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Tinca na 110!
Najstareja Slovenka Katarina Mariniè Tinca iz Deskel je prispela do 110. leta
starosti. Do èastitljivo visokega ivljenskega jubileja! Pred letom osorej so v novogorikem Domu upokojencev, kamor je
Tinca prila pred nekaj veè kot desetletjem, ob praznovanju njenega rojstnega
dne zapisali, da je naa Tinca dobroduna, vedno zadovoljna, vesela vsakega
obiska. Tako domsko osebje kot klena
slavljenka so tudi letos ponosno in teko
èakali na praznovanje njenega rojstnega
dne. A bo ki, a bo tud ma? je kot
obièajno spraevala Tinca.

Starost: okus po lepem
vèeraj, danes pred jutri

Foto: Arhiv Ane Kodelja
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IZ VSEBINE

Novi gorsko-kolesarski vodnik
Dolina Soèe Leona Lebana.
Veè na strani 6

Tudi letos je v Ligu (za)dialo
po kostanju.
Veè na strani 9

... Z MOSTA ...
Veste, starost ni niè kaj lepa. Tako je veèkrat govorila gospa, ki
je skupaj z maèkom ivela ob
Ljubljanici v stari veèstanovanjski
zgradbi. V tretjem tuku in
brez lifta. Pri osemdesetih je
tudi veèkrat na dan pe premagovala lesene kripajoèe stopnice. Nemalokrat z nakupovalnimi
vreèkami v rokah. Dobro je to,
za vitalnost, je po vsakem vzponu e zasopla pribila. Tudi po
stanovanju je vse sama postorila,
a pod bremenom let in bolezni
vse teje in teje. Potem je odla
v dom za ostarele in
umrla.
Tu ni poslediène povezave, ampak gre za ponazoritev procesa,
ki spremlja èloveka od zibelke
do groba. Vmes je Zgodba razliènih odtenkov, obèutij in doivetij. Vmes so koraki, ki ne spraujejo za pot, temveè jih ta sama
vodi. Ko je èlovek mlad, ne more
razumeti, kaj prinaa starost. Ko
ostari, razume vse, a mu to bore
malo pomaga. Pa vendar je spoznavanje minljivosti vznemirljivo
in pouèno potovanje. Èe odpira
vrata v prièakovanju! Zato potrebujemo vedno nove izzive. Èe
se èlovek uleni, hira in propade.
Starost res ni lepa, ko jo gledamo s pozunanjenimi oèmi. Ko
je betena in nemoèna. A dokler
si sama stree, je e znosna.

njihove vrste, a

Valter Pregelj

Veè na str. 14 in 15

V domovih za ostarele preivlja
jesen svojega ivljenja trenutno
kar veliko naih krajanov.
Èakalna doba za prosilce pa se
iz meseca v mesec spreminja.
Tako je v Novi Gorici potrebno
poèakati na negovalni oddelek
priblino leto do leto in pol,
na stanovanjski del pa priblino
eno leto.
Dom za stareje je nujno potreben. Lokacija je lahko v Kanalu,
lahko pa tudi kje drugje. Ni treba,
da je luksuzen, samo naj ga zgradijo èim prej, razmilja Agata
uligoj.
Iz kanalske obèinske uprave odgovarjajo, da bodo do konca leta
dorekli lokacijo in zaèetek gradnje
doma. V proraèunu so namreè
e pred tremi leti namenili 300
tisoè evrov za gradnjo, a kaj ko
ni prilo do dogovora za lokacijo
pri vrtcu, pravijo e v obèinskih
slubah.
Potrebovali bi tako dom kot dnevni center, kjer bi stareji lahko
bili le nekaj ur dnevno, èe oskrbe
ne bi imeli doma, pa menijo v
vrstah starostnikov.
Irena Hoèevar Kriniè

30 let Kogojevih dnevov
Mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi je letos slavil 30
letnico.
Otvoritvena slovesnost je bila v znamenju nagovorov akademika Cirila
Zlobca, upana Andreja Maffija in slavnostnega govornika Boruta
Pahorja, predsednika slovenske vlade.
Kot je posebej poudaril dolgoletni dekan Glasbene akademije iz Ljubljane
in priznani slovenski skladatelj Pavel Mihelèiè so Kogojevi dnevi edini
slovenski festival, ki ima jasno izdelan koncept, in vsa ta leta skrbi za
predstavitev novih glasbenih del slovenskih skladateljev. Tako je bilo
v tridesetih letih izvedeno prek 350 novitet.
Velika zasluga za èastitljivi jubilej gre Prosvetnemu drutvu Soèa iz Kanala in njegovi dolgoletni predsednici Milici Zimic. Ob tej prilonosti
ji je upan izroèil plaketo.
Odprtju letonjih Kogojevih dnevov je sledilo e odprtje razstave Goriki
likovni krog in slovenski tisk med obema vojnama, slovesnost pa je
zaokroila vokalna skupina Èarnice.
TIC Kanal
Foto: B. Bizjak

Lepota staranja Dolge so
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Za razvoj podeelja

Bogastvo kanalske noe
KANAL - Za nami je prvi uspeno izpeljan projekt Lokalne akcijske
skupine (LAS) z imenom Razvoj novih produktov na po deelju. V
tem okviru smo predstavili kanalsko noo kot protokolarno obleko na
zakljuèni prireditvi 26. avgusta 2009 na kanalski Kontradi.
Pie: Nika Testen, TIC Kanal

Dan brez avtomobila

Otrokom ulice za igro
Otroki smeh, vriskanje in zadovoljni obrazi. S temi besedami bi lahko
povzeli dogajanje ob dnevu brez avtomobila, ki smo ga zdruili z vseslovensko akcijo Vrnimo ulice otrokom za igro.
Pie: Lora Zimic Mugerli, SPV v cestnem prometu
KANAL - Vse se je dogajalo na ulici za cerkvijo. 170 otrok iz kanalskega
vrtca in nijih razredov osnovne ole je imelo prilonost, da se preizkusijo
kot plesalci v twirlingu, orientalskem plesu, portnih igrah in v izdelovanju
unikatnih vizitk iz suhega cvetja.
Glavni namen akcije je bil oiviti ulico, ki slui samo za parkirièe, z otroko igro vsaj en dan v letu. In to smo dosegli. Poleg tega so podobne
mnenje delili tudi obiskovalci. Ulici bi morali povrniti prvotni pomen
in jo nameniti druenju.
Zavod za varstvo kulturne dedièine iz Nove Gorice je e pred èasom
izdal pisno mnenje oziroma priporoèilo, da bi Kontrado in ulico za cerkvijo zaprli za promet, ker sta v sklopu trkega jedra spomenika prve
kategorije.
Ob tem dogodku gre vsa zahvala animatorjem in sicer Mojci Belingar,
plesni pedagoginji, èlanicam Twirling kluba Deskle, Katarini, Suzani
in Anji, tudentoma fakultete za port Nejcu in Mihi ter likovni animatorki Diani Breèak. Osnovni oli Kanal pa smo hvaleni za prijazen
odziv naemu povabilu.
Velika odmevnost dogodka nam pomeni spodbudo, da bomo akcijo
ponovili tudi prihodnje leto.

Foto: TIC Kanal

Po pozdravnem nagovoru upana Andreja Maffija nam je vodja projekta Darja Lahajnar iz Idrijsko - Cerkljanske razvojne regije podrobneje
predstavila projekt in njegove znaèilnosti. Obèina Kanal ob Soèi je bogateja za tiri komplete kanalskih no, za spominke z motivom kanalske
noe ter z razglednicami.
Strokovno mnenje o nastanku oblek je prispevala Inga Brezigar iz Gorikega muzeja. Podlago za prijavo projekta pa so v obliki raziskovalne
naloge poskrbeli na osnovni oli v Kanalu, medtem ko je domaèe drutvo upokojencev kot partner v projektu pripravilo vezenje vzorène obleke.
Prireditev so obogatili sopranistka Rosana Perolja ob spremljavi Andreja Plesnièarja na diatonièni harmoniki ter Folklorno drutvo Ivan
Laharnar s entvike planote. Po predstavitvi projekta kanalske noe
so si obiskovalci lahko ogledali razstavo starih fotografij Kanala iz zbirke Branka Drekonje in se posladkali z marijaceljskimi kolaèi.

Kanalska noa: Obleka za posebne prilonosti

Investicijska in
vzdrevalna dela v Obèini
Kanal ob Soèi v letu 2009
POKOPALIKA VEICA V
AVÈAH

Èistilna naprava je zgrajena. Zaradi
teav pri dobavi in vgradnji tehnoloke opreme e ni pridobljeno dovoljenje za poskusno obratovanje.

KOMUNALNA ÈISTILNA
NAPRAVA GORENJA VAS

Pokopalika veica v Avèah je konèana. Odpravljajo se manje pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene
na tehniènem pregledu.
Prièakujemo uporabno dovoljenje.

ÈISTILNA NAPRAVA DESKLE

Komunalna èistilna naprava Gorenja vas je zgrajena za kapaciteto
350 prikljuènih enot in je e v poskusnem obratovanju. V pripravi je
dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Foto: TIC Kanal

ÈRPALIÈE LEDINCA

Otroki iv-av na ulici namesto vozil

Z ureditvijo èrpalièa na Ledinci in
navezavo le-tega na povezovalni
vodovod, ki je bil zgrajen v I. fazi
izgradnje, bomo naselju Deskle zagotovili zadostne kolièine pitne in
poarne vode.
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vodovod, ki je bil zgrajen v I. fazi
izgradnje, bomo naselju Deskle zagotovili zadostne kolièine pitne in
poarne vode.

ÈRPALIÈE DRMOTA

AVÈAH
Pokopalika veica v Avèah je konèana. Odpravljajo se manje pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene
na tehniènem pregledu.
Prièakujemo uporabno dovoljenje.

Z deli na èrpalièu Drmota smo
prièeli v septembru. Vrtina skupaj
z novozgrajenim èrpalièem bo
prikljuèena na obstojeèi vodovod,
ki povezuje vrtino in naselje Zagora. S tem bomo zagotovili pitno
vodo za zaselka Dermota in Zagora.

PRENOVA STARE
TELOVADNICE O KANAL

ÈISTILNA NAPRAVA DESKLE
Èistilna naprava je zgrajena. Zaradi

teav pri dobavi in vgradnji tehnoloke opreme e ni pridobljeno dovoljenje za poskusno obratovanje.

Na Osnovni oli Kanal so e veè
kot 10 let potekala prizadevanja
po pridobitvi prostorov za pouk
tehnike in tehnologije ter za individualno delo z uèenci. Potrebe
po novih prostorih so se e dodatno poveèale z uvedbo devetletke.
V teh letih je bilo veè idej o reitvi
prostorske stiske. Dilemo je lani
presekal obèinski svet z odloèitvijo
o rekonstrukciji stare telovadnice

KOMUNALNA ÈISTILNA
NAPRAVA GORENJA VAS
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Valter Valentinèiè,
obèinski svetnik (SLS)

Naj politika ne
prevlada razuma!
Po treh letih mandata sedanjega
obèinskega sveta se e kaejo
rezultati dela, tako sveta kot obèinske uprave in upana. Na zaèetku smo prili do skupne ugotovitve, da ni (bilo) pripravljene
dokumentacije za prièetek del
na marsikaterem projektu, tako,
da je trajalo kar precej èasa, preden se je lahko zaèelo z novimi
investicijami. Kasneje je stvar
stekla in sedaj ima obèinska uprava nekaj projektov celo na
zalogi, tako da se v najkrajem
èasu lahko priène z deli.

Foto: Osebni arhiv

POKOPALIKA VEICA V

NA(ZA)GOVOR

Kar me najbolj navduuje je to,
da bomo v Desklah e v kratkem
lahko pili neoporeèno vodo iz
vodovodnega omreja. Konèuje se namreè investicija - vrtina Ledinca, nekoliko pozneje pa bodo tudi v Zagori dobili neoporeèno
pitno vodo. Zaèela so se tudi dela na graditvi vodovoda Kal nad
Kanalom, ki se bodo kasneje nadaljevala z vodovodom do Levpe.
Ta naloba bo delno pokrita tudi iz evropskih sredstev. Oskrba s
pitno vodo je zame najveèja vrednota za nae obèane. Èimprej je
potrebno vsem prebivalcem nae obèine zagotoviti osnovne pogoje
za ivljenje. Obèina Kanal ob Soèi ima, razen dveh veèjih naselij,
veliko obmoèij z redko poseljenostjo. Mislim da je potrebno tudi
ljudem, ki ivijo v manjih vaseh, nuditi enakovredne pogoje za
ivljenje. Predvsem je to oskrbo s pitno vodo, dostopnost do interneta, cestne povezave in vse ostale prednosti, ki jih imamo prebivalci
v dolini, v odroènih krajih pa ne.
Z vidika ekologije se stvari gibljejo v pozitivni smeri. Mnogo je k
temu pripomogel Salonit Anhovo s stalnim izboljevanjem in urejanjem na podroèju izpustnih plinov in drugega onesnaevanja.
Nujno je urediti ekoloki otok tudi v Desklah, saj ugotavljamo, da
v Kanalu ta odlièno deluje. Na tem podroèju bo moral vsak izmed
nas dodati svoj del  pri zbiranju in ravnanju z odpadki, predvsem
pa pri varovanju narave in odlaganju nevarnih snovi v nao okolico.

v uèilnice in veènamenski prostor.

JAVNA PARKIRIÈA IN JAVNA
TRNICA V KANALU
Komunalna èistilna naprava Gorenja vas je zgrajena za kapaciteto
350 prikljuènih enot in je e v poskusnem obratovanju. V pripravi je
dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V mesecu maju 2009 je bila dokonèana prva faza ureditve javnega
parkirièa in javne trnice v Kanalu.

ÈRPALIÈE LEDINCA

V tem mandatu je obèina za investicije pridobila in izkoristila e
veè kot milijon evrov iz evropskih sredstev in tak trend se bo nadaljeval tudi v prihodnje, kajti investicijskega denarja bo vedno manj.
Izteka se pogodba za odkodnine za poseg v prostor, manj je koncesijskega denarja od iger na sreèo pa tudi recesija, ki smo ji prièa,
bo pustila svoje posledice. Kot kae se ta ne bo konèala tako hitro
kot napoveduje sedanja vlada.
Ne smemo zanemariti tudi dejstva, da je naa obèina v samem vrhu po dodeljevanju sredstev za kulturo, port in rekreacijo.
Malokatera obèina se lahko pohvali s tako raznoliko ponudbo kulturnih, portnih in drugih prireditev. elel bi ob tej priliki obèane
povabiti k sodelovanju in spremljanju prireditev ter dati vzpodbudo
za e veèjo udelebo in obisk.
Mislim, da na tem mestu, ko ste mi kot starosti obèinskih svetnikov
dali besedo, lahko pohvalim obèinski svet, ki ne deluje po principu
preglasovanja, ampak s konsenzom vseh èlanov sveta. Pohvala
obèinski upravi in nenazadnje upanu, ki zmore vijugati med vsemi
problemi. Stvari, ki jih bo treba v obèini e postoriti je toliko, da
bodoèemu upanu in obèinskemu svetu ne bo zmanjkalo dela.

Z ureditvijo èrpalièa na Ledinci in
navezavo le-tega na povezovalni

Ta faza je zajemala izvedbo zahtevne statiène sanacije breine, ter
oporno konstrukcijo. Da pa bi trnica lahko zaèela sluiti svojemu
namenu je potrebno izvesti e pokriti objekt, tlakovati povrine, na-

Na koncu bi e poudaril, da naj politika ne prevlada nad razumnostjo
in da nam bodo le prave odloèitve ustvarile monosti za lepe in
ugodneje bivanje v nai lepi obèini.

4

se (s)poznamo

IZ OÈI V OÈI

Janez Zimic, evropski prvak v fitnesu

Z disciplino v hrani in vestno vadbo do
izoblikovanega telesa
Bilo je petkovo sonèno popoldne. Nestrpna in nekoliko prestraena
sem prièakovala evropskega prvaka v srednji kategoriji fitnesa. Kar
malce èudno se slii, sredi Kanala sreèati èloveka, ki je trenutno neprekosljiv v vsej Evropi. Za nameèek pa e doma iz Kanala. Prvi vtis, ko
ga zagleda: Kako je miièast! Trenutek zatem, ko mi za raèunalnikom
veselo razkazuje fotografije s tekmovanj, prijateljev, druine in krajev,
ko s posebno vnemo govori o Kanalu in o Soèi, pa prvemu vtisu e
dodam: Preprost, navduen, odprt, zgovoren, veseljak, portnik, vztrajen
nasploh Kanauc.
Sprauje: Ana Kriniè
Slike: Osebni arhiv

Janez Zimic v elementu (drugi z desne)

Janez, iz Evrope se iri glas o
vaih neverjetnih uspehih.
Marsikdo pa tudi v vaem
domaèem kraju ne ve, s èim se
ukvarjate. Nam lahko za zaèetek
razloite, kaj pomeni trenirati
fitnes?
Pri fitnesu je kljuèna simetrija in
izoblikovanost telesa. Za ta port
je potrebno imeti veliko volje in
ljubezni, saj zahteva ogromno odpovedovanja, pa tudi sreèo, da je
telo e genetsko lepo izoblikovano.
Kljuèno vlogo igra prehrana, ki se
je moram strogo drati.. Na dan
pojem vsaj tirikrat toliko beljakovin kot drugi ljudje. Jem praktièno
le kuhano belo ribje meso in kuhane pièanèje prsi in to po estkrat
dnevno. Ne smem si dovoliti nobenih spodrsljajev z ogljikovimi hidrati, o sladkarijah in maèobah pa
ne smem sanjati tudi po est mesecev, kolikor trajajo priprave na tekmovanja. Seveda je potrebna tudi
vestna vadba, ki poteka trikrat tedensko v fitnesu, vsaj dvakrat tedensko pa treniram na kardio aparaturah. Pred tekmovanji trening
izrazito poveèam, tako da sem v
fitnesu po tiri ure dnevno.
Pravzaprav je to naèin ivljenja, saj
mora vse podrediti portu.
O tem portu imamo veliko
napaènih predstav. Poleg tega
ga meamo z bodybuildingom.
So razlike oèitne?
Da, razlike so precejnje.
Bodybuilding je e veèja skrajnost.

Zahteva e veè beljakovin in pripelje do e veèje miiène mase, kar v
konèni fazi tudi ni veè zdravo, ker
se velikokrat povezuje z prepovedanimi substancami, èesar jaz ne
smem uporabljati in ne uporabljam. Telo si izoblikujem le z vadbo
in prehrano. V nai kategoriji je
bolj kot kvantiteta pomembna kvaliteta miic, ki morajo biti enakomerno in simetrièno izoblikovane.
Razlike so velike, èeprav nepouèeni
ta dva porta kar enaèijo.
Glede na to, da ta port pri nas
na profesionalni ravni ni zelo
razirjen, me zanima, kako ste
se sploh odloèili zanj? Je elja,
da se mu posvetite poklicno
prila ele pozneje, po prvih
uspehih?
Sprva je bila moja ljubezen odbojka. e takrat sem zahajal v fitnes
in s èasom sem povsem presedlal.
K odloèitvi, da se profesionalno
posvetim fitnesu, je ogromno pripomogel naslov dravnega prvaka
leta 2005, ki mi je dal obilico zagona za nadaljnje delo. Zahvaliti se
gre tudi mojemu trenerju Duku
Madarovièu.
Vemo, da se portniki veèkrat
sooèate z obilico teav z
opremo, trenerji, monostmi za
uveljavitev. Kako je v Sloveniji?
Ta port pri nas e ni zelo uveljavljen. Teko oziroma praktièno nemogoèe je dobiti sponzorje, kar
mi predstavlja veliko oviro. Sam

treniram v Ljubljani, kjer so tudi
najbolje monosti pri nas. Ovira
je tudi, da zastopam Slovenijo.
Teko je namreè preprièati pristranske sodnike iz veliki drav, da zmaga pripada majhni Sloveniji.
Domnevam, da je bilo minulo
evropsko prvenstvo najveèji
letonji izziv za vas in zagotovo
je zahtevalo obilico odpovedi.
Koliko èasa vam je vzela priprava
in kaj vse vkljuèuje?
Da, zares sem najveè moèi namenil
prav evropskemu prvenstvu v Sapri
blizu Neaplja. est mesecev sem
vse podrejal temu nastopu. Teden
dni prej sem tekmoval tudi na svetovnem prvenstvu v Nemèiji in tam
dosegel tretje mesto v Word Fitnes
Federation (svetovna fitnes zveza).
Zadnje moèi pa sem prihranil za
Italijo in uspelo mi je, saj sem postal svetovi podprvak in evropski
prvak v srednji kategoriji fitnes
athletic. Ob tej prilonosti bi se
zahvalil tudi O Kanal, ki mi je prijazno odstopila kombi. Najveèja
zahvala pa gre moji druini in prijateljem, ki so zadnje mesece potrpeli z menoj. Vsi fizièni napori in enolièna vadba te tudi psihièno zelo
izèrpajo. Brez njihovega razumevavanja in bodrenja bi mi teko uspelo.
Najbr vas na tekmovanje v Sapri
veejo zelo lepi spomini. Postati
evropski prvak je vendar nekaj
najlepega, kar se portniku
lahko zgodi. Kako pa je
tekmovanje potekalo in kaj vse
igra vlogo pri ocenjevanju?

Pogled od zadaj

Sapri je e tako zelo idilièno mestece, èe pa te pripelje do naslova evropskega prvaka, se ga e toliko
raje spominja. Seveda je bil vrhunec nastop, ki je poplaèal ves trud
zadnjih mesecev. Velja kar rutina,
da mora najprej celotna skupina
pokazati deset predpisanih poz,
est sodnikov iz estih razliènih drav pa nas primerja med seboj.
Vsi tekmovalci smo pri tem prekriti
s tonirno kremo, ki naa telesa po-

temni in e bolj poudari miice.
Temu sledi e minuta in pol prostega programa, kjer pleemo na glasbo. Ta del je namenjen bolj zabavi
ljudi. Malo ova je potrebno, da
imajo kaj od nas tudi gledalci.
Ta naslov pa ni va prvi. Nam
lahko zaupate druge lovorike, s
katerimi se lahko ponaate.
Katera vam je najljuba?
Zelo lepe spomine imam na leto
2005, ko sem na svojem prvem
tekmovanju postal dravni prvak.
Uspelo pa mi je doseèi tudi tretje
mesto na svetovnem prvenstvu v
Firencah, letos pa tretje mestno v
okviru svetovne fitnes zveze. Krona
vsega pa je naslov svetovnega podprvaka in evropskega prvaka, ki
sem si ga priboril v Sapri.
Vemo, da se v vsakem portu
dogodi marsikaj zanimivega in
nenavadnega. Bi nam morda
zaupali kakno cvetko, ki se vam
je zgodila?
O portu, s katerim se ukvarjam,
je veliko tabujev, ki me veèkrat
spravijo v smeh. Pogosto so ljudje,
ki me vidijo, mnenja, da so moje
miice nekako napihnjene z zrakom, vendar je miica miica. Iz
mesa in krvi, ni pa balonèek, ki ga
bo lahko spuèal. Vsak, ki ne verjame, lahko pride preverit k meni.
(smeh). V smeh me spravljajo tudi
komentarji na plaah. Najveèja teava pa je ljudi preprièati, da te
miice niso plod poivil, ampak
plod naèina ivljenja.
Vae znanje in izkunje so zelo
bogate. Jih prenaate tudi na
mlaje rodove?
Da, seveda. Sicer tudiram ekonomijo, vendar sem poklicno osebni
trener. Imam licenco, s katero treniram fitnes, rokometae, atlete.
To sem pripravljen poèeti tudi tu,
na Primorskem, ne samo v Ljubljani. Svetujem tudi glede prehrane.
Najlepa hvala za pogovor.
Celotno urednitvo Mosta,
preprièana pa sem, da tudi vsi
obèani, vam elimo e obilo
uspehov. Zagotovo s svojim
delom promovirate tudi nae
kraje. Ob koncu bi vas prosila,
da nam zaupate tudi vae naèrte
v prihodnje.
Ta naslov mi je vlil ogromno novih
moèi in volje. Vsekakor si elim
novih tekmovanj in novih dobrih
rezultatov. Upam, da bom v prihodnjih letih nael tudi sponzorje,
ki bi mi pomagali priti do novih
uspehov. Najbolja leta za ta port
so po 35, torej imam e zelo veliko
èasa. Naèrtov in zagona mi ne
manjka in upam, da bodo kot do
sedaj pripeljali tudi do dobrih rezultatov.
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Joica Staniè, predsednica Drutva upokojencev Deskle-Anhovo

Volje za vsak dan

Ah, joj No, moj domaèi kraj so
Loice, trideset let pa sem z druino ivela v Novi Gorici. Ko je oèe
zbolel, smo se preselili v domaèo
hio. Imam tri sinove in dva vnuka.
Poleg slubovanja v drutvu, mi
je v veselje zelièarstvo, slikarstvo
(pravkar razstavlja v Slapu ob Idrijci, op. P. P.) in kiparstvo, balinanje
ter ples v skupini Tince.

Foto: P. Paravana

Kako ste postali predsednica
drutva?

Ha, imela sem odprtje razstave o
herbarijih, èajih, pijaèah, kremah
in tinkturah v Stekleni dvorani, ko
je èez nekaj èasa prila Lidija Rahotina k nam na obisk, da bi mojega
moa povabila za predsednika
upokojenskega drutva. Ampak,
saj veste, kakni so moki: veliko
govorijo, niè ne naredijo (zasmeji
se, èe, saj se moram malo pohecat). Tako sem namesto moa
sprejela vlogo predsednice.

Kakne aktivnosti se odvijajo v
drutvu?

Joica Staniè

O, naredimo en pregled, zaènimo
z oktobrom. Na dan starejih (1.
septembra), kakor tudi za novo leto in 8. marec, obièemo in obdarimo v sodelovanju s krajevno skupnostjo, olo ter vrtcem stareje
krajane v domovih upokojencev
in na domaèih naslovih. Vsako leto

Plesna skupina upokojenk
iz KS Deskle

Osvajajo s tangom

S kakno problematiko se
ukvarjate v drutvu?
Predvsem s socialo. Pred letom dni
smo zaèeli izvajati ankete. Pridobili
bi namreè radi informacije o stanju
starejih, koliko jih potrebuje pomoè, svetovanja. eleli bi predvsem
to, da bi se stareji krajani lahko
obrnili na nas za kakrno koli pomoè.
elite e kaj sporoèiti?

Kakna je ta vloga?
Povedati moram, da mi je v veliko
pomoè Silva Mateviè. Ja, vloga
boriti se moramo. Sicer pa kot
vsaka vloga predsednika drutva:
sklicujemo seje, obène zbore, ukvarjamo se z birokracijo, prirejamo
razliène dejavnosti, organiziramo
dogodke, izlete itd.

Vsako leto imamo predvidene tri
pohode in tri izlete (dva doma in
en v tujino), pa predavanja o zdravi
prehrani in prav gotovo sem e
kaj pozabila.

Portret vnuka Patrika

tinovanje, v decembru zakljuèno
slovesnost za èlane odbora, poverjenike in portnike. Nai portniki
so zelo dobri v streljanju, balinanju,
pikadu, ahu, portnem ribolovu,
brikuli in v reevanju kriank. V
januarju se pobira èlanarina.
Februar je najbolj birokratski mesec, ko sklicujemo obèni zbor, potekajo pa e priprave na proslavo
ob 8. marcu, ko se tudi predstavijo,
predvsem, èlanice s svojimi izdelki
na razstavi. Na pomlad zaènemo
s pohodi, v maju je naèrtovan izlet,
v juniju plesna revija, avgusta pa
e vrsto let druabni veèer s tombolo na Ladièu za vse krajane.

slovesnosti, takoj za slovesnim govorom predsednika vlade. Poalile
so se, da so se poèutile zelo pomembne, saj so tudi ves èas sedele
na odru.
Gotovo vam je znan tudi izvor imena Tince. Svojo skupino so poime-

Z voljo in pozitivno energijo bi se
dalo marsikaj narediti. Upam, da
se odgovorni zavedajo, da je najpomembneje zadovoljstvo ljudi.
Vendar mi sploh nimamo prostora,
kjer bi se lahko druili, imeli kroke,
predavanja. Vedno so elje, tudi
pobude, monosti pa ni. Èeprav
je kritika umestna, pa vemo, da je
volja najpomembneja
Foto: P. Paravana

Joica, kako bi se predstavili?

tudi pripravimo program za rojstni
dan nae najstareje Slovenke. Za
teden otroka organiziramo skupaj
z vrtcem pohod z nonami in nonoti, taborniki pa poskrbijo za peko
kostanja. V novembru imamo marFoto: P. Paravana

Energièna in radoiva, simpatièna in duhovita, predvsem pa
polno zaposlena. e marsikatero lastnost bi ji lahko pripisali,
vsekakor pa lahko reèemo, da je mladenka v pokoju, ki Drutvu
upokojencev Deskle Anhovo (DUDA  po njeni razlièici)
predseduje e est let.
Sprauje: Petra Paravan

Kiparska izdelka iz gline in lojevca

novale po Desklanki, najstareji
Slovenki, Katarini Mariniè, po domaèe Tinci, ki jo vsako leto za rojstni dan obièejo in pripravijo kulturni program. Letos bo sploh slovesno, saj bo Tinca praznovala
110. obletnico rojstva.

Gotovo ste e sliali za Tince, poskoène upokojenke, ki oèarajo s svojim
plesnim nastopom! Zbrale so se na pobudo Joice Staniè, ki je pred
nekaj leti v Ajdovèini videla plesno toèko starejih dam.
Pie: Petra Paravan
Slika: Toni Dugorepec
Energièna Joica je zaèela spodbujati svoje kolegice. Ugotovile so
namreè, da jih moje ne vabijo na
ples in z namenom, da malo potelovadijo in popleejo, so ustanovile
skupino. Navezale so stik s plesno
mentorico Kristino Fabijan in zaèele
vaditi enkrat tedensko. Sedaj so
skupaj e tri leta in poele so precej
buènih aplavzov.
e drugo leto so zaplesale na mednarodnem sreèanju pihalnih orkestrov v Anhovem, v juniju pa so poskrbele za plesno revijo, ki jo name-

ravajo pripraviti tudi prihodnje leto. Letos marca so se prviè udeleile mednarodnega tekmovanja v
Lignanu (Italija), kjer so nastopile
kot najstareje tekmovalke in poele najveèji aplavz. Sicer pa nastopajo na raznih prireditvah po Goriki
in tudi drugod po Sloveniji. Pleejo
vse vrste plesov: latinske, kotske,
dez, tango
skratka vsak ples,
ki je izvedljiv v skupini.
Konec septembra so nastopile na
festivalu za tretje ivljenjsko obdobje v Cankarjevem domu.
Predstavile so se na otvoritveni

Desklanske upokojenke migajo v ivahnih ritmih

DEJAVNOSTI & DOSEKI

6

se (s)poznamo

Leon Leban, avtor gorskokolesarskega vodnika Dolina Soèe

S kolesom po Soki dolini
Projekt izdelave vodnika je bil tako obseen, da bi ga samo z velikim
veseljem, ki ga Leon sicer goji do tega, njemu enega najljubih naèinov
rekreiranja, verjetno teko uresnièil. To najbolj nazorno potrjujejo tudi
nekateri neuspeli poskusi za pripravo podobnega vodnika v preteklosti.
Meni, da se mu je uspeno 'poklopilo' veè dejavnikov, ki jih danes vodnik tudi predstavlja.
Sprauje: Marko Lazar
Slike: Osebni arhiv L. L.

najveèkrat izkae tudi kot najbolji
naèin druenja s prijatelji in znanci.
Sam vodnik je bil zato le posledica
vseh teh zadev in èeprav se podatki
o prevoenih kilometrih morda sliijo kot nekaj zelo napornega, mi
je bil vsak premagan viinski meter
na poti v uitek in zadovoljstvo.
Na turah nisem bil praktièno skoraj
nikoli sam, zato je bila vsaka tura
vedno znova odlièna prilonost za
prijetno preivljanje prostega èasa
in druenje.
Gorskokolesarski vodnik po
dolini Soèe teje 272 strani,
vkljuèuje pa 43 najzanimivejih
gorskokolesarskih ciljev nad
Kanalom, dolino Trebue,
Tolminom, Kobaridom in
Bovcem. Vse poti so natanèno
opisane, premerjene s sistemom
GPS in vrisane v zemljevid. Kaj
pa zahtevnost teh prog?

Spoznavajmo lepote Soke doline

Prvo je bila elja, da bogate gorskokolesarske potenciale doline
Soèe predstavim iri javnosti.
Predvsem zato, ker sem ob delu v
Ljubljani marsikdaj opazil, da se
veliko kolesarjev sploh ne zaveda,
kaj vse dolina Soèe na gorskokolesarskem podroèju ponuja, pa tudi
zato, ker sem imel po tevilnih obiskih tujih bolj ali manj znanih in
uveljavljenih gorskokolesarskih
destinacij ob vrnitvi v nao dolino
vedno znova obèutek, da imamo
sami vsaj enakovredne pogoje, le
da jih morda ne znamo najbolje
predstaviti. Potem so bili tu e tevilni drugi, posredni vzroki za pripravo vodnika. Od tega, da ga uporabim kot odlièno sredstvo za turistièno promocijo doline, do tega
da aktivneje poseem v problematiko vonje s kolesom v naravnem
okolju ter nenazadnje, da s pripravo te publikacije vendarle spravim
pod eno streho celotno dolino, ki
jo kot tako predstavlja e naslov
vodnika.
Èeprav e nekaj let ivite v
Ljubljani, kjer ste zaposleni, se
med vikendi venomer radi
vraèate domov na Tolminsko
V sedmih mesecih ste s prijatelji
po Soki dolini prekolesarili veè
kot 1.100 km in premagali okrog
30.000 metrov nadmorske
viine, da je lahko nastal vodnik.

Skratka potrebno je bilo veliko
napora?
Sedem mesecev sem potreboval
za celoten projekt, od tega tiri
mesece kolesarjenja med vikendi,
ostale tri mesece pa sem porabil
e za pripravo in ureditev vsega
tekstovnega gradiva, ki ga je potreboval zalonik za pripravo knjige.
Ljubljana je paè prilonost za delo,
a domaèi hribi in druge monosti,

Foto: M. Munih

e dlje èasa ste ljubitelj gorskega
kolesarstva. Vas je k temu
zahtevnemu projektu vodila le
ljubezen do tega porta ali e
kaj drugega?

Naèin in kriteriji za posamezen opis ture so bili seveda doloèeni e
na samem zaèetku.
Najpomembneja je bila elja po
predstavitvi èim veèjega nabora
gorskokolesarskih tur, ki se zakljuèujejo krono, torej brez vraèanja
po poteh vzpona. Naslednji pomemben kriterij pri posameznih
turah je bil èim uspeneje se izogibati asfaltnim in prometnim cestam. Ta dva kriterija sta nato izoblikovala e veliko drugih, ki jih je bilo potrebno pred pripravo opisa
oziroma predstavitve ture upotevati. Zahtevnost prog je bila zato
znova le posledica vseh prevoenih
tur in nato razvrèanja le-teh med
manj, srednje ter bolj zahtevne.
Razgibanost in raznovrstnost tere-

ki jih ponuja dolina Soèe so naju
s soprogo Anico, tudi domaèinko
iz teh krajev, vedno znova privabile. Pozimi na smuèanje in osvajanje
vrhov, èez leto pa veèinoma na
gorsko kolo. Slednje se namreè

Leon Leban na spustu z Matajurja

na v dolini Soèe, kjer se prepletajo
dinarsko gorstvo, predalpski in alpski svet, namreè sama po sebi
ponuja laje ali teje pogoje za izpeljavo posameznih tur. Na poti
od Kanala proti Bovcu ter vonja

po poteh na levem ali desnem bregu Soèe pa nam tovrstno raznovrstnost tudi najbolj nazorno predstavljata. Zanimivo je, da najteje
vzpone najdemo na levem bregu
Soèe na Tolminskem, èeprav bi jih
prièakovali verjetno precej bolj severno. Najzahtevneji spust pa prav
tako presenetljivo najdemo v dolini
reke Trebue. Povsod drugod so
teavnostne stopnje vzponov ali
spustov dokaj enakomerno porazdeljene. Pri èemer je na primer
kanalsko obmoèje poleg raznovrstne teavnosti zanimivo tudi zaradi
dobrne mere neasfaltiranih gozdnih cest in monosti lepih zgodnje
spomladanskih in pozno jesenskih
tur, ko je povsod drugod e premrzlo ali pa e sneg.
Na predstavitvi ste dejali, da
zakonodaja z uredbo o
prepovedi vonje v naravnem
okolju diskriminira kolesarje.
Prav tako vidite teavo v
pretiranem asfaltiranju poti
Tako zakonodajo, kot velja pri nas
na podroèju prepovedi vonje v
naravnem okolju, teko najdete
kje drugje v Evropi. Zato je, navkljub razliènim naèinom preprièevanja o nasprotnem, teko razumljiva in sprejemljiva. Strinjam se,
da mora biti podroèje vonje v naravnem okolju urejeno, a za to potrebujemo najprej enakovredno
obravnavanje vseh udeleencev v
naravi. Mislim, da nam tega v obièajnem ivljenju sicer ne primanjkuje, saj sem imel pri pripravi vodnika zelo dobre izkunje z vsemi,
s katerimi se gorski kolesar v naravi
sreèuje. Morda so bili le razlogi za
nastanek take Uredbe o prepovedi
vonje v naravnem okolju nekje
drugje in nas sedaj mogoèe èaka
malce veè dela, da zadeve postavimo nazaj na mesto, kamor sodijo.
Upam, da bo en korak na poti k
temu, morda tudi zaradi naèina,
kako je bilo vse skupaj pripravljeno,
predstavljal tudi ta vodnik. Na drugo problematiko, pretirano asfaltiranje stranskih in manj prevoznih
cest, sem elel le spomniti in morda malce opozoriti. e za èasa priprave vodnika sem imel nekaj primerov, ko so praktièno za mano
asfaltirali komaj kaj uporabljene
ceste, ki so po tem vzpodbudile
dodaten in velikokrat povsem odveèen promet.
Posebno teo vodniku daje tudi
dejstvo, da ste v knjigi opisane
poti v najveèji moni meri
uskladili v dogovoru s
predstavniki planincev,
gozdarjev in naravovarstvenih
organizacij. Skratka, kolesarji
lahko te poti brez teav
uporabljajo?
Prav zaradi omenjene zakonodaje
sem imel pri pripravi vodnika na

v objektivu

Prvo je bila elja, da bogate gor-

predstaviti. Potem so bili tu e tevilni drugi, posredni vzroki za pripravo vodnika. Od tega, da ga uporabim kot odlièno sredstvo za turistièno promocijo doline, do tega
da aktivneje poseem v problematiko vonje s kolesom v naravnem
okolju ter nenazadnje, da s pripravo te publikacije vendarle spravim
pod eno streho celotno dolino, ki
jo kot tako predstavlja e naslov
vodnika.
Èeprav e nekaj let ivite v
Ljubljani, kjer ste zaposleni, se
med vikendi venomer radi
vraèate domov na Tolminsko
V sedmih mesecih ste s prijatelji
po Soki dolini prekolesarili veè
kot 1.100 km in premagali okrog
30.000 metrov nadmorske
viine, da je lahko nastal vodnik.
Skratka potrebno je bilo veliko
napora?

Bogata ponudba kolesarskih poti

skokolesarske potenciale doline
Soèe predstavim iri javnosti.
Predvsem zato, ker sem ob delu v
Ljubljani marsikdaj opazil, da se
veliko kolesarjev sploh ne zaveda,
kaj vse dolina Soèe na gorskokolesarskem podroèju ponuja, pa tudi
zato, ker sem imel po tevilnih obiskih tujih bolj ali manj znanih in
uveljavljenih gorskokolesarskih
destinacij ob vrnitvi v nao dolino
vedno znova obèutek, da imamo
sami vsaj enakovredne pogoje, le
da jih morda ne znamo najbolje

Sedem mesecev sem potreboval
za celoten projekt, od tega tiri
mesece kolesarjenja med vikendi,
ostale tri mesece pa sem porabil
e za pripravo in ureditev vsega
tekstovnega gradiva, ki ga je potreboval zalonik za pripravo knjige.
Ljubljana je paè prilonost za delo,
a domaèi hribi in druge monosti,
ki jih ponuja dolina Soèe so naju
s soprogo Anico, tudi domaèinko
iz teh krajev, vedno znova privabile. Pozimi na smuèanje in osvajanje
vrhov, èez leto pa veèinoma na
gorsko kolo. Slednje se namreè
najveèkrat izkae tudi kot najbolji
naèin druenja s prijatelji in znanci.

Kanalska karitas

Ohraniti èut za soèloveka

Zaèetki delovanja kanalske karitas segajo v leto 1991, ko smo z velikim
upanjem pa tudi strahom, da se ne bo vse odvijalo po mirni poti zaèenjali graditi temelje nove drave Slovenije. Vojne razmere so narekovale veèje potrebe po pomoèi in takratni upnik Silvester Èibej je zbral
skupino prostovoljcev, ki je v Kanalu osnovala karitas. Zaèelo se je z
zbiranjem oblaèil za prizadete v vojni. Danes so aktivne karitativne organizacije tudi v drugih upnijah obèine Kanal.
Pie: Irena H. Kriniè
Njihov glavni namen je, da se oh- ljudi elijo tudi okorièati, ljudje,
ranja med ljudmi èut za soèloveka. ki resnièno potrebujejo pomoè, pa
Aktivnih prostovoljcev, ki se sreèu- je ne znajo iskati, ugotavlja vodijejo enkrat meseèno, je v Kanalu teljica kanalske karitas Ana Kodeldo dvajset, organizaciji pa predse- ja. Njihova pomoè je enkratna:
duje upnik Robert Uaj. Ohraniti plaèajo olske potrebèine, raèune
elijo socialno mreo, zaznati stiske za elektriko, sofinancirajo olo v
Pomagajo pa tudi z nasljudi, ki ivijo v njihovi bliini in po naravi
svojih moèeh pomagati. V lanskem veti, kako najti pot iz stiske.
letu se je njihovo delovanje zaèelo Veliko je k revèini pripomoglo
usmerjati v prave karitativne dejav- tudi to, da smo iveli v blagostanju.
nosti. Prej se namreè ni èutilo pra- Ni se bilo treba za niè truditi in tavega pomanjkanja. Nanje pa se ko smo se vzgojili v neodgovorne
vedno bolj obraèajo ljudje, ki nima- ljudi, vidi problem Ana Kodelja.
jo dela, ki so e prej iskali zaposli- In od kod sredstva? Dobijo jih na
tev, zdaj pa so izgubili vsako upan- razliène naèine  darujejo posameje, nekateri so si naprtili e kredite, zniki, ki zaèutijo, da bodo lahko
ki jih ob izgubi dela ne morejo od- kdaj sami potrebovali pomoè, èeprav pogosto sami ivijo skromno.
plaèati
Otroci so darovali polovico denarja,
Pomoè v denarju in besedi
zbranega ob koncertih pevskega
Stiske so zelo razliène. Zaenkrat zbora, dobijo ga na sreèanjih staso lahko pomagali vsem, èeprav rejih, na pogrebih
je velikokrat potrebno razmisliti, Dobrih ljudi je veliko. Del sredstev
kdo pomoè v resnici potrebuje.
pa iz proraèuna prispeva tudi obèial se nekateri na raèun dobrih na.

Sam vodnik je bil zato le posledica
vseh teh zadev in èeprav se podatki
o prevoenih kilometrih morda sliijo kot nekaj zelo napornega, mi
je bil vsak premagan viinski meter
na poti v uitek in zadovoljstvo.
Na turah nisem bil praktièno skoraj
nikoli sam, zato je bila vsaka tura
vedno znova odlièna prilonost za
prijetno preivljanje prostega èasa
in druenje.
Gorskokolesarski vodnik po
dolini Soèe teje 272 strani,
vkljuèuje pa 43 najzanimivejih
gorskokolesarskih ciljev nad
Kanalom, dolino Trebue,
Tolminom, Kobaridom in
Bovcem. Vse poti so natanèno
opisane, premerjene s sistemom
GPS in vrisane v zemljevid. Kaj
pa zahtevnost teh prog?
Naèin in kriteriji za posamezen opis ture so bili seveda doloèeni e
na samem zaèetku.
Najpomembneja je bila elja po
predstavitvi èim veèjega nabora
gorskokolesarskih tur, ki se zakljuèujejo krono, torej brez vraèanja
po poteh vzpona. Naslednji pomemben kriterij pri posameznih
turah je bil èim uspeneje se izogibati asfaltnim in prometnim cestam. Ta dva kriterija sta nato izoblikovala e veliko drugih, ki jih je bilo potrebno pred pripravo opisa
oziroma predstavitve ture upotevati. Zahtevnost prog je bila zato
znova le posledica vseh prevoenih
tur in nato razvrèanja le-teh med
manj, srednje ter bolj zahtevne.

Leon Leban

Rojen 27. 9. 1975. Po konèani
gimnaziji v Tolminu je nadaljeval s tudijem na Fakulteti za
gradbenitvo v Ljubljani. Dve
leti je kot predsednik vodil Klub
tolminskih tudentov. Med tudijem je v èasopisni hii Dnevnik
d.d. kot honorarni sodelavec
prevzel razvoj breziènega prenosa podatkov iz terena v centralno redakcijo, kar je bil za
tisti èas velik in zanimiv podvig.
Nato se je zaposlil v podjetju
CGS plus v Ljubljani kot vodja
razvoja programske opreme Ferrovia za projektiranje in vzdrevanje eleznikih prog, ki jo danes v podjetju uspeno trijo
po Evropi in svetu. Hkrati kot
svetovalec na podroèju eleznikega naèrtovanja sodeluje tudi
s podjetjem Autodesk.

Foto: Arhiv. A. Kodelja
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Za veèjo povezanost in solidarnost med ljudmi

Veè naèinov delovanja
Dejavnosti karitas pa niso usmerjene le v materialno pomoè. Z raznimi oblikami elijo ohranjati in
vzpodbujati èut za soèloveka in
doseèi veèjo povezanost med ljudmi. Tako so pred tremi leti prviè
organizirali sreèanje zakonskih jubilantov, ki je postalo zdaj e tradicionalno. Med zakonci je bilo zelo
lepo sprejeto. Povabijo vse, ki praznujejo okrogle obletnice in lani se
je odzvalo kar dvajset zakonskih
parov. Vsako leto pripravijo miklavevanje, za stareje pa drugo soboto v juniju organizirajo sreèanje.
Osebno povabijo vse stareje nad
75 let in jim omogoèijo tudi prevoz. Sreèanja se udeleijo tudi nekateri, ki starost preivljajo v domu
upokojencev. Trudijo se, da bi zaivela delavnica, na kateri bi otroci
izdelovali izdelke, ki bi jih podarili
starejim ali v dobrodelne namene.

iroka odprtost karitas
Organizacija pa je odprta tudi izven upnijskih meja. Tako imajo
na daljavo posvojena dva otroka
v Bosni in po svojih moèeh se odovejo ob naravnih nesreèah, kot
je bila pred leti v eleznikih.
Skratka, kdor eli, vidi potrebe in
stiske ljudi okrog sebe in po svetu.
Druba bo nala pot iz danes na
vsakem koraku opevane krize
le, èe ne bomo pozabili, da ivijo
ob nas tudi drugi.
Rei nas lahko le solidarnost do
soèloveka. Zavest, da imajo vsi
pravico do dostojnega ivljenja,
se - al - marsikje izgublja. Pokae
pa je ne, kdor daruje za karitas
nekaj starih izrabljenih cunj, kar
se  al - tudi dogaja, paè pa tisti,
ki se zaveda, da ima tudi prejemnik pomoèi svoje dostojanstvo.
Morda bomo kdaj to tudi mi.

v objektivu
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Skoki z viin

Soèa jim je ustregla
KANAL - Zadnji dve leti nam je narava onemogoèila skoke s kamnitega
mostu v reko Soèo. Zato smo letos s toliko veèjim veseljem vnoviè naèrtovali izvedbo teh skokov. Po razliènih dogovarjanjih in usklajevanjih
pa smo se odloèili, da na isti dan pripravimo tudi svetovni pokal v skokih z velikih viin, tokrat s tiriindvajsetih metrov, skupaj z mednarodno
organizacijo Fedemar in Obèino Kanal ob Soèi.
Pie: Vanja Cotiè, predsednica TD Kanal
Slike: Borut Jurca

Superman iznad streh v Soèo

Veliko priprav, naèrtovanja in dogovarjanja je bilo potrebo zato,
da smo lahko izpeljali dve tekmi v
enem dnevu. Zaèeli smo e v soboto 15. avgusta na ronco.
Popoldan so se pomerili mladinci
v skokih s petmetrske skakalnice,
ki jo je nae drutvo postavilo na
skale na levem bregu Soèe. Z revijo
skokov elimo spodbuditi mlade
fante in dekleta k treniranju skokov
v vodo, saj bi vsaj nekateri izmed
njih lahko èez leta skakali tudi z
mosta. Tekmovalo je osem fantov
z Jesenic, iz Kanala in Kopra.
Zmagal je domaèin Jani Kovaèiè.
Na skalah so se nam pridruili tudi
nekateri skakalci svetovnega pokala in s svojimi skoki popestrili dogajanje. Nadaljevali smo s treningom
skokov za svetovni pokal, zveèer
pa smo na Kontradi podelili priznanja in nagrade mladim skakalcem
in izrebali vrstni red skakalcev v
svetovnem pokalu. Veèer smo zakljuèili z druenjem ob glasbi.
Priprava terena
Nedelja pa je bila natrpana z dogajanjem e od jutranjih ur. Dan smo
zaèeli z delom, saj je bilo potrebno
najprej postaviti ograje na cesto,
obesiti transparente, pripraviti VIP
prostor, prostor za sodnike in snemalce. Vse to teko fizièno delo
so opravili èlani naega drutva.
e ob 9. uri pa so se na igrièu
pred O Kanal pomerili vozniki starodobnih vozil v spretnostni vonji.
Kasneje so se nam predstavili e
na placu pred obèinsko stavbo.
Podelili smo pokale prvim trem
(zmagal je domaèin Ivan Obid) v
spretnostni vonji in priznanja
vsem udeleencem. Prijetno pa

smo bili preseneèeni, ko je predsednik drutva starodobnih vozil
Vipavska dolina podelil priznanje
Turistiènemu drutvu Kanal ob Soèi
za desetletno sodelovanje.

Starodobniki spet zapeljali

Najprej z mosta
Na Kontradi smo zbirali prijave za
skoke z mostu in kmalu ugotovili,
da bomo imeli dovolj skakalcev,
saj se jih je prijavilo trinajst v vseh
treh kategorijah. Pred zaèetkom
nam je zaigral Pihalni orkester Salonit Anhovo, navzoèe je pozdravil upan Andrej Maffi, skoke je
odprla predsednica kanalskega Turistiènega drutva, skakalci pa so
za sreèo vrgli v Soèo rdeè nagelj.
Tekmovali so v treh kategorijah: v
skokih na noge, kjer so se pomerili
tirje skakalci in je zmagal Gabrijele Auber iz Trsta; v lastovki, kjer
je tekmovalo osem skakalcev, zmagal je Jernej Klinar iz Jesenic, drugi
je bil Jan Vonèina iz Spodnje Idrije,
tretji pa domaèin Matej Koir; zadnja kategorija pa so bili figurativni
skoki, kjer so se pomerili trije skakalci, med katerimi je zmaga pripadla Janu Vonèini, ki je v Kanalu
skakal prviè, drugi je bil Pino Auber iz Trsta, tretji pa Jernej Klinar.
Najmlaji skakalec je bil Gabrijele
Auber, najbolji domaèin pa Matej

Koir, ki je s skokom lastovka
zasedel v tej kategoriji 3. mesto.
Privoèili smo si odmor ob posluanju pihalnega orkestra, ogledali
pa smo si lahko tudi sprehod po
napeti vrvi èez Soèo.
in potem vrhunec
Gledalcev ob Soèi je bilo vedno
veè in priblieval se je drugi del
prireditve - svetovni pokal v skokih
z viin. Tekmovalo je enajst skakalcev iz Ukrajine, Nemèije, vice,
Avstralije, Anglije, Èeke, Bolgarije,
Srbije in tudi Ale Karniènik iz
Maribora. Uivali smo ob enkratnih
skokih z viine tiriindvajsetih
metrov. Gledalcem je zastajal dih
ob obratih, zasukih, stojah na rokah in pristankih v vodi. Zmaga
je pripadla Èehu Michaelu Navratil, ki je za zakljuèek skoèil kot
Superman.
Obèudovali smo tekmovalce, ki so
si upali skoèiti s sedemnajstih metrov, saj zagotovo zahteva taken
skok veliko treninga, moèi, volje
in koraje. Lepo je, da imamo fante, ki trenirajo in se ukvarjajo s
portom. Vsem pa so pognali kri
po ilah skoki s tiriindvajsetih
metrov. Skakalnico so pripravili,
po naèrtih arhitekta Danila Magajne, iz dvanajstih mlajev, ki so jih
pobrali po krajih na Gorikem.
Pomembno je, da se za skakalnico,
ki se je ponosno dvigala nad kanalskim mostom, ni podrla niti ena
smreka.
Za vse je bil uporabljen star les.
Zabava in lepotno tekmovanje
Seveda pa smo kot po navadi nadaljevali s programom na igrièu
pri kanalski oli. Zabaval nas je ansambel Big Ben & Giani Rijavec, ki
je tudi povezoval izbiro Miss Soèe
2009. Tudi ta del prireditve je postal e tradicionalen in letos se je
za ta naziv potegovalo kar osemnajst deklet iz blinje in daljne okolice. Èlani komisije so imeli teko
nalogo, saj so bila vsa dekleta zelo
lepa. Miss Soèe 2009 pa je postala
Sabina Pance iz Nove Gorice, prva
spremljevalka Maja Kragelj prav
tako iz Nove Gorice, druga spremljevalka pa Jerneja Furlan iz Komna. Ob tej prilinosti bi se rada za-

hvalila frizerkama Vesni bogar
in Anji Jug, ki sta pred dvema letoma naredili prièeske vsem kandidatkam za izbor Miss, letos pa je
za sedemnajst kandidatk poskrbela
frizerka in kozmetièarka Laura Pirih. Nao prireditev smo zakljuèili
z ognjemetom.
Zahvale in pohvale
Za organizacijo in izpeljavo tako
velike prireditve je potrebno ogromno dela, zagnanosti in vztrajno-

Izbor Miss Soèe 2009

sti, zato bi se rada zahvalila èlanom
drutev, ki so pomagali pri èièenju
bregov reke Soèe, pa tudi vsem tistim, ki so tudi na sami prireditvi
pomagali pri urejanju prometa,
parkiriè, prodaji vstopnic, reevanju v vodi in poskrbeli za hrano in
pijaèo. Eno samo drutvo nima
dovolj èlanov, da bi uspelo zagotoviti dovolj prostovoljcev za pokrivanje vseh nalog. Posebej pa moram
omeniti PGD Kanal, saj nam je
predsednik Boris Èufer pripravil
naèrt varovanja, potapljaèi so oba
dneva poskrbeli za varnost skakalcev v Soèi, na razpolago pa smo
imeli tudi gasilski dom za pripravo
hrane za prostovoljce, ki so v bistvu
celo nedeljo rtvovali zato, da je
prireditev uspela. Ostalih drutev,
ki nam niso odrekla pomoèi ne
bom posebej omenjala, hvala pa
e enkrat vsem tistim, ki ste se
nam letos pridruili.
Preprièana sem, da dri pregovor
V slogi je moè, zato je prav, da
si drutva med seboj pomagamo,
ne glede na to, katero drutvo je
nosilec akcije oziroma prireditve.
Na koncu pa bi se rada e enkrat
zahvalila Obèini Kanal ob Soèi in
vsem sponzorjem, ki so omogoèili
Skoke z mosta Kanal 2009 in
Svetovni pokal v skokih z viin.

Èlovek - lastovka leti v globino

v objektivu
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Ko (za)dii po kostanju

Tradicija ivi, zanimanja vse manj
LIG - Oktober je mesec, ko marsikje zadii po kostanju. Tukajnji domaèini mu pripravljajo celo praznik. Vèasih so ga imeli veliko, kostanja.
Ljudem je pomenil pomemben vir zasluka in prehrane, danes pa se
z njim ukvarjajo le redki.
Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Damijan Volk

rezali, pod drevesi kosili, kostanj
smo cepili
Danes za vse to ni
veè èasa, Humar alostno skomigne z rameni. Nato e pojasni, kako
so kostanj vèasih nabirali in kako
so ga hranili.

Na prazniku gre kostanj dobro v promet

Pobrali smo ga takoj, ko je padel
z drevesa, najveèkrat pa smo drevesa kar stresli. Domov smo ga
peljali v grièah, ga raztrosili po
dvorièu in ga tako pustili do zime,
ko je priel èas za prodajo. Tako
je ostal sve, dosegel pa je tudi visoko ceno, zakljuèuje Humar..

A. Velièek o dobrotah

Stareji Liani se e spominjajo èasov, ko so kostanj iz teh krajev vozili s tovornjaki. Bilo ga je toliko,
da so ga v vasi skorajda vsi nabirali
in z njim so kar dobro zasluili.
Po tono in veè smo ga takrat nabrali pri nas, danes pa ga ni veè
kot za 200 kilogramov, nostalgièno pripoveduje Joe Humar iz
Liga, medtem ko nas vodi po enem
izmed svojih kostanjevih nasadov.
Danes imajo pri hii le e kaknih
50 kostanjevih dreves, kar je le slaba èetrtina od tistega, kar so imeli
nekoè. Podobno je tudi pri drugih.
Novih nasadov je malo, vedno manj pa je tudi zanimanja za kostanj.
Mladi imajo zdaj druge poklice.
Pravih kmetov tu skorajda ni veè.
S kostanjem se v glavnem ukvarjamo samo e stareji, pojasnjuje
Humar in dodaja, da zasluek s
kostanjem tudi danes ni slab, vendar pa dober pridelek zahteva pre-

cej dela.
Vèasih smo za nasade veliko bolje
skrbeli. Kronje smo èistili, vrhove

S. nidarèiè: Najveèji praznik

bavljiv in napenja.

Letina gor ali dol, praznik je!

Vèasih je bil kostanj zelo pomemben del prehrane, vendar so ga
uivali povsem drugaèe kot danes.
Jedlo se je izkljuèno kuhanega,
najveèkrat z mlekom ali moènikom. Pekli ga nikoli niso. To je prilo ele veliko kasneje. Vèasih so
iz njega naredili moko in jo dodali
obièajni moki, pripoveduje Adrijana Velièek.
Danes pojemo veliko veè peèenega
kostanja, za tovrstno pripravo pa
sta najbolja purèinc in maronica.
Na likem dobro uspevata e objak
in debeljak, nimajo pa marona.
Kostanj se danes veliko uporablja
tudi za peko peciva.
Iz kostanja lahko speèemo tru-

Za vse, ki imajo radi kostanj, Liani
poskrbijo na tradicionalnem prazniku kostanja, ki ga v kraju pripravljajo e tiri desetletja.
Letos smo ga prviè raztegnili na
dva dni. V soboto smo odprli razstavo likovne skupine iz Deskel in
predstavili film o marijaceljskem
kolaèu, v nedeljo pa smo pripravili
e glavno prireditev z bogatim kulturnim programom, pojasnjuje
Simon nidarèiè, predsednik Turistiènega drutva Lig. Prireditev
vsako leto pritegne veliko tevilo
obiskovalcev, saj se domaèini zanje
resnièno potrudijo.
Za nas je ta praznik najveèji praznik v letu, zato se nanj pripravljamo vse leto. Vloenega dela in
truda je res veliko. Vesel pa sem,
da nam ob strani zelo stoji tudi
obèina, e dodaja nidarèiè.
Letina je bila letos dobra, zato kostanja ni manjkalo, el pa je tudi
kar dobro v prodajo.

Klub Kanalske mladine je postregel
s koncerti etnoloke glasbe. V treh
veèerih so nastopili Katalena, Terrafolk in Autoridad loca (na fotografiji) ter z veèerom Ritem mladosti,
na katerem so se predstavile tri
mlade glasbene skupine.

kateri smo se lahko predajali pristni
slovenski pesmi.
Zadnje vikende avgusta so s estimi
predstavami Kontrado do zadnjega kotièka napolnila amaterska
gledalika drutva v okviru Gledalièa na Kontradi.

V sredo, 26.8., se je odvijala zakljuèna prireditev projekta Kanalska
noa kot protokolarna obleka, na

Toliko iz Kanala, veliko pa se je
dogajalo tudi po drugih krajih
obèine Kanal ob Soèi.

Kostanjevo hranivo in pecivo

J. Humar: Vse manj ga je!

delj, pito, biskvitno pecivo, skuhamo lahko truklje, skratka marsikaj
se lahko iz njega pripravi, pojasnjuje Velièkova.
Ne priporoèajo pa, da bi se kostanja preveè najedli, ker je teko pre-

Poletni utrip v Kanalu
Poletje je mimo, dan se zopet dalja, e davno se zdi èas, ko smo se
hladili v Soèi ter uivali v dolgih
poletnih veèerih. Vedno pa je lepo
pogledati v preteklost. Nekaj utrinkov, ki smo jih posneli v Kanalu,
vam ponujamo na spodnjih fotografijah.

Na festivalu Spoznajmo Slovenijo
je v nedeljo, 17.6., nastopila vokalna skupina Sneet, ki je navduila
z ubranim mokim petjem slovenskih ljudskih in dalmatinskih pesmi.
V nedeljo, 26.7., so nas zabavali
fantje skupine Dej e n' litro z izvajanjem glasbe v stilu guèe.
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Na Korado

Po mir, moè in okrepèilo
Korada je e dolgo ena izmed najbolj priljubljenih izletniko - rekreacijskih toèk v obèini. Obiskujejo jo
tako planinci kot tudi kolesarji in tekaèi, poleg njih pa e nedeljski in popoldanski sprehajalci.
Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Damijan Volk

Skupinico iz Italije smo ob odhodu
sreèali tudi sami.
V to okrepèevalnico smo prili
prviè, Korado pa dobro poznamo.
Sedaj prihajamo sem gor z avto-

Korada vabi èez prostranstva oddiha

Veèina obiskovalcev ièe na Koradi
predvsem mir in oddih v naravi.
Sem gor prihajamo skoraj vsak
konec tedna. Otroci se radi podijo
po teh travnikih. Zdaj so odli z
moem iskat gobe. Navadno pridemo z Goljevice, naredimo en dalji

iz Nove Gorice, ko smo jo sreèali
tik pod planinsko koèo.
Na vrhu tokrat ni bilo nikogar, na
poti proti Vrtaèam pa smo kar
nekajkrat naleteli na kolesarje.
Jaz pridem veèkrat sem gor s kolesom, ker mi je tukaj zelo veè.
Skoraj vedno se ustavim tudi v tej
novi okrepèevalnici, da e kaj pojem in popijem. Potem pa nazaj v
dolino, nam je zaupal Marko
Skubin iz Loic.

Obiskovalci prihajajo od vsepovsod. Najveè jih je seveda iz blinje
okolice. Imamo pa tudi goste iz
drugih delov Slovenije in vedno
veè iz Italije, je e dodala Bavèarjeva.

Korada je za obiskovalce zelo zanimiva, ker ponuja èudovit razgled
na gore in morje, ima prijetno klimo, med najbolj obiskane toèke
pa poleg vrha sodijo tudi tevilne
cerkvice.

Novo okrepèevalnico v Vrtaèah
smo seveda obiskali tudi sami, prili pa smo ravno v trenutku, ko je
lastnica prièakovala veèjo skupino
najavljenih gostov.

R. V. Makaroviè prihaja iz mesta

Zunanjost okrepèevalnice ...

sprehod, potem pa se ustavimo
in kaj pojemo v planinski koèi, je
povedala Rosana Vrh Makaroviè

Obiska e nimamo prav veliko,
ker smo okrepèevalnico komaj dobro odprli, vendar smo kljub temu
zadovoljni. Ponujamo predvsem
domaèo hrano, po kateri je tudi
najveè povpraevanja, je povedala
Danjela Bavèar, ki je novo okrepèevalnico odprla spomladi, uredila
pa jo je v prostorih domaèije.
Okrepèevalnica zaenkrat deluje le
ob koncu tedna, ko je na Koradi
najveè obiska.

M. Skubin prihaja s kolesom

... in v prièakovanju gostov

V. Vogriè prihaja iz Gorice

mobilom, v glavnem na nedeljske
izlete, v mladosti pa smo jo veèkrat
celo prehodili, je povedala Vera
Vogriè iz Gorice.

D. Bavèar: Domaèa hrana!

Da ne zaidete!

Cerkvica svete Gendarce nudi zatoèièe ...
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Kuno znamenje

Pomnik rtvam kolere

DOBLAR - V zaselku Jelovec stoji kuno znamenje, ki sta GA leta 1865
postavila brata Luka in Ivan Hvalica, doma z blinje domaèije pri Kovaèu. Znamenje sta sezidala v zahvalo, ker sta preivela kolero, ki je razsajala leta 1855 in v vsaki druini zahtevala od dve do tri smrtne rtve.
O vsem tem in e èem nam pripoveduje besedilo na glavnem proèelju
znamenja.
Pie: Andrejka èukovt*

Foto: M. Kunst

Obnovo sta vodila restavrator Anton Naglost in konservatorka, avtorica prièujoèega prispevka. Brez
denarne pomoèji Obèine Kanal in
uspenega sodelovanja z lastniki
znamenja pa njegova obnova ne
bi bila tako uspena.

V spomin in opomin

Kuno znamenje iz Doblarja je bilo
letos poleti v celoti obnovljeno.

Pom(n)ik skozi èas
Kuno znamenje uvrèamo v tip
zidanih slopnih znamenj in je pokrito z dvokapno korèno streho.
Znamenje je preraèunano na en
sam pogled, saj glavno fasado doloèa veèja nia, ki je orientirana
proti vaki poti. Prvotno je bila nia poslikana. Ker pa so se ohranili
le fragmenti fresko poslikave v
spodnjem delu nie, so po drugi
svetovni vojni lastniki vanjo postavili sliko v olju na platno Pieta podobo sedeèe Kristusove matere
z mrtvim sinom v naroèju.
Znamenje, sicer zidarsko obnovljeno v tretji èetrtini 20.stoletja,je po-

Projekt Veè zdravja v obèini

Predavanja in delavnice za
veèjo ozaveèenost

Zdravje kot vrednoto ljudje postavljamo na najvija, najbolj cenjena
mesta. Pa vendar nae vsakodnevno ravnanje nakazuje, da pri poudarjanju pomembnosti zdravja v naem ivljenju ne mislimo prav resno.
Ali naredimo vsak dan nekaj dobrega za svoje zdravje? Na to vpraanje
se pogosto le kislo nasmehnemo.
Pripravil: Matej Prezelj, ZZV Nova Gorica
Dejansko se pomembnosti zdravja
zavemo ele, ko zbolimo. Takrat
nam lahko zdravje kveèjemu povrnejo. Vemo pa, da je mogoèe z
naim vsakodnevnim delovanjem
vplivati na zdravje, ga ohranjati ali
ga celo izboljati, lahko pa ga tudi
izgubimo.
Zato je pomembno, da se z ozaveèanjem in pridobivanjem uporabnih veèin poveèa skrb in odgovornost posameznika ter skupnosti
za zdravje. S povezovanjem in aktivnim sodelovanjem razliènih delenikov je potrebno ustvariti podporno okolje za zdravje tam, kjer
ljudje ivijo, delajo, hodijo v olo,
se rekreirajo. Podporno okolje je
tisto, ki omogoèa, da je zdrava izbira laja izbira. Pomembno je, da
ljudem pomagamo poiskati taken
ivljenjski slog, ki jim omogoèa ohranjanje, krepitev ali izboljanje
zdravja. Dejavniki tveganja namreè
delujejo vrsto let, preden se izrazijo
denimo preko prezgodnje obolevnosti ali umrljivosti. Zato je pomembno spoznavanje dejavnikov
tveganja in njihov vpliv na zdravje,
kakor je pomembno tudi spodbu-

janje in motiviranje ljudi za spreminjanje nezdravega ivljenjskega
sloga.
Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV)
Nova Gorica ob sofinanciranju Obèine Kanal ob Soèi izvaja od septembra 2009 do maja 2010 promocijo zdravja v vrtcih, olah, krajevnih skupnostih, drutvih.
Aktivnosti za spodbujanje zdravega ivljenjskega sloga in èistega
okolja potekajo v obèini e deveto
leto, od leta 2006 naprej z nazivom
Projekt Veè zdravja v Obèini Kanal
ob Soèi. Projekt je namenjen tako
sploni kot strokovni javnosti, tudi
letos pa je pripravljenih kar nekaj
novih vsebin, ki jih bodo predstavili
strokovnjaki s podroèja javnega
zdravja. Vsebine izberemo na podlagi aktualnih javnozdravstvenih
problemov v dogovoru z vodstvi
ol, vrtcev, drutev in obèine. O
natanènih datumih in lokacijah
dogodkov bodo obèani pravoèasno obveèeni preko medijskih objav, spletnih strani obèine in ZZV
NG (http://www.obcina-kanal.si,
http://www.zzv-go.si), letakov in
plakatov. Letake bodo pred vsakim

novno naèel zob èasa. Velika vlaga
je predvsem pripomogla k propadanju fasadnega ometa.
Kamnita ploèa z vklesanim besedilom, ki ni bila nikoli obnovljena
in je dimenzije 25 x 35 cm, pa je
bila pokodovana do te mere, da
je globina èrk postala e zelo plitka
in posamezne èrke teko berljive.
Slabo èitljivost je povzroèila tudi
poraèenost z algami in mahovjem. Zato je bilo potrebno iz kamna odstraniti umazanijo in liaje,
obnoviti napis ter kamen utrditi.
Napisno ploèo smo zavarovali e
z na novo vgrajeno kamnito polico
v nii, ki kamen èiti pred najhujim
zamakanjem. Poleg kamnite ploèe z besedilom je bila restavratorsko osveena tudi slika v nii,
pokrpan fasadni omet in prepleskane stene na znamenju.
Zanimivo s prijetnim
Obisk kunega znamenja v Doblarju lahko zdruimo z ogledom glo-

boke soteske potoka Doblarec (Perilo), ki je z odlokom obèine Nova
Gorica od leta 1985 zavarovana
kot naravni spomenik. V neposredni bliini kunega znamenja so ob
potoku Lepenke (pritok Doblarca)
vidni e ostanki Kovaèevega mlina,
ki sodi k domaèiji pri Kovaèu in lei tik nad znamenjem. Na domaèiji
pri Kovaèu, potomcev Luke in Ivana Hvalice, je vredna ogleda tudi
mehanska ura iz leta 1904, ki stoji
v nadstropju glavnega proèelja
stare hie. Uro je izdelal Bla Hvalica, izdelovalec podobnih ur v sosednjih cerkvenih zvonikih.

Besedilo, ki je vklesano v kuno znamenje v Doblarju:
TUA. SNAMNJE. JE. UOB LUB. UBOLJESNI. KOLARI:
U. 1855. ME. BOSHTA. LUKA. HUALICA. U. 24. LJET. STAROSTI. IN
BRAT. JUANC. SMA. NARE. U. 1856.
NA. 10. DA. KRESA. U. SAK. KRISTIAN SE PERKLONI. K. MARIJ. ALOST. SI. SMISLI. KIJIHJE. PO
.5. AL. 6. UNAJAMA. SKOPAL. PO. 2. PO. 3.
JUNI. HISH. UMERLI. O MARJA. VAR. NAS

* - avtorica je zaposlena na Zavodu za varstvo kulturne dedièine v Novi Gorici

dogodkom prejeli tudi osnovnoolci v Kanalu in Desklah. Zato ne pozabite spomniti vae otroke, da
vam oddajo vabila, ki jih bodo pre-

jeli na oli. Vse aktivnosti so brezplaène! e posebej elimo vzpodbuditi k udelebi mlaje odrasle in
moke!

Seznam z okvirnimi datumi in kraji dogodkov
VSEBINA

OKVIRNI DATUM
KRAJ

Dogodek SVIT - promocija
presejalnega programa za
odkrivanje raka debelega
èrevesa in danke
Pomen cepljenja proti
raku na materniènem
vratu (za stare estoolk)
Predavanje
Varna priprava hrane v
gospodinjstvu
Priprava in distribucija
zgibanke Varna priprava
hrane v gospodinjstvu
Delavnica za uèence O
Varstvo voda
Predavanje
Zdravi pod Soncem
Predavanje za uèitelje
Kemijska varnost
Akcija
Manj slano  bolj zdravo
Obèinski razvojni
program varstva okolja
z vzpostavitvijo lokalnih
akcijskih planov za okolje
in zdravje
Strokovna konferenca
Azbest in zdravje pozne posledice
Ugotavljanje dejanskega
bremena z azbestnimi
izdelki in odpadki

veèja javna prireditev
v obèini

IZVAJALEC
strokovna ekipa CINDI
Slovenija
strokovna ekipa ZZV NG

sept. - nov. 2009,
Prof. dr. Marjetka
O Kanal in O Deskle Uriè Vrèaj,
dr.med., spec. ginek.,
december 2009,
Patricija Kapuin,
Gostièe Kriniè Kanal dipl.sanit.ing.,
ZZV Nova Gorica
december 2009
Milena Èak,
univ.dipl.manag.,
ZZV Nova Gorica
marec 2010,
strokovna ekipa ZZV NG
ZZV NG
april 2010,
Barbara Bajc, dr.med.
Gostièe Kriniè Kanal Matej Prezelj,univ.dipl.soc.,geo.
strokovna ekipa ZZV NG
maj 2010
10.5.2010,
Market Deskle, Kanal
november 2009

februar 2010

Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova G.

Dr. Marko Vudrag,
dr.med., spec.higiene,
ZZV Nova Gorica

april 2010

Vodja projekta: Irena Jeriè
Kontakti: matej.prezelj@zzv-go.si, irena.jeriè@zzv-go.si, tel. 330 86 29

pod mostom
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O Deskle

1. olski dan
v osnovni oli Deskle

V prvi razred Osnovne ole Deskle
je vstopilo 17 uèenk in uèencev. V
spremstvu starev so si zvedavo
ogledovali èisto vse in vsakogar.
Mirno so se posedli v spodnjo avlo
in s iroko odprtimi oèmi posluali
tevilne dobrodolice  ravnateljevo, pozdrav obeh uèiteljic 1. razreda in uèiteljice podaljanega bivanja, najbolj pa so bili veseli in nasmejani, ko so jih s kratkim programom razveselili stareji soolci in
soolke.
Polni prièakovanj so z uèiteljicama
Vesno in Teo odkorakali v uèilnico,
kjer bodo preivljali dopoldneve
letonjega olskega leta. Prièakala
jih je vsa svetla in okraena.
Uèiteljici sta jih s kratko igrico popeljali v olski svet. Razveselili so
se tudi atrija s peskovnikom in igrali. Tu bodo med odmori in po

Odgovor Marku Kodelji na èlanek,
objavljen v 23. tevilki Mosta
Spotovani!
Prebrali smo Va prispevek v Mostu, iz katerega smo razbrali, da
ste zaskrbljeni nad usmeritvijo Obèine Kanal ob Soèi, katere soustvarjalec ste kot izvoljeni svetnik tudi vi.
Lepo, da Vas skrbi tudi slab poloaj vake ole v Desklah, kjer po
vaem mnenju tu dejstva govorijo sama zase. Prosimo, da nas s
temi dejstvi seznanite in nam jih podrobneje predstavite.
Zanima nas naslednje:
- Na podlagi katerih virov ste raziskovali, ocenili in zakljuèili naslednje:
Iz ene najboljih osnovnih ol v nekdanji skupni novogoriki obèini
je trenutni glavni izobraevalni zavod v Desklah na ravni vake
ole.?
- Kaj za Vas pomeni vaka ola?
- Ste se kdaj pozanimali, preverili oziroma kakor koli spremljali delo
Osnovne ole Deskle (strokovnih delavcev in uèencev), doseke na
razliènih podroèjih in uspenost uèencev, ki so nao olo zapustili?
- Ste nas morebiti kdaj obiskali, se udeleili katere izmed naih tevilnih olskih prireditev?
- V Svetu zavoda Osnovne ole Deskle so tudi trije predstavniki obèine. Ste se mogoèe pri njih pozanimali o poloaju Osnovne ole
Deskle in si na podlagi njihovih mnenj oblikovali svoje stalièe, ki
ga navajate?
V kolikor imate dokaze za svoje trditve, prosimo, da nam jih posredujete. Temeljito jih bomo predelali, se o upravièenih pripombah
pogovorili in jih upotevali. V nasprotnem primeru pa prièakujemo
Vae opravièilo.
Kolektiv Osnovne ole Deskle

Svoj prvi olski dan so nam prvoolci opisali tako.

pouku sproèali male glavice in si
nabirali novih moèi.
In za konec - velika, slastna
torta!

Preventivna akcija

Novogoriki policisti so 6. oktobra letos v sodelovanju z osnovnima
olama Deskle in Kanal ter kanalsko obèino ponovno izvedli v okviru
Tedna otroka preventivno akcijo Vozniki, spet smo na cesti. Vodji
policijskega okolia Policijske postaje Nova Gorica Nenadu Djermanovièu ter policistoma Eriki Rutar in Alekseju Gorjupu so se v Desklah in Kanalu pridruili uèenci drugih razredov pod budnim oèesom
njihovih pedagokih delavcev. Namen preventivne akcije je opozoriti
voznike, da morajo biti z zaèetkom novega olskega leta e posebej
v okolici osnovnih ol, vrtcev in drugih olskih ustanov pozorni na
najmlaje udeleence v cestnem prometu in dosledno upotevati
cestnoprometne predpise.
Otroci so v okviru preventivne akcije Vozniki, spet smo na cesti vozniku, ki je spotoval cestnoprometne predpise in ga je ustavil policist,
izroèili risbico in simbolièno darilo - jabolko, s katerim so se mu zahvalili za izkazano pozornost. Ustavljeni vozniki so tudi letonjo preventivno akcijo novogorikih policistov dobro sprejeli.
Sicer pa se je omenjena akcija na obmoèju Policijske uprave Nova
Gorica v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi zaèela izvajati e leta
2004. Njena glavna ideja je, da otroci nagradijo voznike, ki s spotovanjem cestnoprometnih predpisov pokaejo, da posveèajo pozornost
otrokom na poti v olo in domov.
Nenad Djermanoviæ
Policist I, VODJA POLICIJSKEGA OKOLIA

- Dobil sem moder balon. Ko sem priel domov, mi je poèil.
Drugi dan sem o tem povedal uèiteljicam.
- Uèenke 4. razreda (in moja sestra) so nam zapele in zaplesale
na pesem Luna.
- Torta je bila zelo lepa.
- Risali in izrezovali smo medvedke. Pri tem so nam pomagali stari.
- Veè mi je bilo, da smo dobili rutke in vigazajèke.
- Torta je bila dobra.
- li smo poiskat stare in jih odpeljali na torto.
- V razredu smo posluali pravljico o medvedku.
- Tudi tata in mama sta jedla torto.
- Posluali smo glasbo.
Sicer pa so nasmejani skozi olska vrata vstopali tudi vsi drugi, e
stari uèenci. Med veselim klepetom, polnim poèitnikih vtisov,
so se odpravili v uèilnice k razrednièarkam in razrednikom ter zaèeli
novo olsko leto. Ne dvomimo, da bo tudi to uspeno, kot je bilo
lansko. Zdaj pa veselo na delo!

NE PREZRITE

Vozniki, pazite, spet smo na cesti!

pod mostom

Mednarodni olski projekt
Comenius na O Kanal

S 1.2.2009 se za O Kanal ni prièelo le novo olsko leto, marveè tudi
novo obdobje v mednarodnem sodelovanju. Sprejeti smo namreè v
projekt COMENIUS OLSKA PARTNERSTVA.
Sodelovali bomo z naslednjimi olami: Collége Léonard de Vinci - iz
Francije, Instituto Comprensivo Sonnino - Rocasecca ter INSTITUTO
GENERALIFE, Granada iz panije. olo iz Francije e poznamo, saj smo
prav z njimi projekt pripravljali. Prav tako poznamo italijanske partnerje,
saj je njihova obèina pobratena z nao in raèunamo na nadaljnje sodelovanje na tej ravni.
V dvoletnem projektu z naslovom Varstvo okolja in dolgoroèni razvojpodrobnosti vpeljevanja v Evropi bomo prouèevali kvaliteto bivalnega
okolja in teave, s katerimi se sreèujemo v posameznem okolju; vodooskrbo, zbiranja odpadkov, okoljsko planiranje ter varèevanja z energijo.
Nae ugotovitve in spoznanja bom primerjali z dognanji partnerjev v
Franciji, Italiji in paniji, poiskali morebitne skupne toèke, partnerjem
ponudili nae reitve in prevzeli reitve od drugod ter jih aplicirali k
nam.
Nae raziskovanje je zasnovano zelo iroko. Projektne naloge bomo
izvajali v okviru obveznega in razirjenega programa ole - pri pouku
geografije, zgodovine, tujih jezikov, naravoslovja, tehnike, raèunalnitva,
turistiène vzgoje, pri naravoslovnih in tehnikih dnevih, znotraj krokov
Sodelovali bomo z vsemi uèenci ole, najveè pa prièakujemo od uèencev
2. in 3. triletja.
Udejanjanja naih predlogov ni moè prièakovati brez podpore in spodbud starev, lokalne skupnosti ter gospodarskih in drugih subjektov
v okolju. Raèunamo na konstruktivno sodelovanje.
Za nami sta e dve pripravljalni sreèanji s Francozi, e 6. novembra
pa se bomo ponovno sestali mentorji vseh tirih partnerskih ol v mestu
Bordeaux v Franciji. Sledilo bo nekajmeseèno delo na posameznih olah, pri èemer je temeljna naloga uèencev izdelati dobro predstavitev
domaèe regije. Prav nai uèenci so bili izbrani, da prvi gostijo sovrstnike
iz partnerskih ol. To naèrtujemo za mesec april 2010, ko bo pri nas
potekala tudi predstavitev prvega kroga dejavnosti in dosekov znotraj
projekta.
Veselimo se tega sreèanja. Vemo, da ima naa obèina, na kraj in naa
ola kaj pokazati. S pridnim delom bomo upravièili zaupanje prvih gostiteljev.

Pogled na 2008/09

Ob zaèetku novega olskega leta je prilonost, da se ozremo na minulo
leto in se ponovno spomnimo dogodkov in trenutkov, ki so zaznamovali
olsko leto 2008/09 na Osnovni oli Kanal. Zgodilo se je marsikaj, kar
je pustilo sledove na poti vseh, ki smo prestopali na olski prag. Tudi
kakno manj prijetno doivetje je bilo vmes, vendar smo take dogodke
e pozabili, e vedno pa se veselimo uspehov, ki so jih nai uèenci dosegli v tem olskem letu. Kot zlata nit se vleèejo uspehi na tekmovanjih
iz znanja ter doseki na portnem podroèju, posebej pri odbojki. Na
dravni nivo so se nai uèenci uvrstili na tekmovanju iz logike, matematike, fizike, kemije, biologije, zgodovine, slovenèine in poznavanja
sladkorne bolezni. Na vseh tekmovanjih so se izkazali z osvojenimi srebrnimi priznanji, posebej pa izstopa uèenec 8. razreda (sedaj devetoolec)
Jan Kriniè, ki mu lahko èestitamo za osvojena zlata priznanja iz matematike, logike in doseeno 2. mesto ter zlato priznanje na tekmovanju
za Cankarjevo priznanje. Dolgoletni trud portnih pedagogov je prinesel
letos rezultate tudi pri odbojki, saj so nai odbojkai prvaki v KL-odbojki. Veseli smo, da prihaja nova uspena generacija mlajih deklic,
ki so dosegla prva mesta na vseh tekmovanjih, ki so se jih udeleile;
v mali in mini odbojki. Poleg natetega moramo pohvaliti tudi ekipo
sedmoolcev, ki se je uvrstila v TV oddajo Male sive celice. e veliko
je dejavnosti, ki so potekale na nai oli v minulem letu; z nekaterimi
vas seznanjamo skozi prispevke uèencev, ki so objavljeni v tem glasilu.
Ana Kodelja, O Kanal

Naredil sem torbico

Pri gospodinjstvu smo se uèili o vezavah, tkanju, tkaninah
Lotili smo
se izdelave torbice. Doma smo morali pripraviti lesen okvir z ebljièki.
Na njem smo pretikali volno. Izbral sem si oranno, rdeèo in modro
barvo. Najteje je bilo na koncu, ker so mi nagajali ebljièki. Ko sem
konèal z delom, sem blago snel z okvirja, ga prepognil in na obeh straneh zail. Priil sem e gumb in vrvico.
Torbico bom podaril sestrici.
Jakob Maver, 6. a

13

O Kanal
Nekoga moram Pesem o
imeti rad
Preernu
Nekoga moram imeti rad,
naj bo sestrica ali brat,
da me po glavi potreplja,
kot le on prijetno zna.
Se smejeva, veseliva,
skupaj cel dan preiviva.
Z njim mi je lepo,
da bi vedno le tako bilo.
Nekoga moram imeti rad,
to naj bo sestrica,
to naj bo brat.
Anika Boiè, 6.a

Kultura
Kultura je lepa
kot Mura,
dolga in poèasna,
za nekatere dolgoèasna.
H kulturi sodijo:
spotovanje,
prijaznost,
te naj te po ivljenju vodijo.
Otroci je nimajo prav radi,
saj so raje na makaradi.
Da te imajo drugi radi,
kultura pomaga,
vendar te vèasih nekaj premaga,
ne da se ti niè veè,
niti polena vreèi v peè,
kaj ele pozdravit
al koga v smeh spravit.
Èe ima kulturo rad,
ne rabi makarad,
lepo pozdravlja.
To je bilo o kulturi vse,
mogoèe bom napisal e.
Domen Kuk, 8.b

Preeren slovenski pesnik je bil,
v nai kulturi prelomnico naredil.
Spominjamo se ga vsi,
v nai poeziji e vedno ivi.
Veliko je vedel, veliko znal,
veliko knjig pouènih je prebral.
Pesmi je pisal skoraj noè in dan,
res je bil pravi kulturni velikan.
Rimal je vse,
naravo, ivljenje in svoje srce.
Postal je advokat,
ko je bil e mlad.
Tako mu je rasel besedni zaklad,
vsi so njegove pesmi hoteli brat.
Ko umrl je, vsi so alovali,
po njem so praznik poimenovali.
Domen Kacin Vodièar, 8.b

Kolesarski
izpit

Za kolesarski izpit sem se odloèila
zato, da se bom lahko sama vozila.
Veliko vaj smo delali v oli s pomoèjo raèunalnika, uèila pa sem
se tudi doma. Opremiti sem morala tudi kolo.
Zaèeli smo z vonjo po Kanalu.
Veèkrat smo se peljali po Gradnikovi ulici do gasilskega doma in nazaj
do ole. Veliko smo vadili levo zavijanje.
Obiskal nas je tudi policaj in nam
vse e enkrat razloil.
Nika Vidiè, 6.a

Ko bom star

Leto 2075
Star sem petinestdeset let in pred letom dni sem stopil v pokoj. Na
glavi imam e nekaj sivih las, moja koa pa je e zgubana.
ivim v majhni bajtici na podeelju. Bil sem portni uèitelj, zato e vedno poskuam biti gibljiv. Zjutraj, ko vstanem, najprej naredim nekaj
vaj za gibljivost. Nekajkrat na teden pa se potrudim tudi za svoje vnuke.
Ob torkih in èetrtkih peljem Aneta in Ambroa na koarko, ob sredah
in petkih pa Jaka v glasbeno olo. Kdaj pa kdaj gremo tudi skupaj plavat. Ob sobotah se z vnuki super zabavamo: igramo koarko, se lovimo,
rolamo in e in e bi lahko nateval. Takih vnukov nima vsak, si pravim,
oni pa, da tudi takega dedka nima vsak.
Trikrat na mesec pa obièem blinji dom upokojencev, kjer se skupaj
zabavamo in si pripovedujemo o svojem ivljenju. Nekateri so imeli
laje ivljenje, druge pa so spremljale tevilne teave.
e vedno poskrbim za svoje zdravje. Vsak dan grem na sprehod v naravo, dvakrat na teden kolesarim, pozimi smuèam, poleti pa plavam.
Èeprav imam e toliko let, moram poskrbeti zase, da ostanem èimbolj
gibljiv.
Vsako leto sodelujem na ljubljanskem maratonu. Vèlanil sem se tudi
v klub balinarjev.
Drim se ivljenjskih besed: Zdrav duh v zdravem telesu.
Alja Markiè, 6. a

èez most
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Starostniki: za poletjem pride jesen,
barvita ali meglena
Foto: Darko Humar

Lepo bi bilo, èe bi uredili v njem
dnevni center za stareje, dodaja
e Breda in poudarja, da je zelo
dobrodola tudi pomoè na domu:
Vsi, ki se je posluujejo, so zelo
zadovoljni.

Ko je komisija odloèila, da se bom
invalidsko upokojila, sem se zjokala. Rekla sem si:'Zdaj je vsega konec!' Poèasi pa sem sprejela. Mislila
sem, koliko bom naredila, pa naredim manj. Piem si listke, da ne
èesa pozabim. Dolgèas mi pa ni,

Osamljenosti in potrebe
po oskrbi vse veè
Na trenutek, ko se bodo iztekla leta naega poklicnega dela, vsi èakamo
z meanimi obèutki. Utrujeni od vedno bolj stresnega ivljenja si elimo
miru in radi bi konèno nali èas za svoje konjièke, po drugi strani pa
nas je tega strah. Bomo odrinjeni na rob drube, bomo izgubili stik z
okoljem? Nam bodo sploh omogoèena sredstva za preivetje?
Pie: Irena Hoèevar Kriniè
Slike: Osebni arhiv, I. Kriniè
Kanalska obèina je glede tevila
upokojencev e posebej specifièna,
zaznamovana zlasti s podjetjem
Salonit Anhovo. Veliko je mlajih,
upokojevali so se e kmalu po tiridesetem letu, kajti azbestoza je
terjala in e terja svoj davek.
Posloviti se od dela z diagnozo
azbestoza pa pomeni za marsikoga kepo v grlu. Mnoge zgodbe iz
nae okolice to povedo. e tevilo
èlanov drutev upokojencev v obèini pa kae, da bi marsikdo v drugaènih okolièinah bil lahko e delovno aktiven. V obèini z okrog
6000 prebivalci je samo èlanov
Drutva upokojencev Kanal, ki plaèujejo èlanarino, kar 770, v Drutvu
upokojencev Deskle  Anhovo pa
570.
Upokojenski vsakdan
Kako so sprejeli svojo upokojitev
in kako preivljajo èas po njej, smo
povpraali nekaj naih domaèinov.
Zaupali pa so nam tudi svoje mnenje o potrebi po domu za stareje,
ki je e nekaj let ena glavnih tem
na sejah obèinskega sveta.
Agata uligoj, upokojena delavka
Zaradi bolezni sem se upokojila
zelo na hitro. Zame je bil to 'ok',
ker nisem prièakovala. Na sreèo
smo kmalu dobili vnuka in sem se
poèasi sprijaznila, se spominja
prvih dni po upokojitvi Agata uligoj. V zaèetku je veliko kvaèkala,
enkrat tedensko pa so se enske
tudi sreèevale na roènih delih.
Pogrea veè stikov med ljudmi.
V naem bloku je zelo pusto. Vsak
ivi sam zase in skoraj ne vemo
drug za drugega. V drugih blokih
se veè pogovarjajo in druijo, pravi e Agata. O domu za stareje
pa je preprièana, da je nujno pot-

Bredi Paravan zmanjkuje èasa

M. avli ni dolgèas

Star sem 82 let in e 23 let v pokoju. Priznano imam 40 let delovne dobe, e na stari peèi. Bil sem
eden zadnjih, ki se je poslovil s
harmoniko. Cela izmena me je
spremljala na Ravnico, kjer smo
imeli ur. Nekaj èasa sem pogreal sodelavce, se spominja Venèeslav (Venèe) Medveèek.
V zaèetku je hodil na sreèanja v
Salonit, zdaj pa ne veè.
Moja generacija je odhajala in

opisuje svojo izkunjo z upokojitijo nekdanja delavka Marica avli
in dodaja, da si je nala dosti dejavnosti: Grem na polje, èistim, tudi
drugim. Hodila sem na teèaj italijanèine, zdaj okrog anketiram
stareje. Prej ko naredim eno, mislim na drugo. Ljudje pa morajo
sami poskrbeti, da se ne dolgoèasijo. Ne sme samo 'jambrat', opozarja Marica in priporoèa: Tudi
èe teko hodi, prvi dan pojdi do
vinotoèa, drugi do Lurda, pa bo
lo. Jaz sem veliko na kolesu, tako
da mi je gospa Gorjup skvaèkala
mojo maskoto, ko kolesarim in so
mojo podobo 'razstavili' na razstavi
roènih del.
Dom pa bi bil v Kanalu zelo nujen.
Veliko ljudi ivi samih. Zgodilo se
je, da so ele po nekaj dneh odkrili,
da je kdo umrl, e pretresena ugotavlja Marica.

A. uligoj: Veè osebnih stikov!

reben. Lokacija je lahko v Kanalu,
lahko pa tudi kje drugje. Ni treba,
da je luksuzen, le da bi ga zgradili
èim prej.
Ko sem se upokojila, se mi je zdelo, kot da sem na poèitnicah.
Prostega èasa pa imam kljub temu
zelo malo. Skrbim za brata, pazim
vnuèka, tako da moram 24 ur na
dan za nekaj skrbeti, nateva svoje zadolitve upokojena uèiteljica
Breda Paravan. Mislila je, da bo
v pokoju veè brala, pa ji zmanjkuje
èasa. Za sprostitev gre rada v naravo, dela na vrtu Upokojitev pa
je resnièno prelomnica. Pred leti
so me prosili, da bi prila nadomeèat kolegico, a ne gre veè. Zdi se
mi, da enostavno ne sodim veè v
razred, priznava Breda.
Po njenem je dom v kanalski obèini
zagotovo potreben.
In to èim prej. Otroci so v slubah
in ne moremo prièakovati, da bodo skrbeli za nas, èe obnemoremo.

V. Medveèek: Èim prej do doma

nimam veè kaj iskati tam. Dokler
sem zmogel, sem veliko hodil v
hribe, zdaj grem pe e do Liga.
Pokojnina je za preivetje dovolj,
èeprav je ob upokojitvi znaala
nekaj nad povpreèno plaèo, zdaj
pa ne veè. A to je razumljivo.
Vèasih so trije delavci delali za enega upokojenca, zdaj bo kmalu obratno, pravi Venèe.
Dokler bo mogel, seveda eli ostati
doma. Èe pa ne bo lo, bi zelo elel, da bi bil dom v bliini. Seveda
ga morajo zgraditi èim prej, da
ga bomo tudi mi stareji uèakali,
dodaja e Venèe.

S. Kralj: Ostati dejaven

Odhod v 'penzijo' je prelomnica,
stresen trenutek. Potrebno se je
na to pripraviti. Moj zadnji delovni
dan pa je bil èudovit, poslovila
sem se od sodelavcev, vodilnih,

èez most
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strank ivljenje se po upokojitvi
spremeni. Na nekdanje delovno
mesto pride kot stranka, poklepeta, poglavje v ivljenju pa se konèa, pripoveduje upokojena potna
uslubenka Sonja Kralj.
Potrebno je ostati dejaven na drug
naèin, iti med ljudi.
Zanima me radiostezija, nabiram
zdravilna zelièa, grem na vrt,
preberem kakno knjigo, obiskujem predavanja, prireditve
Nekateri ne gredo nikamor, vse
se jim zdi 'brez veze', pravi Sonja
in dodaja, da obèina nameni veliko

dili vsi sogovorniki. upan Andrej
Maffi obljublja, da bodo do konca
letonjega leta dorekli, kje in kdaj
ga bodo zaèeli graditi. Zaenkrat
je v igri nekaj razlièic, v Kanalu in
v Desklah. Lokacija je odvisna od
potrditve obèinskega sveta in investitorja.
Dom naj bi imel prostora za 60
do 100 leiè z normalnim standardom. V proraèunu smo e pred
tremi leti namenili 300 tisoè evrov
za gradnjo, a al ni prilo do dogovora za lokacijo pri vrtcu v Kanalu.
Zdaj je vedno teje. Drava ne raz-

upan A. Maffi med kanalskimi upokojenci

denarja za razne dejavnosti, vendar
je udeleba premajhna. Prihajamo
bolj ali manj eni in isti!
Kako starejim pomaga obèina?
Obèina zelo dobro sodeluje z drutvoma upokojencev, starejim obèanom pa nudi tudi razne oblike
pomoèi  sofinancira oskrbo v domu za tiste, ki sami ne zmorejo
(teh je trenutno 6), polovièno financira pomoè na domu, pomaga,
èe se kdo znajde v hudi stiski. Kljub
nizkim pokojninam pa tako na obèini kot na karitas ugotavljajo, da
je potreb po finanèni pomoèi med
upokojenci malo, veliko veèjo stisko in povpraevanje po pomoèi se
je v lanskem letu èutilo pri mlajih
druinah.
Dejavni drutvi upokojencev
V kanalski obèini zelo aktivno delujeta dve drutvi upokojencev - DU
Kanal, ki mu predseduje Sonja
Kralj in DU Deskle-Anhovo, katerega predsednica je Joica Staniè.
Prijavljata se na obèinske razpise
in obèina za njune dejavnosti nameni kar veliko sredstev.
Organizirata dobro obiskane izlete,
pohode, sreèanja z jubilanti, ob
novem letu in osmem marcu pa
njuni èlani obiskujejo oskrbovance
doma
V lanskem letu so spomladi z osnovno olo sodelovali pri
projektu Druenje in gibanje treh
generacij. V okviru kanalskega
drutva so zelo aktivne portne
sekcije  balinarji, igralci pikada in
strelci. Njihovi portniki so lani na
tekmovanju severnoprimorskih
drutev upokojencev dosegli tretje
mesto.
Veliko monosti nudijo tudi za izobraevanje.
Obeti za dom upokojencev so
To, da bi bil dom za stareje v kanalski obèini zelo zaelen, so potr-

pisuje koncesij, obèina bo teko
dobila kredit in sofinancerje, ugotavlja upan Maffi, ki pa kljub vsemu ostaja optimistièen.
Veliko naih obèanov v okolikih
domovih
V domovih upokojencev preivlja
jesen ivljenja trenutno kar veliko
naih krajanov. V Novi Gorici jih
je 36, v Podsabotinu 6, v Gradièu
pri Prvaèini 19, nekaj pa jih ivi po
podatkih obèine e v Idriji, Podbrdu, Ajdovèini in Ilirski Bistrici.
Èakalna doba za v dom se iz meseca v mesec spreminja. Po odprtju
doma v Podsabotinu pa se je v
Novi Gorici bistveno skrajala. Prej
so morali stareji èakati na sprejem
tudi tri leta. Trenutno je v Novi
Gorici potrebno poèakati na negovalni oddelek priblino leto do leto
in pol, na stanovanjski del pa priblino eno leto. Moki trenutno v
negovalni oddelek lahko pridejo
v estih mesecih. Teje je v varovani
oddelek, kjer so nameèeni dementni starostniki. Potrebno je poèakati do dve leti. V Podsabotinu so
èakalne vrste kraje. enske za negovalni in stanovanjski del èakajo
do 3 mesece, moki pa nekoliko
dlje. V Gradièu pri Prvaèini, kjer
je sedaj nameèenih 19 obèanov
kanalske obèine, je èakalna doba
nekoliko kraja. Po osnovni oskrbi
tam ni velikega povpraevanja,
kdor potrebuje nego, pa mora poèakati trenutno pol leta. Cena oskrbe znaa v Novi Gorici od priblino
540 evrov meseèno v dvoposteljni
sobi s samostojno oskrbo do 830
evrov, èe oskrbovanec potrebuje
vso pomoè. Nekoliko nije cene
so v Gradièu. V novo zgrajenem
Podsabotinu je meseèna oskrbnina
za priblino 200 evrov vija kot v
Novi Gorici. Plaèajo jo oskrbovanci
iz svojih prihodkov, èe jih nimajo,

pa so dolni za to poskrbeti svojci.
Po mnenju socialne delavke Bernarde Pirih iz novogorikega doma, so cene, glede na vse, kar nudijo oskrbovancem, nizke in jih

bodo teko obdrali. Cena hrane,
prenoèièa, nege, èièenja, fizioteterapije, zdravstvenih storitev
za plaèilo manj kot 20 evrov dnevno, bo teko ostala.

Nae (pozabljene) sosede v
domu upokojencev
v Novi Gorici
Mafalda Munih iz Deskel
ivela sem sama. V petih letih
sem izgubila moa in sina.
Dvakrat sem padla po tleh in
se nisem mogla pobrati.
Moèno sem si pokodovala
roko.
Nikogar ni bilo zraven in komaj sem vstala in poklicala
pomoè. Videla sem, da tako
ne bo lo veè. Veè kot dve leti sem èakala na sprejem v dom
in najprej dobila mesto v Gradièu. Ko so me peljali, sem celo pot jokala.
Pozneje se je odprlo mesto v Novi Gorici in sem prila sem.
Èe bi bil dom v Kanalu, bi la takoj tja. O njem veliko govorijo,
a zaenkrat se niè ne zgane.
Marija Brezavèek iz Avè
V domu sem e sedmo leto,
prej pa sem ivela v Avèah.
Zbolela sem in hèerka je iskala
nego, a je ni mogla dobiti za
vse dni v tednu. Tako sem
prila v dom in tukaj se èutim
bolj varna. V ivljenju mora
sprejeti vse, kar pride. Vèasih
je v ivljenju dobro, vèasih
slabo. Vsak dan ivljenja je
'enkan'. Podaljala se je ivljenjska doba, a na alost tudi
trpljenje. Priklenjena sem na
posteljo. Dokler sem hodila
s palico, je bilo vse drugaèe.
Vida Tomaiè iz Morskega
V dom sem prila pred petimi
leti in to takoj, ko sem zaprosila. Sama sem elela priti, ker
sem zaradi bolezni potrebovala pomoè. Prihod v dom je
bil, kakor je za veèino, stresen,
zdaj sem pa zadovoljna.
Delavke v domu so v veliki veèini prijazne. Vse mi naredijo
in ni potrebno stalno prositi
za usluge, kot mora doma,
èe sam èesa ne zmore. V domu hodim k skupinski telovadbi, vsak dan imam fizioterapije, dostop do zdravnika.
Zadovoljna sem tudi s hrano.
Èudi me, da imajo nekateri toliko pripomb nanjo. e posebej
pa sem vesela, da ivim v sobi s sostanovalko, s katero se
odlièno razumeva. al ni povsod tako.
Sem 'lokal patriot' in mislim, da bi moral biti dom za stareje
v Kanalu. Sama sem se sicer navadila na Novo Gorico in verjetno ne bi zamenjala, vendar sem preprièana, da je Kanal
najprimerneji kraj.

zanimivosti

16

Sreèanje generacij s pesmijo
Foto: Osebni arhiv

Pevski zbor Joe Srebrniè iz Deskel je letonjo sezono zakljuèil enajstega septembra z nastopom v podjetju Salonit Anhovo, kjer so svoje
praznovanje eleli obeleiti z nao pesmijo. Prireditveni prostor je bil
lepo, okusno in praznièno pripravljen, odet v sinje belo barvo.Beli prti,
posuti s cveticami so naredili enkraten vtis  nekako spotljivo je izgledalo vse skupaj.
V takem vzduju smo zapeli pesem Pevcu. Po nagovoru direktorja
Salonita Joeta Funde pa smo zapeli e Èej so tiste st'zice, Po zelenem travniku in Pozdravno pesem. Za konec je dirigent in umetniki
vodja Pihalnega orkestra Salonit Anhovo Radovan Kokoar odstopil
mesto nai Adeli Jeronèiè in v praznièno vzduje je zadonela pesem
Vstajenje Primorske, ki je vse navzoèe dvignila na noge.
Nasmejani obrazi in veseli stiski rok med generacijami so pustili prijeten
vtis na tradicionalni praznik. Na svidenje prihodnje leto!
Bogdana Kos

Simpozij o Valentinu Stanièu

Foto: Marko Valentinèiè

Praktièni kanalski planinci

Tajnice ribarile

Na pikniku in v mali oli
V petek, 19. junija 2009, smo se
èlanice Kluba tajnic Severne Primorske in dve èlanici Krakega
kluba tajnic zapeljale proti Dobrovemu in tam zavile k jezeru Kozlink.
Najprej smo se najedle brikih èarjen, v tem èasu pa so se ribice
pekle na aru.
Z ribami so nas pogostili èlani Ribike druine (RD) Soèa iz Nove
Gorice.
Po pokunji odlièno zapeèenih rib,
smo se tajnice s polnimi trebuèki
in skupaj s preizkuenimi ribièi odpravile proti jezeru.
Najbolj zagrete med nami so se
preizkusile tudi v ribolovu. Èlani
RD Soèa so nam prikazali malo

olo ribarjenja. Ena izmed nas je
bila kar pogumna in je najbr e
bodoèa èlanica ribike druine.
Imeli smo sreèo in ujeli nekaj rib,
vendar smo jih tudi vrnili nazaj v
jezero.
Ko se je zaèelo temniti, smo pred
odhodom proti Solkanu, zavili e
v pristno briko klet. Iz Brd paè ne
more oditi, ne da bi zavil med trte, sadje, oljke ali v klet. Me smo
izbrale klet. Pri Peroljevih v martnem smo si jo ogledale in seveda
tudi pokusile njihove dobrote.
Vsem tistim, ki niste bili z nami,
vam je lahko al. Do prihodnjega
snidenja.
Nataa Jeronèiè

Sicer pa je bil pred dvema letoma 3. mednarodni simpozij Viinska fiziologija in praksa v Reiteralpah pri
Berchtesgadnu na Bavarskem posveèen prvenstvenemu
vzponu na Srednji vrh Watzmanna, ki je leta 1800 uspel prav slovenskemu gorniku.
Takratnega posveta se je udeleilo veliko Slovencev,
tako predavateljev kakor planincev. V spomin na ta
dogodek sta predstavnika Planinskega drutva Valentin Staniè iz Kanala predala prireditelju spominski
kola Valentina Stanièa.
Petra Paravan

Foto: Osebni arhiv

Praktièni del simpozija pod Triglavom

Letonji, èetrti po vrsti, simpozij o Valentinu Stanièu
je z mednarodno udelebo potekal septembra v Bohinjski Beli. Kanalski planinci so prevzeli izvedbo praktiènega dela z vzponom na Triglav.
V triglavski kapeli je bila skupna maa v slovenskem
in nemkem jeziku.
Valentin Staniè je bil osrednja osebnost uvodnega
predavanja Janeza Bizjaka, ki je udeleencem predstavil naega rojaka, velikega Slovenca in Evropejca
pred svojim èasom.
V uvodu posveta sta z nagovorom sodelovala tudi
upan obèine Kanal ob Soèi Andrej Maffi in ravnateljica kanalske ole Milka Zimic. Ta je predavateljem
in vsem udeleencem namenila Stanièeve glinene
spominke in grafike, ki so jih izdelali olarji.

Katera bo delena najveèjega? ... Ulova!
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Oratorija v Kanalu

Preprosto in zabavno èastiti Boga
Ob zaèetku poletnih poèitnic je
bilo ivahno tudi v upniji Kanal,
saj sta upnik Robert Uaj ter mladinska misijonska skupina organizirala dva oratorija za otroke.
Pie: Anja Mavriè
Slika: Martin Mavriè
Prvi oratorij je trajal dva dni  26.
in 27. junija. Udeleilo se ga je devet animatorjev ter veè kot dvajset
otrok , ki so skozi igro, petje, delavnice, film, predstave ter na druge
naèine spoznavali ivljenje svetega
Franèika Asikega.
Drugi oratorij pa je potekal v Logu
pod Mangartom od 28. junija do
3. julija. Udeleba je bila ravno tako tevilèna. Ker je letos leto duhovnikov, smo v Logu spoznavali
ivljenje arkega upnika Janeza
Marija Vianneya. Skupaj smo se
odpravili na pohod v naravo, tako
fantje kot punce smo sodelovali v
nogometni tekmi, dramatizirali
smo veè svetopisemskih odlomkov... Bilo je zabavno èastiti Boga
na preprost otroki naèin.

Lov na klena

KANAL - Prvo nedeljo v juliju so bregovi reke Soèe rezervirani za
vse, ki jih veseli ribolov. Zbrali smo se na Kontradi. Sedmim domaèinom se je pridruilo e 21 ljubiteljev ribolova iz Rogatca, mihela,
Gradièa, Bilj, Vrtojbe, Imenja in Nove Gorice.
Pie: Vanja Cotiè

klena, ki sta skupaj tehtala 1.470
gramov. Drugo mesto je zasedel
domaèin Jani Kovaèiè, ki je ulovil
le enega klena s teo 1.180 gramov, tretje mesto pa je pripadlo
Rudiju Gregorièu iz Prvaèine.
Njegov klen je tehtal 670 gramov. Vsi so prejeli pokale.
Prvouvrèenemu pa je pripadel
e prehodni pokal v obliki unikatnega izdelka iz keramike in
izpod rok avtorice Andreje Krpan. Ta prehodni pokal je e
dvakrat prejel ribiè Darjo Rupnik,
ki je tudi letos poskusil ribolovno
sreèo in upal, da mu bo uspelo
e tretjiè, s èimer bi si pokal pridobil v trajno last.
Najdaljega klena, ki je meril 43,8
centimetra, je ujel Jani Kovaèiè

in zato prejel denarno nagrado.
Pokale so dobili e najstareji ribiè Teodor Faganel izVrtojbe,
ki ima 63 let, in najmlaji, tirinajstletni Andrej Cotiè iz Kanala.
Vsi nagrajenci so prejeli tudi priznaznanja.
Tako se je lov na klena za leto
2009 konèal. Sledila je e zabava
s plesom. Zadnji dve leti se nam
zveèer na Kontradi pridrui kar
lepo tevilo domaèinov, tako da
se ob glasbi in prijetnem klepetu
poveselimo do poznih veèernih
ur. Letos so vsi obiskovalci e posebej hvalili postrvi, ki smo jih
pripravili na aru. Pridruite se
nam tudi prihodnje leto, èe ne
na ribolovu pa vsaj zveèer ob
dobri kapljici in okusni ribi.

Edvinu je prijel ...

Lovna mesta smo razdelili na dve
obmoèji - eno pod mostom in
drugo pod Gasilskim domom.
Vsak ribiè je lovil najprej na
enem, nato e na drugem. Kmalu
smo ugotovili, da v minulih dneh
nismo dovolj hranili rib, saj je
minilo kar precej èasa, preden je
prijel prvi klen.

Vseeno pa smo teko prièakovali
tehtanje in merjenje rib. Le kdo
je imel najveè ribike sreèe?
Sledila je razglasitev rezultatov.
Sodniki so po natanènem tehtanju in merjenju ugotovili, da je
najveèji ulov premogel domaèin
Anton Vinazza, saj je ujel dva

Trofejni klenarji se postavijo ob predsednici TD Kanal (skrajno levo)

kul-tura
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30. mednarodni festival sodobne glasbe

Kogojevi dnevi postali nai dnevi
KANAL   saj vemo, da se tam nekje med mladci, ki danes ièejo
zven tiine vmes med raèunalnikimi programi, skriva novi Kogoj, v
mladinskem centru pa morda pravkar nastajajo e temneje Èrne maske. Ravno zato ne bomo odnehali  ker tudi umetnost nikoli ne bo.
( ) Zato kultura ni le naa identiteta, ampak tudi prioriteta, je hkrati
razvojni potencial in socialni kapital. ( ) Marij Kogoj je to vedel  zato
je njegovo delo preseglo njegov èas, njegovi dnevi pa so postali nai
dnevi.
Pie: Tatjana Gregoriè
Sliki: Bruno Bizjak

lahtni glasovi Èarnic v kanalski cerkvi

Besede iz uvoda je predsednik vlade Borut Pahor na slavnostnem
odprtju letonjih Kogojevih dni
(28. septembra na Kontradi namenil zvestim sopotnikom Kogojevea festivala, prireditve, ki je v svoji
veèkratni samoti znala prisluhniti
najbolj daljnosenim odmevom
prihodnosti. Kljub krizi so prizadevni èlani domaèega Prosvetnega
drutva Soèa z obèudujoèo iznajdljivostjo poiskali potrebna sredstva
in tudi letos napovedali izvedbe

tevilnih slovenskih glasbenih del.
Kar petnajst jih je zazvenelo e na
otvoritvenem veèeru  v kanalski
cerkvi je za vrhunske izvedbe poskrbela vokalna skupina Èarnice.
Pevke letos prviè nastopajo pod
umetnikim vodstvom Sebastjana
Vrhovnika. Organist Tilen Bajec
in pianistka Mojca Prus sta pevke
korektno in zgledno spremljala v
prefinjenih interpretacijah romantiènih zborovskih biserov Brahmsa,
Mendelssohna in Schuberta, izjem-

ni glasovi so nas prevzemali tudi
v izvedbi Ave Marie Gustava Holsta. V tonaliteti jubilejnega festivala
100 skladb slovenskih avtorjev
in v slogu Malo je veè pa so zvenele pesmi D. Buèarja, F. Ferjanèièa,
F. Gerbièa, M. Kogoja, P. Merkuja,
A. Èopija in . Maurija. lahtni glasovi Èarnic so oznanjali frekvence,
v katerih je zvenel tudi drugi veèer,
odlièen nastop Pihalnega kvinteta
Slowind (Ale Kacjan, flavta, Matej
arc, oboa, Jurij Jenko, klarinet) z
vrhunskimi izvedbami del V. Globokarja, . Maurija, N. Forte, G.
Ligetija in N. enk. Enega od vrhuncev v celotni glasbeni manifestaciji je pomemil koncert 11. septembra, ki ga je v cerkvi v Kanalu
izvedel ansambel za sodobno glasbo MD7. Pavel Mihelèiè, skladatelj, umetniki vodja in ustanovitelj
ansambla je poskrbel za tehten in
zanimiv izbor skladb estih slovenskih skladateljev mlaje in stareje
generacije (T. Mauko, N. Firta, U.
Pompe, V. uraja, L. Lebièa, P. Mihelèièa). Vsi èlani sestava so pod
vodstvom amerikega dirigenta
Stevena Loya pokazali dobro kondicijo skupnega muziciranja.
Bazilika na Sveti gori je bila 20.
septembra prizorièe èetrtega koncerta, v sredièu pozornosti pa se
je tokrat znala glasbena ustvarjalnost domaèina, skladatelja tefana Maurija. Latinsko mao sv.
Martina in kantato Sveti Martin
 meè, ki deli so zgledno poustvarili Meani zbor Hrast Doberdob,
baritonist Zdravko Pergar, violinist
Marko Kodelja, organist Gregor
Klanèiè in zborovodja Hilarij Lavrenrenèiè.
Na petem koncertu (vnoviè na osrednjem prizorièu v kanalski cer-

Sreèanje pihalnih orkestrov

ANHOVO - Pihalni orkester Salonit Anhovo je e esto leto pripravil
mednarodno sreèanje pihalnih orkestrov v zabavnem programu.
V sodelovanju s sponzorskim podjetjem je v postavljenem otoru na
sobotni septembrski popoldan zaigralo pet pihalnih godb. Poleg domaèe zasedbe so se predstavili godbeniki iz Svetega Antona, Vogrskega,
Lovrana na Hrvakem in iz Kolina na Èekem.
Uvodna beseda je pripadala predstavniku domaèega orkestra Marku
Kodelji, slovesno je zbrane nagovoril upan obèine Kanal ob Soèi Andrej Maffi, prav tako pa je vsem zaelel prijetno zabavo tudi predstavnik
Salonita Anhovo Peter Korenjak.
Med nastopi orkestrov so se predstavile plesne in twirling skupine.
tiri toèke so prikazala dekleta iz portnega twirling kluba Deskle, zaplesali so mladi iz Deskel in okolice v hip hop plesu, kakor tudi nekoliko
manj mlade Tince.
Povezovalno besedo je spretno usklajeval Tine Lovièek, ki je po konèanem kulturnem programu napovedal zabavo z ansamblom Gregorji.
Zabavni godbeni popoldan se je prevesil v plesni veèer. Sicer pa je bil
tisti dan v znamenju godb v obèini, saj so pihalni orkestri zaigrali tudi
po krajevnih skupnostih.
Petra Paravan

Foto: P. Paravan

Godba razigrala poslualce

kvi) pa so 25. septembra blesteli
trije izvrstni mladi glasbeniki:
slovenska violinistka Lana Trotovek, hrvaki violonèelist Stjepan
Hauser in japonska pianistka Yoko
Misumi. Nacionalno pisana druèina, zdruena v The Greenwich Trio,
je z intenzivno, draljivo, kleno in

Priznanje neutrudni Milici

kompaktno igro in sveo energijo
poustvarila skladbe D. ostakovièa,
L. M. kerjanca in M. Ravela.
Prvo 'dejanje' jubilejnega Kogojevega festivala, ki je pomembno
zaznamovalo glasbeni september
v Kanalu, je v galeriji Rika Debenjaka spremljala razstava Goriki
likovni krog in slovenski tisk v Gorici med obema vojnama, razstava,
ki se je z dopolnjenimi deli kasneje
preselila v galerijske prostore Kulturnega centra Lojzeta Bratua v
Gorici.
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Spektakel Ivana Skrta

Konec avgusta je bil pod kanalskim mostom prav poseben umetniki
dogodek. Na belem splavu na reki Soèi je nastopil s tehtnim programom
pianist Ivan Skrt. tevilno poslualstvo (po neuradnih ocenah priblino
2500 poslualcev) je obmolknilo ter se prepustilo glasbi in svetlobnim
snopom.
Pie: Metka Suliè
Kanal je izredno fotogenièno severnoprimorsko mestece in kulisa hi,
ki se nagiba nad Soèo je bila odlièno ozadje za koncert na reki. Tako
je svetloba dopolnjevala glasbo ali
pa ne. Nekateri so bili tam zaradi
glasbe in tisti veèer je je bilo sliati
veliko. Skladbe so pripovedovale
zgodbo o zapletenih èustvenih
procesih, o ivljenju, smrti in strasteh. Barve so sugestivno dopolnjevale vsebino zahtevnih pianistiènih
skladb. Tako je znamenita Sonata
v h-molu Franza Liszta zablestela
v rumeni, oranni in krvavo rdeèi.
A najlepe stvari ni prikazovala
barva, ampak Lisztova glasba s
poèasnim odstiranjem intenzivnih
obèutkov boleèe strasti, njene pogubne moèi in izginevanje v krèu
ljubezni. Nato je ponovno zazvenela glasba v boleèi melanholiènosti,
v obèutku neizpolnjenega hrepenenja in z otonostjo nad zavedanjem minevanja v Sonati t. 2 v bmolu Frederika Chopina. S tretjim
stavkom, znanim kot pogrebna
koraènica, je meditativno postavila
temelje obupu, alosti, jezi, ki poèasi prehaja v tiino in v poèitek
ter se ponovno vdaja depresivno-

Foto: B. Bizjak

Soèa odeta v barvitosti glasbe
sti. V èetrtem stavku pa preide v
labirint strahu in groze, ki zaveje
kot hladen veter med grobovi.
Tako se je Chopinova sonata obarvala v hladno modro in zeleno barvo ter razreila vse boleèine prestanega ivljenja v Skrjabinovi Sonati
t. 9, op. 68, ki zadii po onstranstvu z mirnostjo, ko nastopi smrt,
ko ni veè strasti in niti ivljenja, ko
barve izgubijo svojo ivost in ivljenje dosee svojo dovrenost. Tako
sta po vijolièni sledili sivina in èrnina.
Za dodatek sta zazveneli e Skrjabinova Etuda v èrnini in Rahmaninov
Preludij v belini  ponovno luè in
ivljenje  sklenjen ivljenjski krog.
Moje mesto posluanja je bilo med
surovimi skalami struge, kjer je bilo ozvoèenje odlièno. V nekaknem
primarnem okolju, kjer so zvoki
nad Soèo govorili svojo boleèo
zgodbo izpod prstov izvrstnega
pianista. Tiina poslualcev v moji
bliini je bila impozantna in ganljiva, saj je bila napolnjena z ivljenjskimi zgodbami vsakega posameznika, ki jih oivlja lahko le poglobljena interpretacija odliènega Ivana
Skrta.

Pianist Ivan Skrt izvablja tonsko barvitost Soèe

Premiera Gledalike skupine Mak

V internatu se dogaja marsikaj
kali po stvareh v sobi in nali tabletke. Ena se je med opravljanjem sprejemnega izpita onesvestila, pa se je razvedelo, da je najbr zauila tabletko.
Dekleta so se nad tem zamislila,
predvsem pa se zaèela obtoevavati. Vendar vse se je dobro izlo.
Zatorej, mladi, oglejte si predstavo, kajti o marsièem iz ivljenja
vas lahko tudi umetnost poduèi.
Foto: P. Paravan

Dekleta so imela vodilno vlogo.
Predstava se je namreè veèinoma
odvijala v dekliki sobi internata.
Dve dekleti nekoliko bolj umirjeni
in introvertirani (Marua Tinta
in Tina Skoèaj Skok), dve razigrani in urerski (Mojca Madon in Monika Gabrijelèiè), pa
e mlaji punci, ki se pripravljata
na srednjeolsko ivljenje s sprejemnimi izpiti (Angelika Gomièek Kravos in Katarina Jeronèiè)
so dobro odigrale svoje vloge.
Nikakor ne smemo pozabiti na
frajerska fanta (Deni Drnovèek
in Duan Gabrijelèiè), ki sta presekala interierno dogajanje in se
z vetrom v laseh pripeljala na
oder.
Kaj pa se je dogajalo v Internatu?
urerski dekleti sta na zabavi dobili tabletke, shranili pa sta jih v
katlo. Najmlaji dekleti sta brs-

Foto: P. Paravan

DESKLE - Gledalika igra Internat, avtorice Natae Otrin in reiserke Maje Poljanec, je dodobra razveselila in navduila domaèe
obèinstvo. Presenetila nas je zasedba, kajti prièakovali smo otroko skupino, vendar so otroci z ljubeznijo do igre zrasli v - mladostnike.
Pie: Petra Paravan

Makovci navduili obèinstvo

Pouèno o tabletkah med mladimi
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Med teniko ogico in
pokrom

KK Salonit Anhovo

Krizniobèni zbor
Foto: Nataa Jeronèiè

Pucov memorial 2009

V nedeljo, 30. avgusta.2009, je v Novi Gorici potekal tradicionalni
13. Pucov memorial  teniki turnir dvojic. Zaradi napovedi slabega
vremena so turnir prestavili s sobote na nedeljo; tako da se ga je udeleilo nekaj manj ekip, kot jih je bilo sprva vpisanih. Prijavile smo se
tudi enske iz Kanala, Deskel, pa tudi moki iz naih krajev niso manjkali.
Pie: Nataa Jeronèiè

Foto: Osebni arhiv

Sodelovale so tako moke kot enske ekipe iz vse Slovenije. Igralo se
je na tenikih igrièih v Novi Gorici, Solkanu in na Lokvici. Polfinale in
finale pa sta bila odigrana v Novi Gorici.
Poleg partij tenisa nam je organizator nudil testiranje loparjev, masao,
pregled vida, vzporedni golf turnir, poker turnir, red bull party, degustacijo vin. Panoramska vonja z motorji od Nove Gorice na Dobrovo
in po soki dolini nazaj na igrièa je bila enkratna. Za ponoviti prihodnje
leto! Deset motoristov je peljalo deset ensk po soko-briki pokrajini.
Po celodnevnem tekmovanju in veèernem finalu pa smo dobili zmagovalce tekmovanja. Naa enska ekipa, ki so jo sestavljale dve Kanalki,
Desklanka in empetrka, je zasedla zavidljivo drugo mesto. Prejeli smo
pokal in simboliène nagrade.
Po podelitvi priznanj je sledil zabavni program. In ker nam ni bilo dovolj celodnevnega tekanja za ogico, smo zveèer porabili energijo e
za ples in petje.

Poziv odgovornim: Ne zapravite koarke v Desklah!

V Primorskih novicah berem èlanek Dvorane so, trenerjev ni. To velja
za Novo Gorico. V Desklah pa velja: nova dvorana je, trenerji so in delajo prostovoljno, uprava kluba zalaga finanèna sredstva za plaèilo sodnikov in ostale stroke  denarja s strani Obèine Kanal ob Soèi pa ni
dovolj za preivetje.
Na sprejemu mladinskega reprezentanta Tineta Horvata v Desklah
smo med drugim sliali apel starev: Ne zapravite koarke v Desklah!
Bati se je, da bomo v Desklah zapravili koarko, saj je usoda koarkarskega kluba odvisna od finanènih sredstev, vse ostalo je zagotovljeno;
pa èeprav s prostovoljnim delom kot v èasu Titovih mladinskih akcij.
Boli me pa to, da je oèitno obèinskim moem in enam zelo malo mar,
kaj se dogaja z mladino oziroma s èim se ukvarja mladina v Desklah.
Na obèni zbor so bili povabljeni predstavniki Obèine Kanal, predstavniki
sponzorja Salonit Anhovo - vendar jih ni bilo na spregled. Na obèni
zbor je priel ravnatelj Osnovne ole Deskle, igralci Salonita Anhovo,
stari Tineta Horvata in èlani KK Salonit Anhovo.

Razigrane udeleenke pozabile pokal

V primeru, da Obèina ne bo zagotovila e dodatnih sredstev za delovanje
èlanov in mlajih kategorij, bosta morali obe ekipi izstopiti iz lige in
tako v Desklah ne bo koarke. Namesto, da bi navdueno vzklikali in
navijali, kot smo za slovensko èlansko reprezentanco na evropskem
prvenstvu na Poljskem, se bo v Desklah odvil èrn scenarij. Koarke ne
bo veè. Le s èim se bo ukvarjala mladina?
Nataa Jeronèiè

OK Eurokabel  Neptun

Pripravili 2. mednarodni turnir za mladinke

Zaradi finanène krize kluba smo se odloèili, da bomo goste pogostili
nekoliko drugaèe kot prejnje leto. Za kosilo in veèerjo so s prostovoljnim
delom poskrbeli stari igralk OK Eurokabel Neptun. Sladke dobrote pa
so bile na mizi okras naih igralk. V gasilskem domu so skuhali odlièno
kosilo, zveèer pa poskrbeli za prijetno druenje na pikniku. Ob domaèi
pesmi sta navzoèe s harmoniko zabavala Botjan in Rok.
Naslednji dan smo obe ekipi iz Italije povabili na Most na Soèi, kjer so
lahko uivali v vonji z ladjo po jezeru. Prijatelji iz Italije so na klub

e povabili na njihov mednarodni turnir, kjer sodelujejo ekipe iz petih
drav (Francije, Avstrije, Hrvake, Slovenije in Italije).
Za izvedbo turnirja se zahvaljujemo starem naih otrok, prostovoljcem,
ki spremljajo delo naega kluba in vsem sponzorjem, ki so pripomogli,
da je turnir potekal na najviji ravni.
(pm)

Foto: Tadej Mori

Odbojkarski klub Eurokabel Neptun iz Kanala je v zaèetku septembra
organiziral 2. mednarodni turnir za mladinke v odbojki. Sodelovali sta
dve ekipi iz Italije (Migliaro, Comacchio) ter tiri ekipe iz Slovenije: OK
Eurokabel Neptun, OK Prevalje, OK HIT Nova Gorica in OK Luka Koper.
V dopoldanskih urah so se ekipe med seboj pomerile v dveh skupinah,
popoldne pa so odbojkarice odigrale finalne tekme. Prvo mesto je zasedla ekipa OK Prevalje, ki je premagala OK HIT Nova Gorica s tesnim
izidom 2:1. V tekmi za tretje mesto pa domaèinkam kljub spodbudnemu
navijanju gledalcev ni uspelo osvojiti pokala. Premagala jih je ekipa
OK Luka Koper. Trenerka je bila z igro zadovoljna, kajti kljub odsotnosti
treh pomembnih igralk je bila igra ekipe odlièna. Na turnirju so proglasili
tudi najbolje posameznice. Vsi trenerji so bili enotnega mnenja, da
je najbolja igralka turnirja Sara Piko iz OK Prevalje, najbolja napadalka
Nika Mori OK HIT Nova Gorica, najbolja podajalka Anja Lenik OK
Prevalje in najbolji libero Nina Juraja prav tako OK Prevalje. Gledalci
so izbrali tudi najbolj simpatièno igralko turnirja. Ta naslov je pripadal
Marini Sirk OK Eurokabel Neptun Kanal.

enska mladinska odbojka se predstavi
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Odbojkarji Salonita Anhovo optimistièno v novo sezono

Boj na tirih frontah

moènejo ligo, boljo konkurenco,
kar je za slovensko odbojko dobro.
Glede na sestavo ekipe, se lahko
nadejamo dobrih rezultatov, ne bi
pa radi prehitevali z napovedmi.
Foto: OK Salonit Anhovo

Petkratni dravni in sedemkratni pokalni zmagovalci Slovenije bodo
tudi letos aktivni na tirih frontah: v domaèem prvenstvu in pokalu,
kjer branijo drugo mesto, interligi, kjer se v pretekli sezoni niso proslavili
ter evropskemu tekmovanju, kjer se v estnajstini finala pokala CEV
v prièetku decembra podajajo na dolgo potovanje v Sibirijo.
Pie: Marko Lazar

Glede na 'budet' in imena je vsekakor edini favorit Bled. Toda, nadejamo se lahko preseneèenja.
Lepo bi bilo, èe bi Salonit osvojil
vsaj eno lovoriko.

Ekipa OK Salonit 2009/10:
Toma Paravan, Matija Jereb,
Damir abec, Dane Mijatoviè,
David Szabo, Andrej Kovaèiè,
Andra Paliska, Rok Satler,
Jernej Potoènik, Mitja Berlot,
Darjo Savièiè, Nikola Vidiè,
Jani Kovaèiè, Adam Kaminski,
trener: mag. Tine Satler,
pomoènik trenerja:
Leon Schilling
kondicijski trener:
Matja Borovina
fizioterapevt: eljko Klisariè.

Letonja zasedba odbojkarjev Salonita

Trener Tine Sattler

Glede na to, kako je ekipa sestavljena in da ne morejo raèunati na
nekatere igralce, na katere so raèunali ob sestavljanju ekipe, v strokovnem vodstvu odbojkarjev kanalskega Salonita menijo, da so fantje
dobro pripravljeni.
S prikazano formo na prijateljskih
tekmah sem zadovoljen. Veè mi
je, da fantje verjamejo v sistem,
ki sem ga vpeljal v motvo in z njim elel izboljati doloèene stvari.
V veselje mi je delati na taken
naèin, je klepet zaèel novi trener
Salonita, mag. Tine Sattler, ki je
na klopi kanalskih odbojkarjev nasledil Italijana Emanuelea Fracascio, ki v tekoèi sezoni vodi italijanskega B-1 ligaa Falconaro.
Je letonja ekipa Salonita
moèneja kot lanska?
Zelo teko delam takne primerjave. Dejstvo je, da je ekipa spremen-

jena. Èe bo sodba o tem le rezultat, potem teko kaj reèem. Mislim
pa, da èe e ni moèneja, glede na
potenciale zagotovo bo, kar bo
pokazal èas. V tej spremenjeni ekipi
velja upotevati, da igrata v njej
podajalec Matija Jereb, ki je letnik
1991, in madarski korektor David
Szabo, ki je letnik 1990. Lani sta
na teh dveh poloajih igrala stareja in veliko bolj izkuena Vinèiè in
Luz, tako da je zelo teko vleèi primerjave. V igri lahko prièakujemo
nihanja, zato bo potrebna potrpeljivost.

Tudi kanalska publika se je e izkazala kot zelo dobra, e posebej,
ko ekipa zmaguje. Jaz pravim, da
se najbolja publika pokae, ko
ekipi ne gre. Èe bodo nai pristai
upotevali, da za ceno mladosti
pride tudi kakna napaka in nam
bodo stali ob strani tudi v trenutkih, ko nam ne bo lo, potem bodo
najbolja publika.

Kako se kaj poèutite v Kanalu?

Ne smemo se obremenjevati z
nasprotnikom. Urengoy je bil po
rednem delu minulega ruskega prvenstva celo prvi, tako da o kakovosti te ekipe ne velja izgubljati
preveè besed. Mi se lahko taknih
tekem le veselimo in na njih tudi
kaj nauèimo. Potrudili se bomo po
najboljih moèeh, nenazadnje pa
so tudi preseneèenja mona. Vse
je skratka odprto, realne moèi pa
vemo, kakne so.

Moram reèi, da zelo dobro. Èeprav sem Ljubljanèan, sem tu zelo
dobro sprejet. Vemo namreè, kako
na periferiji sprejemajo nas Ljubljanèane. Kanalci so zelo prijazni
ljudje, vedno pripravljeni na pomoè. Vesel sem, ker ima tu odbojka izjemno tradicijo. Moram reèi,
da je tu veliko lepe delati, kot pri
nekaterih klubih, kjer sem bil prej.
Odbojkarska publika v Kanalu
se zelo dobro spozna na ta
port, je pa tudi zahtevna. Ali
se lahko v Kanalu nadejajo e v
tej sezoni tako teko
prièakovane trinajste zvezdice?
Mislim, da je to absolutno prehitevanje dogajanja. Treba se je ozreti na konkurenco v celotnem slovenskem prostoru. Bled ima najmoènejo zasedbo, zelo dobro ekipo ima Prvaèina, ki nas prav tako
lahko preseneti, èe ima svoj dan.
Tudi ostali klubi so pokazali, da
rastejo. Mislim, da imamo vedno

V evropskem tekmovanju CEV
se boste pomerili z zelo moèno
rusko ekipo Fakel Novy Urengoy,
ki jo bo zelo teko presenetiti

V lanski sezoni je Salonit slabe
igral v Interligi, letos pa si eli
uvrstitve na zakljuèni turnir
Interliga je glede na lansko sezono nekoliko bolj izenaèena. Po kakovosti izstopata Insbruck in Bled,
takoj za njima je Dob. Ostale ekipe
naj bi bile dokaj izenaèene, tako
da se bomo lahko z veèino ekip
enakovredno kosali.
Za konec pa e vaa napoved
domaèega prvenstva in
pokalnega tekmovanja

Milo Grilanc,
portni direktor OK Salonit
Anhovo-Kanal:
S sestavo ekipe smo lahko
zadovoljni, saj je moèneja kot
lanska. Mislim, da bo laje izpolnila zastavljene cilje. Tudi
v novi sezoni merimo predvsem na finale dravnega prvenstva in slovenskega pokalnega tekmovanja. Prav tako
si elimo uvrstitve na zakljuèni
turnir Interlige, kjer pa so se
razmerja moèi nekoliko spremenila, zato potrebujemo nekaj tekem, da bomo videli,
kam sodimo. V evropskem pokalnem tekmovanju CEV nismo imeli sreèe pri rebu, saj
nas e v estnajstini finala èaka
tretjeuvrèena ekipa ruskega
dravnega prvenstva Fakel Novy Urengoy. V prièetku decembra bomo najprej gostovali v
Sibiriji, teden dni pozneje pa
bomo Ruse gostili v Kanalu.
Èe bomo neuspeni, bomo z
evropskim tekmovanjem nadaljevali v pokalu Challenge,
kjer smo se lani zelo dobro
odrezali.
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Samo Miklavc konèal igralsko pot

Med trenerji ponoviti igralske uspehe

Konec septembra se je tudi uradno od aktivnega igranja na velièastni prireditvi v dvorani portnega parka v Novi Gorici poslovil 35-letni Samo
Miklavc. Za konec bogate igralske kariere se je s svojo ekipo nekdanjih soigralcev pomeril proti motvu Salonita Anhovo iz Kanala, kjer je pri
17. letih zaèel igrati odbojko, ter Marchiola Vodi iz Prvaèine, kjer je z bronastim odlièjem v minulem dravnem prvenstvu sklenil igralsko pot.
Najprej me je pritegnil nogomet,
ki sem ga zaèel igrati v domaèih
Gorikih brdih, pozneje pa sem se
na Osnovni oli na Dobrovem, tudi
zaradi viine, preizkusil v odbojki.
al so me veèkrat pestile pokodbe, tako da sem se e nekaj èasa
pripravljal na konec igralske kariere, pravi Samo Miklavc, ki odbojkarsko pot nadaljuje med trenerji.
V minuli sezoni je stareje deèke
Prvaèine popeljal do dravnega
naslova.
Mlade elim navduiti za odbojko,
jih èim veè nauèiti. Ko bo napoèil
èas, pa se bom preizkusil tudi kot
trener èlanskih ekip,« dodaja Samo, ki se vedno zelo rad spominja
èasov, ko je z ekipo Salonita pridno
nabiral lovorike, s Kanalci pa igral
tudi v najelitnejem evropskem
klubskem tekmovanju.
V svoji igralski karieri je nosil tudi
drese italijanskega Loreta, panske
Unicaje Almerie, Maribora, grkega
Aleksandropolisa in turke Belediye
Tokat. Poleg tevilnih dravnih in
pokalnih naslovov se e posebej
rad spominja zgodovinske prve
uvrstitve slovenske reprezentance,
katere kapetan je bil, na evropsko
prvenstvo leta 2000 na Èekem.

Foto: M. Lazar

Nekdanji kapetan odbojkarjev Salonita Samo Miklavc (skrajno desno) je konèal bogato igralsko kariero.

V Samotovi ekipi poslovilnega veèera so nastopili Jasmin Èuturiè, Mio Punik, Saa Gadnik, David Slatinek, Tomislav muc, Gregor
Basanee, Damir abec, vodil pa jo je Miklavèev dolgoletni trener pri Salonitu Dragutin uker, ki se je vabilu z veseljem odzval. V prvem
nizu revijalnih sreèanj je motvo Sama Miklavca z 31-29 premagalo Salonit, v drugem pa z 22-25 klonilo proti Marchiolu Vodi iz Prvaèine.
Zatem je Salonit z 2-0 (19, 21) premagal Prvaèane.
Marko Lazar

ODZIV

O meteoritu
iz Avè

Spet je aktualen nameteorit,
saj se baje zanj zanimajo celo v
Ameriki. Predvsem pa je spet aktualna lièna, skoraj luksuzna revija
Meteorit iz Avè v dolini Soèe 19082008, ki je izla z zamudo ele dva
meseca po praznovanju stote obletnice padca meteorita. Zato tudi
ni dosegla svojega namena.
Revijo sta izdala portno-kulturnoturistièno drutvo (KTD) Avèe in

Prirodoslovni muzej Slovenije. Tako
vsaj pie na prvi strani. V resnici
je to izdelek nekaterih drugih, ki
pa niso upotevali vseh nasvetov
in pripomb vaèanov.
Uredil in oblikoval jo je Dragan
Boiè. Sam je opravil tudi izbor
gradiva in publikacijo dal v tisk.
Vodstva KTD Avèe kot soizdajatelja ni niti seznanil z vsebino in
ni dovolil vpogleda v izbrano gradivo, avtorske pravice pa pripisal
sebi. Kot èlan pripravljalnega odbora za proslavo stote obletnice
je bil sicer zadolen, da zbira gradivo za revijo. Ni pa bil pooblaèen
za samosvoje ravnanje in odloèanje. In tudi rok izdaje je zamudil.
Da mu za mnenje vaèanov ni kaj
dosti mar, je dokazal e s tem, ko
je o padcu meteorita objavil v reviji
samo dva prispevka Avèanov.
Morda nalaè dva tako protislovna,
da ne vemo, kdo govori resnico.
Revija je opremljena z zelo kakovostnimi fotografijami vasi Avèe
in nekaterih njenih znamenitosti.

Napisana je strogo strokovno, zato
je vaèanom morda manj razumljiva, a vsekakor dobrodola.

Pripis:
Zakaj je moralo preteèi domala sto
let, da je obelodanjen za nao znanost tako pomemben dogodek
kot je padec edinega, na slovenskih
tleh najdenega meteorita.
Avèe so tedaj spadale v avstroogrsko monarhijo, zato je tudi meteorit romal na Dunaj. Vas je kmalu
za tem doivela prvo svetovno vojno. Glavna frontna èrta je polni
dve leti potekala prav tu na reki
Soèi. Vsi vaèani so morali v begunstvo. Sledila je 25-letna italijanska
okupacija. Ta je Avèe preimenovala v Auzza.
Zgodila se je e druga svetovna
vojna, prila Jugoslavija in konèno
samostojna Slovenija.
Tako je teh sto let preivljala vas
Avèe in tirikrat menjala gospodarja oz. bila dodeljena drugi dravi.

Meteorit z imenom Avèe pa je ves
ta èas mirno spal na Dunaju, takorekoè brez domovine. el je domala v pozabo. Pri tem bi verjetno
vsaj e nekaj èasa ostalo, èe ga ne
bi sluèajno odkril novinar g. Iliæ na
veliki razstavi meteoritov dunajskega muzeja in o tem pisal v Delu
13. junija 2001. Èe tega èlanka ne
bi bilo, verjetno tudi lanske proslave 100. obletnice v Avèah ne bi
bilo, kajti nihèe od sodelujoèih ni
dotlej o avkem meteoritu vedel
prav nièesar.
Iliæev èlanek je Vida Najdiè razobesila na oglasni deski v Avèah, kjer
je bil na ogled vaèanom ves mesec. Nekateri posamezniki, ki so
ga prebrali, so e tedaj razmiljali
na bliajoèo se stoletnico, ki ne bi
smela kar tako mimo nas.
Vaèani so v okviru KTD Avèe pripravili res odmevno proslavo 100.
obletnice padca meteorita, ki nosi
ime Avèe.
Cvetka Mrak-Mihonova
Nova Gorica
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Twirling

Foto: K.M.

Foto: K.M.

Uspeno na EP v Franciji

Uspene slovenske reprezentantke

Figuralika Ane Kaèek

Twirlarica Ana Kaèek, 22-letna tudentka Fakultete za port se je s
prvim mestom na letonjem dravnem prvenstvu v Slovenski Bistrici
uvrstila na evropsko prvenstvo v twirlingu, ki je bilo med 10. in 12. julijem v Strasbourgu v Franciji.
Skupaj z ostalimi estnajstimi tekmovalkami iz Pirana, Hajdine in Slovenske Bistrice, ki so se kvalificirale na EP, je Kaèkova nastopila za slovensko
reprezentanco pod vodstvom selektorja Saa Koprivnika.
S svojo kakovostjo so moèno izstopali twirlarji iz Francije in Italije.

Slovenska ekipa se je uvrstila na 12. mesto, kar je za slovenski twirling
dober uspeh.
Takoj po vrnitvi z evropskega prvenstva je Ana Kaèek uspeno opravila
izpit za uèitelja twirlinga, ki je potekal v sklopu izobraevanja strokovnih
kadrov v portu. Teèaj je organizirala Twirling zveza Slovenije pod okriljem Fakultete za port v Ljubljani. Izpit so opravile tudi njene klubske
kolegice Nena tendler, Tina Maffi, Anja Rustja in Angelika Koncut
skupaj s prvimi dvanajstimi uèitelji twirlinga v Sloveniji.
Karmen Maffi

Koarkar Tine Horvat, mladinski reprezentant

Preboj kljub nenormalnim razmeram
(Apel starev: Ne zapravite koarke v Desklah)

DESKLE  Predstavniki Krajevne skupnosti, Koarkarskega kluba Salonit
Anhovo in mladinskega drutva so v prostorih KS prièakali in pozdravili
Tineta Horvata. Ob izjemnem uspehu, ko je letos z ostalimi soigralci
zagotovil slovenski mladinski reprezentanci nastop v elitni evropski
skupini; je mladi portnik drugi vrhunski koarkar iz nae krajevne
skupnosti.
Pie: Nataa Jeronèiè

Sponzorji so se za udelebo na
sprejemu opravièili, zato pa je
predsednik KS Deskle Klemen Staniè prenesel njihove èestitke. Tako
so Tinetov uspeh pohvalili direktor
Salonita Anhovo Joe Funda, ravnatelj O Deskle ter Desklan in trener koarkarjev Nove Gorice Dejan
Gaparin.

Salonit Anhovo obudili spomine
na zgodovino koarke v Desklah.

Foto: N. Jeronèiè

Tine je edini predstavnik zahodnega dela Slovenije in ob dejstvu, da
prihaja iz majhnega kraja; smo
krajani Deskel izredno ponosni na
njegov doseek.

Sergij Moènik je kot prvi Tinetov
trener prinesel s sabo in mu izroèil
zapisnik tekme med Desklani in
Ajdovci. To so bili prvi koraki in
koi, ko so zaèeli skupaj s Tinetom
zmagovati. Tine se je koarkarske
abecede uèil v Desklah, v stari
telovadnici. Koarkarsko maturo
pa je poloil v dresu KK Nova
Gorica in z nastopi v 1. A SKL v se-

Iz izjave Tinetovih starev je bilo
razbrati, da koarkarji delajo v Desklah v nenormalnih razmerah, a
kljub temu je Tinetu uspelo doseèi
preboj v slovensko mladinsko reprezentanco. Seveda, z mnogo dela,
treningi, odrekanji - tako Tineta
kot njegovih starev. Ob zapisovanju pohval in besed vseh navzoèih
se mi je najeila koa, ko je Tinetova mama izjavila: Ne zapravite
koarke v Desklah. Mislim, da ni
kaj dodati k tej izjavi. Naj se pa
nad njo zamislijo odgovorni na
Obèini Kanal.
Vsi prisotni na sprejemu so se strinjali, da je vendarle bolja preventiva v obliki porta kot pa kurativa.
Najbolja zasvojenost je zasvojenost s portom. Pelje te v viavo
in daljavo: Tineta je pripeljala v
slovensko mladinsko reprezentanco Slovenije.

Predsednik desklanske krajevne
skupnosti Klemen Staniè je poudaril, da so s to slovesnostjo eleli
pokazati javnosti in dati pozitiven
zgled mladini, da je moè tudi v
majhnem kraju vzgojiti dobre portnike.
Med klepetom so predstavniki KK

zoni 2008/2009.

Tinetu Horvatu (v sredini) uspel preboj v reprezentanco

Tine, èestitke in vztrajaj e naprej!
Veselimo se tvojih uspehov in imamo upanje, da bodo tebi in Janu
Moèniku sledili tudi drugi fantje
iz Deskel.
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Spust z gorskimi kolesi
V Kranjski Gori je 27. septembra
letos potekalo finale slovenskega
pokala v spustu z gorskimi kolesi.
Udeleili so se ga tudi èlani portno-kulturno-turistiènega drutva
(KTD) Avèe. Tadej Humar je v
skupni uvrstitvi zasedel 3. mesto,
medtem ko je bil drugi v skupini
Elite. Ob vrnitvi domov mu je
drutvo pripravilo sprejem in ga
tudi simbolièno nagradilo.

Foto: V. Jakopiè

Foto: V. Jakopiè

Tadejev uspeh

Sreèanja so se udeleili tudi njegovi prijatelji in stari ter druno
proslavili Tadejev uspeh.
Èestitke in uspeno naprej!
(KTD Avèe)
Dobre volje ob doseku ni manjkalo

Foto: A. K.

Dravno prvenstvo
v 4krosu

Proga zdrala, tartna vrata padla

Turnir KK Salonit

Mokri pod koi

DESKLE - Koarkarski klub Salonit je konec junija pripravil turnir v igri
pod koi. Trajal je ves dan.
Pie: Nataa Jeronèiè
Dopoldne so se najprej pomerili mlaji deèki letnik 1997. Nastopile so
koarkarske ekipe Salonita, Vipave, Tolmina in Krakega zidarja. Najbolji
so bili zidarji, drugo mesto je pripadlo domaèinom, tretje Tolmincem,
zadnji pa so bili Vipavci. Pohvaliti gre vse, saj so se borili kot levi.
Popoldanski in veèerni èas pa je bil rezerviran za èlanske ekipe Salonita,
Bo-ku-bo-ja, Jager boys-ov, Last minute-ja, TC-ja in Tolmina. Fantje
so se trudili in skuali zadeti èim veè koev. Najbolj je to uspelo ekipi
Jager boys, ki je tudi slavila zmago. Takoj za njimi se je uvrstil Salonit,
tretje mesto so zasedli Tolminci, zadnji pa so bili  paè v skladu z imenom  koarkarji iz Last minute.
Fantje so se preizkusili tudi v metanju trojk.
Tekme so se odigrale tako v telovadnici O Deskle kot tudi na zunanjem
igrièu, èeprav je vmes deevalo. Na alost pa so morali gledalci na
zunanjem igrièu ploskati in se veseliti z igralci stoje. Tam namreè ni
sedeev in vsak si je pomagal, kot je vedel in znal.

LOICE - Na sonèno soboto, 11.julija, so bile oèi slovenske gorskokolesarske javnosti uprte v na kraj. Lokalni kolesarji smo, pod okriljem
portno-rekreativnega drutva Loice, organizirali krstno tekmo na
novozgrajeni 4kros progi. A to ni bila kakrna koli lokalna veselica.
Petdeset najboljih kolesarjev iz vse Slovenije je bílo boj za naslov dravnega prvaka. V kvalifikacijskih vonjah se je najbolje odrezal Mariborèan Tilen Frank, pred domaèinom Kristjanom Medveèkom. Postavil
je tudi prvi uradni rekord, saj je s povpreèno hitrostjo 43km/h prevozil
ciljno èrto v slabih petindvajsetih sekundah.
Na otvoritveni slovesnosti se je v rezanju traku preizkusil vodja sekcije
Vid Bevèar, pomagala pa sta mu predsednik KS Deskle Klemen Staniè
in predstavnik Sokih elektrarn Nova Gorica (SENG) Roman Mugerli.
Prvi krog finalnih voenj je minil brez preseneèenj, saj so bolji kolesarji
kar pometli s konkurenco. al pa je okvara najetih tartnih vrat onemogoèila nadaljevanje tekmovanja po strogih pravilih mednarodne kolesarske zveze. In obveljala je odloèitev sodnikov, da veljajo rezultati iz
kvalifikacij.
Dravni prvak je postal Tilen Frank, mesto najboljega mladinca pa
je zasedel domaèin Kristjan Medveèek. Doma je ostalo tudi srebro
v kategoriji amaterjev; ki ga odslej nosi Andra Kraèek, Dejan Kraèek
pa si je okoli vratu nadel bron.
Tekmovalci so se 10. oktobra na progi v Loicah spet borili v finalu
pokala Slovenije v 4krosu.
Andra Kraèek
Poudariti e velja, da je prireditelj izpeljal turnir z minimalnimi stroki
in dobrno mero dobre volje, voljo, saj je Obèina Kanal letos namenila
klubu veliko manj sredstev kot prejnja leta. A to je e druga zgodba.
Foto: N. Jeronèiè

Tadej Humar

Mreice so se tresle ves dan

MANUFAKTURA
Deskle

MANUFAKTURA
Kanal

Srebrnièeva 20
tel.: (05) 305 20 14

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

Urnik:
pon - pet od 8.00 - 12.00 & 15.00 - 18.00
Sobota od 8.00 - 12.00
PROMOCIJSKI 10% POPUST NA NOVO BLAGOVNO ZNAMKO
MADONNA - UGODNE CENE!
POPUST SE OBRAÈUNA PRI BLAGAJNI - DO 15.11.2009
ZAHVALA
Manufaktura d.d. se zahvaljuje obèini Kanal ob Soèi in njenemu upanu g. Andreju Maffiju za
razumevanje in pomoè pri obnovitvi lokala v Kanalu. V preprièanju, da je lepa podoba kraja in
prisotnost trgovske ponudbe vsem v ponos in zadovoljstvo, se bomo s skupnimi moèmi e naprej
trudili, da bomo ostali prisotni v vaem kraju. Vzporedno pa se bomo e naprej trudili za nas skupen
razvoj in iskanju reitev, da naa ponudba v èim veèji meri izpolni vsa vaa prièakovanja. V tem ste
nam krajani in obèina v glavno oporo in pomoè.
Hvala.
Celoten kolektiv podjetja Manufaktura d.d.

10
BON
10

Bon za popust ob nakupu nad 65.
Vnovèljiv do 15.11.09 v poslovalnici Manufaktura Kanal in Manufaktura Deskle
Vraèilo denarja v nobenem primeru ni mogoèe.
Boni se ne setevajo, korièenje bona ne velja za plaèilo blaga v akciji.

kriem-kra

27

Vseivljenjsko uèenje

Hoº Geldiniz! Dobrodoli!
Leonardo da Vinci na Cipru
Kot nora sem iskala partnersko organizacijo, ki bi me bila pripravljena
za nekaj mesecev gostiti v okviru Leonardo da Vinci prakse. Gre za
projekt mobilnosti znotraj programa vseivljenjskega uèenja, ki ga finanèno podpira Evropska komisija. Kolebala sem med Turèijo, Romunijo
ter Ciprom. Imela sem natanko teden dni èasa, da poièem organizacijo,
podpiem pogodbo in se odpravim novim dogodivèinam naproti.
Popisuje Vesna Velièek; slike: Osebni arhiv
e sreèa, da obstaja internet in danes tako priljubljen Facebook ter
mednarodna poznanstva, ki sem
jih sklenila e pred leti. Vedela
sem, da elim opravljati prakso
preko programa Leonardo da Vinci
v nevladni organizaciji. In kot po
nakljuèju dobim sporoèilo od punce iz Cipra, v katerem mi je poslala
elektronski naslov osebe, ki dela
v nevladni organizaciji na Cipru. S
to osebo stopim v kontakt in e
isti dan dobim od nje pozitiven
odgovor, da me sprejmejo na desettedensko prakso v organizacijo
The Management Centre. Toda v
elektronski poti je z velikimi èrkami e zapisano: Pozanimaj se, èe
lahko opravlja prakso tudi na severnem delu Cipra, ki ni v EU, da
ne bo imela pozneje teav.

mem?! Kupila sem povratno letalsko vozovnico Ljubljana-IstanbulErcan in med poletom molila, da
ne delam niè nelegalnega. Strah
je bil odveè, saj so mi ob prehodu
meje na posebni list papirja odtis-

ob morju, vodila team building
aktivnosti, ...
Proti koncu usposabljanja sem
zbrala gradivo ter skupaj s sodelavcem izdelala kratek film o moji izkunji na Cipru.

Kljub temu, da se organizacija nahaja na severnem delu otoka, priznanem samo s strani Turèije, ki je
leta 1983 razglasil svojo neodvisnost pod imenom Turka republika
severni Ciper, ima svojo himno,
zastavo, denar ter voditelja. Tam
lahko brez problema opravljam
prakso, kajti Evropska komisija Ciper ne deli na dva loèena dela,
ampak ga smatra kot celoto.
Izkljuèujoèe o Cipru
O Cipru nisem imela dovolj informacij. Zelo skope podatke o tamkajnjih trenutnih razmerah sem
izbrskala na svetovnem spletu.
Dvomila pa sem v informacije, ki
so mi jih poiljali prijatelji iz grkega in turkega dela Cipra. Te infor-

Plaa na grki strani: domnevno rojstni kraj Afrodite iz morske pene

nili vstopni ig. Ciper, tu sem!!!
In desettedenska dogodivèina se
je zaèela.
Slubovanje za prihodnost

Mir doma, mir na svetu pred mejo

iènata ograja deli glavno mesto

macije se niso dopolnjevale, ampak
so se izkljuèevale. Na ciprski ambasadi, kjer je ambasador grki Ciprèan, so mi dopovedovali, da na
severni, okupirani del Cipra s strani
turkih vojakih èet, ne smem vstopiti, ker je to nezakonito. Kaj naj
torej naredim?! Komu naj verja-

Piknik v kraju Tatlis

Huseyin, ki sem ga spoznala pred
dvema letoma na seminarju v Makedoniji, mi je v mirnem delu Nikozije poiskal lièno stanovanje, ki
sem si ga delila e s dvema trenerjema pri Svetu Evrope. Do slube
sem imela le deset minut hoda.
Delala sem od ponedeljka do petka. Prvi dan me je v pisarni na raèunalniku èakal napis:
Dobrodola. Upamo, da se bo z
nami imela fajn.
Z mentorico Tanyel sva e pred
mojim odhodom izoblikovali desettedenski plan mojega praktiènega usposabljanja na Cipru, ki sem
si ga sproti prilagajala in dopolnjevala. Seznanila sem se z delovanjem nevladnih organizacij na turkem delu Cipra, sodelovala sem
pri nastajanju politike prostovoljstva ter izboljavi spletne strani
www.volunteercyprus.org, iskala
sem monosti za mlade turke Ciprèane v evropskem prostoru ter
potencialne partnerje, ki bi bili pripravljeni gostiti osebo v okviru
prakse Leonardo da Vinci na turkem delu Cipra. Pomagala sem na
projektih Engage, Independant
Media Center, Celebrating Diveristy
and Volunteerism across Cyprus,
predstavila sem programa Mladi
v Akciji ter Leonardo da Vinci, napisala sem nekaj èlankov o nevladnih
organizacijah na turkem delu Cipra, organizirala fotografiranje starega dela mesta Nikozija, piknik

Pri uèenju turèine

Skratka, nikoli mi ni bilo dolgèas.
Poleg tega sem se udeleevala razliènih kulturnih prireditev, delavnic
povezanih z reevanjem konfliktov.
Uèila sem se tudi turki jezik z grko Ciprèanko, kar je bilo nekaterim
zelo nenavadno. Mejo sem prehajala veèkrat na dan, pila turko kavo na turki strani, pivo Keo pa na
grki strani. Poskuala sem razumeti obe strani, njihove zgodbe in
upanja za prihodnost.
Izkunja prakse Leonardo da Vinci
mi je prinesla veliko novih prijateljev, nepozabnih odkrivanj turkega
in grkega dela otoka ter novega
znanja v nevladnem sektorju.

S kolegi iz The Management Centre

za mostom
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Po sledeh cerkva desklanske upnije
Cerkev svetega Jurija
upnijska cerkev je posveèena svetemu Juriju, svetniku, ki goduje
23. marca in so si ga za zavetnika
vzeli vojèaki in tevilna mesta.

drunièno cerkvico, ki so jo poveèali konec 19. stoletja, vendar le
za nekaj let, saj je bila med prvo
svetovno vojno poruena.
Dandanes se bohoti z zanimivim
zvonikom, ki se cerkve ne dri, liè-

izroèilu spremljal due umrlih ter
jih tehtal po njihovih dobrih delih.
Zaèitnik Evrope, trgovcev, ubogih
du, lekarnarjev ... goduje 29. septembra.
Prva cerkvica je tu stala e pred
letom 1477, vendar so jo pogali
Turki. Leta 1484 so tako zaèeli
graditi novo, ki so jo nato, najbr
zaradi oskrunitve ali pokodb, e
enkrat posvetili leta 1557. Zaradi
naraèanja tevila prebivalstva pa
so cerkvico dodatno poveèali sredi
19. stoletja. Pravilno orientirana
kamnita cerkev, ki jo obdaja pokopalièe, ima glavni oltar iz leta
1872. Zanimiv je zaradi sto let starejega tabernaklja. V oltarju je
upodobljen nadangel Gabriel z
meèem in desnico, ki kae v nebo.
Stranska oltarja sta posveèena sveti
Lurki Materi Boji ter svetemu Joefu.
Sveti Janez Svetnik v Plavah

Zanesljivo o svetem Juriju vemo
samo, da je bil vojèak vijega rodu, rojen v Kapodokiji v Mali Aziji,
kjer je umrl leta 303. Legenda ga
opisuje kot èudenega vojèaka,
ki je v boju premagal zmaja. Ta
boj simbolizira zmago krèanstva
nad poganstvom. Svetnika je zelo
kmalu vzljubilo preprosto ljudstvo.
Tako na njegov god zlasti na vzhodu Slovenije ter v Beli krajini praznujejo zaèetek pomladi - jurjevanje.
V Desklah svetnika èastijo od leta
1757, ko so postavili majhno po-

nim oltarjem s figuro svetega Jurija, ki prikazuje trenutek, ko svetnik
s sulico ubije zmaja ter ga potepta.
Dragocena je tudi osrednja poslikava prezbiterija, ki je delo slikarja
in benediktinskega patra Gabriela
Humka.
Cerkvica na Gorenjem Polju
Stareja cerkvica stoji na Gorenjem
Polju. Posveèena je nadangelu Mihaelu, enemu izmed treh glavnih
angelov, ki naj bi po Cerkvenem

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.

Foto: Arhiv TIC Kanal

Foto: Arhiv TIC Kanal

V Plavah od leta 1866 stoji cerkvica
sv. Janeza Svetnika. Janez Krstnik,
ki goduje 24. junija, naj bi bil sin
Zaharija in Elizabete ter Jezusov
oznanjevalec. Oznanjeval ter krèeval je ljudi v reki Jordan. Kralj
Herod ga je v zameno za Salomin
ples dal obglaviti.
Cerkvica znamenitega svetnika je
primer neoromantike (obujanje
romantike v 19. stoletju), ima znaèilne polkrone loke, ki se kaejo

v notranjosti, na portalu in oknih.
Glavni oltar krasi slika cerkvenega
zavetnika. Ima tudi stranski oltar
Matere Boje.
Cerkvica na Paljevem
Redko èaèenemu in poznanemu
svetniku, svetemu Kvirinu, je posveèena cerkvica na Paljavem.
Svetnik, ki je bil najbr rojen na
ozemlju dananje Hrvake ter bil
okoli leta 300 kof v Sisku, je navadno upodobljen z mlinskim kamnom okoli vratu oziroma kleèeè v
vodi, kar ponazarja njegovo muèeniko smrt. Paljevska cerkev ga ponazarja z drugim atributom: kot
kofa z govedom ob nogah, saj je
svetnik zavetnik pae in ivine.
Prav zaradi tega je shod na Paljevem kar dvakrat - spomladi, ko se
ivino ene na pao, ter jeseni, ko
se jo zopet pelje v hleve. Prvotno
cerkvico so zgradili leta 1513, a je

bila med prvo svetovno vojno poruena ter kmalu znova postavljena. Kot navadno glavni oltar krasi
kip zavetnika, ob njem pa stojita
e kipa svetega Antona Puèavnika
ter svete Terezike. Notranjost cerkve je temna, saj svetlobo dajejo
le tiri majhne odprtine.
Sveti Matej v Kamenici
V Kamenici blizu Goljevice stoji
cerkvica svetega Mateja, zavetnika
menjalcev, knjigovodij, uradnikov.
Evangelist, muèenec in eden od
dvanajsterice apostolov goduje
21. septembra, shod na Kamenici
pa je prvo septembrsko nedeljo.
Cerkvica iz 15 stoletja je gotskega
stila, posvetili so jo najbr leta
1854. Podobno kot vsej vasi prva
svetovna vojna cerkvici ni prizanesla. Skoraj v celoti je bila poruena,
nato pa leta 1935 znova zgrajena
v prvotnem slogu. Sedanji oltar je
lesen in predstavlja evangelista
Mateja s peresom v roki in z njegovim atributom  angelom.
Cerkvica svetega Ahaca
Za konec pa e k zgodovinsko zelo
pomembni cerkvici svetega Ahaca,
svetnika, ki goduje 22. junija, in
je tesno povezan s Slovani. Pod
njegovim vodstvom naj bi slovanska vojska porazila vojsko bosanskega pae Hasana in tako ohranila
svoje ozemlje. Po legendi naj bi
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upnija Deskle se lahko ponosno pohvali z lepim tevilom cerkvic in
cerkva, ki so posejane po njenem obmoèju. Kar est jih je in vsaka od
njih ima svojstveno znamenitost.
Opisuje: Ana Kriniè

cerkev postavil tolminski grof, ki
ga je pri tovorjenju vina iz Gorikih
brd skoraj odneslo naraslo vodovje. Obljubo, da bo v primeru reitve
sezidal cerkvico, je kasneje izpolnil
in v zaèetku 15. stoletja dal postaviti lepo gotsko cerkvico. Njena
glavna znamenitost je èudovito
poslikana notranjost z motivi svetnikov, muèenitva Ahaca ter njegovih prijateljev, Marijinega oznanjenja ... Èudovite freske naj bi nastale okoli leta 1460. Cerkvica je
bila obnovljena leta 1990 in je ponos prebivalcev Prilesja.
Seveda je v èlanku zajetih samo
nekaj drobtinic dolge in lepe zgodovine estih cerkva. Prav gotovo
pa boste njihov duh najbolje zaèutili, da jih obièete, èe jih e ne poznate.
Pa naj bo to na lepo nedeljsko popoldne, na sam shod ali kar tako,
paè za popestritev dneva.

