Maa za pokojne

Ob Dnevu spomina na umrle je Televizija Slovenija predvajala
glasbeni film Maa za pokojne. Delo je nastalo na podlagi istoimenske zborovske skladbe skladatelja tefana Maurija iz Avè.
Tako skladba kot tudi glasbeni film sta posveèena vsem, ki so
izgubili ivljenje v Soki dolini v obeh svetovnih vojnah ali pa
so podlegli industrijskim boleznim dananjega èasa  v prvi
vrsti seveda zaradi azbesta.

Zaèita in reevanje:
kaprice so odveè!

Foto: Darko Humar
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Izmerili so ga pred 200 leti.
Naega Oèaka! In sedaj so postavili e spominsko ploèo.
Veè na str. 7

Èistih kmetov, ki bi preivljali
vso druino, ni veè. A nekateri e vztrajajo v tej dejavnosti.
Veè na str. 10

Reevanje Ega

Gorje mu, ki v nesreèi biva sam, je zapel Gregorèièev
slavèek in e v tistih èasih klical po solidarnosti, odprtosti,
pomoèi èloveka èloveku. Brez odnosov, ki niso le bena
sreèevanja in papirnati obrazci, ni zaupanja, pripadnosti,
notranje trdnosti in delovanja za narodov blagor.
A vse se zaène in gradi na posamezniku. Na njegovem
razumevanju in udejanjanju danosti. Brez napuha, objestnosti, izkljuèevanja. A kaj ko je ta posameznik danes
bolj ali manj razvrednoten, osebnostno povrinski, plehak in stremeè k navideznemu ugodju. Zato se zateka
k leporeèju, ki je vse preveèkrat obli in slepilo za dejanja.
Za ravnanja, ki v nekem osebnem ali skupinskem ozadju
pogosto kamuflirajo ozke interese in namene.
Posluamo, da je druba v krizi. V krizi vrednot, razumevanja med ljudmi, spotovanja. Toda e bolj je v krizi
posameznik! Ker se je ujel v napihnjen balon neèimrnosti,
potrone razsipnosti, e-resniènosti. Zato njegov Jaz,
njegov najbolj intimni in prvinski vzgon, postaja oziroma
je postal ohlapna vreèa umet(el)no sproduciranih elja,
motivov in Smisla. Postal je èrna kronika izgubljenih
prilonosti. Ob manku preprostosti in neposrednega
do-ivljanja je postal laèen krvavih zgodb in kriminala,
spodrsljajev in zaigranih prilonosti Drugega. V reevanju
iz avtomobilske ploèevine, ognjenih zubljev in podivjanih
voda
v druinskih in osebnih tragedijah ièe in pokopava ne-sreèo Sebe, svoje lastne neizpolnjenosti.
Zato tisti osamljeni kriki Vesti klièejo: potrebno je reiti
èlovekov Jaz! S skromnostjo, nepreraèunljivo potenostjo,
odkritosrènostjo in brezpogojno solidarnostjo! Pred
okovi namiljene in kupljive Sreèe. Pred prevlado podivjanih strasti. Èe ne bo èlovek sam poskrbel za to, bo Narava.
Valter Pregelj

CZ brez prostorov, gasilci na okopih

KANAL  Obèinski tab Civilne zaèite je e skoraj dve leti brez prostorov in
za nameèek e brez opreme, ki bi jo potrebovali za nemoteno opravljanje nalog v okviru zaèite in reevanja. Vsaj pisarno nujno potrebujemo. Pa prostor
za dokumentacijo. Da o materialnih zadevah in opremi niti ne govorimo.
Civilna zaèita je bosa, opozarja njen poveljnik Duan Petrevèiè. Njegov predhodnik in predsednik kanalskih gasilcev Boris Èufer odgovarja, da je za vlaganje
v opremo in njeno posodabljanje odgovoren upan: Eno od skladiè civilne
zaèite je pri nas, v Gasilskem domu, vendar oprema lei tu s preteèenim
rokom uporabnosti in tako se milijonska vrednost meèe v smeti.
Spori in zamere med obema stranema se vnemajo tudi okoli usposobljenosti
in naèrta reevanja v primeru naravnih in drugih nesreè.
Valter Pregelj
Veè na str. 12 in 13

Tinci na dobro zdravje!

Foto: Bruno Bizjak

... Z MOSTA ...

V novogorikem Domu upokojencev so v
èetrtek, 30. oktobra, slovesno praznovali 109.
rojstni dan najstareje Slovenke Katarine
Mariniè  Tince iz Deskel.
Tinca e vedno hodi in nujna ivljenjska opravila
postori sama, je dobroduna, vedno zadovoljna
in razveseli se vsakega obiska, so ob tej prilonosti povedale njene negovalke.
Èlovek ne more biti vedno lep. Èe je zdravje,
potem je dobro, pa je pomenljivo dodala klena
109-letnica in srknila poirek kave, ki jo ima
tako rada.
Voèilo ji je poslal tudi predsednik drave dr.
Danilo Türk z eljo, da bi bile njene misli tudi
v prihodnje bistre in iskrive.
vp
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Evropski denar za podeelje

Projekti so, usoda negotova

V Partnerstvu za razvoj kanalskega podeelja so v zaèetku oktobra predstavili razvojne projekte, s katerimi nameravajo kandidirati
na razpisih za evropska sredstva. Gre predvsem za gozdne ceste in vlake, zanimivi pa so tudi projekti s podroèja stavbarske dedièine.
Pie: Ksenija Èernuta
Sliki: Damijan Volk
Naselje Ajba je bilo nekoè poznano po mlinih. Na istoimenskem potoku
in njegovih pritokih jih je stalo kar devet, danes pa je delno ohranjen
le e Prgonov. Ta mlin bi radi obnovili in uredili v turistiène namene.
Obstojeèi mlin bi radi preuredili v mlin muzej. En kamen naj bi se celo vrtel. Razstavili bi tudi predmete, ki so v tistih èasih sluili mlinarjem,
je svoje naèrte pojasnil Aldo Jeronèiè, ki je lastnik objekta in predsednik
Partnerstva za razvoj podeelja. Za uresnièitev tega projekta bi potrebovali nekaj èez 16 tisoè evrov in za ta denar nameravajo kandidirati
na razpisu za evropska sredstva. V mlinu so pred kratkim odprli novo
restavracijo, najemnica pa eli v njem in ob uspehu na razpisu urediti
e noèitvene zmogljivosti.
Pripravili smo dokumentacijo in
poslovni naèrt. Vanj smo vnesli
tako odprtje restavracije kot tudi
zagotovitev prenoèiè. Priprava
vse te dokumentacije ni bila enostavna. Kriteriji so strogi, ne glede
na idejo. Zahteva se tudi polovica
lastnih sredstev. Vseeno pa upamo, da bomo na razpisu uspeli.
Ta prostor je res lep in jaz mislim,
da bi se turisti tu lepo imeli, je
povedala Jelka Ribiè, najemnica
Prgonovega mlina.

Jelka Ribiè: Naèrt za evropski denar

tem primeru kandidirala obèina, medtem ko naj bi Partnerstvo za razvoj kanalskega podeelja na razpis prijavilo le vozno ploèo. Zanjo
bi rabili veè kot 22, za celotno nalobo pa nekaj èez 65 tisoè evrov.
Poleg tega bi radi zgradili e tiri gozdne vlake, tri obstojeèe pa spremenili v ceste. Pri teh projektih si v Partnerstvu obetajo od Evrope
najveè sredstev. Z vsemi nalobami skupaj pa naj bi kandidirali na veè
kot 500 tisoè evrov.

Zanimiva je namreè tudi okolica,
kjer v bliini stoji tudi znameniti
Napoleonov most. Praktièno je neprevozen in alostno propada.
Obnova je nujna, toda brez evropske pomoèi skorajda ne bo mogoèa. Za evropski denar naj bi v

Prgonov mlin: Nova restavracija in prenoèièa

Prometna varnost

Z akcijami do ozaveèenosti

KANAL  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Obèini Kanal ob Soèi je v septembru organiziral veè akcij na temo varnosti
v prometu. Tako je prvi teden est dijakov  prostovoljcev Strojne, prometne in lesarske ole iz Nove Gorice pomagalo otrokom èez
cesto na nevarnih odsekih.
Pie: Lora Zimic
uveljavljeni akciji - Otrok policist za en dan in Vozniki, spet smo na cesti. V obeh sodeluje tudi policija.
Foto: L.Z.

Prostovoljci so poleg pomoèi olarjem pri preèkanju ceste s svojo navzoènostjo e posebej opozarjali voznike na previdno vonjo. V neposredni
bliini ol v Kanalu in Desklah ter vrtca Kal pa je obèinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu poskrbel za postavitev posebnih
triopan znakov, ki so voznike opozarjali na olsko pot.
Drugo veèjo akcijo so pripravili v okviru projekta Evropski teden mobilnosti pod geslom Zadihajmo s polnimi pljuèi. Z akcijo naj bi
ozaveèali ljudi o nevarnosti izpunih plinov v ozraèju zaradi prometa.
S sloganom Vrnimo ulice ljudem je v èetrtek, 18. septembra, sledila
triurna zapora ulice za cerkvijo - od TIC-a do picerije Fontana - za ves
promet. V tem èasu so potekale razliène ustvarjalne delavnice in portne
aktivnosti za otroke iz vrtca in nijih razredov osnovne ole. Vodili so
jih Darja or ter tudenta fakultete za port Nejc Mariniè in Miha
Jakopiè. Med udeleence akcije so razdelili propagandno gradivo,
hkrati pa so nakljuèni mimoidoèi odgovarjali na anonimno anketno
vpraanje Ali se strinjate, da bi ulico za cerkvijo zaprli za promet in
jo vrnili ljudem?
V anketi je sodelovalo 72 vpraanih, med njimi jih je bilo 63 ZA in 8
PROTI. Navsezadnje so se nosilci omenjene akcije odloèili za zaporo te
ulice, ker je del starega mestnega jedra in predstavlja spomenik prve
kategorije.
Ob Evropskem dnevu brez avtomobila 12. septembru so si olarji prvega triletja ogledali gledaliko predstavo, medtem ko so najmlaje obiskali policisti, nekaj dni kasneje pa so otroci ustvarjali risbice na temo
prometne varnosti.
Pred Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sta e dve e

Za veèjo varnost otrok v prometu
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Èistilna akcija

VANDA COLJA, obèinska svétnica

LIG  Liki pustjé so razoèarani in jezni nad podobo kraja. Oèistili
so ga, toda po tirih mesecih je na veè mestih e bolj onesnaen kot
pred akcijo.

Zavlaèevanja
draijo nalobe

Pie: Dejan nidarèiè

Foto: D. nidarèiè

Ohranimo naim zanamcem kulturno dedièino in èisto okolje, se
glasi geslo, ki so si ga ob letonjem Dnevu zemlje izbrali Liki pustjé
in s pomoèjo pokroviteljev pripravili èistilno akcijo na obmoèju med
Kanalom in Èolnico. Nekaj manj kot dvajset èlanov drutva je v tirih
urah nabralo za zabojnik odpadkov  od vreèk, plastike, stekla in ploèevink do drugega odpadnega materiala. Poleg tega so napolnili e
dodaten zabojnik s kosovnimi odpadki, med katerimi se je znalo sedem tedilnikov, pomivalno korito, avtomobil, gume, straniène koljke
in vedra z barvami. Med odvreno kramo niso manjkali tudi okolju zelo nevarni odpadki v obliki akumulatorjev za tovornjake in avtomobile.
Ob predmetih, ki so bili preteki za èloveko fizièno moè, sta èistilcem
priskoèila na pomoè traktor z vitlom in kombi.
Liki pustjé ob tej prilonosti pozivajo vse prebivalce obèine Kanal
ob Soèi in obiskovalce, naj po svojih moèeh poskrbijo za èisto okolje
in ga ohranijo naim zanamcem, sami pa se bodo potrudili poskrbeti
tudi za kulturno dedièino.

Liki pustjé sneli maske, oèistili okolje

Projekt stoletja pod streho

Za druenje in razliène
dejavnosti

LEVPA - Dolgoletna elja krajanov Levpe po skupnih veènamenskih
prostorih, ki bi zblievali in povezovali ljudi na vasi, e dobiva svojo
konèno podobo. Domaèini so s pomoèjo obrtnikov spomladi prekrili
streho nove zgradbe, vzidali okna in vrata ter uredili strojne in elektro
intalacije, èez poletje pa tudi zunanjo podobo. Prostore bosta v novi
stavbi, ki obsega veè kot 500 kvadratnih metrov, dobila portno-kulturno-turistièno drutvo (KTD) Levpa in krajevna skupnost.
V spodnjih dveh etaah bomo uredili veènamensko dvorano, fitnes,
sejno sobo, dve pisarni in sanitarije z garderobami, v zgornjem delu
pa bodo tirje apartmaji in skupna leièa, kjer bo lahko prenoèilo do
30 ljudi," pojasnjuje Miran Jug, predsednik gradbenega odbora in
predsednik drutva. Èlani KT drutva Levpa so v stavbo doslej vloili
4500 prostovoljnih delovnih ur, za dokonèanje objekta, ki je predvideno
v prihodnjem letu, pa jih bo potrebno e veèkrat toliko, je preprièan
Jug. Za uresnièitev celotne nalobe bodo morali v Levpi zbrati dobrih
400.000 evrov. Skoraj polovico sredstev je za gradnjo namenila kanalska
obèina, 57.000 evrov je drutvu uspelo pridobiti v okviru razpisa Fundacije za port, ostalo bodo morali z delom, prispevki in nekoliko iznajdljivosti zagotoviti sami.
Tekst in slika: Nataa Ozebek

(DeSus)

Obèina je dolna skrbeti za gospodarski razvoj, saj samo ta pogojuje uspenost drugih dejavnosti. Toda Obèina Kanal ob Soèi nima izdelane osnovne dolgoroène vizije razvojnih projektov,
niti nimamo predstave, kako naj
bi bilo èez deset ali dvajset let.
Reitev so kakovostni razvojni
programi, prilagojeni posebnostim tega dela Soke doline. Za
ohranitev podeelja in kulturne
krajine je bistvenega pomena
pravilen odnos do trenja domaèih izdelkov, obrti, gospodarstva
in turizma. e vrsto let potekajo
turistièni, kulturni in portni programi v Kanalu, Desklah in tudi
po okolikih vaseh, vendar jih
ne znamo umestiti v trno nio
tako, da bi od njih imeli koristi posamezniki ali cele druine.
Menim, da imajo krajevne skupnosti jasne cilje, toda ti v odnosu
do obèine marsikdaj zvodenijo. Res pa je tudi, da je naa obèina
majhna oziroma ima majhen proraèun, zato ne more zagotavljati
hitrejega reevanja pereèih problemov in vlaganja v projekte, ki
se draijo iz dneva v dan. Skoraj nerazumljivo je, da imajo prav
vsi projekti pri naèrtovanju tudi sto ali sto petdeset odstotkov
manje vrednosti kot v èasu njihove izvedbe ali dokonèanja nalobe.
Za vse to prav gotovo potrebujemo strokovne kadre in veliko energije.
Za hitreji napredek nae obèine je potreben podupan, ki bi poklicno opravljal to funkcijo in med kopico nalog v obèinski upravi
dejavneje skrbel za pridobivanje dodatnih finanènih sredstev iz
dravnih in evropskih skladov za regionalni razvoj.
Nekoliko nerodno pa smo se lotili priprave prostorskega naèrta
Obèine Kanal ob Soèi, saj se bodo v krajevnih skupnostih zbirale
elje obèanov tako rekoè na pamet, brez predhodne vizije obèine.
Predolgo se tudi vleèejo prostorska ureditev vasi Anhovo, graditev
vodovoda Zagora in doma za starostnike. V zadnjem primeru bi
bilo smiselno poiskati drugo lokacijo, saj je tista v Kanalu po izjavah
obèanov neprimerna.
Vèasih imam obèutek, da pri delu obèinskega sveta prevladujejo
strankarski interesi, ki zapeljejo elene cilje v napaèno smer. Od
upana pa prièakujem, da bo znal prisluhniti obèanom. Veliko veè
in bolj kakovostno bi morali ljudi obveèati o delu in naèrtih obèine
- tudi v glasilu Most.

Foto: Osebni arhiv

Oèistili, a ne za dolgo

Drutveni prostori pod streho, a e ne konèani

se (s)poznamo

IZ OÈI V OÈI

4

Marijan Nanut, predsednik PD Valentin Staniè iz Kanala

Da si nekdo in nekaj naredi!

Ne vem, èe je danes res manj prostovoljstva. Verjetno se izkazuje v drugaènih oblikah. Res pa je, da ga je manj v drutvih. Drutva se vse
bolj profesionalizirajo. Ljudje preprosto ne zmorejo veè, ne fizièno ne finanèno.
Tako o prostovoljnem delu v drutvih in zdruenjih razmilja predsednik planinskega drutva, tajnik pri odbojkarjih in veteranih, èlan turistiènega
drutva, balinarskega kluba, nekdanji predsednik krajevne skupnosti in nekdanji obèinski svetnik. Predvsem pa po dui in srcu Kanalec.
Sprauje: Ksenija Èernuta
Slike: Damijan Volk; osebni arhiv
Staniè, zdaj pa se pripravljamo
na praznovanje 30. obletnice delovanja drutva. Veliko pozornosti
namenjamo mladim v obeh mladinskih odsekih, e veè let obnavljamo planinsko koèo pod Jeo in
smo v zakljuèni fazi. Najveè teav
imamo z elektrièno napeljavo, ki

Na katere svoje doseke oziroma
doseke drutev, kjer ste dejavni,
ste najbolj ponosni?
V planinskem drutvu sem najbolj
ponosen na to, da mladinski odsek
raste. Med 150 èlani drutva imamo namreè kar 80 osnovnoolcev.

Marijan Nanut: Vse delam z veseljem ...

Kako vam sploh uspeva krmariti
med vsemi temi vlogami? Ste
namreè e v rednem delovnem
razmerju.
Zelo naporno je, vendar vse delam
z veseljem. Dnevi so vedno polni.
Tudi èe sem kakne pol ure prost,
ne poèivam, ampak razmiljam,
kaj bom poèel naprej ali èe nisem
morda èesa pozabil. Na to sem se
e navadil. To je del mene. Tega
ni moè opisati. Je res veliko napora,
ampak ko ti kaj uspe, na vse pozabi. To je podobno kot hoja v
hribe. Vso pot se napreza, toda
ko pride na vrh, je ves trud pozabljen in e se ozira po sosednjih
vracih. Nekateri to doivljajo na
portnem podroèju, drugi kje drugje, jaz sem si paè izbral to, kar

poènem. Je pa res, da vèasih tudi
ne gre.
Kaj vam trenutno jemlje najveè
moèi in èasa?
Utrinek s pohoda po dolini Idrije

je pred desetletjem tu e obstajala.
Na Jelenku naèrtujemo skupaj z
domaèini postavitev bivaka, organiziramo planinske izlete, v prihodnje pa nameravamo veèjo pozornost dajati pohodom v visokogorje.

Pri veteranih me veseli, da smo
uspeli obnoviti veteranski dom in
da smo zbrali skupaj kar 200 èlanov. Iz èasov, ko sem bil e predsednik krajevne skupnosti, sem
najbolj zadovoljen, da smo se med
graditvijo obeh elektrarn znali od-

... v naem planinskem drutvu ...

... in pri naih odbojkarjih

Zagotovo tajniki posli pri odbojkarskem klubu. To je zares naporno. e posebej, ko prihajajo tuji
igralci in se sreèujem z njihovim
jezikom. Nikoli ne vem ali sem res
vse pravilno razumel. Klub je po
dolgih letih spet v evropskih tekmovanjih. Nastopamo v pokalu
CEV in inter- oziroma srednjeevropski ligi, kjer je vse veliko bolj
profesionalno. Pri planinskem drutvu smo letos veliko dela vloili v
prepoznavnost Valentina Stanièa.
V ta namen smo ustanovili celo
posebno sekcijo Projekt Valentin

Skupinski pozdrav s Èavna

se (s)poznamo

Vae delo je v veliki meri prostovoljno. Kaj vas ene, da se
tako razdajate v èasu, ko je vse
manj prostovoljstva?
Zakaj e vedno vztrajam? Verjetno
imam to malce v genih. Tudi moji
predniki so bili podobni. V nai
druini je bilo vedno pomembno,
da si (bil) nekdo, da si nekaj poskual narediti. Svojo mladost sem

preivel tu na kanalskem 'placu' in
rad vidim, da gre razvoj mojega
kraja naprej.
Kako pa vae delo sprejema druina in kako okolica?
Ja, doma sem pa res bolj malo. V
glavnem pridem le pojest in veseli
so, da me takrat vidijo. Kaj veè mi
niti ne utegnejo povedati. ena
dri vse tiri vogale hie, ja. Pa tudi
otroci ji veliko pomagajo. V druini
imam res neverjetno razumevanje.
Ljudje pa, mislim, da moje delo
cenijo, èeprav mi tega navadno ne
povejo naravnost.
To nekako zazna(va)m.

Na Jalovcu - dokazljivo!

Pavel Medveèek, 75-letnik

Poèivalnik za ustvarjanje

Slikar, grafik, etnolog, nenehen
raziskovalec, zbiralec kulturne dedièine in e bi lahko natevali se
je rodil 8. avgusta 1933 v Anhovem. S svojim delom in prispevkom pri ohranjanju narodovega
bogastva si je prisluil naziv èastnega obèana Obèine Kanal ob Soèi
in zaslunega èastnega èlana Etnolokega drutva Liki pustjé. Za
zadnjega in za nae zanamce je
poskrbel z zapisi, slikami in zbiranjem strokovnega etnolokega
gradiva, tako da je zgodovina pustnih mask iz Liga dobila pisno in likovno podobo.
Liki pustjé so v zahvalo za dobro
in dolgo sodelovanje pripravili
Pavlu konec avgusta manje preseneèenje  zabavo za rojstni dan.
Ob tej prilonosti so pustjé proslavili tudi sprejem drutva v mednarodno zdruenje evropskih karnevalskih mest (FEEC).
Slovesnosti se je udeleila tudi
podupanja Milica Zimic in slavljencu izroèila darilo kanalske obèine, izjemoma samo zanj zaigrala
na harmoniko in zapela v duetu s
svojim soprogom.
Drutvo Liki pustjé pa je Pavlu
podarilo udoben poèivalnik in najnujneje, kar spada h kakovostnemu fiziènemu poèitku. Ta je
predpogoj za duhovno ustvarjanje, ki ga pri Pavlu nikoli ne zmanjka.
Èe bi menil, da so se v drutvu
preveè polenili, so ga oboroili
tudi z lesenim izganjalcem lenobe in z vsemi pooblastili za njego-

vo uporabo.

Pavel Medveèek in drugi tako ali
drugaèe znani in zasluni prebivalci Obèine Kanal ob Soèi so
marsikaj naredili, napisali, ustvarili. Nekateri e vedno prebivajo
tu, veliko pa jih je odlo v svet.
O njih premalo vemo, predvsem
je premalo podatkov zbranih in
posredovanih iri javnosti. Zato
v drutvu Liki pustjé zagotavljajo, da se bodo e naprej trudili
obveèati, ozaveèati in spodbujati ustrezne intitucije k dejavnejemu delovanju tudi v tej smeri.
Mira Bandelj
Foto: M. B.

reèi drugim zahtevam do Sokih
elektrarni in tako prili do portne
dvorane. Kot nekdanji svetnik pa
bi izpostavil predvsem prelomnico
v pogovoru med gospodarstvom
in obèino. To je omogoèilo razvoj
gospodarstva in s tem tudi izboljalo vplive na okolje.
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Jubilant Pavle Medveèek

Ian Kain, na atae v Bruslju

Lahko smo ponosni nase

V belgijski in evropski prestolnici slubuje e drugo leto. Dela na veterinarskem in fitosanitarnem podroèju v povezavi z zdravjem in varstvom
rastlin in ivali. Sodeluje pri pripravi evropskih predpisov, to je uredb, direktiv in sklepov za Svet Evropske unije (EU), ki je zakonodajni in
politièni organ ter zelo pomembna ustanova evropske povezave. Drugaèe je atae Kain doma iz Deskel.
zelo spretno uporabljala orodje in
mehanizme Sveta EU ter uspeno
uveljavila svoje interese.
Kakne pa so Vae izkunje z
naim predsedovanjem EU,
gospod Kain?
Osebno ga ocenjujem kot zelo
pozitivno. Po vseh odzivih kolegov
ataejev, politiènih krogov drav
èlanic in evropskih medijev smo
lahko ponosni, da smo svojo vlogo
odigrali zelo strokovno, odgovorno
in uspeno.

z dogajanjem v EU. Mogoèe bi se
morali bolj iskreno veseliti teh uspehov, s katerimi smo se postavili ob bok veèjim dravam èlaniFoto: V. P.

Podroèji veterine in fitosanitarnih
zadev sta po njegovih besedah
zelo obseni iz vidika pridobivanja
zdrave hrane in varovanja okolja
oziroma rastlin, ivali in predvsem
èloveka:Moja sluba ataeja obsega vsakodnevno delovanje v Svetu EU, kjer s kolegi iz ostalih drav
èlanic usklajujemo stalièa in pripravljamo predpise, pravi in pristavi, da so interesi Slovenije vedno
vtkani v vse ravni strokovne obravnave in politiènega odloèanja.
Na vpraanje, ali je v taknem aparatu teko uveljavljati slovenske
interese, se rahlo nasmehne:
Glede na 27 drav èlanic si lahko
predstavljate, kako je s tem.
Vendar mislim, da je EU razvila
dovolj dober sistem, ki deluje in v
katerem lahko vsaka drava uveljavi svoje interese. Seveda, èe so
ti tehtni, strokovno podprti in deleni posluha sogovornikov, da jih
podprejo.
Slovenija je po njegovem doslej

In kako so iz Vaega gledièa
predsedovanje spremljali slovenski mediji?
Po eni strani so evropske zadeve
zelo oddaljene od lokalne tematike
in problematike, zato je bilo verjetno tudi poroèanje malo bolj oddaljeno. Seveda so bili na razpolago spletni portali, èasopisi in rubrike, kjer se je lahko vsak seznanil

Ian Kain

cam, ki so e predsedovale povezavi.
Poleg tega je Slovenija med predsedovanjem pokazala svojo kulturno pestrost in raznolikost, meni
Kain in doda, da se je skozi tevilne
prireditve predstavila kot izredno
atraktivna turistièna destinacija, ki
ni zanimiva samo zaradi svojih naravnih lepot, ampak tudi zaradi
kulture, obièajev, kulinarike in cenovne dostopnosti.
In kateri so po mnenju naega sogovornika najbolj zanimivi in prepoznavni slovenski izdelki v evropskem prostoru. To so zagotovo
potica, gibanica, kraki prut in
slovenska vina, odgovori Ian Kain. V Bruslju ostaja e kakno leto,
potem se bo najverjetneje vrnil v
Slovenijo in na Veterinarsko upravo, kjer je zaposlen. Tako bo spet
blie Desklam, kjer ima svoje najblije.
Valter Pregelj
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DEJAVNOSTI & DOSEKI

Jubilejno liko poletje

Poslanstvo dela z mladimi
LIG - Farov s kapelico so v zadnjih desetletjih zaznamovala poletja, ki so dvorièe upnièa, igrièe, travnike in polja napolnila z otrokim
veseljem, s smehom, pesmijo, a tudi z jokom. Zvonjenje pa mlade vselej vabi k molitvi in sveti mai. Tradicija likih sreèanj je farov letos
prerodila e tridesetiè.
Pie: Nika Jereb
v upniji ni bilo, so dobili duo,
polno otrokega veselja in poèitnike razposajenosti.
V prijateljevanju z duhovnikom
Vinkom Kobalom, takratnim upnikom v Desklah, in z duhovniki
iz ostalih upnij, so v Ligu zaèeli
in nadaljevali z rednimi sreèanji
za strenike, za uèence vijih razreFoto: N. Jereb

Idejni oèe likih sreèanj, duhovnik
Joe Pegan, se takole spominja
svojega prvega sreèanja z Marijinim Celjem: Bilo je julija 1975.
Travniki so bili e pokoeni in poletje je arelo v vsej polnosti.
Zvonovi so peli in vabili k veèernicam tiste prazniène  novomane nedelje gospoda Branka iz Èol-

Po doivetem dnevu v vrsti za veèerjo

dov osnovne ole in z majskimi
dnevi zbranosti za mladino.
Polni mladostnega navduenja so
uresnièevali podobo dela z mladimi, ki se je prijela in klicala k nadaljevanju. Lig je za mnoge postal
pojem izkunje, ki bogati in osreèuje; upnièe pa prostor, ki vabi
in klièe.

Z leti, potem ko se je delo s streniki in olsko mladino dodobra
uteklo, so vsebine dopolnjevali in
nadgrajevali. Rednim skupinam iz
razliènih upnij so se pridruile e
skupine mladih iz kofijske gimnazije v Vipavi in od drugod. V
Ligu, sredi prekrasne narave in prijaznih ljudi, ki so bili temu poslanstvu vedno naklonjeni, se je rojevalo eno prvih ariè dela za mlade. Ob tem se je utrjevala duhovnika skupnost in medupnijsko
sodelovanje v skrbi za celovito
vzgojo mladine.
Prihajali so zelo radi - vsi: otroci
in duhovniki, gospodinje in sodelavci.
Odzivi so bili skoraj vedno odlièni
in upnièe velikokrat premajhno.
Vzduje prekratkih sreèanj, kot
so vedno ob slovesu toili mladi,
je bilo èudovito. Viek je obièajno
dosegalo pri igrah in petju, prav
gotovo pa pri sv. maah v kapelici,
kjer so se odlièno povezovali s starejimi in otroki, ki so iz vasi tako
radi prihajali v njihovo drubo.

V Lig prihajajo vedno nove generacije. Skupine otrok so zadnja leta
obièajno manje.
Ne samo, ker je otrok veliko manj,
paè pa tudi zato, ker je sedaj veè
monosti kot nekoè.
Duhovnik Pegan e doda: Zdi se
mi zelo pomembno, da vsi: vaèani
in upljani ter duhovniki in sodelavci vztrajamo v poslanstvu, ki

Navduenja poln zaèetek
Med poèitnicami leta 1978 se je
zaèelo. Prve dni julija so s streniki
iz sosednjih upnij tedanje kanalske dekanije in od drugod povsem napolnili Marijaceljsko upnièe. Rane potresa izpred dveh let
so bile nekoliko ozdravljene, hia
skromno opremljena, navduenje
pa tako! Prostori, ki bi drugaèe
samevali, ker stalnega duhovnika

nas je nepreklicno povezalo. Nae
pogumno nadaljevanje naj se krepi
v ivi in osebni navezi z Gospodom. Tu najdimo moè za skromno
obnovo upnièa in redno vzdrevanje; prav tu, tudi razloge za odgovorno ljubezen, ki nas klièe k
stalni skrbi za vzgojo mladih.
Za poèitniki oddih in tematska
sreèanja v okrilju upnièa bi se
zagotovo odloèale tudi druge skupine mladih in ostalih romarjev, a
je al to nemogoèe zaradi prostorskih zmogljivosti in zmonosti upnièa. To je sedaj potrebno celovite obnove.

Zanimanja veliko, prostora
malo

Foto: N. Jereb

nice. Velik, z belimi nageljni okraen, na travnik nad stopnice poevno postavljen kri, je klical v
pozdrav novomaniku in vsem,
ki so prili od blizu in daleè.
Po dveh letih kaplanovanja v Tolminu in Kopru je bil imenovan za
upnijskega upravitelja na Gorenje
polje in Marijino Celje z Zapotokom.
Spomini so oiveli in Jezus  Dobri
pastir je hotel, da se neko duhovniko ivljenje uresnièi tam, kjer
so dobri ljudje ukoreninjeni v skromno zemljo, ejni resnice in laèni
Boga, pripoveduje duhovnik Pegan in zanosno povzame izrek
Pusti svoj dom in pojdi tja, kamor
poiljam te.
Pel si ga je med vonjo, na jesen
leta 1977, v katrci, ki je bila, tako se mu je zdelo, vedno prepoèasna.

arièe dela z mladimi

Sedaj, po tridesetih letih rednega zbiranja, potem ko smo morali na pot, ki jo po kofu izbira
Boja previdnost, sreèujem mnoge prijatelje, ki se Liga spominjajo s hvalenostjo in veseljem.
Kako tudi ne, saj so prav tam,
skozi razlièna sreèanja in vsebine, odkrivali lepoto prijateljstva, poglabljali izkunjo vere
in ob drugih bogatili svoje èloveko dostojanstvo. Prav to so
bili vedno cilji vsega naega prizadevanja in pedagoki predznak vseh sreèanj: plemenititi
èloveke vezi in odkrivati smiselnost èlovekove duhovne rasti, z navduenjem pripoveduje
duhovnik Joe Pegan.
Vseeno pa naj mlada srca tudi
iz domaèe in okolikih upnij
dosee rek, ki ga je uporabil
duhovnik Joe: In Gospod vsejal je seme, naj kali in raste!.

Z mladimi v veselem prepevanju duhovnika J. Pegan in Bogdan pacapan.

Naj se v Ligu ohranja in krepi
èut za polno podobo mladega
èloveka!
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Slovesno na vrhu Triglava

Izmerjena vztrajnost pred 200 leti

KANAL - Planinsko drutvo Valentin Staniè se je sredi septembra s postavitvijo spominske ploèe in kulturnim programom pri Domu Valentina
Stanièa pod Triglavom spomnilo pogumnega dejanja svojega rojaka.
Duhovnik in alpinist Valentin Staniè se je namreè pred 200 leti kot
èetrti Zemljan povzpel na Triglav in mu prvi izmeril viino.
Tekst: Nataa Ozebek,
Slika: Bruno Bizjak

Slovesni in moèni vtisi s Triglava

Valentin Staniè je kljub omahovanju vodnika, v deju in snenem
viharju vrh Triglava osvojil 21. septembra 1808 (nekateri viri govorijo
o 23. septembru), mu s pomoèjo barometra doloèil viino in ga tudi
podrobno opisal. Za tiste èase nevarnega podviga se Staniè v svojih
zapiskih spominja po tevilnih prepadih, pred katerimi si je moral
z obema rokama zatiskati oèi, in po svojem vodniku, ki nad njegovim
poèetjem ni bil niè kaj navduen.
Prireditev, ki so jo ob dvestoti obletnici izmere Triglava pomagali
pripraviti uèenci in uèitelji kanalske
osnovne ole, so nato ponovili e
sredi oktobra pri domaèem planinskem domu pod Jeo. Tu so odprli
tudi stalno razstavo del, ki so jih
otroci izdelali v okviru olskega
projekta o Stanièevi dedièini.
Toda vznemirjenosti in vzhièenosti
ob zvokih trobente in saksofona,
igranja slovenske in planinske himne na vrhu naega osemtisoèaka
udeleenci slavnostnega dogodka
e dolgo ne bodo pozabili.
Do Stanièevega doma se nas je
tistega sobotnega popoldneva
povzpelo 56 pohodnikov, naslednji
dan pa se nas je skupina 27 planincev - tako kot Staniè pred 200
leti - kljub nekoliko slabemu vremenu povzpela na oèaka, ki ga je
bil èez noè rahlo pobelil sneg, se
poti spominja Marijan Nanut,

predsednik planinskega drutva.
Po moènih vtisih s Triglava si lahko le elimo, da bi znali tudi drugaèe delovati tako sinergièno oziroma povezovalno, kot smo delovali
na nadmorski viini 2864 metrov,
dodaja Nanut.
Èlani drutva - teh je skupaj z mladinsko sekcijo kar 150 - pa e snujejo nove podvige, saj bodo naslednje leto praznovali 30-letnico delovanja drutva ali - bolje reèeno
- zdruitve planinskih skupin iz Kanala in Anhovega. Spomladi jih
èaka njihov najbolj znani tradicionalni pohod Po stopinjah Valentina Stanièa, e prej pa bodo v decembru povabili na pohod iz Kanala èez Kanalski Vrh do 787 metrov visokega Jelenka. Na njem si
drutvo prizadeva skupaj s krajevno skupnostjo Bate - Grgarske Ravne urediti tudi manji bivak.

Kanalska mlade

Poleti zunaj, a kam pozimi?
Pie: Ana Skrt
Mladi po veè kot tirih letih urejanja e naprej ostajajo pred zaprtimi
vrati prostorov in brez monosti, da bi se ob razliènih dogodkih in prireditvah druili tudi pozimi. V kanalskem mladinskem klubu pravijo,
da prostori niso konèani predvsem zaradi prenizkih finanènih sredstev,
ki jih obèina namenja ureditvi mladinske problematike tako v Kanalu
kot v Desklah. Poleg tega je obèina zaradi smiselnosti razporeditve in
veèje uporabnosti KKM-ju dodelila dodatne prostore, kar pomeni, da
je treba spremeniti tudi gradbeno dokumentacijo, ki je podlaga za
pridobitev uporabnega dovoljenja.
Trenutno èakamo novo razlièico gradbene dokumentacije, ki naj bi
bila izdelana v kratkem, nato naj bi se zaèelo z deli. Kdaj bodo prostori
dokonèani in kdaj bomo imeli uporabno dovoljenje pa je zopet odvisno
od denarja, ki ga je obèina pripravljena vloiti, pravi predsednik mladinskega kluba Grega Veluèek in poudarja: Obèina je dokonèanje
prostorov obljubila, vendar toènega datuma ni doloèila.

zeleno luè za njihovo uporabo.
V obèinski upravi se namreè bojijo, da bi se v nasprotnem primeru
lahko ponovil primer diskoteke Lipa.

portne igre in druge prireditve
Prireditelji portnih iger tri na tri so bili z letonjo udelebo zadovoljni.
Preprièani so, da bi bila ta ob boljem vremenu e bolj tevilèna. V
KKM dodajajo, da je to prireditev, ki za sponzorje ni zanimiva, zahteva
pa velika finanèna sredstva. Da bi bile nagrade bogateje in bi prilo
e veè tekmovalcev.
Foto: KKM

Letonje mladinsko dogajanje v èasu do jeseni ni bilo ravno produktivno.
portne igre tri na tri so kljub slabemu vremenu privabile lepo tevilo
mokih, nekaj manj enskih ekip, zato pa se z obiskom ne more
pohvaliti glasbeni festival Kontrada. Sezono na prostem je popestril
e turnir v odbojki na mivki. Toda hladni meseci so pred vrati, Klub
kanalske mladine (KKM) pa e vedno ni odprl svojih prostorov.

Pojasnila obèinske uprave
Obèina je lani za ureditev prostorov KKM-ja namenila 11.908,92 evrov,
letos pa 21.580,02 evrov.
Poleg navedenih strokov za nalobo v prostore KKM je imela obèina
tudi stroke izdelave projektne dokumentacije, na podlagi katere je
bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, in stroke zaradi spremembe
projektov za izvedbo del, pojasnjuje upan Andrej Maffi in dodaja,
da je do odstopanja od projektne dokumentacije prilo zato, ker je
KKM izvajal dela v lastni reiji.
Spremembe projektov so v zakljuèni fazi. Na podlagi predraèunov
bo obèina poiskala izvajalce, s katerimi bo pridobila tudi uporabno
dovoljenje in uradno predala prostore KKM-ju v upravljanje, pravi e
upan Maffi ter sodelovanje med obèino in klubom oznaèuje kot dobro: Veseli me, da KKM razume, da je potrebno prostore tako urediti,
da bodo dobili uporabno dovoljenje in da bodo nae inpekcije dale

Merjenje moèi med mladimi

Zadnja prireditev, ki so jo organizirali v kanalskem mladinskem klubu,
je bil festival Kontrada. A letos, al, s slabim obiskom.
Obèina je letos omenjenemu festivalu namenila 2.100 evrov, klub pa
4.298 evrov, ki so bili namenjeni za mladinsko kulturo.
V KKM za prihodnjo sezono naèrtujejo podobne prireditve v elji, da
bi dobili veè obèinskega denarja. Zaradi velikih nalob v èistilno napravo
v Desklah in vodovod Kal nad Kanalom pa se sredstva drutvom in
ostalim skupinam v prihodnjem letu ne bodo poveèala, opozarja e
upan Maffi. Lahko potem prièakujemo e eno bolj klavrno poletje, se
sprauje kanalska mladina.
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Strelsko drutvo Salonit Anhovo

Nastreljali e 50 letnih krogov

Lep sonèen dan je poskrbel za prijetno poèutje vseh, ki smo se zbrali v Prelesju ob èastitljivi 50-letnici delovanja Strelskega drutva Salonit
Anhovo. Sreèanja so se udeleili vsi dejavni in nekdanji èlani in èlanice drutva, predstavniki strelskih drutev in klubov, s katerimi najveè sodelujemo in tekmujemo ter predstavniki organizacij, ki nam vsa stojijo ob strani in nas tako ali drugaèe podpirajo. e posebej smo bili poèaèeni
in ponosni, ker nas je obiskal na olimpijski junak Rajmond Debevec z druino.
Pie: Henrik Valentinèiè, predsednik SD Salonit Anhovo

Ureditev prostorov in
strelièa

Tekmovalni doseki
Èlani drutva od leta 2000 naprej
redno tekmujejo s standardno zraèno puko na ligakih tekmovanjih 3. dravne lige in s serijsko zraèno puko na tekmovanjih DSLS.
Poleg ligakih tekmovanj se udeleujejo e vseh ostalih tekmovanj pod okriljem SZS, za katera
doseejo predpisane norme.
V zadnjih letih so tako Salonitovi
strelci nastreljali nekatere vidneje
rezultate in uvrstitve na dravnih
prvenstvih v èlanski, veteranski,
upokojenski in invalidski konkurenci. Poleg tega nastopajo tudi
na regijskih prvenstvih, spominskih
in drugih tekmovanjih s serijsko
zraèno puko, serijsko malokalibrsko puko in pitolo, vojako puko, prav tako pa tudi s standardno
zraèno puko v regijski in 3. dravni ligi.
Drutvo odlièno sodeluje s sorodnimi organizacijami na tem obmo-

Foto: Arhiv SD

Druina je v prvih letih opravljala
svojo dejavnost na prostem in v
avli Kulturnega doma v Desklah,

tega leta. Leta 1991 pa je druina
pridobila e dodatni prostor, kjer
je uredila garderobo in skladièe
za strelski material. V teh prostorih
drutvo deluje e danes.

Foto: Arhiv SD

Vse se je zaèelo 29. aprila 1958,
ko je bila Strelska druina Anhovo
prviè vpisana v register drutev pri
Okrajnem ljudskem odboru Gorica.
Zaèetki so bili teki, saj je bila
druina po pripovedovanju starejih èlanov kar tevilèna, strelska
oprema pa zelo skromna (samo
par zraènih puk). V tistih èasih so
se ustanavljale strelske druine
(SD) skoraj v vsaki vasi in bile vèlanjene v Okrajni strelski odbor Gorica. Ta je leta 1961 tel skupno 22
druin in imel 1.464 èlanov.
Veliko del se je opravljalo in se e
vedno opravlja prostovoljno. Tako
kot takrat tudi e danes èlani druin sami nabavljajo strelski material
in opremo. Veè druin je prav zaradi pomanjkanja denarja in prostorov konèalo s svojim delovanjem.
Danes so na tem obmoèju samo
e tri drutva: SD Panovec in TSK
ZLD Gorica iz Nove Gorice ter
SD Salonit Anhovo.

Anhovski strelci: Dejavni, skromni, vztrajni in gostoljubni

nju in razvijanju strelskega porta
v obèini, nabavi strelske opreme
ter na strokovnem izobraevanju
èlanov.
Tekmovalni cilji pa so sodelovanje
v 2. ali 3. dravni ligi, v DSLS, udeleba na regijskih prvenstvih in
tekmovanjih, na dravnih prvenstvih in na portnih igrah upokojencev ter na ostalih tekmovanjih
z zraènim orojem, ki jih bo razpisala Strelska zveza.
Drutvu v vseh teh letih stoji ob
strani druba Salonit Anhovo, ki
jim daje v uporabo strelièe in
strelièni prostor.
V zadnjem èasu pa je strelcem v
veliko pomoè in podporo tudi
podjetje Soke elektrarne, ki jim
pomaga pri nabavi strelskega materiala, opreme in zagotavljanju
prevozov na tekmovanja.

Iz slavnostnega govora
predsednika drutva:

Z Zlato plaketo SZS in v drubi Rajmonda Debevca (drugi z desne)

nato pa se je preselila v prostor
na njegovi desni strani, v dananjo
stekleno dvorano. Kasneje so Salonitovi strelci prenesli svojo dejavnost v kletni prostor tovarnikega
samskega doma, kjer so se najprej
ob menjavi sprehajali do tarè, dokler niso tarè zaèeli menjavati s
pomoèjo roènih priprav. Leta 1984
so èlani s prostovoljnim delom uredili in opremili strelièe z avtomati
za prenos tarè. Otvoritev avtomatskega strelièa je bila 21. junija is-

èju in trenutno teje 27 èlanov,
med njimi je 13 pionirjev, mladinka, mladinca, est èlanov in pet
veteranov.

Prihodnji cilji in naèrti
Razvojni cilji Strelskega drutva
Salonit Anhovo e vedno temeljijo na vzpodbujanju k èim bolj
mnoiènemu obisku olskega strelskega kroka, na temeljiti in kakovostni vadbi pionirjev, na ohranja-

Èeprav smo majhni, smo dejavni,
vztrajni in skromni. To nas drui
in povezuje, da se imamo lepo.
Trmasto vztrajamo na zaèrtanih
poteh leto za letom, kljub skromnim sredstvom, s katerimi vsako
leto razpolagamo, po pravilu malo
od tu, malo od tam, malo od tega,
malo od onega, a e najveè iz lastnega epa. Vsem, ki nas tako ali
drugaèe podpirajo smo za vsako
podporo zelo in iz srca hvaleni.
Ukvarjamo se paè s portom, kjer
ni oge, kjer na veèini tekmovanj
ni niti gledalcev, s portom, ki ob
sedanji profesionalizaciji vojske
dobiva vse veèji pomen pri strelski
usposobljenosti obèanov, predvsem mladine, s portom o katerem se malo govori, prikazuje na
televiziji in o njem pie, s portom

kjer mediji e vedno napiejo par
vrstic le ob najveèjih uspehih ali
neuspehih strelskih asov, ampionov, kot je na prijatelj in olimpijski prvak iz Sidneya 2000 - Rajmond Debevec.
A kljub vsemu temu bomo vztrajali, drali skupaj in s skupnimi
moèmi vlekli ta voz dalje, upam
da e naslednjih 50 let.
Drutvo je za 50-letno uspeno
delovanje prejelo tudi Zlato plaketo Strelske zveze Slovenije.
V elji, da bi bilo sreèanje èim
bolj popolno, na alost prirediteljev le ni bilo vse po njihovih
eljah in prièakovanjih. Sreèanja
se namreè ni udeleil nihèe iz
obèinske uprave in krajevne
skupnosti.
V letu 1995 je SD Salonit Anhovo postalo èlan na novo ustanovljene Strelske zveze Slovenije
(SZS), ki je pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS)
in polnopravna èlanica Mednarodne strelske zveze (ISSF) ter
Evropske strelske organizacije
(ESC). Tedaj belei drutvo tudi
najveèje tevilo èlanov od ustanovitve pa do danes in sicer
53, med katerimi je bilo kar 25
pionirjev. V tem letu so zaèeli
tudi s tekmovanjem Redni
meseèni turnirji, ki se na koncu
zakljuèi z Velikim finalom. To
tekmovanje poteka e danes.
Strelska druina se je leta 1997
na podlagi zakona o drutvih
preimenovala v Strelsko drutvo
Salonit Anhovo in to ime nosi
tudi e danes.

se (s)poznamo

9

Projekt LJUDEM

Naj ne utone v pozabo!

Fundacija Banjke in Trnovske planote (Fundacija BIT) je z LJUDEM 
LJUdska DEdièina za Muzeje poimenovala projekt, ki ga denarno podpirajo Islandija, Liechtenstein in Norveka prek Finanènega mehanizma
Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norvekega finanènega
mehanizma. V tem projektu, ki je zaivel pred letonjim poletjem, sodeluje tudi zunanji partner Intermusic center Norway, ki ga predstavlja
profesor Kjell Skyllstad.
Pie: Darja Skrt
Dolgoroèni cilj projekta LJUDEM
je vzpostavitev mree lokalnih ekomuzejev na obmoèju Banjke in
Trnovske planote, ki se bodo navezovali na mreo muzejev tradicionalnih obrti na Gorikem. Da bi ta
cilj dosegli pa je potrebno predhodno raziskati teren in pripraviti
vsebinski del za bodoèe muzeje.
Zaèetni del projekta obsega raziskavo o oblaèilni kulturi in dedièini
na Banjki planoti pod strokovnim
vodstvom dr. Marije Makaroviè
in mag. Inge Miklavèiè Brezigar,
glavni organizator pa je bilo Turistièno drutvo Lokovec. Vodja projekta Miro uligoj Bremec je k
sodelovanju med drugim povabil
tudi portno-kulturno-turistièno
drutvo (KTD) Levpa in Turistièno drutvo Kal nad Kanalom.
Marta Levpuèek iz Drutva ena,
ki deluje v okviru KTD Levpa, se
spominja zaèetka njihovega sodelovanja v tem projektu: Èeprav
smo pristopili nekoliko bolj pozno,
smo skupaj z Damjano Goljevèek, Anico Ipavec, Adico Skrt
in Natao abar zagrizle v delo.
Seveda si nismo predstavljale, da
gre to zelo poèasi, da je obujanje
spominov vèasih zelo dolgotrajno
in utrudljivo poèetje. Ker smo
imele na razpolago malo èasa, smo
veliko informacij dobile ele, ko
se je del projekta e zakljuèil ter

so 28. junija v Lokovcu imeli odprtje razstave in predstavitev zakljuèkov prvega dela tega projekta.
Kljub temu v drutvu ena niso izgubile volje. Nasprotno. Odloèile
so se, da z zbiranjem nadaljujejo,
saj so ugotovile, kako hitro gredo
stvari rade v pozabo.
Marto je navduil resen in strokoven pristop: Zdelo se nam je
zelo pomembno, da moramo
zbrati èim veè informacij o predmetih ali slikah, ki smo jih dobile

na terenu. Tudi pri popisu ivilj,
krojaèev in èevljarjev je bila potrebna temeljitost. Poleg imena in
priimka ter letnice rojstva smo
morale zabeleiti e, pri kom in
koliko èasa so se uèili, obdobje,
ko so delali samostojno, kje so opravljali dela, na primer doma, po
hiah, ter kdo nam je posredoval
informacijo. Podatke smo zapisale
na posebne obrazce, ki bodo podlaga za prihodnji arhiv.«
Veliko fotografij je posodila Pavlina Levpuèek. Po njih so v drutvu
ena ugotavljali naèin oblaèenja,
uporabo modnih dodatkov in okraevanja prostora. S taknim delom so prizadevne enske spodbudile ljudi, da so zaèutili nao dedièino in potrebo po njeni ohranitvi.
V Kalu nad Kanalom so se iz
tamkajnjega Turistiènega drutva
dejavno vkljuèili v projekt Elza Paviè, Darja Rijavec, Marta in Stanko Murovec.
Pavièeva na primer e veè let sodeluje z razliènimi drutvi in organizacijami v projektih ohranitve
kulturne dedièine: Poleg zbiranja
gradiva se pri tem vzpostavijo tudi
moène vezi s preteklostjo in bogati
se zavest lastne identitete. Tako
se bolje zave vrednot v svojem
okolju, zave se dragocenosti znanja in veèin, ki so ti jih posredovali
stari in stari stari in so se ti do
zdaj mogoèe zdeli nekaj vsakdanjega in samoumevnega. Mislim,
da je prav, da se nadaljuje s projektom, da se nadaljuje z zbiranjem
gradiva, ker se bo le na tak naèin
e naprej razvijal pozitivni odnos
do dedièine naih prednikov in
znanja, ki so nam ga zapustili.

Botjan Mavriè, zlati maturant

Zbral je 33 od vseh 34 monih toèk in tako veè kot uspeno konèal
olanje na kofijski gimnaziji v Vipavi. Skromen 19-letnik iz Zagabrce
pri Gorenji vasi je sedaj tudent, te vrstice pa so nastale po kratkem
klepetu pred njegovim odhodom v Ljubljano.
Sprauje: Ksenija Èernuta
Foto: Darko Humar
Kako vam je uspelo doseèi tako
dober rezultat na maturi? Ste
se veliko uèili?
Niti ne. V bistvu sem se uèil vsa
tiri leta po malem. Malo veè pred
testi in prav tako malo veè pred
maturo. Sicer pa niè posebnega.
Ste prièakovali, da vam bo lo
tako dobro?
Ne, taknega rezultata nisem prièakoval. Preprièan pa sem bil, da
bom opravil, ker sem bil dober e
pri poskusni maturi.
Ste imeli pred izpiti kaj treme?
Ne, ker mi ni lo za toèke. Vpisal
sem se na fakulteto, kjer ni pretirano velikega zanimanja tudentov.

In za kaj ste se odloèili?
Za fiziko.
Zakaj ravno fizika?
Ker mi je veè. Zanima me predvsem moderna fizika, zanjo pa
sem se navduil ob branju knjig.
Radi berete?
Ja. Predvsem znanstveno fantastiko.
Kaj e poènete v prostem èasu?
Obèasno se ukvarjam s fotografijo.
Zanima me tudi raèunalnitvo. Uivam v naravi.
Kakni pa so vai naèrti za
prihodnost?
Bom videl, kako mi bo lo na faksu.
Po diplomi bi rad dobil slubo v
kaknem koncernu.

Noa, naj bo delovna, vsakdanja ali praznièna, odraa tako
osebnost posameznika kot tudi
duh èasa in prostora. V njej se
zrcalijo potrebe, uporabnost in
sanje. Odraa razmere in duha
nekega èasa. Èeprav pozabljene
v skrinjah ali v zapuèenih kotih
omare, nas opominjajo na nae
prednike in njihovo dragoceno
zapuèino. Po fotografijah in
spominih ljudi so nastale èudovite risbe no, ki jih je narisala
akademska slikarka Jana Dolenc.

LJUDJE & DOGODKI
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Kmetijstvo

Draga , a premalo cenjena dejavnost
Èistih kmetov, ko bi od kmetijstva ivela vsa druina, v kanalski obèini
ni veè. Cvetko Ipavec iz Kala nad Kanalom se s kmetijstvom ukvarja
e od malih nog. Ko pa je ena Danica leta 1983 pustila slubo in ostala doma z otroki, sta se odloèila zgraditi nov hlev in raziriti kmetijo.
Tekst in slike: Nataa Ozebek

èati za liter, je preprièan Cvetko.
Ko pogovor nanese na vedno vije
cene mleka in mesa v trgovinah,
se na sogovornik samo nasmehne:
Takih razlik v ceni ne bi smelo
biti. Kdo tu kaj pospravi v ep, ne
vem. Eden lae, kmet zagotovo
ne!

pove direktorica kobarike mlekarne Anka Lipuèek Miklaviè.
Za najbolje mleko plaèamo kmetom okrog 0,37 evra na liter, za
slabe tudi manj. Drimo se cen,
ki so nekako dogovorjene med

Vztrajnost in zanimanje,
denarja pa manj

Cvetko Ipavec: Vse ivali vzredimo doma

Cvetko je medtem doèakal upokojitev v Salonitu Anhovo, doma pa
ni nikoli zmanjkalo dela, saj je bilo
potrebno vedno kaj posodobiti. Z
eno sedaj na 580 metrih nadmorske viine obdelujeta 27 hektarjev
zemlje, èez poletje pa jima pridejo
pomagat tudi trije otroci.
Sami imamo 30 hektarjev, od tega polovico gozda in polovico trav-

Soproga Danica skrbi za molo

nikov, nekaj zemlje smo najeli oziroma jo obdelujemo pri drugih,
pove Cvetko.
V kobariko Mlekarno Planika letno
oddata tudi po 84.000 litrov mleka, kar je najveè v kanalski obèini,
nekaj ga odkupijo sosedje, nekaj
popijejo telièki.
V hlevu je trenutno 25 glav ivine,
od tega 17 krav, in nekaj kokoi,
pristavi Danica, ki na kmetiji skrbi
za molo.
Ko gospodarja vpraamo, ali je od
kmetijstva moè preiveti, nekoliko
zamaje z glavo:
Da se, ampak ne samo od mleka.
Zraven mora prodati e kaken
kubièni meter drv ali pa sadje.
Krmila so vse draja. Danes dam
veè za kilo krmil kot pa dobim za
liter mleka. Vedno bolj drago je
tudi gorivo in vsak obisk veterinarja ti odnese nekaj deset evrov.
Bog ne daj, da se ti pokvari e traktor, potarna in doda, da precejen del meseènega zasluka vrne
nazaj v kmetijstvo. Za mleko dobijo
okrog 0,32 evra na liter.
Cena je slaba, najmanj kakna
dva ali tri cente veè bi morali pla-

Kljub vsem teavam, ki jih zahteve
na kmetijskih trgih prinaajo,
Cvetko tega dela ne bi zamenjal.
Komaj sem èakal dan, ko mi ne
bo treba veè v slubo in dokler bo
zdravje dopuèalo, bom vztrajal,
nam zatrdi ob slovesu.
Med veèje kmete sodijo e Adrijano Seljak iz Senikega brega, ki
se ukvarja z ekolokim kmetovanjem, Veronika Skrt iz Levpe je
poznana po svojem biodinamiènem pristopu, kmetijstvo pa je
dobro razvito tudi na Kanalskem
Vrhu, kjer se z rejo krav dojilj
ukvarjata druini Petrevèiè in Poar, nateva najveèje kmete v obèini Kristina Mariniè, ki v obèinski
upravi skrbi za podroèje kmetijstva.
Obèina je letos na razpisu za pomoè kmetom pri nakupu opreme,
urejanju panikov in za spodbujanje dopolnilne dejavnosti namenila
32.794 evrov.
Zanimanje za razpis je bilo izjemno, a sredstev je vedno manj od
elja kmetov, pojasnjuje Marinièeva: Letos bi na primer potrebovali
tirikrat veè denarja, da bi zadostili
vsem eljam. Tudi v prihodnje,
pravi, se sredstva za ta namen zaradi omejenega proraèuna ne bodo mogla povievati.

Mleka vse manj
Le redki kmetje se e odloèajo za
prirejo mleka. Veèino vsega v obèini sedaj odkupi Mlekarna Planika
iz Kobarida.
Lani smo pobrali 311.652 litrov
mleka od desetih kmetov iz Bodrea, Avè, Vrhavèa, Cvetrea, Zabrda,
Kala nad Kanalom in Testenov,

A. L. Miklaviè, Mlekarna Kobarid

mlekarji. Seveda pa je vse odvisno
od kakovosti mleka, vsebnosti beljakovin, somatskih celic, maèob,
nateva Lipuèkova. Preprièana je,
da se pomena kmetovega dela ne
zavedamo dovolj:
Kmetijstvo nista samo mleko in
meso, s sabo to potegne e veliko
veè.
In to se odraa v obdelani krajini,
ohranjanju vasi in njihove kulture
ter nenazadnje tudi v naraèanju
tevila prebivalcev na podeelju.
Kilo krmila draje
od litra mleka
Odkupne cene mleka so odvisne
od kvalitete mleka, vsebnosti maèob, beljakovin in somatskih celic ter od mlekarne:
· v Mlekarni Planika v Kobaridu se
odkupna cena za kanalske kmete
giblje okrog 0,35 evra za liter,
· Mlekarna Vipava mleko odkupuje
med 0,32 in 0,40 evri za liter,
· Sirarstvo Lokovèan pa po enotni
ceni 0,40 evra za liter

Ipavèeva vsako jutro eneta krave na pao
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Vrtec znova oivel

Z naslednjim korakom do ole

KAL NAD KANALOM  Z novim olskim letom in po veè kot pol stoletja so v tem kraju, ki teje blizu tiristo ljudi, znova odprli vrtec. Prostore
zanj so uredili v stavbi nekdanje ole, denar za vsa potrebna obnovitvena dela in opremo pa so prispevali obèina in domaèa podjetja.
Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Darko Humar

Po tirih letih mirovanja se v kalski podrunièni oli znova razlega
otroki ivav. Vendar v uèilnicah
niso zaèeli s olskim poukom,
ampak s predolsko vzgojo.
Odprtja vrtca v domaèem kraju
so se zagotovo najbolj razveselili
stari.

Sedaj smo vpisali enega otroka,
drugega bomo v prihodnje.
Mogoèe pa poskrbimo e za kaken naraèaj, v smehu dodaja
Andreja uligoj.
Na novo pridobitev so izjemno
ponosni tudi v vodstvu Krajevne
skupnosti Kal nad Kanalom, saj
so si zanjo prizadevali e leta.

Anita Cigoj: Èudovito!

To je super. V vrtcu imam dva
otroka in je res super, da jih ni
treba voziti v Kanal. Zjutraj lahko
pospijo dlje èasa. To je zares
lepo, je zadovoljna Anita Cigoj.

upanovo rezanje traku ob nagajivih pogledih

Anton Levpuèek, predsednik KS Kal

Vesna Levpuèek z Nio v vrtec

Mi smo prili z Nio. To je na
tretji otrok. Letos smo jo vpisali
v ta vrtec in smo res zadovoljni
z odloèitvijo za njegovo odprtje, pravi Vesna Levpuèek.
Zelo v redu je, ne. Imamo blizu.

Andreja uligoj: Bo pa e naraèaj ...

Odprtje vrtca je za nas velik dogodek. To pomeni vraèanje ivljenja v kraj. Vas ima sedaj povsem
nov utrip. Poleg tega je to velika
pridobitev tudi v smislu delovnih
mest, saj sta dve domaèinki dobili tu zaposlitev, nateva prednosti novega vrtca predsednik
omenjene krajevne skupnosti
Anton Levpuèek.

oddelka na vasi razveselili.
Zelo sem sreèna, vesela, da je
do tega prilo. Gre za neprecenljivo nalobo. Dobrino, ki je nima
vsaka vas. Kal nad Kanalom si je
to izboril in sem nad tem resnièno presreèna, je nov vrtec, v
katerem deluje en kombiniran
oddelek, pozdravila Milka Zimic,
ravnateljica Osnovne ole Kanal.
Uèilnici nekdanje ole sta povezani v prostora za dnevno bivanje
in poèitek, olsko kuhinjo so preuredili v garderobo, v nekdanjih
prostorih krajevne skupnosti je

sedaj kuhinja. Ureditev teh prostorov je kanalsko obèino veljala
priblino 70 tisoè evrov, vendar
je to sladek in glede na pomen
zanemarljiv stroek, poudarjajo
v obèinski upravi. Navsezadnje
so v novem vrtcu na novo zaposlili dve strokovni delavki 
vzgojiteljico in pomoènico vzgojiteljice  ter delavko, ki skrbi za
kuhanje in èièenje. Trenutno je
vpisanih deset otrok in ker tevilo rojstev naraèa, nameravajo
èez dve leti v vasi ponovno odpreti tudi olo.

Vrtec v Kalu nad Kanalom je enota Vrtca v Kanalu, ta pa deluje v
okviru tamkajnje osnovne ole.
V matiènem vrtcu in oli so se

Milka Zimic, ravnateljica O Kanal

Nekdanja uèilnica za popoldanski poèitek
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Zaèita in reevanje
Spori in zamere
krnijo sodelovanje

Foto: D. Humar

Za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreèami je vsaka lokalna skupnost dolna vzpostaviti ustrezen sistem opazovanja, obveèanja in
alarmiranja na svojem obmoèju. To pomeni, da se v kriznih ali kritiènih
razmerah nemudoma oziroma v najkrajem monem èasu odzovejo
slube za pomoè ljudem in zavarovanje javnih dobrin. Odgovornost
za oblikovanje in delovanje sistema zaèite in reevanja na lokalni ravni
pa nosi upan.

Foto: I. Kriniè

Pie in slike: Valter Pregelj
Ob nesreèah, nevarnih dogodkih
in problemih irih razsenosti, ki
pomenijo ivljenjsko ogroenost,
naj ljudje ne odlaajo s klicem na
112, svetujejo v tabu civilne zaèite (CZ) Obèine Kanal ob Soèi.
Center za obveèanje potem posreduje naprej ter aktivira ustrezne
slube in posameznike, dodaja
e poveljnik kanalskega taba civillne zaèite Duan Petrevèiè,
medtem ko njegov namestnik Ivan
Kriniè poudarja: Ni bistveno
aktivirati 100 ljudi, ampak samo
toliko in tiste, ki so usposobljeni
za pomoè v danih razmerah in po
naèrtu reevanja v obèini.
Ljudje se pogosto obraèajo na tab
CZ oziroma na njegovega poveljnika tudi z razliènimi vpraanji in
pronjami: Spraujejo me, zakaj
ni vode v Desklah. Ali poklièejo,

B. Èufer: upan snedel besedo

co upanu predsednik kanalskih
gasilcev Èufer: Trdimo, da smo
transparentni, saj nismo plaèali
nobene kazni. Govoriti o netransparentnosti je podtikanje in la.
Med mojim poveljevanjem civilni
zaèiti razen malenkosti okoli odvajanja davka ni bila ugotovljena
nobena nepravilnost. In zadevo z
napaèno odvedenim davkom smo
uredili.
Na drugi strani pa upan Maffi
zavraèa kot èiste lai oèitke iz
vrst kanalskih gasilcev, èe da jim
je obèina zmanjala denarna sredstva in zmanjala obmoèje delovanja oziroma poarni okoli.

Kdaj do prostorov in
opreme CZ?

V obèinski upravi si prizadevajo,
da bi problem s prostori reili vsaj
zaèasno. Tako bodo po upanovih
besedah uredili prostor za civilno
zaèito v spodnjem delu obèinske
stavbe. Vendar v obèinskem tabu
CZ nad tem niso ravno navdueni,
kajti tam so tudi druge dejavnosti,
hkrati pa opozarjajo na teave z
opremljenostjo: Vsaj eno pisarno
nujno potrebujemo. Pa prostor za
arhiv in dokumentacijo bi morali
imeti, da ne govorim o materialnih
zadevah in opremi. Civilna zaèita
je bosa. Potrebujemo tri agregate,
Krstenice: Proga pod vodo, vlak pravoèasno ustavljen

naj pridem na ogled zgradbe, s
katere odpada streha. Skrb nekaterih pa gre e v skrajnost, ko
na primer dobim opozorilo, da je
nagnjen drog za zastavo, nateva
nekaj svojih izkuenj Petrevèiè.
Toda po drugi strani izpostavi, da
trenutno namenjajo v Civilni zaèiti
najveè pozornosti prevaanju nevarnih in vnetljivih snovi po cestah.
Tovrstnega prometa je v zadnjem
èasu vse veè in s tem je tudi veèja
monost nesreè s hudimi posledicami za okolje in zdravje ljudi.

Iskre med upanom in gasilci

D. Petrevèiè: CZ je bosa

oziroma od tedaj, ko je zdajnji
upan imenoval novega poveljnika
civilne zaèite in je prilo do nesoglasij z njegovim predhodnikom,
ki je hkrati predsednik kanalskega gasilskega drutva.
Prejnji poveljnik civilne zaèite
Boris Èufer je namreè zasedal tudi
mesto predsednika Prostovoljnega
gasilskega drutva (PGD) v Kanalu
in uradoval v prostorih tamkajnjega gasilskega doma, kjer je
imela in e ima skladièe tudi civilna zaèita. Nenazadnje tabla na
proèelju doma izprièuje, da je bil
v teh prostorih tudi obèinski tab
civilne zaèite. Tabla ostaja, ker ne
elijo dodatnih sporov, prostorov
pa  dokler je pri njih tudi pisarna
policije  ni na voljo, pravi predsednik gasilcev Èufer, ki je civilni zaèiti
poveljeval od nastanka obèine: Ta
funkcija mi je bila odvzeta, nobenemu od naih vodilnih ni bila dodeljena. Pravzaprav je meni mandat potekel. Prostorov pa tu ni na
razpolago. Gasilski dom je pravnoformalno na, èe pa obèina z doku-

Kanalskim pripadnikom civilne zaèite pa velik problem pomenijo
prostori. So namreè brez njih in
za nameèek e brez opreme, ki bi
jo potrebovali za nemoteno opravljanje nalog v okviru zaèite in reevanja. Tako je e skoraj dve leti

menti izkae, da temu ni tako, jim
bomo ugodili.
Prizidek k Gasilskemu domu je bil
namensko zgrajen tudi za pisarno
in skladièenje opreme civilne zaèite, denar pa je zagotovila obèina,
odgovarjajo iz taba CZ.
Prostori v Gasilskem domu so bili
namenjeni tudi za civilno zaèito,
ampak predsednika teh dveh organizacij sedaj ne prideta skupaj, se
ne moreta dogovoriti, zato imamo
teave, pojasnjuje upan Andrej
Maffi in dodaja, da se je za zamenjavo Èuferja odloèil zaradi nezaupanja vanj in zaradi njegovega netransparentnega delovanja: lo
je za pretakanje obèinskega denarja prek gasilskega drutva v zasebno podjetje.
Finance gasilskega drutva so pregledne in to so ugotovile vse komisije, ki so jih pregledale, vraèa ogi-

Zastarela
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PGD Kanal:
upan nam krèi veljavo

PGD Avèe: Utesnjenost in
tea prostovoljstva

PIGD Salonit Anhovo:

panom se e dve leti pogajamo za
podaljanje garae. V zaèetku nam
je obljubil pomoè, izdelali smo naèrte, sedaj pa je besedo porl. Prav tako nam je obèina poskuala zamenjati kategorizacijo drutva in zmanjati obmoèje. Po drugi strani pa smo
uradno e vedno osrednja enota za
posredovanje na ozemlju celotne
obèine, kajti dokumenta o preklicu
tega statusa nismo prejeli, èeprav
do danes e nismo prejeli naèrta
alarmiranja. Z ostalima gasilskima
drutvoma v obèini sodelujemo, s
civilno zaèito pa praktièno ni
nobenega sodelovanja.

da imamo zaparkiran izhod iz garae. S pomoèjo obèine bomo to
skuali urediti in raziriti garao,
tako da bo vsako interventno vozilo imelo svoja izhodna vrata.
Ceno prostovoljstva v gasilski dejavnosti plaèujemo z vse tejim udejstvovanjem èlanov zaradi slubenih
obveznosti, administrativnih zahtev
za delovanje drutva in v odloèenosti
za prevzemanje odgovornosti, pravi
predsednik drutva Mirko Madon,
ki je po desetih letih predsedovanja
podaljal mandat e za eno leto, a
naslednika kar ni.

ih izlitjih tekoèin, na primer olja,
mazuta. V zadnjem èasu ni intervencij, zato pa namenjamo veliko pozornosti izobraevanju.
Tako se je letos dvanajst èlanov
izolalo za noenje dihalnih aparatov, pet za tehnièno reevanje in
trije za posredovanje v primeru
nesreèe z nevarnimi snovmi. Smo
edino gasilsko drutvo na Primorskem, ki se je leta 1971 udeleilo
gasilske olimpiade v Karlovcu ter
med 1.500 ekipami zasedlo 36.
mesto in prejelo bronasto plaketo,
o drutvu pove predsednik Rihard
Ivanèiè.

Drutvo obstaja e 145 let, teje èez
sto èlanov, med njimi jih je nekaj
veè kot polovica operativnih.
Premorejo osem vozil in veliko tehniène opreme, zato bi radi razirili garao. A zatika se pri dogovoru z obèino. Poveljnik Ivan Knafelc: Z u-

upan Andrej Maffi:
V letonjem obèinskem proraèunu namenjamo 133.800 evrov za obrambo in ukrepe ob
izrednih dogodkih. Civilna zaèita dobi 27.000 evrov, PGD Kanal 60.000 evrov, PGD Avèe
11.000 evrov in poklicna Gasilska brigada iz Nove Gorice
33.000 evrov. Z drugimi besedami to pomeni, da priblino 4
odstotke proraèuna daje obèina
za zaèito in reevanje.
èistilec vode, plastièno folijo, nekaj
odej, baterij, svetilk  nateva
poveljnik Petrevèiè, medtem ko
upan Maffi pomenljivo dodaja,
da je zdajnji tab CZ paè skromen
in z denarjem razumno razpolaga:
Prejnji poveljnik je kupil noe
Lederman, ker mu je denar ostajal.
Kakorkoli, upan e poudarja da
civilna zaèita ni navadno drutvo,
ampak je zakonsko predpisana in
obvezen organ obèine, ki zagotavlja varnost obèanom: Naèrt
prejnjega taba ni bil auriran in
zato smo bili deleni opozoril.
Poleg tega je novi poveljnik prejel
od predhodnika zelo malo ali niè
opreme. In e tisto, kar jo je bilo,
ji je potekla uporabnost. Prav tako
tudi poslovanje ni bilo urejeno po
predpisih.

a in neuporabna oprema v Gasilskem domu

Drutvo teje 160 èlanov, 43 jih je
dejavnih (operativnih). Z opremljenostjo so zadovoljni, precej manj s
prostori. Èe hoèemo z enim vozilom ven, moramo tri vozila premakniti. Teave so tudi pred gasilskim
domom, saj se nemalokrat zgodi,

Drutvo neprekinjeno deluje e 81
let in je eno najstarejih prostovoljnih industrijskih gasilskih drutev v
Sloveniji. V svojih vrstah imajo 130
èlanov, 35 jih je aktivnih, priblino
polovica èlanstva pa je zaposlena v
skupini Salonit. Posredujejo samo v
okviru drube. Predvsem ob manj-

Reevalni èoln kot kamen
spotike
Boris Èufer, predsednik PGD Kanal: Èoln, ki ga je kupila obèina,
imamo e deset let v upravljanju.
Ves ta èas ni registriran, sedaj so
odnesli e dokumentacijo. Èe se
kaj zgodi, ne vem, kdo bo za to
odgovarjal. Obèino smo opozorili,
da je èoln potrebno registrirati, a
ga noèejo. To je nagajanje drutvu!
Duan Petrevèiè: poveljnik taba
CZ: Èoln je zavarovan, registracija
je pa res potekla. Toda za reevanje
na Soèi in jezerih sploh ni potrebna. Registracija je nujna za plovila, ki jih uporabljamo na morju.
Za reevanje na naem obmoèju
imamo èolna iz potapljakega drutva, ki sta registrirana in nameèena v Desklah.
Na obèinski tab civilne zaèite letijo oèitki, da je invaliden in ne dovolj
usposobljen. To naj bi se pokazalo tudi v primeru reevanja utopljenca
pod kanalskim mostom. Civilna zaèita je bila obveèena o tem primeru,
toda v taknih okolièinah je najprej potrebna pomoè najblijih ljudi.
V trenutku, ko se èlovek utaplja, se ne obveèa potapljaèev, pravi upan Maffi, medtem ko poveljnik CZ Petrevèiè opozarja: Kdor ni izurjen
reevalec, ni prav, da poskua neposredno reiti utapljajoèega e èloveka.
Tu so krèi in nagonsko ravnanje, zato naj mu poda vrv ali kaken predmet
za oprijem. V PGD Kanal imajo tri èlane, ki so usposobljeni za reevanje
iz vode. Tudi v zgoraj omenjenem primeru je na èlan bil pripravljen
pravoèasno posredovati, toda okolièine so mu bile od pristojnih napaèno predstavljene,« trdi predsednik gasilcev Èufer.

Sestava taba civilne zaèite
Obèine Kanal ob Soèi:
Stojijo z leve Duan Petrevèiè, poveljnik;
Ivan Kriniè, namestnik; Barbara
Koncut; Ale Velièek; upan
Andrej Maffi; Rihard Ivanèiè;
Stanislav Kos
Kleèijo z leve - David Pirih;
Simon Laèak; Bruno Koncut

pod mostom
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Vrtec Deskle

Doivljajska vzgoja za vse
olsko leto 2007/ 2008 je v naem vrtcu minilo kot en sam
dolg, prijeten, bogat in doivetij
poln dan. Gotovo se spraujete,
od kod takno mnenje?
Po programu Kurikuluma za vrtec
in Koraka za korakom nas metodologija dela z otroki usmerja, da
zanje oblikujemo okolje, ki jih
vzpodbuja k raziskovanju, uèenju
in ustvarjanju. Sodelovanje pri
predolskih dejavnostih in vkljuèevanje zunanjih dejavnikov v vrtec
koristi vsem, ki sodelujejo v programu. Najveè izkuenj pa dobijo prav
otroci, ki se na nevsiljiv naèin vkljuèujejo v dogajanje. Skupaj s stari,
zunanjimi sodelavci in drugimi smo
vsak mesec izvedli vsaj eno prijetno
doivetje za vse otroke iz naega
vrtca.

- Ob dnevu starejih in svetovnem
dnevu otroka smo se odpravili na
pohod z upokojenci iz naega kraja
in imeli skupen kostanjev piknik.
Verjemite, bilo je lepo, prijetno in
okusno.

odlièno izvedbo lutkovne igrice
Uhlji takni in drugaèni. Ob
koncu olskega leta pa so nam poklonili slikanico z istim naslovom.

in otroko revijo Cicido, nas je obiskal pravi pravcati Modri medvedek. Verjamete ali ne, e danes se
ga otroci spomnijo in elijo vedeti,
kam je odel in kdaj se bo k nam
spet vrnil.
Z veseljem smo se odzvali vabilu
za obisk vrtca v Bovcu. Pripravili
so nam prijetno in zanimivo dopoldne.
- Na skupnem kulturnem druinskem sreèanju pa so nam èlani
(stari otrok) amaterske gledalike
skupine Vrtinec iz Bovca zaigrali
gledaliko igro Ata Smrk praznuje
rojstni dan. V predstavi smo uivali vsi - stari in otroci.

- Spomladi smo ob pomoèi Medobèinskega drutva prijateljev
mladine (MDPM) za Goriko v naem vrtcu izvedli okoljevarstveni
projekt Zeleni nahrbtnik. K sodelovanju so z veseljem pristopili
stari otrok, KS Deskle, Komunala
Nova Gorica in uèenci 1. razreda
nae ole. Izvedli smo bogat program, uredili okolico vrtca, seznanili se z loèenim zbiranjem odpadkov, spoznali postopek predelave
papirja, izdelovali roe iz odpadnih
plastenk in z njimi okrasili kraj ob
Dnevu zemlje
Upamo, da smo v naih otrocih
vzbudili zanimanje za okolje, v katerem ivijo. Trudili se bomo, da
bomo e naprej skupno skrbeli za
èisto in urejeno okolico naega
vrtca in kraja.
- Z velikim veseljem in prièakovanjem smo izvedli tradicionalno sreèanje z otroki in strokovnimi delavkami iz vrtca Kanal. Pri organizaciji
so nam nesebièno pomagali taborniki roda Odporne elve in nam
odstopili njihov prostor v Gorenjih
Desklah, kjer smo v skupnih igrah
preiveli èudovito dopoldne.
Vsem, ki so nam kakor koli pomagali, obogatili in popestrili nae
delo z najmlajimi krajani, se iz
srca zahvaljujemo in si elimo, da
bi ohranili in negovali to uspeno
sodelovanje tudi v prihodnje.

- Vkljuèili smo se v projekt Medimedo. Na skupni cilj je bil zmanjati strah otrok pred zdravniki in
pregledi. V naem vrtcu so nam
tudentje medicine pripravili Deelo Medimedo, kjer so nam na
prijazen naèin predstavili delo
zdravnika. Otroci so bili s svojimi
ljubkovalnimi igraèami dejavno
vkljuèeni v zdravniki pregled.

Zapisala: Davorina uligoj Prinèiè

Kjer je dober nakup pravilo!
- Tako kot e vrsto let so nas tudi
letos obiskali otroci iz Stare Gore
s strokovnimi delavkami. Skupno
smo si ogledali gledaliko izvedbo
Muce Copatarice, ki so nam jo zaigrali uèenci 1. razreda O Deskle.
Vsi smo si jo z zanimanjem ogledali. Druenje je prispevalo k vzgoji
za sprejemanje drugaènosti.
- Vkljuèeni smo bili v nateèaj Pri
Muci Copatarici. Izvajali smo razliène aktivnosti (ivali copate, si izmiljali uganke, izdelali slikanico,
peli pesmico o muci, skupaj s stari
pripravili novoletno dekoracijo )
in doiveli veliko lepega. Najveèje
doivetje in nepozabno sreèanje
pa je bil zagotovo obisk èisto prave Muce Copatarice.
- Na skupnem novoletnem druinskem sreèanju so nas stari presenetili s popolnoma samostojno in

- V sodelovanju z Mladinsko knjigo

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

5
BON
5

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

ponedeljek - petek
8.30 - 18.30
sobota
8.30 - 12.30

Bon v vrednosti 5
- Bon lahko uveljavite pri nakupu
izdelkov v vrednosti nad 50,00 v
poslovalnici Manufaktura Deskle in
Manufaktura Kanal
DO VKLJUÈNO 30.11.2008
- Izplaèilo v gotovini ni mogoèe
- bon ne velja za plaèilo artiklov v akciji

pod mostom
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Odbojka na mivki

ola v naravi

Foto: O Kanal

Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali dogodivèinam naproti.
Veèino poti smo se vozili po avtocesti. V Kopru smo si ogledali Luko
Koper.
Videli smo razliène ladje, ki prevaajo tovor iz
vsega sveta. Potem je
bila pot do debelega
Rtièa kratka.
V mladinskem zavetièu
smo se namestili po sobah in svoje stvari zloili
v omarice. Prièakali so nas s kosilom. Kuhali so zelo dobro.
Vsak dan smo plavali, enkrat veè, drugiè manj, a vsi smo se nauèili dobro plavati. Meni je bilo najbolj veè noèno plavanje, ker je bil bazen
osvetljen z luèkami. Tudi izlet v soline mi je bil veè. Vodnik nam je
povedal vse pomembne stvari o Seèoveljskih solinah. Nastop èarodeja
je odpadel, ker je bilo premalo prijavljenih.
Nekaj veèerov je bil tudi ples. V sobi nas je bilo 15 deklic, zato je bil
vedno iv  av. Imeli smo se zelo dobro. Vse kar smo delali je bilo zelo zabavno. Osvojila sem bronastega delfinèka. V soboto smo se vrnili
domov.
Nika Cvetrenik, 5. b O Kanal

Delavci ole in vrtca
uredili igrièa

Foto: O Kanal

Sobota je obièajno za
olo prost dan. Vendar
v soboto, 11.10.2008,
ni bilo tako.
Uèitelji, vzgojitelji in
tehnièni delavci ole in
vrtca smo se odzvali povabilu ravnateljice na
akcijo Varna in urejena igrièa, ki poteka
e tretje leto.
S svojo udelebo elimo
prispevati k varnejemu
in prijetnejemu bivanju, igranju in druenju
naih malèkov, otrok in
mladostnikov.
Akciji so se pridruili tudi posamezni stari in krajani ter predstavniki
gledalike skupine AGD, ki so v spodnjih prostorih portne dvorane
urejali svoje poslovne prostore.
O in Vrtec Kanal

O Kanal

Naravoslovno  druboslovni
teden v COD Trilobit

Foto: O Kanal

V ponedeljek, 8.9.2008, smo se uèenci 9. razredov odpravili v olo v
naravi na Javorniki Rovt.
Med potjo smo si ogledali rojstne hie Franceta Preerna, Janeza Jalna,
Matije Èopa ter Frana Salekega Fingarja. Nato smo se odpravili proti
domu Trilobit, kjer smo popoldne preiveli s portnimi aktivnostmi.
V oli v naravi smo se nauèili veslati, plezati po umetni steni, izvajati
cirkuke vragolije
ter streljati z lokom.
Med tednom smo se
druili na razliènih pohodih, v okviru vsebin
iz fizike, zgodovine in
geografije pa smo spoznavali vesolje in alpski
svet.
Imeli smo se lepo, kajti
ni manjkalo tudi smeha in veselja.
Mojca Madon in
Minka Markiè,
9. razred O Kanal

Sodelovali smo v akciji
Vozniki, spet smo na cesti

Otroci smo imeli rumene rutice, da smo bili bolj vidni. Z nonotom sva
videla, da voznik ni bil privezan. Drugi voznik pa je pozabil odpreti
luèi.
(Lea, 2. a)
Policist nas je peljal s
policijskim avtomobilom. Bilo je zanimivo
in lepo. (Kristina, 2. a)

Foto: PU Nova Gorica

Foto: arhiv tekmovalk

V sredo, 1.10.2008, smo se ekipa deklic in deèkov O Kanal odpravili
v Ankaran, kjer je potekal finale odbojke na mivki.
Dekliko ekipo sestavljamo: Larisa Pirih, Eva Mori, Lorena Likar, Marina Sirk ter Ivana Èufer. Fantovsko ekipo pa: Martin Kriniè, Timi
Potuek, Jure Okrogliè, Irenej Karnel ter Bla Paravan.
Prvo tekmo smo igrale po deju in na alost izgubile, drugo ter tretjo
tekmo smo zaigrale bolje in tako zasedle prvo mesto v skupini. Nato
je sledil polfinale, kjer
smo zmagale. Potem
pa teko prièakovani finale. V finalu smo izgubile, a smo bile vseeno
zelo vesele bronastega
odlièja. Nai fantje so
se izkazali nekoliko slabe in na alost ostali
brez finala.
Upamo, da se bomo
naslednjiè vsi lahko veselili osvojenih odlièij.
Larisa Pirih,
9. b O Kanal

Postali smo
olarji
Priel je teko prièakovani
dan. Prviè smo prestopili
olski prag. Dobrodolico
so nam pripravili drugoolci. Zapeli so nam pesmice
in zaplesali. Najlepe elje
sta nam zaelela tudi gospa ravnateljica in gospod
upan. Spoznali smo nae
uèiteljice, ki so nas po programu odpeljale v uèilnice.
Tam smo posluali pravljico
in izdelali mavrièno ribico.
Ribica nas je razveselila e
na sladki torti.
Uèenci 1. a in 1. b razreda
z uèiteljicami

Voznikom smo dali risbice in jabolka.
Opozorili smo jih na
previdno in varno vonjo.
(Janez, 2. a)
Policist je ustavil voznika. Ta mu je pokazal
prometno in vozniko
dovoljenje. (Jakob,2.a)

Mlada Vilenica
Sredi pomladi pride vabilo,
iz nikogar ni norca brilo,
na njem jama Vilenica pie,
prav lepo jo tudi narie.
Znotraj lepo napisan je namen:
Pridi k nam, ne bodi len!
V jami je pesniki nateèaj,
vse se ve  kako, zakaj.
Pelje se mimo Gorice in Seane,
pred tablo Vilenica avto obstane.
Tja odpelje se veselo,
z mislijo na to, da se bo vse zaèelo.
Nagrada je kristalno pero,
vsi si ga zelo elimo.
A naa ola nagrade ni dobila,
a vsaj e eno izkunjo je dobila.
Poraenci odpeljemo se proti domu,
pravimo, da smo zmagali  a komu?
Domen Kacin Vodièar, 7.b

v objektivu

16
olska prehrana

Topli obroki, (ne)zadovoljni otroci

Da se naa srednjeolska mlade nezdravo prehranjuje, ni niè novega. Sendviè, èips, morda kakna sladkarija je za marsikoga edina
hrana do vrnitve domov sredi popoldneva ali e pozneje. Zajtrkujejo redki, doma pa nimajo vsi kuhanega kosila.
Tako je samo za pozdraviti odloèitev dravnega zbora, da morajo srednje ole dnevno priskrbeti vsem dijakom brezplaène tople
obroke, za stroke hrane in organizacijo njene razdelitve pa so na dijaka namenjeni 3 evri dnevno.
Pie: Irena Hoèevar Kriniè
Slike: Ana Kriniè
Brezplaèni obrok je v èasu, ko se
vsakodnevno dvigujejo cene osnovnih ivil in so ivljenjski stroki
vedno viji, za marsikatero druino zelo dobrodola ugodnost.
Problem pa je (bil), kako to izvesti
v kratkem èasu in to za vse dijake
enakovredno.
Srednje ole so se pred zaèetkom
novega olskega leta tako znale
v velikih teavah, saj nekatere
nimajo jedilnic, e manj kuhinj,
tisoèim in veè otrokom ene ole
pa je nemogoèe istoèasno razdeliti hrano.
Spremeniti je bilo potrebno urnik
pouka in ker so nai dijaki vozaèi,
se je temu moral prilagoditi tudi
vozni red avtobusov. tevilnim
dijakom se je za eno olsko uro
podaljal pouk, drugim, ki prejemajo malice po pouku, pa skrajal, ker med poukom ni veè daljih odmorov. Na Srednji ekonomski in trgovski oli Nova Gorica
se redno posluuje te ugodnosti
le priblino polovica dijakov, pa
tudi drugod se te ugodnosti ne
posluujejo vsi. Tisti, ki obroke
prejemajo, so veèinoma s hrano
zadovoljni, veliko pa jih ostaja
laènih, ker je topli obrok zanje
organiziran ob nepravem èasu,
prepozno ali pa so navajeni drugaène hrane.

Kako so s hrano in organizacijo delitve zadovoljjni, smo povpraali nae
srednjeolce.

Nad uvedbo tople malice sem
zelo navduen. To je ena najbolj
pametnih reèi, kar so si jih izmislili. Na malico sem doslej vedno
el in hrana je odlièna.
ole imajo z organizacijo teave,
vendar bi se bilo zelo nespametno pravici do toplega obroka
odpovedati. ole bodo morale
poiskati e kakno reitev za
tiste, ki malicajo ele po pouku.
To, da mlade navajamo na toplo
hrano, je vsekakor zelo dobro,
èe je tudi resnièno zdrava, pa je
vpraanje. Teko pa je in bo v
dananjem èasu ustreèi vsem.

SET Nova Gorica

Primer jedilnika za dijake TC in Ekonomske in trgovske
srednje ole, ki ga pripravljajo v Dijakem domu v Novi
Gorici.

PONEDELJEK

Njoki z omako, jogurt

TOREK

Testenine po milansko, sadje

SREDA

Mesni polpet v omaki, praen krompir

ÈETRTEK

Klobasa, kislo zelje, sadje
Doslej sem la na topli obrok samo trikrat. Zame je slabe kot
lani, ker sem prej prejemala bone za malico, letos pa jih ne veè,
pa e tipendija se mi je zaradi
tega zmanjala.
Hrana je dobra, vendar je za
na razred organizirana prepozno, ele po pouku. Na malico
bi morala hoditi v Dijaki dom,
vendar grem domov, ker imam
doma e kuhano kosilo. Bolje se
godi na nai oli prvim in drugim
letnikom, ki malicajo po peti
oziroma esti olski uri.
Iz naega razreda hodita redno
na topli obrok samo dva soolca,
nekateri Gorièani so namreè
prefini, da bi jedli to hrano,
vozaèi pa gremo domov.
Gimnazija Tolmin

TC Nova Gorica
Na topli obrok nas vozijo z
avtobusom v Dijaki dom. Èeprav
je to e zgodaj, malicamo nam-

Srednja zdravstvena ola

Klara Kriniè

Klementina Kuk
Peter Srebrniè

Martin Gerbec

reè e tretjo olsko uro, hodim
redno. Na malico se prijavljamo
tedensko, vendar zaenkrat e ni
prave kontrole, kdo v resnici jemlje obrok. Na sreèo nisem izbirèen in hrana mi je zelo veè.
Stari pridejo domov pozneje
kot jaz, tako velikokrat doma e
nimam kosila. Ker jem v oli, laje poèakam. Tudi moji stari so
zelo zadovoljni, da nam je omogoèena topla malica.

S toplimi obroki smo zaèeli v oktobru. Malicamo po drugi, nekateri pa po tretji olski uri, kar je
sicer zelo zgodaj, vendar pa je
hrana dobra. Prostori v dijakem
domu, kjer imamo urejeno prehrano, so zelo lepo urejeni.

PETEK

Ocvrt pièanec, francoska solata

poslovni utrip
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Evropska sredstva

Za èisto okolje in vodooskrbo

Obèina Kanal o Soèi si je za nalobi Gradnja Kanalizacije in èistilne naprave Deskle in Gradnja Vodovoda Lokovec  Kal nad Kanalom
zagotovila èrpanje vseh sredstev, ki so ji bila do sedaj na razpolago v okviru prihodnje Gorike regije.
Pie: Nives Prijatelj, dir. obèinske uprave
Sliki: Bruno Bizjak

Polaganje cevi za vodovod

V proraèunu obèine predstavlja
graditev Kanalizacije in èistilne
naprave Deskle najveèji finanèni
zalogaj. S prijavo smo naèrtovali
dva milijona evrov strokov za nalobo in po izpeljanem javnem naroèilu smo v tem okviru. Pogodbo
z izvajalcem Primorje d.d. Ajdovèina smo podpisali 15. februarja
2008. Po naèrtih naj bi z deli zaèeli
takoj po podpisu pogodbe in do
30. septembra prihodnje leto vloili
v ta projekt skoraj poldrugi milijon
evrov.
Toda kmalu po odprtju gradbièa

smo naleteli na teave zaradi neposredne bliine daljnovoda na obeh
lokacijah predvidenih objektov èistilne naprave. Zato je prilo do
upoèasnitve in tudi do ustavitve
del, dokler ni Elektro Primorska
poskrbela za prestavitev daljnovodov. Z deli se je lahko nemoteno
nadaljevalo v drugi polovici julija.

Dela teèejo, zastoj pri
sredstvih
Dela danes potekajo na treh mestih. Na novi lokaciji gradimo upra-

Svetovni splet v vsako
gospodinjstvo

vno servisni objekt, èrpalièe, zalogovnik maèob in procesne bazene z UV dezinfekcijo, na lokaciji
stare èistilne naprave poteka gradnja prostorov grobih grabelj, zadrevalnega bazena, jaka z duilko
in èrpalièa. Zgrajen je nov kanalizacijski vod, ki povezuje obe lokaciji. Cestno podjetje Gorica pa
gradi povezovalo kanalizacijo, s
katero bomo Gorenje Deskle prikljuèili na bodoèo èistilno napravo.
Obèina si je s prijavo na Drugem
javnem razpisu, objavljenem v septembru 2007, zagotovila sofinanciranje v viini 877.264 evrov
(63,75 % verodostojno izkazanih
in plaèanih upravièenih strokov
operacije) in sicer 599.171 evrov
v letu 2008 in 278.093 evrov v
prihodnjem letu. Kljub omenjenim
teavam pri odprtju gradbièa je
izvajalec v drugi polovici julija predloil nov èasovni in finanèni naèrt,
ki je vkljuèeval tudi stroke nabave
tehnologije in ni izkazoval bistvenih sprememb glede na prvotni
naèrt.
Toda zapleti so povzroèili zastoj
pri èrpanju denarnih sredstev, tako
da smo predloili prve zahtevke
za izplaèilo v viiniè 285.159 evrov
v zaèetku septembra. Hkrati smo
zaprosili za morebitni prenos neizkorièenih sredstev sofinanciranja
iz letonjega leta v leto 2009. S
predloeno septembrsko situacijo
smo dosegli skupne stroke v viini
1.033.860 evrov.

Do vodovoda v dveh letih
Druga naloba, za katero smo si
zagotovili sofinanciranje s sredstvi
Evropske unije, je graditev primarnega vodovoda od Lokovca

do Kala nad Kanalom. Obèinski
svet je 28. marca letos obravnaval
in potrdil nalobo, ocenjeno na
1.945.716 evrov. V obèinski upravi
smo sredi maja prijavili nalobo
na Tretji javni razpis, ki je bil objavljen v marcu 2008.
S prijavo smo uspeli in s sklepom
prejeli 612.136 evrov za sofinanciranje tega projekta. Denar bo
nakazan v prihodnjih dveh letih in
sicer 242.681 evrov v letu 2009 in
369.455 EUR v letu 2010. S Slubo
Vlade za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj je e podpisana
pogodba, s katero zavezujemo,
da bomo graditev primarnega
vodovoda od Lokovca do Kala nad
Kanalom dokonèali do 30. septembra 2010, v naslednjih dveh letih
pa prikljuèili na vodovod vsaj 120
gospodinjstev. V skladu z investicijskim programom se sedaj pripravlja razpisna dokumentacija za
izbor izvajalca del.

Nalobo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij in prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura;
prednostne usmeritve Informacijska druba.
Kanalski svetniki so na septembrski seji sprejeli odloèitev, da se obèina prijavi na Javni razpis za projekt Gradnja odprtega irokopasovnega omreja elektronskih komunikacij v Obèini Kanal in Obèini Tolmin. Prijavo pripravlja za obe obèini Regijska razvojna agencija
za Severno Primorsko.
Pie: Kristina Mariniè
Predmet prijave je sofinanciranje graditve odprtih irokopasovnih
omreij elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih, kjer zaradi
belih lis ni izkazan komercialni interes za vzpostavitev omreja.
Rok za predloitev prijave je 14. november 2008, o izidu javnega
razpisa pa naj bi bili obveèeni do 18. decembra letos.
Skupna vrednost prijavljene nalobe je 3.167.892 evrov, dele v
Obèini Kanal ob Soèi je 1.530.092 evrov, v tolminski obèini pa
1.637.800 evrov. Tako bi omogoèili priklop na internet oziroma
svetovni splet 426 gospodinjstvom in 42 podjetjem v nai obèini.
Toda obèina bo nalobo izpeljala samo v primeru, èe si bo s prijavo
zagotovila veèji del sofinanciranja in bo obèinski dele zgolj v viini
neupravièenih strokov za plaèilo davka na dodano vrednost.

Graditev èistilne naprave Deskle
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Muje dirke

Tekma nedoloènih korakov

LEVPA  Vsakoletna, e esta zapovrstjo, prireditev Muje dirke je tudi letos privabila priblino 3.000 obiskovalcev. Nov èar in prepoznavnost
druabnemu dogodku pa je vtisnila novost: kmeèka nagradna igra. Sreèni dobitniki so prejeli mua, praièa, kolo in 500 kg cement, medtem ko je Aktiv podeelskih ena pripravil prodajno razstavo peciva in jedi.
Pie: Mitja Berlot
Slike: KTD Levpa

portno-kulturno-turistièno drutvo (KTD) Levpa in marljivi krajani
so tudi letos temeljito zagrizli v delo in trdno odloèeni, da iztisnejo
vse, kar je moè iztisniti, da pripravijo eno najbolj odmevnih zabavnoturistiènih prireditev v obèini Kanal ob Soèi.
Muje dirke so se zaèele v Bizjakih s povorko in predstavitvijo ekip.
Zbralo se je 14 tekmovalcev in 6 ekip. Nekateri so prili celo iz Bovca,
kofje Loke in entjakoba pri Ljubljani. Tekmovalci so se morali krepko
ogreti, da so prenesli tiste muje koketne korake, ko ival malce zadirja, pa spet polagoma stopi.
In ko naemu tirinonemu bratu pride na misel, da se ustavi, je potrebno kar nekaj dobre volje, da se dirka nadaljuje. Ob takih prilonostih
se nekaterim gledalcem usta paè iroko razlezejo v nasmeh.

Vsakoletne muje dirke se (e) niso izpele. Nasprotno, dobile so nekaken peèat brezèasnosti, nekaj evropskega, saj so obiskovalci prili celo
iz Nemèije, Italije in Nizozemske. So simbol sproèenosti in zdravja.
In èeprav so dirke, so pravi obli na rano sodobnega èasa - hitenja.

Po kvalifikacijah finale

Za uvod so se zvrstile kvalifikacije, sledili so finalni obraèuni in tirje
najbolji iz njih so se pomerili e v spretnostni vonji.
Med ekipami je zmaga la v Lom, med posamezniki pa Janezu Jugovièu.
Zmagovalci so nagrade prejeli iz rok predsednika KTD Levpa Mirana
Juga in upana kanalske obèine Andreja Maffija.
Za pravi kmeèki praznik pa je poskrbel Aktiv podeelskih ena, ki je
pripravil prodajno razstavo domaèega peciva in odliènih kulinariènih
dobrot: jote, kislega mleka, ocvirkov, gancev in frtalje. Kratko in jedrnato: vse lo je v slast!
Adrenalina eljnim obiskovalcem je kmeèka nagradna igra s privlaènimi
nagradami v obliki mua, praièa, kolesa in 500 kilogramov cementa
zagotovo izpolnila prièakovanja.
Da pa je bilo po kmeèko veselo od veèera do zgodnjih jutranjih ur
so poskrbeli Gamsi!

Ko mu zataji, se publiki smeji ...

Tajnice v planinah

(e) poletni teniki utrip

Klub tajnic Severne Primorske je
za svoje èlanice, med katerimi sta
tudi kanalski dravljanki Karmen
Paravan in Nataa Jeronèiè, pripravil v Trenti 'vikend paket' za
sprostitev in oddih pred teènimi
efi. Skupaj s predsednico notranjskih tajnic in èlanico mariborskega
kluba so se severnoprimorske tajnice podale v koèo na Dolièu. Takni
planinski pohodi pripomorejo k
vzdrevanju in nabiranju kondicije
ter utrjujejo vsakoletno druenje
med klubi tajnic.

Tenisaèice in tenisaèi, ki
so se v sonèni pripeki potili
na igrièih v Desklah,
Loicah in Morskem so si
zaeleli vsaj kanèek pozornosti.
Most jim jo namenja in
belei, da sta prvo mesto
na turnirju meanih dvojic
zasedla Nataa Jeronèiè
in Duan Mozetiè, druga
sta bila T.Moènik in F.Bevèar, tretje mesto pa je zasedla dvojica S. Moènik in
M. Lavrenèiè.

Ko telefon umolkne

Zmagovalni teniki par

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, prosimo, obrnite na Èerniè Marketing, g. Jurij Èerniè, tel 01 5428 741 ali e-pota: jure.cernic@siol.net
Obèina Kanal ob Soèi
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Gledalièe na Kontradi

Tudi vreme v glavni vlogi
Marsikateremu Kanalcu se zdijo gledaliki veèeri na Kontradi e samoumevni ali e kar obvezni. Manj pa je tistih, ki vedo, da se priprave
zaènejo e mesece prej in da èlani Amaterskega gledalikega drutva
(AGD) Kontrada naberejo lepo tevilo delovnih ur, preden publika
zaploska otvoritveni predstavi.
Tekst in slika: Severin Drekonja
V drutvu so letonje dogovore z
gostujoèimi skupinami konèali e
maja in v juniju dokonèno obliko-

vali program, ki je obsegal est
predstav, sreèanje predstavnikov
ljubiteljskih gledalikih skupin na

Velik obisk gledalièa na Kontradi

temo Repertoarni posvet in
prilonostno razstavo ob 5-letnici
delovanja Gledalièa na Kontradi.
e od prvega leta ugotavljamo,
da je Gledalièe na Kontradi
uspena in popularna prireditev,
ki jo lahko ogrozi le slabo vreme
ali neprièakovana odpoved, pravijo v drutvu.
Letos so uspeli izpeljati vseh est
gledalikih veèerov. Tako so se
predstavili gledalièniki iz zamejstva (KPD tandre in Beneko
gledalièe), z ljubljanskega konca
sta prila KUD Predoslje in KUD
Pirnièe, iz Branika KPD Franc Zgonik in seveda AGD Kontrada Kanal. Samo Beneko gledalièe je iz
starega jedra Kontrade pregnalo
slabo vreme. To je oèitno prestrailo in pregnalo tudi nekatere obiskovalce, saj se jih je v Kulturnem
domu v Desklah, kjer so beneki
gledalièniki odigrali svojo predstavo, zbralo priblino 130. Ostale
predstave na Kontradi je namreè
vsak veèer spremljalo prek 200
gledalcev.
Kae pa, da so gledalike skupine
eljne tudi drugaènih sreèanj. Tako
so se pogovorov o njihovem delu,
ki so jih pripravili v okviru Repertoarnega posveta, udeleili predstavniki kar devetih skupin - iz Pirniè,
Doba, Zaloga, tandrea, Branika,
Deskel, Kambrekega, Drenice in
Kanala ter predstavnica Javnega

sklada za kulturne dejavnosti iz
Nove Gorice. Posvet je vodil reiser
Marjan Bevk na temo, ki je za skupine nedvomno zanimiva in vedno
aktualna: po katerih kriterijih izbrati primerno delo za uprizoritev.
Prostor, kjer so gostili posvet, naslednje veèere pa tudi gostujoèe
skupine, so opremili s prilonostno
razstavo o vseh dosedanjih predstavah v Gledalièu na Kontradi.
Peto leto delovanja Gledalièa na
Kontradi so v drutvu eleli vsaj
nekoliko obeleiti, zato so po zadnji svoji predstavi pripravili piknik
kar na Kontradi. Medse so povabili
tudi stanovalce tega starega mestnega jedra in se jim na ta naèin
zahvalili za njihovo uvidevnost in
nemalokrat tudi pomoè pri pripravi
prizorièa.
Trubarjevega leta so se spomnili
tudi èlani AGD Kontrada Kanal ter
v sodelovanju z MPZ Kazimir Nanut
in Likimi dekleti pripravili recital
Eno opravilo v èast in spomin
Primou Trubarju.
Besedilo je priredil (po Akerèevi
poemi Primo Trubar) in reiral
Stane Leban.
Z recitalom na predveèer dneva
reformacije so v Kulturnem domu
v Desklah zaznamovali 500. obletnico rojstva zaèetnika slovenskega
knjinega jezika.

29. Kogojevi dnevi

Prerasli drutvo, od drave pa drobtine
KANAL  Festival sodobne glasbe, ki je v dveh mesecih obiskal kraje v srednji Soki dolini, Gorico, Slovensko Beneèijo in Reko na Hrvakem,
se je letos z zakljuènim koncertom 6. novembra zasidral v Trstu. Do jubilejne izdaje prihodnje leto, ko bo pod okriljem Prosvetnega drutva
Soèa ponovno zaokroil po spominskem in ustvarjalnem opusu primorskega skladatelja Marija Kogoja.

Uvodni koncert v kanalski cerkvi

brijelèièa. Zato so se tudi odloèili za prvo izvedbo njegove Boiène kantate, pravi umetniki vodja
Kogojevih dnevov in na priznani
dirigent Anton Nanut: Odloèili
smo se za del Gabrijelèièevega
opusa za simfonièni orkester, zbor
in soliste. Med temi deli je tudi
omenjena kantata in njegovi Spominski spevi, ki smo jih pred leti
e odigrali v Gorici.
Na ta naèin so eleli ovrednoti Gabrijelèièevo ustvarjalno zapuèino,
dodaja e maestro Nanut in obaluje, da v letonjem kakovostnem
in z izvajalci bogatem programu
med prizorièi ni bilo Nove Gorice
in Zemona pri Vipavi: Bojim se Nagovor predsednika drave D. Türka
tudi, da bo prilo do teav z denarjem.
Prireditelji so proraèun letonjega festivala ovrednotili na priblino 70
tisoè evrov, a èeprav utegne priti do finanènih teav, na komercializacijo
ne pristajajo: Tako da prièakujemo veèji prispevek drave oziroma
ministrstva za kulturo. Navsezadnje posredujemo dela slovenskih skladateljev v tujino in smo edini festival sodobne glasbe v Sloveniji, ki
vztraja e 30 let, poudarja predsednica kanalskega Prosvetnega drutva Ljudmila Zimic in dodaja, da od drave dobijo vsega 19 tisoè
Foto: B. Bizjak

Foto: B. Bizjak

Tokratno festivalsko dogajanje je sestavljalo enajst koncertov, od katerih
je vsak ponudil kakno umetniko noviteto. Z osrednjim koncertom
pa so tokrat obeleili deseto obletnico smrti skladatelja Marijana Ga-
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Knjiga o skladatelju Gabrijelèièu

Lik in ustvarjalnost Game

kestra SNG Opere in baleta iz Ljubljane. Ob tej prilonosti so tudi
krstno izvedli Gabrijelèièevo Boièno kantato, ki je eno zadnjih in
zagotovo najobsenejih skladateljevih del.
(vp)
Foto: D. Humar

DESKLE  V okviru letonjih Kogojevih dnevov so predstavili tudi
knjigo Marijan Gabrijelèiè 1940
 1988, avtorjev Metke Suliè in
Valentina Bogataja. Delo je izlo
ob 10. obletnici smrti tega priznanega slovenskega skladatelja, ki
se je sam podpisoval z Gama in
tako so ga klicali njegovi najoji
sodelavci in prijatelji.
Kot skladatelj je bil obèutljiv umetnik, izpovedno raznolik in predvsem mojster zborovskih in vokalno-instrumentalnih del, med drugim ugotavljajo poznavalci in preuèevalci Gabrijelèièevega ustvarjalnega opusa. Poleg tega so v monografiji zapisani vsi nosilci zvoka
z Gabrijelèièevo glasbo, predstavljenih je kar 673 kritik in ocen koncertov, recenzij sodobnih del, esejev in podobnih besedil, ki jih je
objavljal v letih od 1966 do 1991.
Po predstavitvi knjige je v kulturnem domu sledil e spominski koncert v izvedbi solistov, zbora in or-

Foto: B. Bizjak

Foto: B. Bizjak

evrov.
Kakorkoli, v drutvu se zavedajo, da so Kogojevi dnevi e prerasli okvirje
njihovega delovanja, vendar si bodo e naprej prizadevali za izvirne
vrhunske programe.
Kajti festival opravlja tudi neko nacionalno funkcijo na tem prostoru
in to se mi zdi svojevrstna vrednost, ocenjuje pomen Kogojevih dnevov
akademik in predsednik organizacijskega odbora Ciril Zlobec. Èeprav
bodo 30-letnico beleili prihodnje leto, so po Zlobèevih besedah e letos praznovali jubilej tega festivala sodobne glasbe, ko mu je simbolno
in preprièevalno podobo z udelebo na otvoritveni slovesnosti vtisnil
predsednika drave Danilo Türk. Zanj je (bil) Marij Kogoj pomembna
osebnost slovenske kulture in vsestranski glasbeni ustvarjalec: S svojim

Flavtistka I. Grafenauer z orkestrom Slovenske filharmonije

pisanjem, s svojo kompozicijo, s svojim delom je Slovencem zapustil
pomembno dedièino, ki je pokazala, kako naa kulturna ustvarjalnost
ni provincialna in kako smo sposobni presegati tisto najnujneje, kar
vsak kulturni izraz vsebuje: mobilizacijo skupnega duha, skupno tradicijo, na skupni znaèaj.
Po obièaju je tudi letonje Kogojeve dneve pospremilo na pot odprtje
umetnike razstave. Tokrat so se v Prosvetnem drutvu Soèa odloèili
za Lojzeta pacapana, pomembnega slikarja 20. stoletja, ki je med
Slovenci slabo poznan, a v italijanski likovni umetnosti zelo visoko
cenjen.
Valter Pregelj

Predstavitev monografije o skladatelju Marijanu Gabrijelèièu

Raz-stavljeno

Po junijski razstavi Prebujenje je Klub keramikov Prosvetnega drutva
Soèa v sredini septembra razstavil izdelke prvinske peke v Gotski hii.
Pie: Petra Paravan

Foto: F. or

Vikend v avgustu je bil za ustvarjalce iz gline nadvse zanimiv, kajti na
Kambrekem, pri Domu veteranov, so e petiè predstavili prvinsko peko keramike. Kanalskim keramikom so se pridruili tudi kolegi iz
Gorice in ire okolice, s katerimi
sodelujejo na razstavah. Èeprav
jim je vreme ponagajalo, so z
vztrajnostjo, predvsem pa z iznajdljivostjo uspeli.
Izdelke so postavili v kopo iz drv,
mahu in glinopapirja, kjer so ostali
èez noè, naslednji dan pa so jih kakor arheoloke predmete - z
nestrpnim prièakovanjem jemali
iz ohlajene kope.
Uèinek toplote v kopasti peèi, ki
so jo poznali e pred osmimi tisoèletji, je namreè raznolik in svojevrsten. Prav to pa je presenetilo
tudi obiskovalce razstave, ki je bila
prva te vrste v Sloveniji, saj so bili
razstavljeni v celoti izdelki iz prvinIzdelki iz prvinske peke ske peke.

Foto: F. or

Dejavno poletje keramikov

Kanalski keramiki s prvovrstno razstavo

Nikakor pa ne smemo pozabiti vsakomeseène akcije, ki se imenuje
delo meseca in predstavi izdelek doloèenega avtorja. Ogledati si ga
je moè vsako sredo v klubskih prostorih na Kidrièevi v Kanalu.
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OK Salonit Anhovo

V ritmu sambe za 13. lovoriko
Odbojkarski klub Salonit Anhovo, s petimi dravnimi in sedmimi pokalnimi lovorikami najuspeneji moki odbojkarski kolektiv v Sloveniji, je uspeno zaèel novo sezono. V njej po daljem èasu znova nastopa v Srednjeevropski Interligi.
Pie in slika: Marko Lazar

vrsti se je iz mladinske ekipe pridruil Matija Jereb, sicer tudi èlan
slovenske mladinske izbrane vrste.
Salonit ima zagotovljena sredstva
za nemoteno delovanje. Veseli
me, da nam je v nai sredini uspelo
zadrati trenerja Fracascio, novincem pa elim, da bi se pri nas èim
bolje poèutili. Bled ima najmoènejo zasedbo v Sloveniji, mi pa
se mu bomo skuali èim bolj pribliati. e nekaj let neuspeno naskakujemo 13.lovoriko. Ta tevilka je
oèitno za nas zakleta, zato bi jo
radi kar preskoèili, tako da osvojimo dve lovoriki hkrati, se je poalil predsednik kluba Joe Funda.
portni direktor Milo Grilanc

upa, da se bodo Kanalci v tekoèi
sezoni e bolj pribliali Blejcem, ki
imajo najboljo zasedbo v dravi:
V konènici lanske konènice dravnega prvenstva smo dokazali, da
se lahko kosamo tudi z Blejci. To
pomeni, da smo na pravi poti.
Mislim, da imamo letos e boljo
zasedbo in upam, da bomo v tem
slogu nadaljevali. Na cilj je uvrstitev v finale dravnega in pokalnega tekmovanja Slovenije, v Interligi pa se elimo prebiti na
zakljuèni turnir najbolje èetverice.

Andre Ricardo Tavares Luz

Odbojkarje Salonita so poleti zapustili Alan Komel, ki se je preselil
v italijansko A-2 ligo k ekipi La Nef
Castelfidardo, Brazilec Roberto
Carlos Brito da Purificacao (Gran
Canaria, panija), Italijan Stefano
Mengozzi (italijanska A-2 liga),
èrnogorec Marko Bagariè (Budvanska rivijera, ÈG), kapetan Andrej
Berdon pa je konèal z igralsko kariero. Kanalci so se okrepili s sprejemalcem-napadalcem Jernejem
Potoènikom (Kamnik), povratnikom Nikolo Vidièem (podajalec)
ter kar tremi Brazilci. Andre Ricardo
Tavares Luz bo skual zapolniti vrzel na mestu korektorja, Israel Jose
dos Santos ter Thiago Gabriel
Girotto Almeida pa bosta zaigrala
v vlogi srednjega blokerja. Èlanski

Odbojkarji Salonita za dve lovoriki hkrati

Israel Jose dos Santos

Po nekaj uspenih predstavah v
Interligi èaka Salonitovce v prvi
polovici novembra tudi dvoboj estnajstine finala pokala CEV. Njihov
nasprotnik je finski Pielaveden
Sampo Pielavesi.

Thiago Gabriel Girotto Almeida

Emanuele Fracascia, trener OK Salonit Anhovo

Letos e zamah navzgor

Odbojkarje Salonita tudi v tej sezoni vodi preizkueni italijanski strateg, ki se je na ivljenje v Soki dolini e dodobra privadil. Salonit mu predstavlja izziv. Spoznal sem, da gre za zelo dobro organiziran, zdrav klub, ki ima visoke ambicije, zato me ni bilo teko preprièati. Nastop v
Interligi mi predstavlja e dodaten motiv, je pojasnil Fracascia.
Sprauje: Marko Lazar

Vas ni zamikala vrnitev v Italijo? Imate kaj domotoja?
Nekoliko e, toda kot sem dejal,
sem spoznal, da lahko pri Salonitu e marsikaj naredim. V
Sloveniji se dobro poèutim, poleg
tega pa tudi moja Ancona ni
pretirano oddaljena, tako da lahko kdaj pa kdaj 'skoèim' domov.
Kaj pa cilji Salonita v tej sezoni?
Ekipa je doivela kar nekaj sprememb, zato bomo potrebovali
doloèen èas, da se uigramo. Na
cilj je, da se èim bolje odreemo

v pokalu CEV, da se uvrstimo na
finalni turnir Interlige, v domaèem prvenstvu in pokalu pa
elimo znova zaigrati v finalu.
Potrudili se bomo, da bomo
uspeni oziroma da bodo nai
pristai zadovoljni z naimi predstavami.
V konènici minulega dravnega
prvenstva ste se odlièno kosali
s favoriziranimi Blejci in jih enkrat celo presenetili. Ali ste
letos sposobni tudi osvojiti kakno lovoriko?
Bled ima daleè najboljo zasedbo, kar pa ne pomeni, da ga ni
mogoèe presenetiti.

Teko je karkoli napovedovati.
Na glavni cilj je, da se èim bolje
pripravimo na pomembne tekme, kako bo takrat, pa bomo
videli. Rezultate namreè pogojujejo razlièni dejavniki.
Letos imate v svoji zasedbi kar
tri Brazilce, ki govorijo le portugalsko. Kako se z njimi sporazumevate?
Na sreèo sem se v Italiji, ko sem
v svoji ekipi e imel Brazilca, nauèil nekaj portugalèine, tako
lahko z njimi dokaj uspeno komuniciram. Vsaj, kar zadeva odbojkarsko igro, seveda.
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Karate

Kanalci zbirajo odlièja
Karateisti iz obèine Kanal ob Soèi Patrik Malinoviè, Mirko Boltar,
Teo Otrin, Bla Cenciè in Tilen Tinta (vsi èlani D Gorica  sekcija
karate) so se tudi letos udeleili tevilnih tekmovanj po Sloveniji
in tujini. Dosegli so odliène uvrstitve. Na dravnem ekipnem
prvenstvu Slovenije so zasedli tri prva in tri tretja mesta v katah
in borbah.
Tekst: Marko Lazar

Foto: D Gorica

Najveèjih uspehov so se veselili v Srbiji na mednarodnem tekmovanju
9. European Karate Cup ENPI v Subotici. Sodelovalo je 1.270
tekmovalcev iz dvanajstih drav oziroma 72 klubov. Karateisti
gorikega kluba so osvojili dve zlati, tiri srebrne in eno bronasto
medaljo, v skupni razvrstitvi turnirja pa je klub dosegel tretje mesto.
Kanalski karateisti so z uspenimi nastopi nadaljevali 4. oktobra na
mednarodnem turnirju Trofej Beograda - Beogradski pobednik
v Beogradu, kjer se je merilo preko 800 tekmovalcev iz vse Evrope.
Osvojili so tri zlata in tiri srebrna odlièja, sam klub pa je skupno
osvojil drugo mesto.
Tako je D Gorica - sekcija karate, ki ga trenira zelo uspeni glavni
trener, mojster borilnih veèin Rajko Malinoviè iz Deskel, konèal
na drugem mestu v Pokalu Slovenije, trenutno pa zaseda tretje
mesto v setevku za Naj klub Slovenije 2008.
Mladi karateisti iz kanalske obèine navduujejo z izvrstnimi rezultati.

Starodobni motocikli

Gorska dirka Lovièe  Lig

LIG  Prebivalci te vasice so si nedeljo, 20. julija 2008 posebej zapomnili. Na cesti med Lovièami in Ligom je namreè potekala gorska
dirka za dravno prvenstvo starodobnih motociklov Lovièe-Lig 2008, ki pomeni èetrto zaporedno tekmo v koledarju dravnega
prvenstva.
Prispevek: Sekcija Kolovrat-team
teama je z dvema motocikloma branil Ale Veluèek, okrnjena pa je
bila navzoènost avtomobilistov, kajti udeleili so se avtomobilistiène
dirke. Ostale avtomobile kolovrat-nikov pa je bilo moè videti kot
predvozila.
Organizacijo dirke je v najveèji meri prevzel Kolovrat - team v sodelovanju
z AMD Gorica in zvezo AMZS - port. Ob tem se organizator zahvaljuje
vsem, ki so kako koli pripomogli k uspeni izvedbi tekme. e posebna
zahvala gre vsem sponzorjem, predvsem pa obèini Kanal ob Soèi in
podjetju Eurokabel.

Foto: D Gorica

Foto: D Gorica

Dopoldanski del se je zaèel e zjutraj s prijavami, tehniènimi pregledi
in trening vonjo, nato pa je ob 13. uri sledil tart prve vonje, ob 15.
uri e druge. Po konèanem tekmovalnem delu so najbolji seveda prejeli
priznanja, manjkal pa ni tudi ples.
V vsaki posamezni vonji se je zvrstilo 82 tartov, tako da adrenalina
èez ves dan zagotovo ni manjkalo. To lahko sodimo tudi iz odzivov
velikega tevila navduenih gledalcev. Ti so lahko spremljali dirko predvojnih, klasiènih, dirkalnih in drugih motociklov, do prikolièarjev.
Razvrèeni so bili v trinajst kategorij in sicer glede na prostornino agregata, letnico izdelave in druge tehniène specifikacije. Barve Kolovrat-

Z obèutkom v ovinek

Prikolièarjev niè ne ustavi

oglasi
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Foto: D. Humar

Prezrti tigrovec in izgnanec

ROÈINJ  S postavitvijo obeleja na hii, kjer se je rodil Stanislav Anton Kamenèek  Stanko, so
se spomnili junake in bridke usode tega slovenskega narodnjaka, tigrovca, panskega borca,
udeleenca narodnoosvobodilnega boja, vojakega pilota, politiènega zapornika in na koncu
prostovoljnega izgnanca. Kamenèka  Stanka je namreè komunistièna oblast leta 1950 aretirala
in obtoila, da se je udinjal zahodnim obveèevalnim slubam in hotel z letalom pobegniti v tujino.
Obsodili so ga na Nagodetovem procesu, po tiriletnem prisilnem delu pa sta skupaj z zapornikim
sotrpinom dr. Ljubom Sircem pobegnila èez Globoèak v tujino. Kamenèek je odtlej ivel in sluboval
v Zdruenih dravah Amerike, kjer je leta 1978 tudi umrl, pokopan pa je na roèinjskem pokopalièu.
Zapiske o svojih spominih, ki jih je dokonèal nekaj let pred smrtjo, je uredil in dopolnil Marjan Terpin
iz teverjana ter jih izdal v knjigi z naslovom Jekleno srce.
Odkritja spominske ploèe Stanislavu Antonu Kamenèku se je poleg avtorja knjige Terpina (desno)
udeleil tudi minister za kulturo dr. Vasko Simoniti (levo) in Kamenèkova vdova Dolores Humar.

ege in obièaji

Kostanj nekoè tako pomemben kot krompir

LIG - Pravi kostanj je bil vèasih eden najpomembnejih pridelkov na naih kmetijah. Ljudje so se veèinoma preivljali od njega, bil je tako
pomemben kot danes krompir, pove 85-letni Franc Jeronèiè iz Melinkov. Bil je pomemben vir prehrane, hkrati pa so kmetje s prodajo kostannja v Beneèijo tudi dobro zasluili ali pa ga zamenjali za koruzo, ki tod ni uspevala.
mnoili sortni kostanj. Tukaj je bilo
najveè maronice in objaka, maron
pa ni uspeval, ker smo previsoko.
Za peèenje je bil najbolji purèinc,
nateva Jeronèiè in pove, da je
imela vèasih vsaka vas moa, ki je
znal cepiti kostanj.
Spomnim se, kako hudo je bilo
za tukajnje kmete, ko se je v 50.
letih prejnjega stoletja pojavil
kostanjev rak in je bilo treba cele
nasade posekati. Stari moje so to
teko prenaali in celo grozili so
gozdarjem. Bilo je, kot bi jim posekali najbolj dragoceno èenjo
pred hio, pripoveduje Jeronèiè.

Udarcev po kostanju ni konca

Vèasih so kostanj nabirali drugaèe
kot danes. Kar ga je dozorelo in
padlo na tla, so sproti pobrali,
drugaèe pa so ga klatili in ga doma
dali v grièe - v kupe. Vsaka druina
je imela na barjaèu toliko griè,
tudi po meter na debelo, tako da
je bil vhod v hio samo e steza.
Tako je dlje èasa ohranil sveino
in tudi èrvi ga niso napadli, se
spominja Jeronèiè.
ele v novembru ali pred boièem
so ga kmetje odpeljali na trg.

Za hrano in zdravje

Kar niso prodali, so shranili za
lastno preivetje. Vsaka hia je
imela ognjièe in nad njim velik
kamin, kjer so v lesah ili kostanj.
Olupek in sredica sta se loèila in
potem so v martalah kostanj

oluèili. Tem zrnom smo pravili
burice. Za veèerjo smo jih zalili s
kislim mlekom in to je bila tako
dobra hrana. Nekateri so iz kostanja mleli tudi moko. Iz nje se da
speèi dobre slaèice, samo to pri
nas ni bilo zelo razvito.
Èeprav je v ljudski medicini kostanj
poznan tudi kot zdravilna zel,
predvsem za blaenje elodènih
teav in bolezni dihal, se Jeronèiè
ne spominja, da bi ga na tem koncu uporabljali za te namene. Je pa
za revmo dober v ganje namoèen
divji kostanj.

Vzorna skrb in pozornost

Ljudje so za kostanjeva drevesa
zelo skrbeli.
Èistili so drevje, da ni bilo bolno,
sadili so ga in cepili. Vedno so

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.
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Praznik kostanja na Ligu od leta 1969

Pred prvo svetovno vojno so v Ligu
na leto prodali po 250 vagonov
kostanja, nato je vojna kostanju
prizadejala prvi udarec.
Med vojno so kostanje sekali za
bunkerje, kaverne in kurjenje in
zato se je pridelek po vojni zmanjal za tretjino. Drugi udarec za kostanj je pomenil prihod Italije v
nae kraje. Kmeta so obdavèili in
roki za plaèilo so bili tako kratki,
da je kmet velikokrat moral posekati drevo, ki je e cvetelo, in ga
prodati za predelavo tanina v Trst,
da je lahko plaèal davek. Nato je
sredi petdesetih let prejnjega stoletja priel e kostanjev rak. Od
okraja Gorica je bil dan odlok za
neu smiljeni posek, se spominja
na vodnik skozi pomen in zgodo-

Kostanj danes za sladokusce

vino kostanja.
Na obmoèju Liga je bilo takrat posekanih 35.000 kubiènih metrov
kostanjevega lesa in èe je zadruga

leta 1957 od kmetov e odkupila
10 vagonov kostanja, se je po tem
pridelek znial skoraj do nièle,
razlaga Jeronèiè.

Kako naprej?

Pridelovalci in ljubitelji kostanja
upajo, da bo kanalska obèina v
prihodnje bolj zainteresirana za
obnovo kostanjevih nasadov in bo
sledila zgledu obèine Srednje v
Beneèiji. Ta je s pomoèjo evropskih
sredstev obnovila veliko tamkajnjih nasadov.
Foto: E. Kozorog
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Pie: Nataa Ozebek

Izjemen kostanj v Èolnici

Bi bilo priporoèljivo, da podobno
pristopi k temu tudi naa obèina,
kajti to obmoèje je eno redkih v
Sloveniji, kjer kostanj tako uspeva, konèa svojo pripoved Franc
Jeronèiè.

Tla za kostanj

Pri nas raste kostanj na fliu, najveè
v Likem oziroma Kambrekem
pogorju in na obrobju Vipavske
doline.
Edo Kozorog iz tolminske enote
Zavoda za gozdove Slovenije,. Iz
kostanja luijo tanin, ki se najveè
uporablja za strojenje ko.
Kvalitetnega lesa je sicer malo, cenjen pa je zlasti za stilno pohitvo.
Ker prevladuje nekvaliteten les, se
ga veliko porabi za kolje in za kurjavo, pojasni Edo Kozorog iz tolminske enote Zavoda za gozdove
Slovenije Jeronèiè pa dodaja, da
je na Likem iz njega narejenih veèina ostreij, uporabljali pa so ga
tudi za pode in pohitvo.

