
udeleile moènega mednarodnega
turnirja v Bohinju za letnike 1990
in mlaje. Med dvanajstimi ekipami
iz Srbije, Italije in Slovenije so se
uvrstile na odlièno 7. mesto.
Zmagala je ekipa iz Imole, druge
so bile Jesenièanke, ki so tudi leto-

nje slovenske mladinske prvakinje,
tretji pa je bil OK Komet iz Beograda. Kanalke so pokazale zelo dobro
in borbeno igro, se izenaèeno kosale prav s favoritinjami turnirja in
potrdile, da bo njihov nastop v jesenskem delu nove sezone trd oreh
za marsikatero ekipo v Sloveniji.
(pm)

nemu timskemu delu.
Na dan Evrope smo Bevkov trg v
Novi Gorici za nekaj uric spremenili
v Evropo. Ob sonènem vremenu
in v prijetnem vzduju se je po ulicah novogorike Evropske vasi
sprehodila mnoica obiskovalcev.
Mi smo predstavili dve dravi 
Nemèijo in Èeko. Poleg obveznih
vsebin (zgodovinski in geografski
oris drave, slovar osnovnih besed
in fraz, kulinarika, narodne noe,
glasba, izdelava dravnih simbolov,
spominkov, zgibank ) smo se pri
Nemèiji osredotoèili na pravljièni
svet bratov Grimm preko otrokom
dobro znane Sneguljèice. Tako
smo izdelali stojnico v obliki gradu,
ob katerem sta popolnoma nestru-

pena jabolka delili Sneguljèica in
maèeha. Pri Èeki pa smo se pozabavali z glavnima junakoma iz risank A je to?, èekega reiserja
Lubomira Benea. Stojnico smo
spremenili v stanovanje Pata in
Mata, ki sta ob znani glasbi iz risanke popeljala v njun nerodni
svet.
e posebej smo bili ponosni in veseli, da je bila prav naa stojnica
Èeke izmed vseh izbrana, da predstavlja Severno primorsko regijo
na Festivalu inovativnosti in ustvarjalnosti, ki je potekal na Gospodarskem razstavièu v Ljubljani
med 21. in 23. majem 2008.
Joica Toliè, olska
koordinatorka.

Na spodnji sliki levo je ekipa starejih deklic po konèanem nastopu
na polfinalnem turnirju v Koèevju. Dekleta so se uvrstila nekje med
5. in 9. mestom v Sloveniji (tekmovanj za razvrstitev po mestih od
5 - 9 ni bilo).
Sedijo od leve proti desni: Marina Sirk, pela Laèak, Sara Bavda.
Stojijo: Larisa Pirih, Eva Mori, Lorena Likar, Tina Ferlinc in trener
Franc Bukovec.
Na spodnji sliki desno pa je mladinska ekipa, ki je nastopila na turnirju v Bohinju v maju 2008.
V prvi vrsti stojijo od leve proti desni: Kristina Kacin, Nika Mori,
Klementina Kuk, Ana Gerbec, Eva Mori, trenerka Patricija Mori.
Spodnja vrsta: Nua Ferlinc, Lea Lazar, Lorena Likar, Larisa Pirih
in Sara Bavda.

pod mostom

Evropska vas
9. maja praznuje Evropa svoj praznik. Ta dan so bile na Bevkovem
trgu stojnice. Bilo jih je 27, ker je
toliko drav zdrueno v Evropsko
unijo. Po stojnicah sem nabiral izdelke. Najbolj mi je bila veè predstava A je to. Ob besedi Evropa
pomislim na mir v svetu. elim si,
da bi Evropa pomagala laènim otrokom.
Jakob Skrt, 3.r P Levpa
Letos smo v oli spoznavali Francijo
in Romunijo. Izdelali smo plakat.
Nanj smo napisali vse o Franciji.
Zalepili smo tudi slike. Brali smo
francosko pravljico Polpetelinèek.
Spoznali smo francoski obièaj Katarinete. To so punce, ki so stare 25
let in niso poroèene. Na dan sv.
Katarine se sprehajajo po ulicah
Pariza in nosijo klobuke. Na klobukih so predmeti, ki predstavljajo
njihov poklic.
Na Evropski vasi mi je bila najbolj
veè slovaka stojnica. Beseda Evropa mi pomeni domovino, kjer
ivim in kjer so drave zdruene v
mir.
Miha Skrt, 4.r P Levpa
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Bili smo v Novi Gorici,
v Evropi smo se zabavali,
po stojnicah hodili,
se veliko novega nauèili.
Narodne jedi pokuali,
izdelke s stojnic smo vzeli
in se lepo imeli.
Recepte so nam ponudili,
da bi nao kuho obogatili.
Risanke A je to
smo si ogledali,
vse naokrog se razgledali.
Nika Vidiè, 4.a
Ko smo zjutraj odli v Novo Gorico,
sem bil poln prièakovanj. Naa ola
je predstavljala Romunijo in Francijo. Pomagal sem pri okrasitvi
stojnic. Nato sem si ogledal e ostale. Bile so zelo lepe. Veè mi je
bila Èeka s Patom in Matom ter
Belgija s svojimi vaflji. Sledil je program, ki je bil zanimiv.
Tadej Bizjak, 4. a
Bili smo v Novi Gorici. Na Bevkovem trgu so bile postavljene stojnice  Evropska vas. Poèutila sem
se kot bi kar naenkrat obiskala celo Evropo. Upam, da bomo tudi
naslednje leto sodelovali v tem
projektu, ker se s tem tudi veliko
novega nauèimo.
Laura Skrt, 4. a

Svet postal je
prava mora

O Kanal

(Glosa)
Dobro niè veè ne zmaguje,
Alkohol povsod, mamila,
So za na svet sploh zdravila?
Kam èlovetvo usoda kuje?
Ni le v pravljicah vseh vaih
zmagovalo samo tisto,
kar bilo je v dui èisto.
e v starih, krutih èasih
pri vseh prednikih je naih.
To se danes ne spotuje,
le denar se potrebuje!
In zato poèno se stvarce,
dobre, slabe, za denarce.
Dobro niè veè ne zmaguje.
Le poglej mladino nao,
komaj dobro svet opazi,
e je v odraslih fazi.
Brede v vedno veèjo kao,
Stari, kaj je z vzgojo vao?
Prepovedano, vabila,
daje vsem brez pojasnila.
Br ko sebe se zave,

V olskem letu 2007/08

Zbiranje papirja

Ko se ob koncu olskega leta oziramo na zadnjih 10 mesecev, ki smo
jih preiveli v olskih klopeh, ugotavljamo, da je za nami e eno,
bogato olsko leto. Spomin nam
prièara veliko zanimivih utrinkov
iz olskega ivljenja. Ob vsakdanjem vzgojno izobraevalnem delu
je potekalo e veliko vzporednih
de avnosti s katerimi smo popestrili
uèni proces oziroma povezovali
olsko delo z utripom domaèega
kraja.
Nekaj utrinkov: tudi v tem olskem letu smo sodelovali v projektu KL  odbojke in na finalnem
tekmovanju dosegli 2. mesto. V
marcu smo na oli gostili Hio eksperimentov iz Ljubljane, ki je izvedla 3 dogodivèine, na katere so bili
povabljeni uèenci in strokovni delavci O Deskle in Kanal ter vsi obèani. Izvedbo tega projekta je s
sofinanciranjem omogoèila Obèina

Kanal ob Soèi.
Za uèence smo organizirali veè ol
v naravi  na Medvedjem Brdu in
v Bohinju, ter oli plavanja in smuèanja. V aprilu smo se z zbiralno
akcijo papirja spomnili Dneva Zemlje; z zbranim papirjem smo ohranili 25 dreves. Mesec maj je obeleila prireditev Evropska vas; nai
uèenci so na stojnicah v Novi Gorici
predstavili Francijo in Bolgarijo.
Izdelki naih uèencev vse leto krasijo stene nae ole, tako smo z
razliènimi tematskimi razstavami
pribliali uèencem pomembneje
dogodke in obletnice.
Delèek dogajanja lahko spoznate
skozi fotografije in literarne prispevke uèencev.
Ana Kodelja, O Kanal

Iz Bohinja s kanuji

Ekipa KL

e poskusit hoèe vse.
Alkohol povsod, mamila,
In potem se èlovek vpraa,
so bile krvave reke,
res obvezne za razplete?
Je drugaèna Zemlja naa?
Mar nam revèina ugaa?
V hladno senco svet ovila
neprijaznosti je svila.
Èlovek, kje razum se skriva?
Strup se vsak dan bolj uiva.
So za na svet sploh zdravila?
Laèna usta so ostala,
svet nasilje le obdaja,
niè veè ni na Zemlji raja..
Vojna tega ni konèala,
Zemlja je e bolj jokala.
Danes nam denar vladuje,
celo drubo nam oblikuje.
Pa èeprav si ne priznamo,
sami kopljemo si jamo.
Kam èlovetvo usoda kuje?
Beti Strgar, 9. a

Dan zlate knjige
Znani primorski pisatelj France
Bevk se je rodil 17. 9. 1890 in umrl
istega dne leta 1970, zato je 17.
9. proglaen za Dan zlate knjige,
saj je F. Bevk zapisal, da je dobra
knjiga zlata knjiga. Tudi letonje
olsko leto smo se mladi knjinièarji
spomnili na pisatelja in pripravili
manjo prilonostno razstavo.
Uèenci estih razredov vsako leto
obièejo njegovo rodno Zakojco,
saj je bil France Bevk z nao olo
e posebej povezan. V preteklosti
je pionirski odred nae ole nosil
njegovo ime in pisatelj mu je poklonil svojo fotografijo z lastnoroènim posvetilom, ki danes visi v nai
olski knjinici. To je bilo leta 1950.
Pisatelj je svoje kanalske bralce
obiskal e leta 1959 skupaj s pisateljem Mikom Kranjcem, mladim
pesnikom Tonetom Pavèkom, pisateljem Brankom Rudolfom ter pisateljico Mimi Malenek. Fotografija
tega obiska, ki jo hranimo tudi na
oli, je objavljena v knjigi France
Bevk avtorice Helge Gluiè. Kasneje
je Bevk obiskal kanalske uèence
22.2.1962, ko so se selili v novo
olsko poslopje (dananjo olo).
Ohranjenih je nekaj fotografij iz
tistega obdobja. Pisatelj je ob tej
priliki oli podaril nekaj svojih knjig
s posvetilom.
Knjinica nae ole hrani tudi prvo
izdajo romana Kaplan Martin Èedermac, ki je izla leta 1938 pri
Slovenski matici v Ljubljani pod
Bevkovim psevdonimom Pavle
Sedmak.
Veliko razlogov imamo, da se Franceta Bevka spominjamo, zato berite njegove knjige, obièite njegov
grob na pokopalièu v Solkanu in
Goriko knjinico Franceta Bevka.
Postojte ob njegovem spomeniku
v Novi Gorici, zapeljite se po Bevkovi ulici skozi Kromberk.
Mladi knjinièarji O Kanal in
knjinièarka Zvonka Cigoj

poslovni utrip
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Na pol oglasno sporoèilo

tirideset let brez
hrane in pijaèe
Ne, to ni zgodba o lokalnem Joku
Jorasu, to je zgodba o prebivalcih
sonène vasi Loice, ki so ostali brez
vake gostilne e nekje daljnega
leta 1970.
Toda dolgo èakanje se je splaèalo.
Na dan mladosti, gospodovega
2008, je v portno rekreativnem
centru Loice, na vsesplono veselje krajanov odprla svoja vrata nova
okrepèevalnica.
Nadela si je preprosto ime:
Okrepèevalnica Loice.
Kljub vsemu to ni èisto vsakdanja
okrepèevalnica. e res, tam lahko
popijete pravi italijanski makijato,
s pravim francoskim rogljièem za

povrh, ali zvrnete kozarèek ali dva
rujnega brikega, vendar gre ponudba e dlje, od toastov, krompirèka (pomfrija), pa vse do pravih
bosanskih lepinj razliènih vsebin.
Laèni ne boste ostali niti portni
navduenci, ki si v letonjem poletju lahko ogledate olimpijske igre
in ostale portne dogodke na velikem platnu. Poleg porta pa se
obetajo e drugi dogodki: potopisna predavanja, pravljice za otroke,
èarovniki, slikarske razstave.
Veè na spletni strani:
http://www.srd-lozice.com/
Loice: Da ne bodo grla suha in elodci prazni

Tekst in slika: Danijel Konjedic

Obèina Kanal ob Soèi, Trg svobode 23, 5213 Kanal
objavlja

JAVNI RAZPIS
za spodbujanje razvoja turistiène infrastrukture
Sredstva iz tega naslova se dodeljujejo kot nepovratna.
Viina razpololjivih sredstev v letu 2008 znaa 25.000 evrov.
Sredstva po tem razpisu se lahko dodelijo pod pogojem pisne izjave upravièencev, da za isti namen niso prejeli sredstev iz dravnih in mednarodnih virov,
oziroma èe so jih, koliko denarja so iz teh virov e pridobili.
Prvo odpiranje vlog bo 16. julija 2008.
Upravièenci do sredstev morajo zagotoviti vsaj 25 odstotkov lastnih sredstev
za kritje strokov posamezne investicije.
Sredstva za spodbujanje razvoja turistiène infrastrukture so namenjena nalobam za spodbujanje gostinske in nastanitvene dejavnosti v obèini Kanal
ob Soèi. Upravièene so tako nalobe v razvoj in raziritev obstojeèe dejavnosti
kot tudi v nove dejavnosti.
Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki in gospodarske drube
s sedeem v obèini Kanal ob Soèi, ki niso v steèajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidaciji, ter posamezniki, ki dokaejo, da imajo ustrezne pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti.
Investicija mora biti zakljuèena do konca leta 2008.
Investicija se mora ohraniti na obmoèju obèine vsaj pet let po prejemu sredstev.
Namen sofinanciranja in upravièeni stroki so materialne investicije:
- stroki graditve in ureditve novih prostorov,
- stroki nakupa opreme za nove prostore.
Upravièeni so stroki, ki so nastali v letu 2008 (od 1.1.2008 do 31.10.2008)
Davek na dodano vrednost ni upravièen stroek.
Izpolnjeni vlogi je potrebno priloiti naslednja dokazila in dokumente:
- dokazilo o registraciji za opravljanje gostinske dejavnosti in uporabno dovoljenje (èe gre za novo dejavnost, izjavo, da bodo zahtevana dokazila posredovana po pridobitvi);
- poslovni naèrt;
- dokumenti (gradbeno dovoljenje oziroma lokacijska informacija);
- podpisana izjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije;
- podpisana izjava o prejetih dravnih pomoèeh;
- èe prijavitelj ni lastnik, pogodbo o najemu;
- predraèun z opisom predvidenih del, ki ga pripravi izvajalec.
Popolna vloga mora biti na predpisanem obrazcu posredovana (osebno ali
priporoèeno po poti) na naslov Obèine Kanal ob Soèi v zaprti ovojnici pod
oznako: »Ne odpiraj  vloga  turistièna infrastruktura« na prednji strani ter
s polnim naslovom poiljatelja na zadnji strani.
Razpis je odprt do 31. 10. 2008 oziroma do porabe sredstev z rednimi
odpiranji. Vloge bodo obravnavane 30 dni po datumu prejema.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveèeni najkasneje v roku 30 dni
po odpiranju vlog. S prejemniki sredstev bodo sklenjene pogodbe, v katerih
se bodo doloèile medsebojne pravice in obveznosti.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka razpisnega roka
dosegljiva na sedeu TIC-a, Pionirska 2, Kanal in na spletni strani www.obcinakanal.si.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na TIC-u med 9. in 12. uro ter
na tel. 05/398-12-13 ali 05/398-12-15.
UPAN
Andrej Maffi

Predstavitvena in oglasna panoja
Idejo, da bi svojo obèino predstavili na posebnih panojih, je uresnièilo
e mnogo obèin. Zdaj ima takno prilonost tudi naa obèina. In prav
je tako, kajti imamo kaj pokazati: od naravnih, kulturnih in turistiènih
znamenitosti, do velikih in malih, a praviloma uspenih podjetij.
Predstavitvena panoja bosta stala na najbolje obiskanih mestih - eden
v Kanalu in drugi v Desklah. Predstavljen bo zemljevid obèine Kanal
ob Soèi in njene znamenitosti, pod zelo ugodnimi pogoji pa se lahko
predstavite tudi Vi, spotovani gospodarstveniki. S svojim sodelovanjem
si boste poveèali poslovne monosti in se predstavili kot pomemben
del obèine. S tem pa boste izkazali tudi pripadnost obèini.
Podjetja, ki se bodo odloèila za predstavitev na obeh panojih, bodo
udelebe na enem panoju delena po polovièni ceni.
Za podrobnosti se, prosim, obrnite na Èerniè Marketing, g. Jurij Èerniè,
tel 01 5428 741 ali e-pota: jure.cernic@siol.net
Obèina Kanal ob Soèi

Kjer je dober nakup pravilo!
MANUFAKTURA
Deskle

MANUFAKTURA
Kanal

Urnik:

Urnik:

Srebrnièeva 20
tel.: (05) 305 20 14

ponedeljek - petek
8.00 - 12.00
15.00 - 18.00
sobota
8.00 - 12.00

-10%
KUPON
-10%

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

ponedeljek - petek
8.30 - 18.30
sobota
8.30 - 12.30

Kupon za

10% gotovinski popust
za nakupe v poslovalnicah
MANUFAKTURA Deskle in
MANUFAKTURA Kanal
izkoristite do 31.7.2008
popusti se ne setevajo

zanimivosti / prejeli smo
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Obisk v kanalskem vrtcu

drugaèe, objavljamo kratko anketo, ki smo jo pripravili med njimi
in eno od risbic, ki smo jih v zahvalo za predstavitev dobili po poti.

TIANA, Gorenja vas
V naem kraju se poèutim dobro.
Najlepe mi je, ko se igramo. Ne
pogream nièesar.
MANCA, Kostanjevica
V naem kraju je lepo. Najbolj mi
je veè naa hia. Ne bi niè spremenila.
JANEZ, Bodre
V naem kraju mi je vse veè,
najraje pa imam igraèe.
MATIJA, Klobuèe
V naem kraju je lepo. Najraje se
igram zunaj.

Naa novinarka Ksenija Èernuta
in fotograf Damijan Volk sta na
povabilo vzgojiteljice Majde Kralj
in pomoènice Andrejke Skok obiskala kanalski vrtec, kjer sta otrokom predstavila poklic novinarja

in fotografa. Otroci so bili navdueni in so veliko spraevali, e raje
pa so se sami preizkusili v teh vlogah. Povedali so nam, da vèasih
prelistajo kak èasopis, vendar da
ne poznajo Mosta. Da bo odslej

JAKOB, Kanal
V naem kraju mi je najbolj veè
igrièe. Rad se igram tudi doma.

Tea, 5 let

Vrtno kegljanje
za slepe in slabovidne
PLAVE  Karmen Vogriè se z vrtnim kegljanjem ukvarja e nekaj let,
svojo tehniko pa je izpilila do te mere, da na tekmovanjih dosega
odliène rezultate - med drugim je dvakrat e osvojila naslov dravne
prvakinje.
Tako je na letonjem dravnem prvenstvu Zveze drutev slepih in slabovidnih Slovenije v Mariboru postala v kategoriji B1 posamièno podprvakinja (2. mesto), medtem ko je ekipno z Gorikimi vrtnicami osvojila
3. mesto. V ekipi so tiri tekmovalke, dve med njimi nosita zatemnjena
oèala, kar oznaèuje popolno slepoto.
V lanskem letu se je treningov in tekmovanj lotil tudi njen brat Darjo,
oba pa sta èlana Medobèinskega drutva slepih in slabovidnih (MDSS)
Nova Gorica.
Na letonjih regijskih tekmovanjih, ki so jih pripravila drutva iz Kranja,
Kopra in Nove Gorice, se je novogoriko drutvo uvrstilo v finale z ensko ekipo Gorike vrtnice, ki jo ob Karmen sestavljajo e Katka Faniè,
Cirila Podgornik in Albina Jovanoviæ. Med posameznicami sta finalistki
Karmen Vogriè in Cirila Podgornik v kategoriji B1 in B2, medtem ko v
moki konkurenci Aldu Podverièu (kategorija B1) in Radu Mamcu
(kategorija B1) preboj v finale ni uspel.
(im)

ODZIV

To je izjemen fenomen
Pod tem naslovom je bil v prejnji
tevilki Mosta (marec 2008, t.18)
objavljen èlanek izpod peresa Ane
Skrt. Zmotila me je izjava Antona
Èarga, ki pa je bila v podobnih
verzijah izreèena ali napisana tudi
drugje. Govori namreè o mojem
oèetu Henriku Ipavcu  Fridotu
in med drugim pravi: elel bi, da
se zgodovina kanalske odbojke
pravilno belei je bilo reèeno, da
je zaèetnik kanalske odbojke Henrik Ipavec  Frido. To ni res .

Zelo èudno se mi zdi, da se ponovno odpira vpraanje, kdo ima najveè zaslug za zaèetek odbojke v
Kanalu. Mojega oèeta e 31 let ni
veè med ivimi in veèina tistih, ki
je takrat sodelovala pri organiziranem zaèetku igranja odbojke tudi
ne. Polemik ob 25-letnici odbojke,
ko so bili na praznovanju vsi pobudniki, ni bilo, moj oèe pa je dobil
diplomo za ustanoviteljstvo.
Mislim, da se vloga Ernesta Lupinca nekako pozablja, nikakor pa ne

Ekipa Gorikih vrtnic v vrtnem kegljanju: prva z desne Karmen Vogriè

morejo zdaj pripisovati zaslug za
celotno uspeno zgodbo takratnim
fantièem na raèun teh, ki jih ni veè
in se ne morejo braniti.
Avtor slikovite broure ob 25-obletnici odbojke Edvard Staniè vlogo
mojega oèeta opisuje v poglavjih
Zaèetki odbojke v Kanalu in Odbojka ali Koarka. Sam pa sem v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica dobil
Zapisnik Odbora fiskulturnega drutva Kanal z dne 18. 2. 1948, ki
mu je predsedoval Henrik Ipavec,
tajnik pa je bil Janko Èefarin. Med
drugim pie, da bi radi naredili cementirano igrièe 30 X 15m za ig-

ranje tenisa, koarke, odbojke in
za dranje na kolesih. Zapisnik
se konèa s stavkom: Pred èasom
smo napravili igrièe za odbojko,
prihodnjo nedeljo bomo zaèeli z
vebanjem Vse za petletko!
Glavnih akterjev e dolgo ni veè
med nami. Od nas so odli in s seboj odnesli spomine na prvo obdobje organizirane odbojke v Kanalu.
Zato je bolje, da uivajo svoj veèni
mir, mi pa jim moramo biti hvaleni za vse to, na kar smo po estdesetih letih e vedno tako ponosni!
Miran Ipavec

kul-tura
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Razstava Branka Drekonje - Kutra

Iz mentalnega iztisnjene face
ROÈINJ  Do sredine maja je bil ambient Mojo Caffe-ja razstavni prostor domaèega umetnika, ki je s portretnimi karikaturami prikazal nekatere znane lokalne in v irem slovenskem prostoru prepoznavne obraze.
Kutrove »Face« so se izjemno dobro zlile z vzdujem bara, saj so malodane oivele. Z malo domiljije
(in kaknim pivom) je bilo moè zasliati Willyev Ki b´ r´d?, Slavkov krohot in celo nagajivi smeh
Iztoka Mlakarja. tevilne podobe
kulturnih delavcev in igralcev so
se Kutrotu namreè vtisnile v spomin, ko je sluboval v gledalièu.
Kako pa so karikature nastajale?
To je zelo preprost proces, pri
katerem sploh ne razmiljam, ampak se predam trenutnemu toku
ustvarjalnosti,¨ pravi ne-akademski slikar, kot Branko samega
sebe aljivo naslavlja.
Usede se za mizo in na papir prenese mentalne podobe, ki naj bi
koreninile tudi v podzavestnem

delovanju. Mentalno premlevanje o doloèeni osebi se pokae v
ravnih in ukrivljenih èrtah, ki predstavljajo popaèene, pretirano poudarjene obrazne znaèilnosti.
Vèasih pa se celo zgodi, da ele
po narisani karikaturi ugotovim,
da podoba na nekoga spominja,
pravi e Kutro.
Prepoznavna poteza karikature se
opazi tudi pri njegovem stripovskem ustvarjanju. Sicer se je s stripovsko karikaturo ukvarjal predvsem v tudentskih èasih, pa tudi
kasneje, ko so mu scenarije prispevali znani pesniki (Snoj, Ihan) in
jih je risal celo za tedanjo udarno
Mladino. Dodaja pa, da je najraje
sestavljal slikovne, brez besedne
stripe.

Willy
Avtor Branko Drekonja  Kutro

Iztok Mlakar
Avtor Branko Drekonja  Kutro

Obetavni mladi
pianisti

Vipavci napihali
dobro voljo
LIG  Pihalna godba iz Vrhpolja pri Vipavi, ki je trenutno ena najmlajih
ljubiteljskih instrumentalnih skupin na Primorskem, se je v aprilu podala
na priprave. Tako so mladi godbeniki pod vodstvom kapelnika in dirigenta Janeza nidarièa v dveh dneh poskrbeli za veselo vzduje in
prijetno popestrili dogajanje v kraju.
Odmevno glasbo in dobro voljo so namreè delili med domaèine, za
zakljuèek pa pripravili e koncert na igrièu. Domaèini, navdueni nad
prijetnim vikendom, upajo, da se bo taken dogodek e kdaj ponovil.

glasbenih ol, ki bo olanje nadaljevala na srednji glasbeni oli v Ljubljani. Na koncertu pa je nastopil
tudi Peter Nanut, ki je v lanskem
letu na mednarodnem tekmovanju
uèencev klavirja v italijanskem Povolettu osvojil drugo mesto.
Èeprav je trikrattedensko prevaanje v glasbeno olo naporno, so
nai uèenci zanjo zelo zainteresirani. Morda bi veljalo razmisliti o
ponovni uvedbi oddelka glasbene
teorije v domaèem kraju.
Irena Hoèevar Kriniè

Pihalna godba iz Vrhpolja razveselila Liane

Foto: I. Kriniè

Foto: J.M.

Tekst: A. J

Da glasba v naih krajih ne bo zamrla, paè pa da med nami rastejo
pravi mladi umetniki, je dokazal
zakljuèni koncert uèencev klavirja
glasbene ole Nova Gorica 29. 5.
2008 na Kostanjevici v Novi Gorici.
Predstavili so se najbolj obetavni
mladi pianisti od drugega do devetega razreda. Med njimi je bilo kar
sedem uèencev iz Obèine Kanal
ob Soèi in vsi so se izvrstno odrezali. Od gorike glasbene ole se letos
poslavlja Beti Strgar, dobitnica
tevilnih priznaj na tekmovanjih

Uèenci klavirja iz kanalske obèine na zakljuènem koncertu.
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Po sledeh

Gotska znamenja v naih
cerkvah
Gotika je umetnostno obdobje, ki zaobjema èas poznega srednjega
veka, vendar o gotiki na Slovenskem govorimo vse do 17. stoletja, ko
nastopi barok.
Pie: Petra Paravan

Marsikdo gotovo ve, da je prezbiterij kanalske cerkve (Marijino vnebovzetje) gotski zaradi zunanjih
opornikov, notranjega rebrastega
oboka in zailjenih oken (gotska
cerkev z najstarejo datacijo,
1431). Ko e omenjamo prezbiterij,
ne smemo pozabiti zvezdasto rebrastega oboka na Gorenjem Polju
(sv. Mihael).
Poznamo tudi gotski biserèek v
Prilesju, ki je v celoti ohranjena
gotska arhitektura. Cerkvica sv.
Ahaca ima tristrano zakljuèen prezbiterij, pravokotna ladja je nekoliko ira, posebnost primorskega
tipa pa je zvonènica (zvonik na
preslico) nad zahodno fasado z
lopo. Takno arhitekturo lahko najdemo tudi v Kamenci (sv. Matej),
na pokopaliki cerkvici sv. Ane v
Kanalu, v cerkvici nad Roèinjem

(sv. Pavel), nad Ajbo (sv. Peter), v
Britofu (sv. Kancijan) in Koprivièu
(sv. Toma). Zadnja cerkvica ima
ohranjene freske Jerneja iz Loke,
katerega roko prepoznamo tudi
pri fragmentarnih ostankih v cerkvici sv. Nikolaja (Miklava) v Krstenici.
Pri poslikavah pa nikakor ne smemo pozabiti na znamenito freskantsko smer (suko-bodeko-prileka
skupina), ki je ustvarila freske v
Prilesju, njeno nasledstvo pa se kae tudi v cerkvicah na Goljevici (sv.
Volbenk) in v Avèah (sv. Martin).
Ostane nam e gotsko kiparstvo,
ki je najbolj odmevno s krilnim oltarjem v Britofu. Lesene kipe pa
lahko obèudujemo v Nadavèu (sv.
Marija Snena; tudi gotska arhitektura) in v Krstenici.
Foto: FF

Najbolj prepoznavna gotska arhitekturna znaèilnost je ilasti lok,
ki okvirja okenske odprtine in portale. Pri zunanjèini lahko opazimo
mnogokotno oblikovan prezbiterij,
notranjèina pa nam morda razkrije rebraste oboke. Ogled notranjega prostora lahko celo preseneti
s stenskimi poslikavami ter s kipi
in krilnimi oltarji.

Prilesje: Rebrasti obok prezbiterija

Etnoloko-rezbarska zbirka
Franca Jeronèièa

Kolovratu vraèa duo
MELINKI  Etnoloko-rezbarska
zbirka Franca Jeronèièa je od druge polovice maja tudi uradno odprta. tiriinosemdesetletni zbiratelj
in rezbar ni mogel skriti preernega
nasmeha in zadovoljstva, da se je
ob slavnostnem odprtju njegove
zbirke zbralo toliko ljudi z obeh
strani meje. Jeronèiè v skednju blizu svoje domaèije razstavlja spomina ivljenje, ljudi in delo na Kanalskem Kolovratu. Najdbe iz prve in
druge svetovne vojne je dopolnil
z etnoloko zbirko predmetov in
orodij, ki so jih nekoè uporabljali
na kmetih. Èisto poseben del zbirke pa predstavljajo njegova rezbarska dela, za katera se zdi, da jim
pod lesenim kalupom resnièno bije
tudi srce.
Zbirko sem uredil, da bodo imeli
prihodnji rodovi e kaken spomin
na svoje prednike, je povedal ob
odprtju in se zahvalil vsem, ki so
mu pri tem kakorkoli pomagali.
Tekst in slika: Nataa Ozebek

Ljudska dedièina

Mali muzeji za
turistièni obisk

Turizem postaja vedno bolj donosna gospodarska panoga. Zahteve sodobnega èloveka so iz dneva v dan vse veèje, vse manj
pa je elja po mnoiènem turizmu. Posameznik si paè prizadeva
odkrivati nove kraje in ljudi.
Pie: Darja Skrt

Ljudska kulturna dedièina nekega prostora, ki je zbrana v razliènih
mali muzejih in zbirkah, lahko vedoeljnemu turistu in obiskovalcu
na mah ponudi pogled v preteklost in kulturo ljudi z nekega obmoèja. V obèini Kanal ob Soèi sta takni zbirki v e veè let odprti
Lukèevi hii na Kambrekem, ki jo vodi Joica Strgar, in letos
odprta etnoloko-rezbarska zbirka Franca Jeronèièa v Melinkih.
Kako pomembna je ljudska dedièina za razvoj turizma se zaveda
tudi etnoloka stroka. Zato na Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti (SAZU) v Ljubljani pripravljajo projekt Kulturna dedièina
za turizem - zbirke in zbiralci ob bivi slovensko-italijanski meji
(delovni naslov) 2009-2012, ki ga vodi dr.Mojca Ravnik.
SAZU sodeluje tudi z Gorikim muzejem, kjer popis muzejskih
zbirk vodi mag.Inga Miklavèiè Brezigar: Omenjeni projekt je
zasnovan kot nadgradnja osnovne evidence zbirk v okviru muzejskega dela in se navezuje na projekt TEMPO (INTERREG ITALIJASLOVENIJA IIIA). Ta je bil zakljuèen leta 2007 in v bazi podatkov
zdruuje popise kulturnih, zgodovinskih, portnih, kulinariènih
in drugih zanimivosti in ustanov, pomembnih za izdelavo turistiène
karte in turistiènih strategij. Ob popisu zbirk pa bi eleli motivirati
tudi lokalne dejavnike za ureditev e dodatnih zbirk premiène
kulturne dedièine, bodisi posebej ali v okviru Turistièno-informativnih centrov. Na ta naèin bi lahko popestrili in dopolnili lokalno
kulturno-turistièno ponudbo. Uresnièitev pa je seveda odvisna
predvsem od interesa lokalnega prebivalstva in obèinske politike,
ali tak turistièni razvoj podpira in spodbuja.
V kanalski obèini so e od zaèetka pokazali zanimanje za tovrstno
obravnavo kulturne dedièine. Podupanja Milica Zimic se je tudi udeleila sestanka na SAZU-ju v Ljubljani: Vemo, da je v nai
obèini e veliko zasebnih zbirk, ki javnosti niso na ogled. Z aktivnim sodelovanjem z muzejsko stroko bi jih lahko dodatno opremili
s podatki in jih odprli za javnost. V tem smislu si bomo na obèini
prizadevali, da bi v sodelovanju z Gorikim muzejem zbirke obdelali in jih pripravili za ogled. Imamo namreè bogate zbirke, npr.
pustnih mask, kolarsko, kotlarsko in kovako zbirko ter tevilne
druge zbirke, ki so bolj splonega znaèaja. S tem bi se tudi vkljuèili
v nastajajoèi evropski projekt.
Zanimiva bi bila tudi elektronska, virtualna oziroma spletna (internetna) zbirka, kjer bi lahko s pomoèjo novih raèunalnikih tehnologij pokazali nao dedièino vsemu svetu, menijo e v obèini.
Foto: I. M. Brezigar

Kambreko: Ognjièe v Lukèevi hii
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Na odbojkarskem tronu

Gorsko kolesarstvo

4X se vraèa v Soko dolino Prvi Slovenec s scudettom
monost teko izvedljiva, ker je
oddaljenost prevelika.
V vai bogati karieri ste se sreèali
s tevilnimi trenerji. Kateri so
vam ostali v lepem spominu?
Obstajajo dobri in slabi trenerji,
ampak ne v pomenu besede. So
takni, ki ti dajo nekaj dobrega in
nekaj slabega. V moji karieri sem
se sreèal s trenerji, s katerimi sem
vedno dobro sodeloval in z njimi
nisem imel veèjih teav. Vedno
sem skual izluèiti dobre stvari. V
Italiji mi je najbolj pozitivno mnenje zapustil Puppo Dall'olio, v Nemèiji Muculescu, v Sloveniji pa tedanji trener Salonita Dragutin uker.

Foto: A.Kraèek

LOICE  S portom, ki sta ga v dolino pripeljala Miha Reèiè in Dejan
Kraèek, nadaljuje okrepljena ekipa mladih in zagnanih kolesarjev. V
sezoni 2006 je bila na stari progi v Plaveh tekma za dravno prvenstvo.
Od tedaj se za to atraktivno disciplino gorskega kolesarstva navduujejo
tevilni mladi kolesarji.
Toda zaradi izteka pogodbe je bila to v Plaveh tudi zadnja dirka.
Po izgubljeni sezoni sta Vid Bevèar in Andra Kraèek ob podpori ostalih navduencev stopila v akcijo za izgradnjo nove steze. Ob pomoèi
portno-rekreativnega drutva
(RD) Loice se uresnièitev tega
projekta blia h koncu. Objekt, ki
stoji za transformatorsko postajo
med Loicami in Plavami, bo
predvidoma konèan v sezoni 2009.
S tem bo zopet zagotovljen prostor za trening dravnega podprvaka Kristjana Medveèka in
ostale mlade kolesarje.
RD Loice pripravlja ob projektu
graditve 4X (four-cross) proge v
poletnem èasu e tekmovanje v
teku ter balinarski in teniki turnir.
Vsak dane se namreè tu zbira veliko tevilo ljubiteljev porta, ki nabirajo moèi za tekmovanja, skrbijo
za svoje zdravje ali zgolj uivajo
Dravno prvenstvo 4x v Plavah 2006 v dobri drubi.
(vb)

Atraktivni downhill

Naja na tretji stopnièki
AVÈE  Tukajnje portno-kulturno-turistièno drutvo - KTD je pripravilo
e peto tekmo za slovenski pokal v spustu z gorskimi kolesi - downhill.
Za domaèe drutvo je nastopilo tirinajst tekmovalcev, med katerimi
je bila prviè tudi predstavnica nenejega spola Naja Simèiè. Ta se je
v svoji kategoriji v enski konkurenci povzpela na tretjo mesto. Pred
dvema letoma je bila ekipa iz Avè v skupni razvrstitvi prav tako tretja.

Foto: T.uligoj

Leta 2003 je Mitja Madon s skupino zanesenjakov prièel pripravljati
progo za spust z gorskimi kolesi. Leto pozneje so Avèani pod okriljem
Kolesarskega kluba Djak iz Nove Gorice prviè organizirali tekmo za slovenski pokal. Ker je bila tekma zelo odmevna, se je porodila ideja o
ustanovitvi samostojnega drutva, ki bi zdruevalo dejavnosti svojih
èlanov in nudilo podporo domaèim tekmovalcem. Tako je e istega leta prilo do ustanovitve KTD Avèe za udejstvovanja na podroèju porta, kulture in turizma.
Glavna naloga drutva je organizacija tekme v spustu z gorskimi kolesi
za slovenski pokal. Z vsakim letom se tega tekmovanja udelei vedno
veè domaèih in tujih kolesarjev, pa tudi proga, ki se zaène na 570 metrov visokem Avkem Kuku in je v devetih desetinah speljana po gozdu,
v preostalem delu po kolovozih in travnikih, je ena najlepih v Sloveniji.
To nenazadnje potrjujejo tudi tekmovalci. Poleg tega pa je dostopna
vsem, ki elijo na njej trenirati.
Marko Lazar

Mladi avki ljubitelji spusta z gorskimi kolesi

Gregor Jeronèiè, 34-letni kanalski
odbojkar, ki e nekaj leti ivi v
empetru, je s Trentinom osvojil
naslov dravnega prvaka. To doslej ni uspelo e nobenemu Slovencu. V finalu konènice so odbojkarji iz Trentina z 2-1 v zmagah premagali evropskega podprvaka Piacenzo in se veselili
sploh prve zvezdice. V prihodnji
sezoni bo Gregor najverjetneje
zaigral v dresu Cunea.
To je izjemen uspeh tako za klub,
ki se je veselil prve zvezdice, kot
tudi zame, je zaèel klepet Gregor,
ki je kot bloker Trentina in standardni èlan prve esterke prispeval
pomemben dele k imenitnemu
uspehu. Na enaintridesetih prvenstvenih tekmah je dosegel 211
toèk ali skoraj 7 na tekmo.

Vas bomo e kdaj videli v dresu
slovenske reprezentance?
Zgodba glede reprezentance je
e doreèena. Od nje sem se poslovil pred tremi leti po kvalifikacijah
na Finskem. Èas reprezentance
prihaja, ko nastopi moj poèitek.
Ta èas posvetim sebi, svojemu telesu, ki zelo teko obnovi moèi, in
moji druini.
Boste na klubski ravni e kdaj
nastopili v Sloveniji, recimo v
vaem matiènem klubu Salonitu?
Moja kariera gre h koncu. V Italiji
bom mogoèe igral e dve, tri leta.
Èe se bo v Sloveniji pojavil klub,
ki ima interes, doloèene cilje in tudi monosti, bi rade volje zakljuèil
kariero v Sloveniji.

Ekipa Trentina je bila zelo slovansko obarvana. Nenazadnje jo je
treniral tudi Bolgar Radostin
Stoychev...
To je bilo pozitivno. Imeli smo
skupen jezik, naèin ivljenja, kar
nas je popeljalo do tega uspeha.
Pravijo, da vas odlikujeta predvsem trma in izjemna delavnost.
Da sem trmast lahko potrdi tudi
ena. Lahko bi dejal, da je kljuè
do mojega uspeha 'miela' med
trmo in delavnostjo.
Ste zelo navezani na druino,
zato tudi izbirate klube, ki niso
preveè oddaljeni od doma. Boste
morda v prihodnji sezoni izbrali
kakno bolj oddaljeno destinacijo?
Doslej sem bil najdlje v Nemèiji
in tudi takrat sem se veèkrat vsedel
v avto in odpeljal domov. Tudi v
prihodnje bom izbiral klube, ki bodo dovolj blizu doma, saj mi druina ogromno pomeni.
Odbojkarji trenutno najveè zasluijo v Rusiji. Vas morda kaj
mika?
Tam se podpisujejo pogodbe, ki
so tudi dvakrat ali celo trikrat vije
kot v Italiji. Finanèno je torej Rusija
zelo zanimiva, ampak zame je ta

Odbojkarsko pot je Gregor Jeronèiè zaèel v domaèem Salonitu iz Kanala, nadaljeval pa pri
ravenskem Fuinarju, nemkem
Friedrischafenu ter zatem v Italiji
v dresu Verone, Padove, Montichiaria in letos prviè motva iz
Trenta. V Italiji, kjer igra e 8
let, se je veselil prve, zagotovo
najpomembneje lovorike, pred
tem pa je est naslov dravnega
in pet pokalnega prvaka osvojil
v Sloveniji ter po dva dravna
in pokalna naslova v Nemèiji.
Marko Lazar
Sliki: Trentino Volley
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Na 11-ih metrih: Vasja Simèiè, Hit Gorica

Pojoèi vratar iz Gorenje vasi

Èeprav je Vasja, ki bo 1. julija praznoval 25. rojstni dan, e nekaj sezon drugi goriki vratar, je e niè kolikokrat dokazal, da sodi v krog najobetavnejih slovenskih èuvajev mree. Pred leti je nosil tudi reprezentanèni dres mlade slovenske reprezentance do 21 let. Pred sedmo silo je
redkobeseden, a vselej zelo korekten. Zato pa je veliko bolj ivahen pred pevskim mikrofonom. Po koncu ligake sezone smo ga povabili na
11-metrovko, ki jo je
Sprauje: Marko Lazar

Ko sem igral e za NK Brda in obiskoval 5. razred osnovne ole, sem
na enemu izmed treningov vskoèil
na mesto vratarja, ki je bil takrat
odsoten. Ta vloga mi je postala
tako veè, da sem se odloèil ostati
med vratnicami.

prièesko kot on.
Kdo je najbolji vratar slovenske
lige in kdo je najbolji na svetu?
Najbolji vratar slovenske lige je
brez dvoma Mitja Pirih, najbolji
na svetu pa je trenutno vratar madridskega Reala Iker Casillas.
Tvoja najbolja in najslaba tekma?

Foto: osebni arhiv

Ne morem izpostaviti ene same
tekme, za katero bi lahko rekel,
da je bila najbolja. Ena boljih je
bila zadnja z Nafto v letonjem prvenstvu. Kot slaba mi je v spominu ostala tekma z Mariborom v
Ljudskem vrtu, ko smo izgubili s
4 : 0.
Marsikdo meni, da mora biti nogometni vratar nekoliko usekan

Vasja Simèiè: Moja oga ...
Nekateri ti zaradi podobnosti s
panskim reprezentanènim vratarjem pravijo goriki Canizares.
Ti ta vzdevek godi? Kdo je tvoj
vzornik?
Ker je Santiago Canizares moj
vzornik, mi je vzdevek goriki Canizares zelo veè. Mislim, da sem ta
vzdevek dobil, ker imam enako

S to trditvijo bi se le delno strinjal.
Nogometni vratar ima poleg branjenja e eno funkcijo, ki je v igri
zelo pomembna. Razporejati mora
igralce, saj ima zaradi svojega poloaja najbolji pregled nad igrièem in igro samo. Mora pa biti tudi malo 'usekan', saj je vèasih prisiljen dobesedno tudi tvegati glavo.
Si redkobeseden, zato pa veliko
raje prepeva
Morda sem res redkobeseden,
veliko raje namreè 'govorim na igrièu'. Zelo rad posluam glasbo,
predvsem slovensko in si zraven
prepevam. Z glasbo si krajam èas
na poti na tekmo, med vonjo z
avtomobilom, posluam jo tudi

kar tako, doma. Na zabavah, piknikih rad tudi kaj zapojem. Moja
velika elja je, da bi se nauèil igrati
kitaro.
Letos si v duetu z Evo Hren nastopil tudi v oddaji slovenske televizije Zvezde pojejo. Kakni so
bili obèutki, kaken je bil odziv?
Obèutki v oddaji Zvezde pojejo
so bili fenomenalni. Z Evo Hren
sva se popolnoma ujela, je super
punca, odlièna uèiteljica in pevka,
Foto: osebni arhiv

Kdaj si se odloèil, da postane
nogometni vratar?

Med zvezdami z Evo Hren
prava profesionalka. Postala sva
dobra prijatelja in upam, da bova
e kdaj zapela skupaj. S tem, ko
sem nastopil v tej oddaji, so se mi
uresnièile sanje. Vedno sem si
namreè elel nastopiti v eni izmed
taknih oddaj. Odzivi domaèih,
prijateljev, soigralcev, znancev
so bili le pozitivni. Vsi so bili preseneèeni, ker sem si upal, saj me poznajo bolj kot tihega, mirnega
fanta.
Kaj poène v prostem èasu in
kje bo preivljal kratke poletne
poèitnice?

V prostem èasu rad igram tenis,
pogledam kaken dober film, pojem Poletne poèitnice bom preivel kar doma, na vikendu ob Soèi,
kjer bom s prijatelji igral odbojko
na mivki.
Zamisli si, da se Gorica v odloèilni tekmi poteguje za uvrstitev v
sanjsko Ligo prvakov. Na San Siru je usoda belo-modrih v tvojih
rokah. Napadalec Milana Kaka
pred polnimi tribunami stadiona
Giuseppe Meazza izvaja odloèilno 11-metrovko. Vzel je kratek
zalet
 oga leti, krenem v pravo smer
in strel ubranim. Gorica se uvrsti
v Ligo prvakov, manager Interja
pa po tekmi pristopi k meni in mi
ponudi podpis sanjske pogodbe.
S Kakajem se ponovno sreèava na
milanskem derbiju. Zaelim mu,
da bi imel tokrat veè sreèe.

OSEBNA
IZKAZNICA
Vasja Simèiè je zakljuèil srednjo prometno olo, sedaj konèuje vijo olo za poslovnega
sekretarja.
Ne kadi in ne uiva alkohola,
najraje pa pije vodo z okusom.
Rad ima testenine z morskimi
sadei, sovrai pa sir in vse
kar je z njim povezano.
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za mostom

ifra: komunalni redar

Preznojen in navelièan se je sesedel na klopco, stegnil roke in noge
od sebe in se èez leseni naslon z zatiljem nagnil moèno vznak. Lepljiva
srajca mu je napela koo in iz epa na prsih se je izluèila belenica.
Naj gre k vragu! je komaj slino iztisnil med zobmi in se potopil v
umeèe vrtinèenje Soèe. Rahel pi je pometel mandatne kazni v sinjemodro zasanjanost.
Gospa ga ni niti pogledala. Ihtavo je potegnila listek izpod brisalca,
ga spreala v dlani in zaluèala vanj: Najprej poskrbite za parkirana
mesta, potem trafajte! je siknila in odpeljala.
Tista smrdljiva mrcina serje in èije povsod, je hitel razlagati sosed:
Zadnjiè mi je vnuèek pred blokom stopil v pasji drek.
Ma èudak stari serje, je brezbrino odvrnil obtoeni. Moj pes premore veè kulture od tistega nadutea, ki svoj smrkelj trosi naokoli.

Izvlekel je belenico, toda e preden je zavihal list, mu je v zapestju
zastala kri.
Samo da ne bi zobje avsnili po tej uradniki roèici,« ga je ironièno
opomnil lastnik psa in poboal po podlahti.
Nagonsko je odskoèil. Mulc ga je skoraj zbil. Med vriskajoèim smehom
so na skuterjih odbrzeli naprej. On pa se je opotekel in zadel v rob
ploènika.
Trznil je in se zdramil. Soèa se je igrivo pretakala naprej, dehteèe
veje so nihale nad klopco. Vstal je in ponesel mobitel k uesu. V
kampu so spet opiti mladci. Naj gre k
Seveda, obèina nujno potrebuje komunalnega redarja. A kdo naj ga
brani in èiti?
Samo leporeèje in moraliziranje je premalo.
(vp)

ege in obièaji

Ob prvem svitu na Skalnico

Ko govorimo o ljudskih obièajih na Slovenskem, ni moè uiti krèanski tradiciji. Tako smo po krstenjanskem partonu in morèanskem pustu
pokukali e v dolgoletno tradicijo pe romanja na Sveto Goro.

Foto: M. Mavriè

Opisuje: Ana Kriniè

Kronanca tradicionalno drui vse generacije

Poimenovanje kronanca je najbr nekoliko mlajega nastanka,
saj skoraj zagotovo izvira od kronanja svetogorske Marije, od katerega letos mineva 291 let.
Romanje je zlasti zanimivo zato,
ker je v preteklosti obmoèje kanalske upnije zajemalo bistveno veèji
okoli kot dandanes. Zapisi v upnijskih kronikah prièajo, da je vse
do mnoiènih delitev upnij za èasa druge svetovne vojne romanje
vkljuèevalo vse vernike iz upnij

Romanja se udeleijo praktièno
vse generacije, celo tisti, ki niso
niti zaèeli guliti olskih klopi, pa
vse do pravih veteranov, ki jih imajo e blizu devetdeset. Tu velja e
posebej omeniti nao starosto
Rajka Medveèka iz Gorenje vasi,
ki pri svojih 88-ih letih e vedno
veèji kos poti prepeaèi in pri tem
razdere kakno modrost.
Rajko, ki ostaja zvest romanju vse
od svojega sedmega leta, ugotavlja, da se je v veè kot osemdesetih

V jutranjem mraku

To povezovanje med kraji se ponovno obuja in tako se je letos prvega junija na zadnji skupni postaji
pod Kanalskim Vrhom zbralo 150
ljudi. Kot je navada zadnjih let, se
na pot iz Kanala odpravijo romarji
e ob tirih ponoèi, ko tema e
moèno oteuje hojo po najbolj
strmem delu poti, ki vodi po trim
stezi do tako imenovane Antene.
Od tod se je potrebno povzpeti
e nekoliko vije, pod Kanalski Vrh
in nato po gozdni poti do vasi Bate in na Skalnico. V tolabo za neprespanost je romarjem lahko dejstvo, da je bilo v zgodovini tudi
obdobje, ko je romanje v celoti
potekalo v temi in so na cilj prispeli

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, Darja Skrt, 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.

S pesmijo v korak

Na letonjem romanju se niso
zdruili samo romarji, paè pa tudi
pevci upnij Avèe, Levpa, Kanal in
Marija Cel pod zborovodstvom
Mirana Medveèka iz Roèinja. S
tem je skupna slovesna maa v
svetogorski baziliki dobila e posesebno vrednost, medtem ko so za
prijetno donenje zvonov poskrbeli
kanalski pritrkovalci.
Romanje je za marsikoga poseben
dogodek in marsikomu pomeni
mnogo veè, kot le prijetno hojo s
prijatelji in znanci.
Ob molitvi, petju in pogovorih si
èas krajajo tudi s pletenjem venca
iz travnikih cvetic in z nonjo kria,
ki ga vsakiè pripravijo v enem izmed krajev (letos v Morskem).
Konèamo lahko z mislijo, da je kronanca gotovo eden tistih obièajev,
ki jih zob èasa ni naèel, temveè je
le e bolj utrdil njeno tradicijo in
pomen.
Èe pa je vreme tako prijetno in
ugodno kot letos, potem je to zagotovo dan, ko se nekoliko utrujenih nog, a zadovoljen in duevno
napolnjen vrne èlovek domov.
Foto: R. Uaj

Kronanca

Avèe, Deskle, Levpa, Kanal in Marija Cel. Vsak je pot zaèel v svojem
kraju in se nato na zbirnih mestih
prikljuèil preostali skupini.

Na romarski starosta

Foto: J. Merljak

Romanje, ki je veèini Kanalcev poznano pod imenom kronanca, sega globoko v preteklost in je tesno
povezano z zgodovino cerkve na
Skalnici, ki tam stoji vse od leta
1544. Kanalski upljani so bili eni
prvih romarjev. Ljudsko izroèilo
govori, da so se prviè na pot podali
e dve leti po postavitvi cerkve.

ob zori ter preostanek noèi prebili
na cerkvenih klopeh.

Rajko Medveèek: Vreme ni ovira

letih marsikaj spremenilo:
Svojèas so nekateri romarji vsaj
del poti prepeaèili bosi ali pa jo
celo prehodili po kolenih v znak
poninosti.«
In e rad pribije: Veè ko hodim,
bulji sm!
Navsezadnje ima Rajko obèudovanja vredno voljo in korajo e
v rodbini, saj je njegov oèe nazadnje poromal k svetogorski Mariji
pri zavidljivih 91-ih letih.

Blagoslov na koncu poti

