Predvolilni utrip
Takole so vrli moje kuhali gola in odpirali penino. Na letonji golaijadi! In
ker bodo vsak èas volitve, si zgodbo nekoliko sposodimo. A èasi taknega kuhanja predvolilnega golaa so mimo.
Kandidati in kandidatke nagovarjajo volivce s plakatov, iz tiskovin po potnih nabiralnikih, iz elektronskih in tiskanih medijev. So tudi fete, ne samo v zaprtih
prijateljskih ali kolegialnih krogih, toda
odnosi so brezosebni, umetelni. Vèasih
so kuhali gola edini in prihodnji zmagovalci, danes je volilna tekma odprta.
Tudi za laène

31. Kogojevi dnevi

Foto: Toni Dugorepec
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IZ VSEBINE

Plesna skupina Cluedo, v kateri pleejo tudi tiri dekleta iz
kanalske obèine, je oèarala
Evropo.
Veè na str. 7

V podrunièno olo Kal nad
Kanalom se je po estih letih
vrnilo ivljenje.
Veè na str. 11

... Z MOSTA ...

Èudni èasi

Drava konèno dala denar, a e vedno premalo

Valter Pregelj

Prosvetno drutvo Soèa Kanal je z mednarodnim festivalom sodobne glasbe Kogojevi dnevi letos prviè uspelo na razpisu ministrstva za kulturo za sofinanciranje tiriletnega festivalskega
programa. Ta sredstva znaajo 21 tisoè evrov in pomenijo priblino èetrtino proraèunske
vrednosti omenjenega festivala: Po naem mnenju premalo za programe, ki jih ponuja na
festival, kajti ta je verjetno edini v Sloveniji, ki predstavlja naa nova dela, nao novo slovensko ustvarjalnost, pravi predsednica kanalskega Prosvetnega drutva Ljudmila Zimic in poudarja, da e prek 20 let sodelujejo tudi z naimi zamejci v Italiji: Igranje, poustvarjanje
nove glasbe, to je tisto, kar nas lahko danes postavlja na kulturni koledar evropskih narodov.
Prav s svojim èezmejnim znaèajem hoèe festival pokazati veliki Evropi, da so tudi mali kraji
pomembni in da tudi ti pomagajo Slovencem èez mejo, meni kanalski upan Andrej Maffi,
medtem ko po besedah ministrice za kulturo Majde irca postajajo ti mali centri sredièe
dogajanja in nosijo v sebi mnogo veè naboja kot tisti, ki imajo privilegiran poloaj v veèjih
mestih. Zato je potrebno po ministrièinem preprièanju te prireditve soditi po njihovi kakovosti,
na pa mnoiènosti obiska.
(ur)

Ob nedavnih poplavah

Ko narava zdruuje, kar politika loèuje
Predvolilna evforija je v polnem teku. Vsak
se po svoje trudi dokazovati svoje prednosti
in vsevprek kritiziranja ne manjka. Narava
pa ima svoje zakonitosti.
Tako je po vremenski napovedi neurja, ki naj
bi nas ogrozilo v soboto, 18. septembra, in
nedeljo, 19. septembra 2010, upan aktiviral
civilno zaèito in vse enote gasilskih drutev,
da zaèitijo obèane pred grozeèimi poplavami.
Soèa in hudourniki so zaèeli hitro naraèati.
Nihèe ni odklonil pomoèi in tako se je e
drugiè v slabem letu dni pokazala enotnost
in odgovornost vseh, ki skrbijo za varnost
ljudi.
Pripadniki Civilne zaèite in gasilskih drutev
so portvovalno deurali in nihèe se ni potoil,
da mora noè in vikend rtvovati za varnost
vseh. Ko je nevarnost minila, se je med aktivisti
razvil zanimiv pogovor s kljuènim poudarkom:

zakaj jih politiène stranke razdvajajo, vèasih
celo resno sprejo. Ali znamo biti Slovenci,
med katere sodimo seveda tudi mi, sloni in
si pomagati samo, ko smo ogroeni?
Irena Hoèevar Kriniè
Foto: D. Humar

Ne! Èudni ljudje, utegne kdo oporekati. In
res, èasi so takni, kakrne jih naredi in jim
peèat vtisne èlovekova oziroma èloveka
kolektivna narava. Vsako obdobje od zatona
absolutistov in poboanstvenih monarhov
naprej bolj kot individualni zaznamuje posploeni jaz, iniciran z ideologijo in kodeksom
skupne pripadnosti. e res, èlovek je kolektivno, drubeno bitje, toda ta kolektiviteta
ne sme graditi na (po)teptanju ali utianju
kritièno razmiljujoèega in ukalupljanju nasprotujoèega individuuma. Moj dobri, po
letih in izkunjah od mene zreleji prijatelj,
ugotavlja, da smo se po stanju (drubenega)
duha, na viku evropskega modernizma in
odprtosti, kot nacija vrnili v pozna sedemdeseta leta prejnjega stoletja!?! Ni sproèenosti, ni spotovanja etiènih naèel, ni upotevanja veljavnih pravil. Ena sama osebnostna
in sistemska razgradnja. Zaletavost. Slepomienje. Kupèkanje s privilegiji in z uslugami.
Ni Avtoritete, e bog se je skril za Masko.
Ne èudi, èe v taki zmenjavi in vsesploni
krizi pride kazen  od zgoraj. Udarila je voda! A spet najbolj po e itak nesreènikih.
In naplavila je nestrpnost, zdraharstvo, odsotnost neposredne pomoèi. Saj, potem si
bomo z dobrodelnimi prispevki lajali vest
in nekateri bodo na ta raèun e dobro zasluili. Navsezadnje, vodna katastrofa jemlje
sapo predvolilnemu dogajanju. Pretevajo
in ponujajo se kandidati. Ljudje paè dobijo,
kar si zasluijo. V odtujenih in èudnih èasih
je to, na alost, vedno slab dobitek.
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Nov reim parkiranja

Prva modra cona

KANAL - Ob zaèetku novega olskega leta smo uvedli nov parkirni reim zaradi varnosti naih otrok na poti v olo in domov.
Pie in slika: Erik de Posarelli, medobèinski redar
Uvedli smo modro cono, ki je prva
v samem kraju. Ta se nahaja na
pakirnem prostoru pred kanalsko
osnovno olo in sicer ob vozièu,
ob olski jedilnici pa je ostalo navadno belo parkirièe. Modra
cona je tudi oznaèena s tablo, na
kateri je tudi èasovni reim, ki pravi, da se tam lahko brezplaèno
parkira med delavniki od 6. do 15.
ure in sicer pol ure z oznaèitvijo
prihoda. V nasprotnem primeru
je za tako kritev zagroena globa
40 evrov. Parkirièe je na voljo
vsem, predvsem pa starem prvoolèkov ali otrok v vrtcu. Stare
sem o tem tudi seznanil na roditeljskih sestankih.
Novost je tudi parkirni reim na
olski avtobusni postaji. Ob tem
smo pomislili na potrebe gostin-

skega lokala in kmeèke trgovine,
saj nimata svojih parkiriè. Na avtobusnih postajah seveda ni dovoljeno parkirati, toda v tem primeru
ne gre za linijski (daljinski) prevoz,
ampak za olsko postajalièe. Zato
smo se odloèili, da dovolimo parkiranje na tem postajalièu v èasu,
ko ni prihodov in odhodov olskih
avtobusov. Tu velja èasovni reim,
ki je tudi napisan na dopolnilnih
tablah: na olski avtobusni postaji
se ne sme parkirati med delavniki
med 7. in 8.30. ter med 12.30. in
14.30.
Nov reim parkiranja smo uvedli
predvsem zaradi preteklih slabih
varnostnih razmer za otroke ole
in vrtca. Ampak tudi to ne bo delovalo, èe stari, kupci, gostje lokala
in seveda osebje O Kanal ne boste

Nov parkirni reim za veèjo varnost otrok

spotovali vseh predpisov in tabel
ter talnih oznaèb v bliini ole.
Zato bodo tudi obèasni strogi nadzori, ki jih bo opravljala policija in
e posebej medobèinske redarske

slube, tako da priporoèamo spotovanje in upotevanje novega parkirnega reima.
Samo s skupnimi moèmi lahko zagotovimo varne razmere za otroke.

Koledar dogodkov v obèini Kanal ob Soèi
Oktober, November, December 2010
OKTOBER
petek 1.
Otvoritev razstave roènih del ob dnevu starejih ob 18. uri
v Gostièu Kriniè Kanal, prikaz obdelave kovin pred Gostièem
Kriniè v popoldanskih urah
Drutvo upokojencev (DU Kanal)
sobota 2.
Tradicionalni pohod na Veternik (Kal nad Kanalom, ob 9.
uri)
TD Kal nad Kanalom
Nedelja 17.
Tradicionalni Praznik kostanja (Lig)
TD Kolovrat Lig
sobota 9.
pohod po poti miru - soke fronte ob 8. uri s placa v Kanalu
Drutvo upokojencev (DU Kanal)
nedelja 24.
Pohod na Globoèak (Kambreko, ob 11. uri)
TRD Globoèak
èetrtek 28.
Delavnica  oblikovanje buè (Avèe, od 17. uri)
KTD Avèe
nedelja 31.
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
(Kanal, ob 14. uri)
KO ZB Kanal,
obèina Kanal ob Soèi

NOVEMBER
sobota 13.
meddrutveni turnir v pikadu v veènamenskem prostoru
DU Kanal ob 9. uri
Drutvo upokojencev (DU Kanal)

sobota 13.
Martinovanje (gasilski dom Avèe, ob 19. uri)
KS Avèe
sobota 20.
Proslava v spomin na ustanovni zbor OF za Kanalsko obmoèje
(Kambreko ali Kanal, ob 11. uri)
KS Kanal, Obèina Kanal ob Soèi, OZVVS »VETERANI«,
KO ZB Kanal
sobota 27.
Delavnica-izdelovanje adventnih venèkov
(Avèe, ob 16.uri)
KTD Avèe

DECEMBER
nedelja 5.
Miklavevanje in sreèanje krajanov (Kal nad Kanalom, ob
15.30.)
TD Kal nad Kanalom
nedelja 26.
Dedek mraz
(Kambreko, ob 15.30.)
TRD Globoèak
nedelja 26.
Pohod na Jelenk z baklami (Morsko, ob 14. uri)
D Morsko
Torek 28.
enski mednarodni novoletni turnir v odbojki (Kanal, ob 10.
uri)
OK Eurokabel Neptun
Petek 31.
Silvesterski ples (portna dvorana Deskle, ob 20. uri)
KK Salonit Anhovo in mladina Deskle
Mone so spremembe koledarja dogodkov
Vir: TIC Kanal
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Spoznajmo Slovenijo

Èrpalna hidroelektrarna Avèe
Foto: Arhiv TIC Kanal

Prekmurci v Kanalu

Prekmurje v ritmih Kreslina

Tudi v letonjem letu smo bili v Kanalu in okolici prièa tevilnim prireditvam, ki so v nae kraje privabile veliko tevilo obiskovalcev. Obèina
Kanal ob Soèi je v okviru Festivala Spoznajmo Slovenijo v zaèetku julija
organizirala koncert Vlada Kreslina z Beltinko bando in Malimi bogovi.
Kljub slabemu vremenu smo prireditev izpeljali in sicer v postavljenem
otoru na igrièu pri osnovni oli Kanal. Koncert je privabil starejo in
mlajo generacijo, ki je uivala v skoraj tri ure dolgem koncertu.
Obiskovalci so lahko pokuali tudi prekmursko gibanico.
Nika Testen

Informativni dan

Nadebudnei spoznavali
gasilske veèine

Razvojna tudija obmoèja
ob umetnem jezeru

Naroènika tudije razvoja obmoèja ob umetnem jezeru èrpalne hidroelektrarne Avèe sta Obèina Kanal ob Soèi in Soke elektrarne Nova
Gorica d.o.o., izvajalec pa RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica.
Pie: Tanja Golja, RRA severne Primorske
tudija obsega obmoèje naselij Kanalski Vrh, Avèe, Levpa, Seniki
Breg, Kal nad Kanalom, Bodre in
Morsko. Najveèji problem obmoèja
je demografska ogroenost, slabo
razvita turistièna ponudba, slabo
razvito podjetnitvo in zaraèanje
travnatih povrin.
Namen tudije je pripraviti izhodièa za razvoj na podroèju turizma,
kmetijstva in podjetnitva, rezultat
tudije pa bodo opredeljeni razvojni programi in projektne ideje.
Izgradnja ÈHE Avèe predstavlja
namreè dodatni potencial za razvoj
turizma, saj je akumulacijsko jezero
na Kanalskem Vrhu pravi magnet
za obiskovalce.
Prvi del tudije obsega opis obrav-

navanega obmoèja in analizo obstojeèih dejavnosti, v drugem delu
pa bo opredeljena vizija obmoèja,
cilji, razvojni programi in projektne
ideje.
Konec junija je na Kanalskem Vrhu
potekala delavnica, ki so se je udeleili predstavniki krajevnih skupnosti, Obèine Kanal ob Soèi, strokovnih ustanov, drutev in lokalno
prebivalstvo s Kanalskega Vrha.
Na delavnici je bila izpostavljena
problematika obmoèja ter opredeljeni nekateri idejni predlogi, ki bi
lahko pripomogli k razvoju tega
obmoèja.
tudija naj bi bila po predhodnem
zbiranju projektnih idej izdelana
do konca septembra.

goreèega plina, uhajajoèega iz
vsem poznane plinske jeklenke.
Hkrati je bila jeklenka znanilec pripravljenega kosila, po katerem
smo se vsi posladkali z domaèimi
krofi.
Namen dneva je bil izpolnjen in
to je samo razlog veè, da bo taknih akcij v prihodnje e veè. Javnost
se vse premalo zaveda vrednosti
prostovoljstva in cene, ki so jo gasilci pripravljeni plaèati. Spomnimo
se, da je ravno tega dne minilo
devet let od napadov na Svetovni
trgovinski center, ob katerem je

med reevanjem ivljenje izgubilo
343 gasilcev.
V slubi ljudstva, NA POMOÈ!
Tekst in slike: PGD Avèe

Prikaz uèinkovitega gaenja

Z zanimanjem prisluhnili delovanju price

Prostovoljno gasilsko drutvo Avèe
je v soboto, 11. Septembra, pripravilo informativni dan za najmlaje.
Na igrièu ob vasi se je dopoldne
zbrala skupina gasilk in gasilcev,
ki je mladim nadebudneem razkazala vozila in opremo. Zanimanje
je med posluanjem raslo, ko pa
so se otroci pomerili v zbijanju tarè
z brentaèami, se je nasmeh zarisal

na slehernem obrazu.
Sledil je prikaz delovanja visokotlaènih èrpalk in ob toplem soncu
ni nikogar motilo, èe se je malo
zmoèil. Brez pravega ognja seveda
ni lo in ob igrièu so gasilci na
prej pripravljenem poligonu prikazali gaenje ognja z vodo, razliènimi gasilnimi aparati in s peno. Za
konec je sledil e prikaz zaustavitve

Ko bom velika, bom gasilka
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Kogojevi dnevi

Novosti in vraèanje k
tradicionalnim delom
Nova sezona Kogojevih dni prinaa nekaj vsebinskih novosti, predvsem
pa se, po zagotovilih organizatorjev, vraèa k poslualcem, ki so eljni
tudi tradicionalnejih del. e stari mojster Beethoven je vedel, da je
glasba umetnost, ki gre od srca k srcu, zato je vèasih dobro narediti
kaken kompromis in se odreèi ultramodernim vsebinam, ki, resnici
na ljubo, niti e nimajo dokonèno preverjenega mesta v muzikolokih
okvirjih.
Pie: Joe tucin
Slike: Toni Dugorepec

Kulturno-politièno omizje pred odprtjem Kogojevih dnevov

mladino, 17. oktobra bodo v Gorenjem Tarbiju èez mejo (ki je ni
veè, a e vedno obèasno rohni
v naih glavah) nastopili najbolji
uèenci Glasbene matice iz Trsta,
festival pa se bo po tradiciji sklenil
v Trstu, 28. oktobra, kjer bodo izvedli veèer poezije in glasbe. Z branjem pesmi pesnika Cirila Zlobca,
se bodo poklonili njegovi petinosemdeseti obletnici in se mu tudi

Pesnik Ciril Zlobec in ministrica za kulturo Majda irca v sproèenem klepetu

No, festival, ki se e enaintrideseto
leto zapored kiti z nazivom mednarodni festival sodobne glasbe,
bo tak seveda ostal tudi v prihodnje. Veè bo le del, ki so poslualcem blie v zvoènem in emocionalnem smislu. Sledenje smo doiveli
e na prvih dveh koncertih. Na
dan otvoritve je dirigentka Nada
Matoeviæ Orekoviæ z orkestrom
iz Padove, ki je e stalnica festivala,
natudirala precej konvencionalen
program, kar pa je harmoniènosti eljna kanalska publika sprejela
z velikim odobravanjem. Vrhunec
veèera je bila vsekakor Schubertova
Simfonija t. 5 v B-duru, zelo lepo
pa je zazvenelo tudi Pet ljudskih
pesmi za alt in orkester Uroa Kre-

Ministrica M. irca:
Prireditev, ki presega mejo

ka, ki jih je mojstrsko izvedla Mirjam Kalin. Festival se je tako zaèel
nadvse uspeno, tudi v duhu vseh
botrov in slavnostnih govornikov,
ki so mu tik pred tem na Kontradi
odpirali dveri: pesnik Ciril Zlobec,
upan Andrej Maffi, slavnostna
govornica, ministrica za kulturo
Majda irca ter seveda Verena
Koriè, ki je s tehtno analizo podèrtala spremljajoèo dejavnost festivala - pregledno razstavo akademskega slikarja Marjana Trarja.
Tudi koncert v petek, 10. septembra, je bil zelo dobro obiskan (cerkev sv. Marije Vnebovzete je bila
polna do zadnjega kotièka). Ob
pueljcu krasnih zborovskih umetnin, ki so jih izvedli èlani Vokalne
akademije Ljubljana, pa je najlepe
zazvenela O lilium convalium skladatelja srednje generacije Giovannija Bonata. Le-ta nadvse posreèeno kombinira tradicijo in modernizem, staro in novo, preverjeno
in eksperimentalno, veliko se ukvarja tudi s prostorskim zvokom,
kar sicer ni novost, je pa vedno
dobrodolo.
Tudi v nadaljevanju Kogojevih dni,
ki seveda ne bodo ostali samo na
domaèih tleh, se obeta e veliko
zanimive in kakovostne glasbe.
Glasbeniki (in poslualci) se tako
selijo v Gorico, v Kulturni center
Lojze Bratu, v Ajdovèino (6. oktober), v ponedeljek 11. oktobra
bodo gostovali v Kulturnem domu
Nova Gorica (ta koncert zna biti
zelo atraktiven, saj bo nastopil
Ansambel Interactive iz Tokia), 14.
oktobra bodo dnevi gostovali v
Desklah in sicer s koncertom za

tako oddolili za ves trud pri pokroviteljstvu festivala. Brez njega,
umetnikega vodje maestra Antona Nanuta, neumornih Ljudmile
Zimic ter Petra Blaeja, pa e drugih, ki so zasluni za neprekinjeno
delovanje Kogojevih dni, bi se festival gotovo e zdavnaj poslovil in
obvisel nekje v praznem prostoru
med dobrimi eljami in lepimi sanjami.

Prosvetno drutvo SOÈA Kanal

Kogojevi dnevi 2010
Mednarodni festival sodobne glasbe

PROGRAM:
Sreda, 6. oktober ob 20.00
Kinodvorana Ajdovèina
Klavirski trio Ars Musica

Ponedeljek, 11. oktober ob 20.15
Kulturni dom, Nova Gorica
Ansambel Interactive, Tokio

Èetrtek, 14. oktober ob 11.00

Kulturni dom Deskle
Koncert za mladino
Mladi za mlade
Nastop najboljih uèencev Glasbene matice iz Trsta

Nedelja, 17. oktober ob 16.00

Gorenji Tarbij (Srednje)  Tribil Superiore (Stregna)
Slovenska Beneèija, Italija
Cerkev sv. Janeza
Brass Quintet Hrvako narodno gledalièe I. pl. Zajca,
Reka (Hrvaka)

Èetrtek, 28. oktober, ob 20.30
Slovensko gledalièe v Trstu
Veèer poezije in glasbe
Izbor iz poezije pesnika Cirila Zlobca
Ob avtorjevi petinosemdesetletnici
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Obèinski nadzorni odbor

Zadovoljni z opravljenim delom
Po Zakonu o lokalni samoupravi (28. èlen) je nadzorni odbor poleg upana in obèinskega sveta tretji organ
obèine. Nadzorni odbor (NO) je najviji organ nadzora javne porabe v obèini. V okviru svojih pristojnosti
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoenjem obèine, nadzoruje namembnost in upravièenost porabe
proraèunskih sredstev ter nadzoruje finanèno poslovanje uporabnikov proraèunskih sredstev (32. èlen
ZLS).
Pie: Ljudmila È. Boltar, predsednica NO
V nadzornem odboru so v obdobju
2006-2010 delovali predsednica
Ljudmila È. Boltar in èlani Zmago
Lovièek,Vlasta Veluèek, Marta
Brelih in Miroslava Mugerli Jurca.
Nadzorni odbor v zdajnji sestavi
se je zadnjiè sestal 14. septembra
2010 z namenom, da pregleda in
zakljuèi opravljeno delo v minulem
mandatu.
Sestali smo se na 21. sejah in skoraj
na vseh so bili prisotni vsi èlani
nadzornega odbora.

na dela, upan in direktorica obèinske uprave s sodelavci pa sta dejavno sodelovala na sejah odbora.

Nae sodelovanje z obèinsko upravo, obèinskim svetom in upanom
je bilo dobro. Obèinska uprava je
opravljala za NO vsa administrativ-

Na podlagi sprotnega spremljanja
poslovanja obèine smo ob sprejemanju zakljuènega raèuna lahko
podali mnenja o delovanju obèine

Nadzorni odbor se je vsa tiri leta
aktivno vkljuèeval v delovanje obèine z odgovornim pristopom do
opravljanja svojih del in nalog.
Sodeloval je pri sprejemanju proraèuna, njegovih rebalansov in sprejemanju zakljuènega raèuna obèine. Dajali smo mnenja o razdelitvi in porabi proraèunskih sredstev.

v preteklih letih.
Pobude obèinskih svetnikov in zakljuèni raèun nam je bil tudi podlaga za sprejemanje sklepov o pregledih proraèunskih uporabnikov.
Nadzorni odbor je opravil nadzor
delovanja oziroma porabe proraèunskih sredstev pri :
- Gasilskem drutvu Kanal in Civilni
Zaèiti obèine za leti 2006 in 2007,
- izgradnji veènamenskega objekta
portno Turistiènega Kulturnega
Drutva v Levpi,
- delitvi sredstev komisije za port
za leto 2009,
- poteku izgradnje mrlike veice

Avèe,
- porabi sredstev v Mladinskem
klubu Deskle v letih 2007 in 2008
- Klubu kanalske mladine v letih
2007 in 2008,
- ter pri nekaterih posameznih proraèunskih postavkah.
Ob tem se zahvaljujemo vsem uporabnikom za razumevanje in sodelovanje pri pregledih, da smo lahko
temeljito opravili svoje delo.
Po vsakem pregledu smo pripravili
zapisnik o ugotovljenih dejstvih,
svetovali uporabnikom za smotrnejo porabo sredstev in ga predstavili ter obravnavali na obèinskemu svetu.
Naa ocena je, da smo svoje poslanstvo dobro opravili in s svojim
delom pripomogli k uèinkovitejemu in smotrnejemu delovanju
obèine Kanal ob Soèi. Prihodnjemu
sestavu Nadzornega odbora pa
elimo e uspeneje opravljanje
njegovih nalog.
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V zadnje slovo
Katarini Mariniè - Tinci
V Domu upokojencev v Novi Gorici je 2. septembra umrla do tedaj
najstareja Slovenka. Od nje smo se poslovili dva dni pozneje na desklanskem pokopalièu.
Pie: Silva Mateviè

Naa Tinca nas je s svojim odhodom nekako presenetila, kajti v
mislih smo e naèrtovali praznovanje njenega 111. rojstnega dne,
ki bi bil èez slaba dva meseca.
Navadili smo se, da smo se ob takih prilonostih ob njej zbrali nekdanji sovaèani, sorodniki ter predstavniki drubenih in politiènih organizacij. Kako se ne bi zbirali ob
tako pomembnem prazniku, ko
pa nas je preveval ponos, da je bila ta drobna enica prièa dogajanjem v treh stoletjih in dveh tisoèletjih. Pred mesecem je bila kot
prva Slovenka vpisana na seznam
potrjenih iveèih superstoletnikov
 ljudi, starih 110 in veè let.
Ko se je Tinca 30. oktobra 1899
rodila v Gabrju, majhnem zaselku
nad Desklami, so jo v druini tefovih prièakale tiri sestre in trije bratje. En brat je umrl e pred Katarininim rojstvom, Joef pa se je rodil
dobri dve leti za Tinco. e majhna
deklica se je z domaèimi preselila
v Gorenje Deskle. V revnem otrotvu so tekla leta, prva svetovna vojna pa je dodatno prizadela Soko
dolino. Tudi Desklani so morali po
svetu, da so uli vojni vihri. Zavetje
so nali v begunskem taborièu
Brück na Nijeavstrijskem.
estnajstletna Tinca je pridno izkoristila èas v izgnanstvu: uèila se je
nemkega jezika, obiskovala gospodinjsko olo in delala v tovarni
èokolade.
Po vojni sta sledila obnova vasi in

vsakdanji boj za preivetje. Ko je
ponudila kruh anhovska cementarna, je tudi Katarina Gabrèek z
veseljem sprejela delo v tovarni.
Tu je vztrajala vse do poroke z Rudolfom Marinièem in tako smo jo
odslej poznali kot Tinco emlajevo.
Zakon je al ostal brez potomcev,
a Tinca je znala svojo ljubezen razdajati vsem, ki so potrebovali njeno
pozornost, naklonjenost in toplino.
Vrata njenega doma niso bila nikoli
pred nikomer zaprta. Njeno gostoljubje smo poznali vsi vaèani.
Leta 1967 je ostala sama, Dolfo je
omagal v boju z boleznijo. Celih
30 let je e skrbela za dom, v zadnjem èasu so ji priskoèili na pomoè
dobri sosedje in sorodniki. Ko so
ji moèi opeale, je nala nov naèin
ivljenja v domu za stareje obèane
v Novi Gorici. Tu so jo takoj sprejeli
za svojo, kajti Tinca je bila urejena
enska, skromna in hvalena osebju doma za vsako e tako drobno
uslugo. Tince ni bilo teko imeti
rad. In delavcem doma je resnièno
prirasla k srcu. Skrbeli so za njeno
zdravje in dobro poèutje ter jo skuali obvarovati pred vsem, kar bi
jo lahko prizadelo.
Tudi krajani Deskel smo nao Tinco
spotovali in imeli radi.
Spominjali se je bomo ne samo
po dolgem ivljenju, temveè predvsem po njenem blagem znaèaju,
delavnosti in skromnosti, ki so jo
odlikovali.

Regijska razvojna agencija severne
Primorske se predstavlja

Za celoviti razvoj
in evropski denar
RRA severne Primorske d.o.o.
Nova Gorica je razvojna agencija,
katere cilj je spodbujanje celovitega razvoja na gospodarskem,
socialnem, okolje-varstvenem in
prostorskem obmoèju v novogoriki subregiji. Sodeluje pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa. Ena pomembnih nalog je prijava na domaèe
in tuje razpise s ciljem pridobivanja domaèih ter tujih virov financiranja.
V okviru RRA delujejo sledeèe organizacijske enote:
Center za razvoj èlovekih virov
skrbi za stalen razvoj èlovekih
virov z namenom poveèati konkurenènost gospodarskih drub
in zaposljivost prebivalstva;
Lokalni podjetniki center
pospeuje razvoj malih in srednje
velikih podjetij ter spodbuja uvajanje inovacijskih dejavnosti in
razvoj novih tehnologij;

Oddelek za regionalni razvoj
in mednarodno sodelovanje
skrbi za izvajanje regionalnega
razvojnega programa na podroèju gospodarstva in turizma;
Projektna pisarna skrbi za stalno informiranost vseh ciljnih skupin;
Oddelek za razvoj podeelja
pospeuje razvoj podeelja, razvija partnerstva za izvajanje razvojnih pobud in krepitev razvoja ter
skrbi za pripravo in izvajanje lokalne razvojne strategije.
V prostorih TIC-a Kanal je vsak
petek od 9. do 14. ure odprta
tudi informacijska pisarna, v okviru katere nudimo informacije o
tekoèih aktivnostih  odprti javni
razpisi, projekti v izvajanju, informacije s podroèja podjetnitva,
podeelja, èlovekih virov
Tanja Golja,
RRA severne Primorske

ODPIRATE NOVO PODJETJE, PA NE VESTE,
KJE BI ZAÈELI IN NA KOGA BI SE OBRNILI?
BELENA JE PRAVI ODGOVOR ZA VAS!
Ponujamo vam raèunovodske storitve:
vodenje poslovnih knjig, obraèun plaè, davèno optimiziranje strokov; svetovanje in pomoè pri odpiranju
in zagonu podjetja (s.p, d.o.o., ) in e in e
Poklièite nas na tel.:
031 609 670 oz. 059 942 431
ali nam piite na: belena.info@gmail.com
Obièite nas v pisarni :
- V Novi Gorici, Gradnikove brigade 45
- V Kanalu, Peèno 7
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Plesna skupina Cluedo

Dekleta oèarala Evropo
Prièakala jih je mnoica ljudi, ki je
plesalkam pripravila èasten sprejem.
Plesno olo Kre-art pa e v novembru èakajo novi podvigi. Na dravnem prvenstvu, ki je bilo junija v
Radovljici, sta si tako najmlaja
tekmovalna skupina Kaos kot Hip
hop mame priplesali drugo mesto
in se tako avtomatsko uvrstili na
svetovno prvenstvo, ki bo v Ukrajini.
Tanja Simèiè

Foto: Osebni arhiv

leto in ves èas dosegajo odliène
rezultate, tako na dravnem prvenstvu kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. Na odprtem evropskem
prvenstvu pa so si priplesale neverjetno 1. mesto. Z izvrstnim nastopom so oèarale publiko in sodnike
ter poele najveèji aplavz. Dekleta
ne skrivajo, da so solze sreèe prelivale v potokih.
Ob vrnitvi iz Pariza je dekleta èakalo e eno veliko preseneèenje.

Plesalke Kre-arta prve na EP v Franciji

sno skupino Beetlejuice, ki je zasedla odlièno 4. mesto, in plesno
skupino Cluedo, v kateri pleejo
tudi tiri plesalke iz nae obèine:
Asja Makuc iz Loic, Julija Ipavec,
Mateja Melink in Aleksandra Podobnik iz Roèinja.
Dekleta pleejo skupaj ele drugo

Foto: T. Simèiè

Plesna ola Kre  art , katere ustanoviteljica je Kristina Fabijan, spet
preseneèa . V soboto, 18. septembra, je v parikem Disneylandu potekalo evropsko odprto prvenstvo
v zvezi navijatva. Plesna ola Kreart je imela v èlanski hip hop konkurenci kar dve skupini in sicer ple-

upan Maffi s plesalkami iz kanalske obèine

Preglasili tudi de

Foto: Ferdo avli

KAL NAD KANALOM  Bukafest! Zaèeti je treba s samim imenom, ker
so se ponekod pojavile teave z razumevanjem pomena tega festivala.
Buka je starinski izraz za hruè oziroma za hrup, ki nastane na zabavah.
V naem nareèju pa pomeni tudi vrsto drevesa - bukev, ki prevladuje
v gozdovih v okolici tega kraja.
Pie: Matej Okrogliè

lokaciji v naravi, ob malce glasnejih ritmih rock glasbe.
V petek, 6. avgusta se je zaèetek
festivala nekoliko zamaknil zaradi
deja. Sprva smo se bali, da bo
treba petkov program odpovedati,
vendar se nas je vreme vsaj toliko
usmililo, da smo lahko zaèeli.
Festival so odprli Grgarci Woli Wo,
sledili so e Koromaè, Kennybal

Ob zvokih so se tresle bukve

Ideja o festivalu se je rodila med
mladimi v Kalu, ki smo si zaeleli
veè dogajanja v naem kraju. eleli
smo organizirati veèdnevni festival,
ki bi zdrueval vse mlade po srcu
in letih. Z naèrti smo seznanili Turistièno drutvo Kal nad Kanalom.
Odgovoriti smo morali na veliko

vpraanj, se sreèali s pomisleki v
smislu èe in kako. Vendar smo
prestali preizkus in uspeli navduenje prenesti tudi na stareje èlane
drutva, ki so nam bili pripravljeni
pomagati pri organizaciji in izvedbi
prireditve. Tako je nastal prvi Bukafest, dvodnevni festival na idilièni

so se lahko udeleili vsi, ki jim kitarski vrat in bobnarske palice niso
tuje. Veèer se je zaèel s cerkljanskimi Dog Dryer, sledili so Trdoivi,
ki so nadomestili Frezzas, ki so svoj
nastop v zadnjem trenutku odpovedali. Tretji nastopajoèi so bili
tajerci Mukat Hamburg, festival
pa je zakljuèil tolminski band Pomorac.
Foto: Ferdo avli

Bukafest 2010

Predstavitev ekolokega motorja

Smith in Sunshine trip. Dobrega
vzduja kljub deju ni manjkalo.
Naslednjega dne se je nebo vendarle razjasnilo. Preko dneva je
umetnine s poslikavo teles ustvarjala domaèinka Amadeja Strgar.
Na odru je potekal jam session, to
je improvizacija z glasbili, katere

Kljub temu, da nam je prvo leto
ponagajalo vreme, naèrtujemo, da
se ta dogodek ustali ter z leti postane vedno bolj prepoznaven v
blinji in iri okolici. Preprièan
sem, da nam bo uspelo, saj zagnanosti in vztrajnosti v Kalu ne primanjkuje.

v objektivu

Foto: TD Kanal ob Soèi

V nedeljo na Ron'co smo uspeno izpeljali najveèjo prireditev naega
Turistiènega drutva Kanal ob Soèi. e devetnajstiè se je s 17-metrskega
mostu v reko Soèo pognalo deset pogumnih skakalcev iz Slovenije,
Italije, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Zato lahko trdimo, da je naa
prireditev mednarodna.
Pie: Vanja Cotiè, TD Kanal ob Soèi

Pisana druèina pogumnih skakalcev

Tudi letos smo imeli sreèo z vremenom, saj se je po nevihtnem petku
in soboti uneslo in nam podarilo
lep, sonèen in topel dan brez sapice. Ker poskuamo pritegniti k skakanju v Soèo èim veè mladih, smo
pripravili tudi tekmo za mladino s
skakalnice. al se je odloèil za skok
samo domaèin Rok Trampu, tako
da na namen ni bil doseen. Veseli

pa smo, da se na skoke z mostu
vraèajo skakalci, ki so v Kanalu e
skakali.
Starosta Auber in mladci
Zagotovo je starosta vseh Pino
Auber, najpogumneja sta Ale
Karniènik, ki je e tekmoval v svetovnem pokalu z viin, in Jernej
Klinar, ki je bil na prej omenjeni

Skoki z mosta

Foto: B. Lovièek

Starodobniki po obièaju
popestrili program

Letos rekordno tevilo starodobnikov

Praznièna nedelja v avgustu. Zjutraj
je bilo nebo oblaèno, ko so se starodobna vozila iz drutva Vipavska
dolina iz Ajdovèine bliala zbirnemu mestu pri gasilskem domu v
Kanalu. Prihod starodobnikov v
vsem njihovem blièu je nebo razjasnil in ob zaèetku spretnostne in
toènostne vonje so se na èista in
zglajena vozila spustile e zadnje

kapljice deja. Obiskovalci so prihajali na ogled jeklenih konjièkov in
njihove spretne vonje. Po opravljenih nalogah smo se v koloni podali
na parkirni prostor pred obèino
Kanal.
Navzoènost starodobnikov je bila
letos rekordna - kar 32 vozil. Po
enourni predstavitvi vozil ter pozdravnih nagovorih upana Andre-

ja Maffija ter predstavnika organizatorja letonje prireditve Skoki z
mosta iz Turistiènega drutva Kanal, smo se v pogovor vkljuèili tudi
predstavniki starodobnih vozil Vipavska dolina in obèinstvo seznanili s strokovnim delom drutva
in s pogoji za pridobitev certifikata
starodobnika. Sreèanje je popestrila razglasitev rezultatov ob prijetnem klepetu z eljo, da se prihodnje leto spet sreèamo.
Popoldne pa smo se udeleili e
strokovnega obiska ÈHE Avèe. Ta
tip èrpalne hidroelektrarne prihaja
od proizvajalca Michubishi in je
prva tovrstna hidroelektrarna, ki
je zgrajena v Evropi. Z ogledom
smo bili zelo zadovoljni.

dstev, kajti vse manj je podjetji, ki
so e pripravljena finanèno pomagati pri izvedbi prireditve. Brez denarja, ki ga drutvo prejme od Obèine Kanal za ta namen, bi bilo
prireditev nemogoèe izpeljati, èeprav pomeni prostovoljno delo naih èlanov izjemen vloek.
Razveselil pa naj je pogled na veliko mnoico obiskovalcev, ki so se
zbrali na bregovih Soèe in pod
mostom. Opazili smo tudi, da vse
veè ljudi prihaja iz drugih delov
Slovenije. Tudi nadaljevanje zabave
na igrièu je dovolj zanimivo in
Foto: TD Kanal ob Soèi

Postajajo vse bolj
mednarodni

tekmi predtekmovalec. Z zanimanjem smo spremljali skok lanskega
zmagovalca v figurativnih skokih
Jana Vonèine iz Spodnje Idrije.
Skokov brez domaèina Daliborja
Tomiæa si ne znamo predstavljati,
nov veter v nae skoke pa so prinesli Borko Miladinoviæ iz Srbije,
Boris ivkoviæ iz Tesliæa v Bosni
in Hercegovini ter Roman Rus iz
Kamnika, ki je bil s sedemnajstimi
leti tudi najmlaji. Vsi skakalci so
bili odlièni in so z lepo izvedenimi
atraktivnimi skoki pognali adrenalin po ilah gledalcem na bregovih
reke Soèe.
Nagrade najboljim
Po uspeno zakljuèenem tekmovanju smo se preselili na igrièe,
kjer smo podelili pokale in priznanja najboljim. V figurativnim skokih
in skokih na glavo je zmagal Borko
Miladinoviæ, v skokih na noge pa
je po zaslugi Daliborja Tomiæa zmaga ostala doma. Nato smo nadaljevali s programom nae prireditve.
Predstavila sta se nam kar dva finalista Bitke talentov (skupina Gobreakers in Amadea s kukoma),
nadaljevali smo s plesom ob igranja ansambla Kalamari in po tradiciji z izbiro Miss Soèe. Letos se je
v tem tekmovanju pomerilo deset
miènih deklet. Zmago pa si je priborila Anja vajkel iz Solkana.
Tudi letos smo si lahko ogledali
starodobna vozila in njihovo spretnostno vonjo. Tokrat so se na nai prireditvi predstavili e enajstiè.
Velike teave s financami
Organizacijsko in finanèno predstavlja ta prireditev za nae drutvo
ogromen zalogaj. Letos je bilo veliko teav z zbiranjem denarnih sre-

Adrenalinske injekcije z mostu

privlaèno, saj je iz leta v leto veè
obiskovalcev, ki se drenjajo predvsem med izborom Miss Soèe.
Ob lepem vremenu, podpori kanalske obèine in nekaterih podjetji,
marljivem delu naih èlanov smo
tudi letonje skoke uspeno izpeljali. Upamo, da bomo za naslednje
jubilejne 20. skoke uspeli zbrati
veè denarnih sredstev, da bo lahko
program e bolj bogat in zanimiv.
Vidimo se torej 14. avgusta 2011
na 20. jubilejnih skokih s kamnitega kanalskega mostu.

Lepotec v pogonu

Seveda smo si ogledali e tradicionalne skoke s spremljevalnim programom.
Zahvaljujemo se Turistiènemu drutvu Kanal za povabilo na e jubilejno 10. sreèanje starodobnikov v
okviru prireditve Skoki z mosta.
Bojanka Lovièek
Foto: B. Lovièek

Skoki z mosta

Foto: B. Lovièek
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Ponosni lastniki in spremljevalci na ogledu

v objektivu

9

Muje dirke

Oslovsko prvenstvo v nogometu

Na spletni strani TIC-a Kanal najdemo med najpomembnejimi turistiènimi in kulturnimi prireditvami v obèini tudi nae Muje (Oslovske) dirke, na kratko predstavljene kot zabava in smeh. Seveda! Kakno pa
naj bo tekmovanje s temi neukrotljivo trmastimi in neumnimi ivalmi? Oslovske dirke se namreè s konjskimi ne da primerjati, pa èeprav sta si osel in konj v sorodu in èeprav si tekmovalci elijo, da bi se vsaj
na tekmovanju oslova inteligenca pribliala konjski. Vendar - osel ostane osel.
Pie in slika: Mojca Perkon, KT drutvo Levpa

Osli se za ogo podijo in obèinstvo obnorijo

Trenutno mi po glavi roji vpraanje:
bi za svojo jeo izbrali osla ali konja? Pa najprej k zabavi in smehu
ter seveda nogometu! Dirke z osli
so v nai obèini postale res nepogreljive, èeprav imajo v poplavi
zabavnih prireditev izjemno hudo
konkurenco.
Letonje Muje dirke so bile 8.
avgusta, a zdi se, kot bi se zaradi
njih zdruili vèeraj. Povsem enako
lahko reèemo za svetovno prvenstvo v nogometu, ki je bilo daljnega
junija, julija. Sonèna nedelja v avgustu je nedvomno ostala v lepem
spominu tudi vsem obiskovalcem
iz vsepovsod. Njim pa ne samo zaradi druenja, ampak predvsem
zaradi bogatega programa in ponudbe v èudovitem kraju ter seveda zaradi nogometaev, od katerih
se je prièakovalo, da bodo svoja
srca puèali na nogometnem igrièu.
Ko osli brcajo
Sama prireditev se je zaèela z nastopom domaèih harmonikaev Ro-

ka truklja in Botjana Bavdaa,
sledila je dirka z osli s tirinajstimi
udeleenci, nastop humorista Tilena Artaèa, teko prièakovan osrednji dogodek, to je nogometno
prvenstvo z osli z vsemi kvalifikacijami in finalom. Nato podelitev
nagrad, za konec pa ocenjevanje
viine pruta in tombola (letos je
la v Sagrado).
Prireditev se je zakljuèila v portnem parku Levpa, kot se za pravo
zabavo spodobi: s plesom z ansamblom Malibu. V ponudbo tega
dne je bilo vkljuèeno e domaèa
in druga hrana, zabava za otroke
(vrtiljak in tobogan), jea na konju
s spremstvom, na samem prireditvenem prostoru v Bizjaku pa so se
bleèali baloni, leseni izdelki, klobuki, ogromne pliaste igraèe in morda e kaj.
Zadovoljnih obrazov smo si med
nami lahko predstavljali e èetico
politikov s predsednikom na èelu,
èlana zasedbe Èuki, kot seveda tudi nogometaa Zlatka Zahovièa, ki

je s svojim poèasnim nagovorom
naredil lep uvod v nogometno prvenstvo z osli. Ne reèem, tudi nogomet zna biti zabaven, da pa je
zabavneji z osli, mi bo nedvomno
pritrdil predvsem enski del bralstva.
in osle èastimo
Omenimo e letonje slavne osle
na prireditvi: najstareji mu Miko-

Tiba Jana Bavdaa oziroma njegove none, star 24 let, potem Herman, ki je osvojil skupaj z Blaem
krljem prvo mesto ter Cepec lastnika Marjana Murovca, ki je na
jeo peljal preseneèenje dne - voznika rally-ja Slavka Komela, ki sta
mu Herman in povezovalec Metod
trukelj zadala poraz. Tekmovanja
so zaradi same narave tudi resna
in teka zadeva. Predvsem, èe je v
igri nogomet! Zlati pokal na nogometnem prvestvu z osli so letos iz
rok upana Andreja Maffija prejeli
domaèini Lutke iz Levpe.
Za veè kot uspeno izvedbo prireditve pa gredo zahvale vodji prireditve Aleksandru truklju, Dorici
Grosar, Klavdiju Skrtu, Martini
Skrt ter vsem ostalim èlanicam in
èlanom, v drugi vrsti pa e vsem
sponzorjem.
Vas je zamikalo, da bi za svojo jeo izbrali osla? Za dananji naèin
in tempo ivljenja za marsikoga
res ni ravno primeren, ali paè?
Nedvomno pa je zaradi svoje viine
primerneji za nogomet, kar so osli tudi dokazali in s tem prejeli nae
aplavze in vzklike k uspehu, odloènosti, junatvu, tako kakor jih dosegajo pravi poklicni nogometai.
Razlika je bila le v tem, da v Levpi
k sreèi ni bilo tiste nogometne evforije, kar je bilo za prièakovati.
e en dokaz, da so tudi osli predvidljivi, pa je tale ala mala: Konj
in osel sta se prepirala, kdo je veè
vreden. Konj je bil ponosen na svojo preteklost, osel pa na svojo prihodnost: Tehnika bo konje povozila, osli bodo pa vedno ostali.

Oslovski nagrajenci po naporni tekmi

Vam nudi...
TUI-NA masao
tradicionalno kitajsko medicinsko masao (roèno),
ki laja boleèine ,sproèa miice
pospeuje krvni obtok in pretok limfe,krepi imunski
sistem, zmanjuje stres,poivi telo in duha

... in e mnogo veè
KLASIÈNO MASAO celega telesa
LIFTING MASAO OBRAZA
DARILNE BONE

Vse to v Kanalu Grajska c.12, TEL:041 206 617
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Taborjenje v Puntieli

Sonce, morje in
iger brez meja

Foto: Demi Munih

Taborniki Odporne elve smo se prav zaljubili v èudovit zalivèek nasproti
Brijonskih otokov, v kampu Puntiela pri Puli. Drugaèe se ne bi vraèali
tja vsako leto, e kar nekaj let zapovrstjo.
Pie: Lojzka Reèiè

sledil dvig zastave ob petju tabornike himne. Ker je na taboru treba
skrbeti tudi za red in èistoèo, je
potekalo vsak dan ocenjevanje otorov. Ponoèi je potrebo paziti na
tabor, zato so bile organizirane
noène strae od 22. do 5. ure zjutraj. Potekale so tevilne portne
aktivnosti in delavnice: igre na igrièu, nogomet, badminton, turnir
v Èlovek ne jezise, tafetne igre,
igre brez meja, pa e kaj bi se nalo. Ob veèerih so se veèkrat povese-

Skupinski pozdrav iz tabora Odpornih elv

lili s plesom.
Plezali na morski Triglav
e tradicionalen je izlet z ladjico
do Pulja. Otrokom smo omogoèili
tudi uivanje na trampolinu in pri
plezanju na ledeno goro v morju,
ki smo jo mi poimenovali kar Triglav. Letos nas je obiskala tudi Iva
Devetak, gonilna sila drutva prijateljev mladine, ki je zelo pozitivno
ocenila nae taborjenje in ugotavljala, da se imajo otroci zelo lepo.
Zadnji veèer je poslovilni veèer.
Tokrat so nam otroci pripravili prireditev Puntiela ima talent, kjer

Foto: Kaja Reèiè

Veseli vse veèjega zanimanja
Organizatorje nas veseli, da se na
taborjenje prijavlja vsako leto veè
otrok. V zadnjih dveh letih smo
morali njih tevilo celo omejiti glede na razpololjive zmogljivosti.
e posebej pa nas veseli, ker letuje
z nami vedno veè otrok iz nae
okolice in tudi èlanov tabornikov.
Dnevi na taborjenju so prvenstveno namenjeni uivanju v morju in
na soncu, seveda se pa najde èas
tudi za tevilne druge zanimivosti.
Dnevi so se zaèenjali po taborniko
z rekreacijo, nato je pred zajtrkom
Foto: Demi Munih

Tako smo tudi letos organizirali
taborjenje v dveh delih. Od 20. do
30. julija so taborili otroci v organizaciji Medobèinskega drutva prijateljev mladine Nova Gorica.
Letovalo je 43 otrok pod budnim
varstvom petih vzgojiteljev: Demi,
Katarine, Ane F., Nene in Ane K.,
ki je bila portna animatorka, ter
e dveh pomoènikov s strani tabornikov Kaje in Nejca. Vlogo taborovodje sta si razdelila Milan in Magda, da ne bi bili v taboru sluèajno
laèni, pa je zelo skrbno pazil ekonom Aleksander.

so nam prikazali svoje talente od
pripovedovanja vicev, èaranja do
petja in plesa, skoraj tako kot na
pravem Slovenija ima talent. Ta
veèer so dobili tudi vsa zasluena
priznanja in darila. Pred odhodom
domov, ko so si izmenjali e zadnje
telefonske tevilke in e-naslove,
pa smo jim taborniki podarili e
majèko z napisom PUNTIELA ZA
VEDNO. elimo si, da bi letovanje
z nami ostalo vsem za vedno v lepem spominu.
Pa e druinsko taborjenje
Drugih deset dni je namenjenih
druinam. Tu program ni tako strogo zaèrtan, pravzaprav prav nasprotno, vsak lahko uiva po svoje.
Po elji pa lahko izbira med naslednjimi dejavnostmi: igranje pljak,
izlet z ladjico, pohod na trdnjavo,
tenis, odbojka na mivki ... Lani
smo organizirali tekmovanje Mister Muscolo, letos pa smo imeli
veèer poznavanja idrèine ter
kratek teèaj someljejstva s pokunjo krakih vin. Kamp z blinjo in
daljno okolico tudi ponuja zelo
dobre prilonosti za rekreacijo hojo, tek, kolesarjenje.
Tabor z veè kot tridesetimi otori,
kuhinjo in velikim otorom, ki slui
kot jedilnica in tudi prostor za druenja, je postavljen v neposredni
bliini morja. Lepi, beli kamenèki
na plai in èisto morje kar vabijo.
Letos so nam razgled nekoliko pokvarile ledene gore, ampak so
pa otroci uivali pri plezanju.
Postavitev naega tabora in nasploh kamp je zelo primeren tudi za
majhne ali veèje otroke. Zelo bomo
veseli, èe se nam bodo prihodnje
leto pridruile mlade druine ali
pa tudi none in nonoti s svojimi
vnuèki.
Pridruite se nam, imamo se
fajn!
Z novimi moèmi, ki smo si jih nabrali èez poletje, pa zdaj ponovno
zaèenjamo s polnimi jadri novo
sezono. Najprej nas èaka promoviranje delovanja Roda Odpornih
elv na oli v Desklah, kjer upamo,
da nam bo uspelo pridobiti èim
veè novih èlanov.

Pod obzidjem znamenite puljske arene

Ob veèerih ni manjkalo plesa in dobre volje

v objektivu
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Uèilna oivljena

Namesto drave prevzela skrb obèina
Foto: Arhiv ole

Kal nad Kanalom  V olske klopi podruniène osnovne ole v Kalu nad Kanalom so po estih letih znova sedle tiri uèenke, prvoolke Nina,
Mihaela, Ana in Lana. Otroki smeh in ukaeljnost kraju zagotovo prinaata dodano vrednost, ker pa podrunice zaradi premajhnega tevila
otrok ne bo financiralo ministrstvo za olstvo, temveè obèina, je bila ideja na zaèetku tudi na matièni osnovni oli v Kanalu sprejeta s pomisleki,
izid glasovanja v obèinskem svetu pa tesen.
Pie in slike: Nataa Bucik Ozebe

Posladkani prvi olski dan

V uèilnici, ki je obenem jedilnica
in igralnica, uèenke zmotimo med
malico. Rada hodim v olo, v oli
delamo naloge, je zgovorna Nina,
Ana pa nam zaupa, da je med pisanjem naloge skoraj zaspala:
Sem se zelo potrudila, ker sem
hotela èim bolj lepo narediti, pa
me je kar malo zmanjkalo.
Lana in Mihaela povesta, da zjutraj zgodaj vstajata, a èe bi hodili
v olo v Kanal, bi morali vstati e
prej. Fantov ne pogreajo, ker bi
jim sicer samo nagajali, nogomet
pa znajo prav tako tudi same igrati.
Èeprav v oli e niso niti dober
mesec, e znajo par pesmi, skupaj
z uèiteljico so bile v kinu v Novi
Gorici, obiskal jih je policaj, nastopale so na vakem prazniku.
ola daje kraju duo
Uèiteljica Tanja Moènik se v Kal
vozi iz Tolmina. V kraj se je lepo
vivela, malo se boji le zime. Delo
v tako majhni skupini se mi zdi zelo prijetno, pouk je zelo individualen, vsaki uèenki pomagam, kjer
je potrebno. Veliko veè stvari lahko
naredi v manji skupini, pravi
uèiteljica in dodaja, da ima majhna
ola na podeelju prednosti in slabosti: Pravkar obravnavamo promet, pa puncam ne morem pokazati niti prehoda za pece ali semaforja, po drugi strani pa imamo
tik za vogalom ole materino duico, ipek, glog ...
Tone Levpuèek, predsednik krajevne skupnosti Kal nad Kanalom,
je preprièan, da ola daje kraju duo in utrip. Vas sedaj tudi dopoldne, ko smo vsi v slubah, ne bo
samevala, meni Levpuèek, ki je
bil skupaj z obèinskim svetnikom
Brunom Colavinijem glavni pobudnik za ponovno odprtje kalske

T. Levpuèek: Kraj dobil duo

podruniène ole.
Zadovoljstva ne skriva niti ravnateljica Osnovne ole Kanal Milka Zimic. To je tako kakor doma, ko
nekaj novega naredi in ti to dá
novega elana in zagona. Greni me

Zadovoljna ravnateljica M. Zimic

edinole to, da je otrok malo in da
bodo stroki delovanja ole kar
nekaj let bremenili obèino.
ola bo sama poravnala stroke
prevoza hrane v Kal nad Kanalom
in stroke uènih pripomoèkov, obèina pa je dolna zagotavljati sredstva za plaèe in socialne prispevke
razredne uèiteljice in uèiteljice v
podaljanem bivanju.
Stroki uèiteljice bodo letno znaali
priblino 32.550 evrov, dodatno
pa bo morala obèina zagotoviti e
sredstva za 0,65 uèiteljice v podaljanem bivanju. Stroki oddelka,
kamor sodijo oprema in didaktièna
sredstva, pa po izraèunih ministrstva znaajo 1.435 evrov na leto.
Preivetje odvisno tudi od
starev
Obstoj ole prav zaradi visokih
strokov ni samoumeven, zato
ravnateljica upa, da bodo krajani
in strai dovolj trdni, da bodo podrunièno olo obdrali, to pa pomeni, da bodo otroke vpisovali v
olo v Kalu in ne drugam. In da
bodo tudi morebitne priseljene
druine storile enako. Dobra popotnica za odprtje ole je bil vrtec,
kjer je letos vpisanih 19 otrok.
Vpis je bil nad prièakovanji in sredi poletja smo ugotovili, da bo potrebno odpreti dva oddelka. Èe bi
otroke zavraèali, bi jih izgubili za
vekomaj, stari bi jih vpisali drugam in vpraanje je, èe bi tudi osnovno olo kasneje obiskovali v
Kanalu, razmilja ravnateljica.
Prihodnje leto bosta prvi razred v
Kalu obiskovala dva otroka, naslednje leto pa bo spet suno in ta podatek ravnateljico zelo skrbi.
Predsednik krajevne skupnosti Tone Levpuèek meni, da je glavna
gonilna sila nadaljnega razvoja v
kraju vodovod, vrtec in ola pa
tista nadgradnja, za katero upa,
da bo mlade druine preprièala,
da ostanejo.
Krajevna skupnost je ob spremembi obèinskega podrobnega
prostorskega naèrta tudi predlagala, da se doloèena zemljièa opredeli kot zazidalna. Koliko bodo
nae pobude upotevane, e ne
vemo, dejstvo pa je, da so nekateri
mladi zaradi tega, ker doma niso
mogli graditi, odli drugam, e
dodaja Levpuèek.
ola v Levpi miruje
Medtem ola v Levpi ostaja zaprta.
Ravnateljica pojasnjuje, da je glede
na tevilo otrok v Levpi sicer ne bi
bilo potrebno zapreti, ker pa so
se nekateri stari odloèili, da otroke
raje vozijo v olo v dolino, druge
reitve ni bilo. Na vpraanje, ali

Med odmorom èas za Èrnega Petra

obstaja tudi tukaj podobna monost kot v Kalu, pa odgovarja: Ena
luèka je, menim pa, da to ne bo
tako zelo hitro.

Z uèiteljico Tanjo Moènik

Nina, Ana, Lana in Mihaela

Letos Osnovno olo Kanal skupaj s podrunico v Kalu nad
Kanalom obiskuje 285 otrok,
od tega 31 prvoolcev. tevilo
uèencev v zadnjih desetih letih
sicer rahlo naraèa, a projekcije
kaejo, da najbolj krizno olsko
leto 2013/2014 ele prihaja.
Takrat naj bi ola imela le e
13 oddelkov.

pod mostom
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O Deskle

Prikljuèitev Primorske k
matièni domovini

Postali smo prvoolèki

1. septembra je vrata nae ole prviè prestopila devetnajsterica malih
vedoeljneev. Uèence je najprej nagovoril ravnatelj in jim podelil rumene kapice. Prvoolèke so pozdravile e uèiteljice, ki bodo z njimi
preivljanje vse lepe trenutke njihovega olanja v tem olskem letu:
razrednièarka Vesna, druga uèiteljica v prvem razredu Tea in uèiteljica
podaljanega bivanja Darja.
In kako so prvoolèki doiveli svoj prvi olski dan?
Moj prvi olski dan je bil zelo lep, ker sem ponovno sreèal soolce. V
spominu mi bo ostal tudi zato, ker smo dobili kapice, jedli torto, predvsem pa mi je bilo veè, ko smo se skupaj nauèili pesmico in jo skupaj
z uèiteljicama zrecitirali naim starem. Komaj èakam, da se bomo v
olskem letu nauèili veliko novega.
- Jernej
Prvi olski dan sem se imela zelo lepo. V olo sta me pospremila mama
in tata. Veè mi je bilo: ko so nastopali otroci, ko smo plesali, peli, risali v uèilnici in jedli torto v jedilnici. Veè mi je bilo tudi, ker smo dobili
rutke, luèko in viga zajèka. Najbolj sem se razveselila viga zajèka,
ker imam zelo rada plikote. viga zajèek je odel z menoj tudi na sladoled, popoldne na sprehod, zveèer pa z menoj v posteljo. Postal je
na novi druinski èlan.
- Ana
Komaj sem prièakala prvi olski dan. V olo sta me peljala mama in tata. Na hodniku nas je pozdravil ravnatelj in nam dal kape. Nato smo
li v uèilnico. Tam smo se nauèili pesmico, uèiteljica Tea pa nam je prebrala pravljico o Mavrièni ribici. Mojo ribico sem pobarvala zlate barve.
Nato smo pripeljali stare, ki so v ribico napisali kdaj imamo rojstni
dan. Skupaj smo li na torto in sok v jedilnico. Prvi olski dan mi je bil
zelo veè, najbolj mi je bilo veè, ko smo jedli torto.
- Nea
Kaj pa vi? Se e spominjate svojega prvega olskega dne?

(tb)

Petnajsti september je dan, ko Slovenci praznujemo dan vrnitve Primorske k matièni domovini. Po Rapalski pogodbi iz leta 1920 je Gorika  Primorska pripadla Italiji
kot nagrada za vstop v 1. sv. vojno na stran antantnih drav. Leta
1922 je v Italiji priel na oblast Benito Mussolini in za 350 tisoè Primorcev se je zaèelo obdobje poitalijanèevanja, hude raznarodovalne
politike in tekega ivljenja pod
faizmom nasploh. Po kapitulaciji
Italije so s podobnimi prijemi nadaljevali nemki nacisti. Svobodo
smo prièakali maja 1945, a ne vsi.
ele po Pariki mirovni pogodbi iz
leta 1947 je bila veèina Primorske
prikljuèena Sloveniji in Jugoslaviji.
Na nai oli smo se odloèili, da bomo ob tej prilonosti pripravili kratek kulturni program, ki so ga oblikovale Mojca Petelin, Joica Toliè
in Mojca Maver Podbersiè. Uèitelji
smo si bili enotni, da se v oli premalo poudarja ljubezen do nae
domovine. Premalokrat se spomnimo, kako so se nai dedi borili za
nao dravo. elimo si, da bi svojo
prihodnost gradili s pomoèjo zgodovinskega spomina. Ceniti in razvijati moramo svojo resnièno narodno zgodovino in jo vsaditi v srca mladih. Mladi naj vedo za nae
junake. Ponosni bodimo, da smo
se prvi v Evropi organizirano uprli
faizmu in narodnemu izginotju.
Svet naj ve, da se je na plebiscit
za domovino zaèel e v dvajsetih
letih prejnjega stoletja. (dr. Mira
Cenciè)
S kratkim spotom smo jim prikazali
utrinke dogodkov, ki so jih doivljali nai predniki. Pouèili smo jih, da
je Vstajenje Primorske slovenska
ponarodela pesem in himna Primorcev, ki jo je uglasbil briki skladatelj Rado Simoniti. Priljubljena
je postala v obdobju italijanskega
faizma ter zatiranja primorskih
Slovencev. Pokonèna dra naih
prednikov je ohranila slovenski je-

zik in z njim slovenski narod.
Za neuradno himno pa velja pesem
naega kantavtorja Iztoka Mlakarja
 Karlo pacapan. Na aljiv naèin
opisuje ivljenje slovenskega kmeta
pod razliènimi reimi.
Opozorili smo jih, da v samostojni
slovenski dravi premalo naredimo
za svoj jezik in lastno kulturo. V
pogovornem jeziku je e komaj
najti kak slovenski pozdrav. V veèini javnih napisov beremo tuje popaèenke, v strokovnem jeziku mrgoli tujk, ki kvarijo melodijo in blagozvoènost nae besede. Bolj bi
morali ljubiti svoje domove in skrbeti zanje, varovati svojo domaèo
zemljo, kjer so se nai dedje stoletja ruvali s kamenjem, se tepli z burjo in snenimi viharji, da so ustvarili ta raj pod Triglavom,da bi ga
zapustili bodoèim rodovom. (dr.
Mira Cenciè)
Program je zakljuèil pevski zbor s
primorsko himno, ki so se mu pri
refrenu pridruili e ostali uèenci.
Èutiti je bilo pozitivno energijo in
vznesenost. Ta se je dotaknila tudi
mlajih uèencev in za hip prekinila
njihovo delo. elimo si, da bi ta
dogodek e dolgo odzvanjal v njihovih srcih in mislih.
(mmp)
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O Kanal

Spomini na poèitnice
Komaj sem èakala, da prispejo dolge poletne, poèitnice. V poèitnicah
sta moja stara bila velikokrat v slubi, zato sva s sestro Nino ostali pri
noni. Tam sva ostali veliko èasa, veliko dlje kot kdaj koli prej in sva se
imeli zelo lepo.
A konèno smo se neko nedeljo pripravljali za odhod na morje. Gospodarji
so bili zelo prijazni. Tam je bila tudi velika tiina, brez kakrnega koli
glasu ali zvoka. Nekega dne, ko je sonce arelo prav moèno, pa smo
se odpravili z lepo barèico po morju. Videli smo delfine, beloglavega
jastreba, dajali galebom kruh in se kopali od enega do drugega zaliva.
Nekateri ljudje so nam rekli, da se po skalah pasejo tudi divje ovce.
Tudi v restavracijo na praièka smo li. Vsi smo se imeli zelo lepo.
Med poèitnicami pa sva se z Nino napotili e v mamino slubo, kjer
sva obraèali in s peno polnili nogice za igraèke. Na poèitnicah smo se
imeli res zabavno in zelo lepo.
Maa Mrak, 5.b

Obiskali smo akvarij v Piranu
Zadnji dan ole v naravi smo si li ogledat akvarij v Piran. Ko smo prili
v stavbo, smo si ogledali morske ivali. Najbolj smo bili navdueni nad
morskimi psi. Ko smo konèali z ogledom, smo si kupili spominke. V
akvariju smo se imeli zelo lepo.
Matic Turchetto, Gaper Mièiè, Denis Leban

Poèitniko lenarjenje
Zelo sem se razveselila letonjih poèitnic. Tudi v oli mi je bilo lepo,
ampak poèitnice so bolj zabavne in niso naporne. Med letonjimi poèitnicami sem se ogromno zabavala, potovala v razliène kraje in bila
tudi na morju. Moja stara nista bila vedno doma, zato sem bila pri
dedku in babici.
Sredi avgusta sem se odpravila za nekaj dni na morje z maoretkami.
Bili smo v Seèi v domu Burja. Tam je bilo krasno, super vreme in vzduje.
Zadnji dan so me prili iskat stari in moja sestrica. Odpravili smo se
e za teden dni v Pulo. Vonja ni bila dolga in e smo bili na morju.
Ko smo prispeli, smo se prijavili na recepciji, dobili kljuè od sobe in
veselje se je zaèelo. Sonce, morje, plavanje, potapljanje, igranje. Tako
je bilo vsak dan in ko je nekaj lepega, se tudi kmalu konèa.
Moje poèitnice so bile res lepe. Upam, da bodo takne tudi naslednje.
Manca uligoj, 5.b

ola v naravi
Bili smo e èetrti dan v oli v naravi. Uèiteljice so nam povedale, da
bomo li zveèer na ples. Bili smo veseli in smo se takoj preoblekli v lepa oblaèila. Odpravili smo se na plesièe. Zaèeli smo plesat. Predvajali
so razlièno glasbo. Èas se je premikal proti koncu. Zadovoljni smo odli
proti sobam, se preoblekli v piame in se odpravili spat.
Tadej Humar, Aleks Humar, Urban libar, 5.b

Na plavanju

Na plavanju imeli smo se zelo lepo,
plavali smo kravelj, abico,
in skakali v vodo.
Plavanje je vedno lepo bilo,
ker uèiteljice so nas nauèile to.
Nina Mrak, Petra Skrt, 5.b

Neiva hia

Sredi nae vasi
stara hia stoji.
V njej nihèe ne ivi,
iz dimnika se e dolgo ne kadi.
Oken veè nima,
streho poruila je zima.
Vrata robida preraèa,
prazna je njena kaèa.
V tej neivi hii
ne ivijo niti mii,
povsod visi le pajèevina,
nihèe, prav nihèe
veè rad je nima.
Ivana Humar, 4.a

Voda

Voda je zelo zdrava,
bolja je kot èrna kava.
Ko pa vode ni,
same so skrbi.
Ne moremo ne likati,
niti prati
in ne v vodi èofotati.
Tina Lango, 4.a

Oèkova juha

Predpasnik gor,
en, dva tri,
oèka lico zavrti.
Èebulo, èesen in koren
vre v lonec ta zelen.
Doda jim vodo in meso,
pa e kost,
da slaje bo.
Kar v loncu zdaj se kuha,
je oèkova nedeljska juha.
Èez dolgi uri dve al tri,
s kronikov se e kadi.
Ko usedemo se vsi na stol,
hitro ugotovimo:
Oèka, manjka sol!
Predpasnik gor,
en, dva tri,
oèka lico zavrti.
Èebulo, èesen in koren
vre v lonec ta zelen.
Doda jim vodo in meso,
pa e kost,
da slaje bo.
Kar v loncu zdaj se kuha,
je oèkova nedeljska juha.
Èez dolgi uri dve al tri,
s kronikov se e kadi.
Ko usedemo se vsi na stol,
hitro ugotovimo:
» Oèka, manjka sol!«
Ivana Humar, 4.a

Slastne jedi
soke doline

Pot zaènemo v Gorici,
znana je po slastni pici.
Ko prispemo vse do Deskel,
ponudijo nam sladkih breskev.
Ko pridemo v Kanal,
gremo na kakav.
Pot nas vodi v Tolmin,
tam naroèimo kapuèin.
Ko gremo skozi Kobarid,
stopimo v gostilno rib.
Pa prispemo vse do Bovca,
tam je itak sama ovca.
Naa pot je dokonèana,
spet vrnemo se do Kanala.
Laura Mavri, 4. a

Jedi

Ko pride v Kanal
in ti hamburger zadii,
eljo v kampu uresnièijo ti.
Èe si sladoled zaeli,
pa ga v Rafaelotu dobi.
Ko pa èas za kosilo je,
pri Krinièu zanj poskrbljeno je.
Ko se do sitega naje,
k Soèi gre.
Bla Gerbec, 4.a

Pesem o Avèah

Moje Avèe  lepa vas,
dobrodoli vsi pri nas.
Potok tiho ubori,
Avèani smo veseli vsi.
Tu nas toplo sonce greje,
veter vije se skoz veje.
Znan je na meteorit
in je Downhill hit.
Miha Paviè, 4.a

Ljubezen
zgodaj zjutraj

Neko jutro, ko je bila pomlad,
sem spala,
fanta pa sta se smejala.
Ko zbudila sem se,
sta gledala vame
in zaljubila sta se le v me.
A mene nekaj je skrbelo.
Le kako imela bom oba,
ko le z enim bi se lahko poroèila.
To teka odloèitev je bila,
ker sta oba lepa za dva.
A enega sem si zbrala,
z drugim pa skupaj delala.
Manca uligoj, 4. b

Kaj je ljubezen
Ljubezen je dobra stvar. Zaèuti jo
takrat, ko koga poljubi. To pa ni
vse. Najbolje je, da se e poroèi
in fant in punca postaneta mo in
ena.
Gaper Mièiè, 4. b

ANDREJ MAFFI

KANDIDAT SLS ZA UPANA OBÈINE KANAL OB SOÈI

UPANSKEGA KANDIDATA
PODPIRA NSi
tiri leta so minila, odkar ste mi zaupali vodenje
Obèine Kanal ob Soèi. Ko se ozrem nazaj, z veseljem ugotavljam, da je bilo veliko narejenega.
Veliko je bilo stvari, ki so èakale tudi po deset let
in so sedaj pod streho.

V prihodnje nas èaka veliko izzivov in pripravljenih
projektov:
1. Nadaljevanje oskrbe s pitno vodo.
2. Izgradnja doma upokojencev, ki bo cenovno sprejemljiv
za vse obèane in bo javno-socialni zavod. Nadaljevati in
raziriti obseg pomoèi na domu.
3. Posodobitev ceste Tolmin - Nova Gorica, ki bo odprla
monosti turizmu, gospodarstvu in varnosti v prometu.
4. Kanalu zagotoviti dolgo prièakovano kulturno dvorano,
posodobiti knjinico in urediti trg Kontrada.
5. V Desklah urediti center naselja in parkirièa pri blokih
in bencinski èrpalki.
6. V osnovnih olah in vrtcih zagotoviti kvalitetne pogoje
za delo. Dijakom in tudentom pomagati s tipendijami
in zmanjati stroke prevoza.
7. V sodelovanju s olami mlade usmerjati v poklice, ki
jim bodo omogoèali zaposlitev.
8. Podpiram pobude obèanov za spremembe prostorskih
planov v zadovoljstvo in kvalitetno bivanje vseh nas.
9. Pomoè podeelju bo ohranila proizvodnjo in prodajo
domaèih izdelkov in poseljenost ter zmanjala zaraèenost.
10. Izkoristiti monosti treh umetnih jezer, toplega vrelca
v Roèinju, kolesarske poti iz Nove Gorice, ostanke prve
svetovne vojne, stoletne Bohinjske proge, Poti treh svetiè, ostale kulturne dedièine in ponudbe domaèe hrane
za turistiène namene.
11. Mladim v Kanalu smo pridobili vsa dovoljenja za obratovanje prostorov pod portno dvorano, v Desklah pa nadaljujemo z urejanjem bunkerja. To bo omogoèilo tevilnim skupinam mladih, da bodo lahko pokazali svojo
ustvarjalnost.
12. Javna razsvetljava je potratna in zastarela. Urediti
moramo predele, kjer pretirano razsvetljuje, in dodati
luèi, kjer jih e ni.
13. Za uspeh in razvoj obèine se bom trudil zdruevati in
upotevati vse dobronamerne ideje.
14. V sodelovanju z gospodarstvom ohranjati delovna
mesta.

KANDIDATI SLS ZA
OBÈINSKI SVET
OBÈINE KANAL OB
SOÈI:
Volilna enota Deskle
1. Bruno Koncut
2. Valter Valentinèiè
3. Lilijana Kraèek
4. Radivoj Èerne
5. Saa Jug
6. Ale pacapan
Volilna enota Kanal
1. Kriniè Ivan
2. Vanja Cotiè
3. France Pirih
4. Marjan Obid, mag.
5. Nada Merljak, dr.
6. Anton Berlot
Volilna enota okolica
1. Bruno Colavini
2. Stanislav Kos
3. Neva Peternel
4. Klavdij Skrt
5. Metoda Romare
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Razglednica iz Kala

Angelska nedelja
odprla olo

Foto: B. Bizjak
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V zaèetku julija je predsednik nae krajevne skupnosti Tone Levpuèek ob navzoènosti ministra za lokalno samoupravo Henrika Gjerkea, upana Andreja Maffija, tevilnih gostov in krajanov ponosno
vzkliknil: Pa jo imamo!
Pie: Alenka Hvala
Konèana je namreè prva faza izgradnje vodovoda Lokovec  Kal
nad Kanalom. Iz cevi so gasilci prièarali vodomet, kot ga pri nas
e ni bilo in sproili val navduenja vseh prisotnih. In eljo, da bi
naslednje faze potekale po naèrtih ter da bi voda iz naih pip pritekla v obljubljenem èasu.
Na praznik konje
Nekaj èlanov naega turistiènega drutva se je konec julija udeleilo
tradicionalnega praznika konje na sosednjih Banjicah. Letonji
voz je predstavljal lesno obrt, razstavljena je bila veè kot sto let
stara strunica, lesene sklede, sveèniki, z lesenim noem se je rezal
leseni prut ... Posebna atrakcija pa je bil ekoloki lesen motor v
naravni velikosti z motoristom in privlaèno spremljevalko.
Deevna Buka
In doèakali smo tudi prvi vikend v avgustu, ko se je v naem zaselku
Vrhavè zgodil Bukafest. Po teavah s prvotno predvidenimi datumi

Po vodi je v kraj prila e ola

za izvedbo prireditve, ko je bilo potrebno kar nekaj usklajevanja
in prestavljanja termina, smo na najbolj deeven petek (vsaj nam
se je tako zdelo) nao Buko vendarle spravili v pogon. Prav je, da
se ob tej prilonosti zahvalimo in imenujemo vse, ki so nam materialno pomagali pri pripravi prizorièa. Na pomoè so priskoèili Salinvest, Elektro Primorska, SK Salonit in KS Kanal. Vendar, èe ne bi bilo naih domaèinov, ki so nam velikoduno odstopili svoja zemljièa
za potrebe prireditvenega prostora, festivala ne bi mogli izpeljati.
Zato hvala Silvu Pertovtu, Branku Lazarju in Mitji Berlotu. Pa tudi TIC Kanal nam je priskoèil na pomoè z nasveti, da smo laje prebrodili porodne teave.
Angelska nedelja
Prvo nedeljo v septembru pa smo se ponovno zbrali na naem krajevnem prazniku  Angelski nedelji. Letos je bila v znamenju ponovnega odprtja vrat podruniène osnovne ole, skozi katera so ponosno vstopile tiri prvoolke. Za prihodnost ole, ki je bila nekaj let
v mirovanju, se ni bati, saj bo vaki vrtec v letonjem olskem letu
obiskovalo kar 19 otrok. V kulturnem programu je poleg vrtièkarjev
in prvoolk sodeloval mladi pozavnist Luka, eden od tistih otrok,
ki se je moral zaradi pred leti zaprte podrunice v prvi razred podati
v matièno olo v Kanal. Deleni smo bili tudi posebne Ana-lize preteklih dogajanj v nai krajevni skupnosti. Gledalika skupina Globoèak
nam je v okviru dolgoletnega sodelovanja odigrala komedijo Kje
je meja, potekala je tradicionalna igra o ugibanju tevila krompirjev
v koari, èlanice aktiva podeelskih ena pa so tudi letos pripravile
prodajno razstavo peciva. Del izkupièka je e po tradiciji namenjen
otrokom, ki se zdravijo v Stari gori, del pa bo letos namenjen za
miklavevanje naih otrok.
Letonji praznik smo si zamislili tudi kot neformalno sreèanje zdajnjih in nekdanjih krajanov in èeprav udeleba slednjih ni bila ravno
tevilna, smo veseli, da se jih je nekaj le odzvalo.

Buka je naigal kljub deju
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Veè zdravja v Kanalu ob Soèi

Program preventive in
aktivnosti za obèane

Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) Nova Gorica je skupaj z Obèino
Kanal ob Soèi pripravil za obèane program preventivnih aktivnosti, ki
je namenjen ohranjanju in krepitvi zdravja, prepreèevanju rakavih in
srèno-ilnih bolezni ter ozaveèanju za zdravo okolje.
Pie: Irena Jeriè, ZZV Nova Gorica
Z izobraevanjem splone in strokovne javnosti elimo prispevati k
izboljanju telesnega in duevnega
zdravja v manj onesnaenem okolju. Z zdravstveno-vzgojnimi oblikami in metodami dela je program
usmerjen v uèenje in spodbujanje
otrok in mladostnikov, odraslih in
starejih obèanov, da z znanjem
in lastno aktivnostjo ohranijo in
krepijo zdravje, pravoèasno prepoznajo in zdravijo  predvsem
rakave in srèno-ilne bolezni ter
predlagajo ukrepe za reevanje
problemov, ki so povezani z zdravjem in okoljem, kjer ivijo in delajo.
Pri tem smo izhajali iz sklepov simpozija Rak-storimo nekaj skupaj,
ki je bil 24. marca letos, kjer so vsi
navzoèi predstavniki obèin (upani,
podupani, obèinski predstavniki
drubenih dejavnosti, ZZZS OE Nova Gorica, predstavniki zdravstva,
olstva in nevladnih organizacij)
podprli sodelovanje pri prednostnih skupnih aktivnostih za zmanjanje velikega javnozdravstvenega
problema regije, to je naraèanja
rakavih obolenj in z njimi povezanih prezgodnjih smrti, s spodbujanjem vkljuèevanja ciljne skupine
v preventivne programe SVIT, ZORA, DORA. Pri pripravi programa
smo izhajali tudi iz dogovorov in
sklepov, sprejetih na 1. sestanku
Regijskega odbora za javno zdravje
(ROJZ) 6. maja letos (Priloga 1).
Predstavnica ROJZ iz obèine Kanal
ob Soèi je Nevenka Skrt.
Problem: odzivnost obèine
Analiza odzivnosti na vabila v Program Svit je pokazala zelo velike razlike po posameznih obèinah in

obmoèjih, kar je problem, ki se ga
moramo s skupnimi moèmi kar
najhitreje lotiti v okviru projekta
Veè zdravja v obèini Kanal ob Soèi.
Na nacionalni novinarski 8. septembra so bili podatki predstavljeni
iri javnosti. Odzivnost se v Sloveniji precej izboljuje, saj je bila v
prvi polovici letonjega leta 54%,
kar je precej veè kot v lanskem letu, ko je znaala 37 %. Med regijami in obèinami so glede odzivnosti
velike razlike.
Zdravstvena regija Nova Gorica
je s 57,28% na tretjem mestu,
takoj za ljubljansko regijo s 57,29odstotno odzivnostjo. ZZV Nova
Gorica je skladno s sklepi ROJZ-a
pridobil podatke od Intituta za
varovanje zdravja (IVZ) Republike
Slovenije glede odzivnosti tudi po
obèinah  najvija odzivnost je bila
v prvi polovici letonjega leta v obèini Bovec (62,06%), najnija pa v
obèini Kanal ob Soèi (52,50%). Veè
informacij o poteku Programa Svit
v nai regiji smo objavili na spletni
strani:
ZZV Nova Gorica
http://www.zzv-go.si/aktualni
dogodki/izvajanje Programa Svit.
Zato je promocija Programa Svit
v obèini zelo pomembna, kjer naj
odgovornost pri informiranju obèanov poleg obèine, ZZV NG prevzamejo tudi nevladne organizacije,
vzgojno-izobraevalne in zdravstvene ustanove. Zato bo potrebno
dodelati naèrt promocije , da bi
do konca leta v obèini izboljali
odzivnost.
Obuditi dan druenja in gibanja

ZZV Nova Gorica je ob zaèetku novega olskega leta vzpodbudil O
Deskle in O Kanal za ponovno organiziranje medgeneracijske prireditve Dan druenja in gibanja vseh
generacij 14. maja prihodnje leto,
ki ponuja prilonost za ozaveèanje
starev, starih starev, otrok in
mladostnikov o preventivnih programih, ki reujejo ivljenja.
Odgovor ol prièakujemo do konca
septembra.
ZZV Nova Gorica je ob letonjem
Svetovnem dnevu hipertenzije
vzpostavil sodelovanje z obema
vodjema marketa v Desklah in Kanalu, kjer je dopoldan potekala
uspena, dobro obiskana veèurna
akcija Preveè soli kodi za obèane,
ki so prili nakupovat ivila.
Obèanom so bila na razpolago
gradiva s priporoèili za manje uivanje soli v prehrani in zdrav ivljenjski slog (zgibanke, letaki, broure), uèenje pravilnega branja prehranskih oznaèb, meritve krvnega
tlaka in strukture telesne mase in
svetovanje. Akcijo bi bilo po dobrih
letonjih izkunjah priporoèljivo
organizirati tudi prihodnja leta.
Akcije in dejavnosti
Na strokovnem posvetu Kemijska
varnost za pedagoke in zdravstvene delavce, ki je potekal 30. junija
letos na O Kanal, je bila dana pobuda upana in vseh navzoèih za
veèje ozaveèanje obèanov o varnem ravnanju s kemikalijami.
Skladno z zakljuèki posveta bo ZZV
NG pripravil in izvedel predavanje
Azbest in azbestni odpadki 
izkunje v obèini in kako do kemijske varnosti za iro javnost.
Do 15. septembra smo z O Kanal
dogovorili izvedbo naravoslovnega
dne Varovanje voda za uèence
osmih in devetih razredov.
Program se vsako leto izvaja na
ZZV Nova Gorica, ob svetovnem
dnevu vod - 21. 3, na podlagi veèletnih dobrih praks. Dogovorjeno
je tudi predavanje za uèitelje Priporoèila za telesno in gibalno

aktivnost odraslih in otrok v okviru strokovnega izobraevanja
uèiteljskega kolektiva. V obe aktivnosti bo vkljuèena tudi O Deskle, potrditev oz. nov predlog s
strani ole prièakujemo do konca
septembra. Z vodjema Zdravih ol
 O Deskle in O Kanal bomo dogovorili namen, cilj in vsebino nagradnega likovno-literarnega nateèaja za uèence na temo Odnos-si.
Termini za skupno naèrtovane aktivnosti z Drutvom upokojencev
Kanal e niso dokonèno dogovorjeni za predavanji: Svit reuje ivljenje in Priporoèila za zdravo prehrano in gibanje starejih. Prav
tako smo z uèiteljem slaèièarstva
e dogovorili in uskladili aktivnosti,
ki se bodo izvedle (prikaz zdrave
priprave polnovrednih ogljikovohidratnih ivil - kruh, pecivo
s
pokuino).
Jeseni bo ZZV NG za javnost izvedel
predavanje Cepljenje - zanesljiva
in poceni preventiva pred boleznimi za vsa starostna obdobja.
S ciljem, da se predavanja udelei
veèje tevilo obèanov, elimo v povezavi s predstavnico ROJZ-a za
Obèino Kanal ob Soèi pripraviti
naèrt obveèanja in pridobivanja
obèanov.
Predsednike drutev, aktivov, krajevnih skupnosti, vodstva ol in
vrtcev ter delovnih organizacij in
ostale organizacije ter posameznike vabimo, da sporoèijo svoje elje
in dodatne predloge za preventivne aktivnosti v okviru projekta Veè
zdravja v obèini Kanal ob Soèi, za
obdobje od oktobra 2010 do junija
2011, na naslov:
Irena Jeriè,
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica,
Vipavska cesta 13,
Rona dolina,
5000 Nova Gorica,
tel.: 05 33 086 28
e-pota: irena.jeric@zzv-go.si
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Turistièno-rekreacijsko drutvo Globoèak Kambreko

Dejavno in pestro èez vse leto
Foto: Simon Prinèiè

Turistièno rekreacijsko drutvo (TRD) Globoèak Kambreko je bilo ustanovljeno leta 1999, z namenom oiviti portno rekreacijsko dejavnost
med mladimi, dvigniti kulturo ivljenja v kraju, sodelovati s sorodnimi drutvi po obèini, regiji in zamejstvu. Drutvo se trudi, da zdruuje ljudi
in ohranja kulturno dedièino.
Pie: Dora Ravnik
stavljen je bil tudi Trinkov koledar.
V juliju je bil organiziran mednarodni balinarski turnir. Poleg domaèih ekip sta se turnirja udeleili
tudi ekipi iz Hrvake in Italije.
Avgusta pa se vsako leto udeleimo praznika brusaèev v Reziji.

in civilnih rtev vojne in vseh vojn
v KS Kambreko in obèini Kanal
ob Soèi.

Drutvo e vrsto let izvaja akcijo
ocenjevanja cvetja, katere namen
je polepati izgled vasi.
Obiskujemo tudi èlane drutva, ki
v tekoèem letu praznujejo okroglo
obletnico in jih simbolièno obdarimo.

Ob obisku naega kraja vas bodo
prièakali prijazni domaèini.
Ogledali si boste lahko tudi znamenitosti, kot so slap Savinka, fontana iz leta 1916, etnoloki muzej
Lukèeva hia, suilnici sadja  pajtvo, zasebni muzej pri Buciku in
vaka korita.

Konec oktobra, ali natanèneje 24.
10. 2010, organiziramo deveti spominski pohod na Globoèak. Z njim
se spomnimo vseh padlih vojakov

Vas Kambreko je kriièe, od koder greste lahko v Brda, v dolino
reke Idrije, v Beneèijo in v muzej
na prostem na Kolovratu.

Ob koncu leta pripravimo razne
delavnice za otroke, praznovanje
dedka mraza in obdaritev otrok.

Gledalièniki iz Globoèaka znajo nasmejati obèinstvo

Drutvo vsako leto v aprilu organizira èistilno akcijo. Letos smo se
prikljuèili vseslovenski èistilni akciji
Oèistimo Slovenijo. Medtem ko 2.
maja pripravimo mednarodni pohod ob mejni reki Idriji.
Sledijo kulturni dnevi pod Globoèakom. Prvi dan osmih kulturnih
dnevov smo se sreèali z domaèimi
in zamejskimi drutvi od Rezije,
Beneèije do Trakega Krasa.
Povezuje nas petje in ples. Kljub
zelo slabemu vremenu, smo imeli

veliko obiskovalcev. Predstavljena
je bila tudi etno trnica, kjer si je
bilo moè ogledati razna roèna dela
in spretnosti: rezbarjenje, pletenje
koar in svitkov, predenje volne,
ivanje copat, klekljanje in pletenje,
izdelovanje ro iz papirja, peka
zeliène frtalje. Brusaèi iz Rezije pa
so brusili noe in karje.
Ker drutvo ohranja kulturno dedièino, smo se letos prijavili na
razpis Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeelja - podpora prireditvam NVO na obmoèju
LAS-LIN 2010 in si seili obleke,
kot so jih nosili nai predniki, in
se v njih tudi predstavili.
Drugi dan kulturnih dnevov smo
gostili Beneko gledalièe. Pred-

Foto: Radivoj Ravnik

V okviru drutva deluje tudi gledalika skupina Globoèak, ki je poznana po igri Kontrabant èez Idrijo.
Skupina je v osmih letih delovanja
postavila na oder sedem gledalikih iger. Letos se predstavlja z veseloigro Kje je meja?.

Med hribi v dolini  Kambreko

Podvig Ob meji Slovenije

Pohodnika v Ligu
Iana Janko Purkat in Miro Kastelic sta na svoj zadnji pohodniki dan obiskala tudi Lig.
Obèudovanja vreden podvig, ki
sta si ga zadala v letonjem letu,
se blia koncu. V aprilu sta na
Dobrovem v Brdih zaèela svojo
pot in jo naslovila Ob meji Slovenije 2010. Njun cilj je bil prehoditi celotno slovensko mejo in
to jima je uspelo. Za svojo 1400
kilometrov dolgo pot sta potrebovala triintrideset dni in 15.
septembra, na dan prikljuèitve

Primorske k matièni domovini,
sta to svojo pot sreèna zakljuèila.
Prav v zadnji etapi sta v spremstvu e nekaterih pohodnikov
zakoraèila skozi Lig in se nato
spustila proti dolini Idrije in spet
proti Gorikim brdom.
Vsi vaèani Liga in okolikih vasi
smo ponosni, da sta se pohodnika ustavila tudi v naih krajih in
jima za izpeljani podvig iz srca
èestitamo.
Tekst in slika: HB

Miro in Janko obhodila mejo Slovenije

zanimivosti

19

Golaijada

Najboljega spolentarili tenisaèi
Nad gola
Gola je bil kuhan. Delo tri èlanske
komisije res ni bilo lahko, saj smo
lahko okuali est razliènih in izvrstnih golaev.
Konèna skupinska zmaga je pripadala portvovalni ekipi Tenikega
kluba Deskle.
Naj- golaniki
Desklanski tenisaèi so dokazali, da
ne obvladajo odlièno samo loparja,
ampak tudi knkwrnco (beri: polentar, slovnièno kuhalnica).
Postali so zmagovalci golaijade.
Nebo nad nami, ozraèje in vzduje
nam je bilo pisano na duo: sonèno, toplo, imeli smo vse zmagovalne sestavine za gola, enkratno
ekipo z naim duhovnim kuharjem
na èelu Jokotom Schillingom.

Najbolji gola kuha Teniki klub Deskle

Komisija je poleg samega okusa,
videza in kolièine golaa ocenjevala
tudi zunanji izgled prostora in kuharjev. Med kuhanjem smo si èas
popestrili z aktualnim portom 
nogometom. Tokrat na milnici, po

nogometanja. Èestistke vsem, ki
so se udeleili tega nevarnega
porta, saj so marsikoga bolele miice, kosti e dolgo po tej adrenalinski akciji.

domaèe na ajfi. Super stvar.
ajfarska motva so predtekmovanje vzela skrajno resno in igra v
velikem finalu je bila pravi spektakel. Poleg modric smo bili bogateji
tudi za novo izkunjo spolzkega

Priprave so se zaèele e pred kuhanjem golaa, ko smo napeli teniko
mreo, vzeli v roke loparje za badminton in zaèeli igrati, nabirati
kondicijo za kuhanje.
Tako ogreti smo zaèeli s sesekljanjem èebule, èesnika
Ja, vsega
pa ne bomo izdali. V glavnem, recept je top secret ali po domaèe

vrhnji sekret, ki je postavljen na
najbolj skrivnostno mesto. Malo
problemov smo imeli s trdoto mesa, vendar smo reili tudi ta problem. Saj smo vendar tenisaèi in
obvladamo svoje rekvizite!
No, pred koncem pa se nam je
utrnilo, kaj bi e umeali v gola
za pikico na i.
Oèitno je vse to vzduje, preèudoviti prostor, kjer smo gostovali,
naa pozitivna energija in vse skrite
sestavine zadostovalo za zmago.
Dokaz za to je bil prazen kotel golaa.
Dogodek je bil druabnega znaèaja, vrednega ponovitve prihodnje
poletje.
Vsem nastopajoèim zahvala za sodelovanje in èestitke za profesionalen pristop.
Foto: Vesna Valentinèiè

Foto: Vesna Valentinèiè

Sonèno nedeljsko popoldne konec avgusta smo ljubitelji jedi na lico
prili na svoj raèun.
Teniki klub Deskle, TD Kanal, RTD Levpa, Taborniki Odporne elve
Deskle, Gorenja vas ter TD Korada-Deskle smo na tabornikem prostoru
v Gorenjih Desklah pripravili tekmovanje v pripravi in kuhanju golaa.
Pieta: Vesna Valentinèiè, Nataa Jeronèiè

Brcanje oge po ajfi

Lov na klena

Po tradiciji smo se zbrali prvo nedeljo v juliju, da bi iz Soèe potegnili
nekaj kilogramov klenov in seveda
tudi najdaljega med njimi. Èeprav
je sonce kar prijetno grelo, so se
kmalu zaèeli zbirati grdi in sivi oblaki. Lovna mesta so bila letos postavljena na levem in desnem bregu
Soèe od mostu proti Morskem. al
je na desnem bregu iz cevi pritekala zelo smrdeèa odpadna voda,
zato se tam ni bilo mogoèe zadrevati.
Zbralo se je 23 ljubiteljev ribolova,
ki so lovili tri ure. Tako deevnega
ribolova e nismo imeli. Ribièi so
bili v prvem delu povsem premoèeni. Ker se je nato spet zjasnilo, so
nekateri vztrajali do konca. Sreèo
pa je imel letos samo Jani Kovaèiè,
saj je edini ujel klena. Tako je prejel
pokal in nagrado za najdaljega
in najtejega klena. Kot vedno smo
podelili pokale e za najmlajo in
edino ribièko in najstarejega ribièa. Èeprav nam je vreme kar poteno zagodlo, smo prireditev uspeno pripeljali do konca.
Vanja Cotiè

Foto: V. Cotiè

Ribe se zbale deja, ribièi ne

Ljubitelji ribolova bolj mokri od rib
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portno-rekreativno drutvo Loice

Plesni spektakel

Hip-hop mame pozdravljajo poletje

In kako je prilo do zamisli za ta
projekt? Predsednica naega drutva Saa Jug je iskala idejo, kako
in kaj ponuditi vaèanom v zadovoljstvo. In ko je to vpraanje postavila svoji dolgoletni kolegici in
sovaèanki Tanji, torej meni, sem
ji iz topa izstrelila:
Plesni festival! 
Predsednica se je z idejo takoj strinjala, z njo seznanila ostale èlane
portnega drutva in zaèelo se je.
Sama sem organizirala celoten
program, ostali èlani portnega
drutva pa so poskrbeli za organizacijo - tako v finanènem kot tudi
v samem izvedbenem smislu, saj
je celoten projekt zahteval veliko

vloenega dela, da bi se nae ideje
in elje uresnièile. Ves trud se je
obrestoval.
e danes celotna ekipa prejema
tevilne èestitke in pohvale.
Uspelo nam je!!! Vse se je izlo
nad prièakovanji. Porajali so se mi
tevilni dvomi in priznam, da me
je bilo malce strah, saj sem se prviè preizkusila v vlogi organizatorke. Brez tako dobre ekipe mi kaj
takega ne bi nikoli uspelo. Èlani
portnega drutva so fantastièni,
zelo delavni in vestni. Delajo s srcem, delajo z veseljem in preprièana sem, da se jim bo slej kot
prej obrestovalo. Ko slii toliko
pohval in ko slii, da si ljudje elijo

Amadea Colja s psièko Boro

Foto: Damijan Simèiè

Foto: Damijan Simèiè

tak festival vsaj dvakrat na leto,
dobi nov zagon. Zato verjamem,
da bo to postal vsakoletni plesni
festival. Tak projekt pa pomeni kar
velik finanèni zalogaj, zato upam,
da se bodo v prihodnje oglasili
kakni sponzorji in tako pripomogli, da bi zadeva postala e bolj
na nivoju, bolj vrhunska. Ob tej
prilonosti bi se rada e enkrat zahvalila vsem nastopajoèim, njihovim trenerjem,voditelju prireditve
Primou Trohi, upanu za uvodni
govor ter za vzpodbudne in pohvalne besede, predsednici naega
drutva Sai Jug in e en velik
HVALA vsem èlanom portnega
drutva.

Foto: Damijan Simèiè

V Loicah smo 1. Septembra prviè pripravili plesni festival. Dve uri vrhunskega spektakla, veè kot dvesto nastopajoèih je oèaralo skoraj tisoè
obiskovalcev. Predstavili so se plesni pari, maoretke, hip hop plesne skupine, ow dance plesne skupine, twirlarice, navijake skupine, orientalke, cheerleading plesne skupine, pihalni orkester Salonit Anhovo in gostja veèera Amadea Colja s psièko Boro.
Pie: Tanja Simèiè, RD Loice

Nune pleejo twist in zganjajo akrobacije

Veènamenski prostor DU Kanal

ni material? Kje ga dobiti?
Denarnih sredstev za tako investicijo ni bilo. Zahvala, da smo prostor
dokonèali, gre tevilnim sponzorjem, ki so razumeli, da delamo za
nae stare, za nas, ki smo e v
pokoju, dolgoroèno pa tudi za tiste, ki prihajajo za nami. Hvala
vsem, ki ste nas podprli z besedami, materialom in delom. Da smo
vse to uresnièili je bilo potrebno
500 ur prostovoljnega dela naih
èlanov. Na to smo zelo ponosni,
saj je taka oblika dela v dananjih
èasih zelo redka. Ta na prostor
imamo v kletnih prostorih portne
dvorane pri O Kanal.

500 ur prostovoljnega dela

Foto: Anuka Samec

Z ogromno prostovoljnega dela

Dobili prostor za port, kulturo in druenje

Zagrizli smo v trd oreh. Potrebno
je bilo poloiti 180 kvadratnih metrov poravnalnega betonskega tlaka
in potem e ploèice, pregradne
stene, obloge, poskrbeti za ples-

kanje, luèi, zavese, manjkajo pa
nam e vedno stolice in mize.
Projekt je vodil Franc Komac. Ni
lo vse tako gladko, malo se je zataknilo pri prostoru. Kaj pa gradbe-

Foto: Anuka Samec

Nastalo je iz niè. Da, prav ste prebrali: Iz niè! Na prvem turnirju v pikadu smo izrazili eljo po veènamenskem
prostoru za potrebe drutva upokojencev Kanal. Seme elja je vzklilo. Prostor je imel streho in tla pod
nogami. Vèasih bi temu rekli talca je e, potem pa e
alo na stran.
Pie: Sonja Kralj

Otvoritvena slovesnost je potekala
ob navzoènosti upana Andreja
Maffija, predsednika KS Kanal
Marka Bucika in tevilnih gostov.
V prostoru bodo potekala portna
in kulturna sreèanja starejih ter
medgeneracijska sreèanja. Prvo
sreèanje bo 13. novembra, ko bomo organizirali meddrutveni turnir v pikadu.

zanimivosti

21

Drutvo upokojencev Kanal

Na enskem turnirju je prvo mesto dosegla ekipa DU Kanal, na mokem turnirju pa ekipa DU Dobrovo iz Gorikih brd.
Udeleence turnirja je pozdravil upan obèine Kanal Andrej Maffi.

Balinarski turnir

enska ekipa Kanala je zmagala tudi na regijskem tekmovanju v
Idriji in se tako uvrstila na dravno prvenstvo na Jesenicah.
Iskrene èestitke.
Sonja Kralj

Foto: Anuka Samec

Foto: Anuka Samec

Ob tej prilonosti se zahvaljujemo za sponzorsko pomoè Obèini
Kanal, KS Kanal in Novi KBM, podrunica Nova Gorica.

Upokojenke, ki odlièno zbijajo

Kanalski upokojenci so 5. in 6. septembra pripravili 24. mednarodni
balinarski turnir. Tekmovanja se je udeleilo 10 mokih in 12 enskih
ekip. Med njimi tri ekipe slovenskih upokojencev iz Italije, moka
ekipa drutva upokojencev za Goriko pokrajino Gorizia, enski ekipi iz Sovodenj in Koprive. Turnir je potekal v prijateljskem vzduju.

Prijetna popestritev in prijetno vzduje

Krajevna skupnost Anhovo  Deskle

Foto: B. Lovièek

Foto: B. Lovièek

Za varno pot otrok v olo

V pomoè otrokom na nevarnih odsekih ceste

Zaèelo se je novo olsko leto, s
tem pa tudi vzgoja otrok v cestnem prometu. Na pobudo O
Deskle so drutva v Krajevni
skupnosti (KS) Anhovo-Deskle
priskoèila na pomoè pri projektu
Varna pot v olo. V nai KS je
posebno nevaren odsek ceste,
kjer uèenci na poti v olo preèkajo glavno cesto. Zadnje èase je
na tem delu prometnice, ki povezuje Novo Gorico s Tolminom
promet zelo gost, predvsem v
jutranjih urah, ko se veèina odp-

ravlja v slubo. Za varen prehod
glavne ceste pred prièetkom in
po koncu pouka smo uèencem
O Deskle pomagali prostovoljci,
èlani drutev v KS. Na prehodu
smo jih poèakali in ustavili promet v obe smeri, tako da so uèenci cesto lahko varno preèkali.
Lep jutranji pozdrav in varno preèkanje ceste je bil za uèence pogled v nov dan in varna pot do
ole. Ob vrnitvi pa pozdrav za
lep dan e naprej, saj dobra beseda lepo mesto najde. Za prve

Dodaten pouk za varno pot v olo

olske dni, e posebej za prvoolèke, je to spodbudno, saj uèenci
niso e veèi hitre spremembe in
velikega vrvea na cesti, tako rekoè izpred televizije na glavno
cesto.
Sodelovanje med drutvi pa
omogoèa izmenjavo izkuenj,
bolje medsebojno poznavanje
in uresnièitev doloèenih potreb
za dobrobit kraja. Lepo je, da
smo razumni in si med seboj pomagamo, e posebej, ko gre za
nae otroke in njihovo varnost.

Ko avto po cesti drvi,
vse lahko takoj se spremeni.
Èe na prehodu pozoren ni,
lahko uèenec v bolninici oblei.
Ko uèenec v olo odhiti,
ne pomisli, da se kaj lahko zgodi.
Dobro, da ob zebri je redar,
da ga pospremi na drugo stran.
Veseli so stari vsi,
ko uèenec domov prihiti,
saj za varno pot poskrbljeno je
zato domaèo nalogo pisati naj
zaène.
Boo Lovièek
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portni klepet s Kristino Fabijan, vaditeljico
in trenerko hip-hop plesa

Koliko treningov je potrebnih
za doseganje taknih rezultatov?

Ste ustanoviteljica plesnega
kluba Kreart. Koliko èasa se
ukvarjate s plesom in kdaj se
vam je porodila ideja o
ustanovitvi kluba?
S plesom se ukvarjam od malih
nog Zaèela sem sama ob gledanju filma Dirty dancing, nato sem
plesala po razliènih plesnih klubih.
Klub sem ustanovila zato, ker sem
e prej delala v plesnem klubu Rebula in sem elela nekaj veè oziroma hotela sem bolje izkoristit svojo
ustvarjalnost.
Kaj sploh je hip-hop ples?
Hip-hop ples je zvrst plesa, ki ima
korenine v afriki borilni veèini
capoeira. Nastal je v Ameriki.
Najprej je bil to breakdance, kasneje so se zaèeli razvijati gibi, kot so
dananji. Mladina se je tako zaèela
izraati na izviren, neagresiven naèin in se tako izognila nasilju med
uliènimi tolpami.
V Desklah je ta portna zvrst
zelo priljubljena, saj se z njo
ukvarjajo tako mlaji kot tudi
stareji ljudje

Omenili ste zelo popularno
skupino Tince. Baje je ime dobila
po al e pokojni najstareji
Slovenki Tinci Mariniè, ki je
doma prav iz Deskel?
Ja, ker se je vse tako ujemalo. Skupina upokojenk, ki je tako aktivna
za svoja leta, kot je bila Tinca Mariniè. Skoraj ne bi moglo biti drugaèe. Mislim, da je to zelo lepa gesta
in tako bo Tinca e naprej v naem
spominu.
Imate tudi skupino mamic. Kaj
pa moki?
Ta skupina je namenjena vsem plesalcem po tridesetem letu, tako
enskam kot tudi mokim. al pa
nismo imeli prijavljenega nobenega mokega, tako da se je ime mamic kar prijelo. Vsi moki, oèki,
fantje ste lepo vabljeni, da se nam
pridruite.
V Kanalu vsaj trenutno ni
pravega zanimanja za hip-hop.
Zakaj?
Foto: Osebni arhiv

Kristina Fabijan

Moram reèi, da glede na to, da
treniramo samo enkrat na teden,
so to odlièni rezultati. To je ljubiteljska skupina, ki tekmuje na olski
ravni. Glede na to, da imamo e
izkunje, upam, da bodo rezultati
tudi letos...

Upokojenska skupina Tince iz Deskel

Foto: Osebni arhiv

Ja, v Desklah so vse generacije ples
vzele zelo resno. Otrok je veliko,
vsako leto veè in dosegajo odliène
rezultate. Naa plesalca iz Deskel
sta bila dve leti nazaj v parih na
olskem plesnem festivalu tretja,
lani pa so bili otroci v skupnem
setevku prav tako tretji. Tudi posamezniki so na internih tekmovanjih
vsako leto pobrali pokal. Tu so
e Tince, upokojenke iz Deskel, ki
so znane e tudi v sosednji Italiji.

Najmlaji hip-hoparji

Foto: ZOSO, Damijan Simèiè

Foto: ZOSO, Damijan Simèiè

Tudi Tince pleejo hip-hop

Plesna skupina gibènih mamic

Ne bi znala odgovoriti. Moram pa
povedati, da tudi Kanalci, predvsem mlaji plesalci, hodijo v Deskle
na treninge.
Z vao skupino v navijakih
plesih, ki vkljuèuje osnovnoolce
v vijih razredih ter srednjeolce,
boste oktobra nastopili na
evropskem prvenstvu v Parizu.
Kako se na ta pomemben
dogodek pripravljate in kakni
so vai naèrti?
Pripravljamo se e od sredine avgusta. Imamo vsakodnevne treninge.
Je precej naporno, tako zame kot
tudi za plesalce in za stare. Tudi
v prihodnje e imamo naèrte:
marca mednarodno tekmovanje v
Italiji, junija dravno prvenstvo in
e kaj
Najmlaja tekmovalna skupina
v hip-hopu je osvojila drugo
mesto na dravnem prvenstvu
v street showu, tako da jo
novembra èaka svetovno
prvenstvo v Ukrajini. Kaj si

obetate od tega tekmovanja?
To je za nas prva takna izkunja.
Prièakujemo predvsem veliko zabave, èe bo pa e dober rezultat, toliko bolje.
Kje sicer nastopate z vaimi
skupinami? Kje vas lahko
sreèamo?
Bolje bi bilo vpraati, kje nas ne
sreèate. Nastopamo povsod, na
krajevnih praznikih, raznih prireditvah
Na naslednji nastop bo
dobrodelni in sicer 15. oktobra na
Bevkovem trgu.
Kdo se lahko vkljuèi v vae
skupine in kako to narediti?
Vkljuèijo se lahko prav vsi, ki si elijo plesati. Starostne omejitve ni.
Dovolj je, da poklièete na telefonsko tevilko: 040/353-080 ali pa
nam piete po elektronski poti:
kre.art@hotmail.com.
Marko Lazar
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Andrej Kovaèiè, novi kapetan OK Salonit Anhovo-Kanal

Z uspehi Salonita do reprezentance
Biti kapetan je prav gotovo èast, hkrati pa tudi obveznost. Trener
Dragutin uker mi je zaupal kapetanski trak, ker sem zrastel v tem
klubu, trenutno pa sem tudi najstareji domaèi igralec v ekipi, je klepet zaèel 29-letni sprejemalec Salonita, ki mu je po igralski upokojitvi
kapetansko vlogo prepustil Nikola Vidiè - Nikè.
Sprauje: Marko Lazar
Slike: Borut Jurca

Kapetan A. Kovaèiè

elimo se uvrstiti v finale dravnega in pokalnega tekmovanja Slovenije, hkrati pa tudi na zakljuèni
turnir interlige. V evropskem tekmovanju se bomo skuali prebiti
èim dlje.
Prvi nasprotnik Salonita v Evropi
bo Dinamo iz Bukarete. Bo
mogoèe preskoèiti prvo oviro?
Trenutno ekipe e ne poznamo.
Potrudili se bomo, da se uvrstimo
v osmino finala pokala CEV, v nasprotnem primeru pa bomo z evropskimi tekmami nadaljevali v
pokalu Challenge. Prvo tekmo igramo 17. novembra v domaèi dvorani, teden dni pozneje pa bomo
gostovali v romunski prestolnici.
Najbr bi bilo bolje, èe bi najprej
gostovali. Vseeno upam, da nam
bo uspelo.

Kanalski odbojkarji z vodstvom kluba pred novo sezono

Ekipa je poleti doivela precej
sprememb. Kako bi jo ocenil?
Je bolja ali slaba v primerjavi
z lansko?
Res je, kar sedem, osem igralcev
je novih. K prvi ekipi se je prikljuèilo
tudi nekaj obetavnih domaèih igralcev, ki predstavljajo prihodnost
kanalske odbojke. Mislim, da smo
se na doloèenih pozicijah dobro
okrepili. Ekipa ni niè slaba od lanske in dovolj kakovostna, da lahko
izpolni zadane cilje.
So bile priprave uspene?
Dobro smo trenirali. Baziène priprave so najteje in hkrati zelo pomembne. Ko le ne bi bilo pokodb
Tudi v novi sezoni vas èaka
tekmovanje na tirih frontah; v
domaèem prvenstvu in pokalu,
v interligi ter v evropskem
pokalu CEV. Kakna so
prièakovanja?

Pred leti je Salonit krojil tudi vrh
srednjeevropske lige, v zadnjem
obdobju pa ste v tem
tekmovanju uvrèeni pri repu.
Bo v novi sezoni drugaèe?
Lani smo al zaspali na prièetku lige, ko e nismo bili v popolni zasedbi oziroma so nas pestile pokodbe. V drugem delu smo igrali
zelo dobro, nenazadnje smo pred
domaèim obèinstvom premagali
tudi finalista pokala Challenge, zagrebko Mladost. Dokazali smo,
da sodimo vie, kot smo bili uvrèeni. Letos raèunamo na uvrstitev
na zakljuèni turnir.
OK Salonit je doslej osvojil 12
lovorik; pet naslovov dravnega
prvaka ter sedem pokalnih. Ali
morda ve, kdaj je bil Salonit
nazadnje dravni prvak? Kdaj
bo napoèil èas za 13. zvezdico?
Morda e v tej sezoni?
Èe se ne motim, dravni prvaki
smo bili leta 1999 pod vodstvom

Kanalci obljubljajo napete tekme in zmage

Mija Vukoviæa. Kasneje smo e
trikrat osvojili pokalni naslov, nazadnje pod vodstvom sedanjega
trenerja Dragutina ukerja v Kamniku. Kdaj bomo osvojili naslednjo
lovoriko je teko napovedati.
Trenutno imamo veè monosti v
pokalnem tekmovanju, saj se igra
le ena finalna tekma in lahko tudi
moènejega nasprotnika preseneti. Nenazadnje smo bili zelo blizu
uspehu e pred dvema letoma v
Novi Gorici, ko smo bili pod vodstvom Emanuelea Fracascie na pragu zmage proti favoriziranemu
ACH-ju.
Blejci imajo tudi letos daleè
najmoènejo zasedbo. Jih bo
mogoèe presenetiti?
Kot sem e povedal, na kakni tekmi e, v konènici dravnega prvenstva, ko se igra veè tekem pa veliko
teje.
Slovenska izbrana vrsta se je
pod vodstvom novega selektorja
suvereno uvrstila na evropsko
prvenstvo. Ali raèuna, da si bo
v tej sezoni tudi sam priigral
majico z dravnim grbom?
Fantje si zasluijo vse èestitke za
dobre predstave v kvalifikacijah.
Jaz sem bil v zadnjem èasu precej
pokodovan, tako da nisem mogel
konkurirati za reprezentanèni dres.
Potrudil se bom, da se v reprezentanco z dobrimi igrami v dresu Salonita znova uvrstim, èeprav se zavedam, da imam e 29 let in je to
iz leta v leto teje.
Kot si dejal, zadnje èase nisi imel
preveè sreèe, saj te je pestila
pokodba kolena. Kako se sedaj
poèuti?
Pokodba je delno sanirana. Lanska sezona je bila po tej plati kar
uspena. e vedno mi pri veèjih
naporih oteka desno koleno in èakajo me dodatni pregledi. Upam,
da bo vse v najlepem redu.
V Italiji poteka svetovno
prvenstvo za odbojkarje,
zanimiva skupina pa bo na
sporedu tudi v blinjem Trstu.
Si namerava kakno tekmo
ogledati na prizorièu?
Pogovarjali smo se, da bi si li ogledat kakno sreèanje. Mislim, da

bo tekma med Srbijo in Poljsko, ki
bo na sporedu v Trstu, prava poslastica.
Pa e tvoja napoved, kdo bo
dravni in kdo svetovni prvak?
Svetovni prvak bo Brazilija, dravni
pa
Salonit (smeh). Mislim, da
ne bi bilo prav, èe bi odgovoril kako drugaèe. elim si, da bi se nam
vse dobro poklopilo, da ne bo pokodb. Trenutno sodijo Blejci v evropski vrh in jih je zelo teko presenetiti. Mislim, da bomo lahko zadovoljni, èe se bomo z njimi dobro
kosali.
OSEBNA IZKAZNICA:
ANDREJ KOVAÈIÈ
Stanujoè: Gorenja vas 19, Kanal
Dekle: Anja
Naj odbojkar: brazilski
reprezentanèni sprejemalec Giba
Naj film: akcijski filmi
Naj glasba: meana
Naj hrana: pata
Naj pijaèa: coca-cola
Hobiji: tenis
PROJEKT SI DRZNE?
PRIDRUI SE NAM!
V OK Salonit Anhovo - Kanal bodo
v letonjem olskem letu organizirali vadbo odbojke (poleg O Kanal) e na O Deskle, O Most na
Soèi in na O Tolmin.
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Razpored Interligakega tekmovanja (MEVZA) v sezoni 2010/11:
· sobota, 9.10.: Salonit Anhovo : Hypo Tirol Volleyballteam Innsbr. (A)
· nedelja, 10.10.: Salonit Anhovo : Diamant Kapovar (H)
· sobota, 16.10.: HAOK Mladost Zagreb (HR) : Salonit Anhovo
· petek, 22.10.: Hotvolleys Vienna (A) : Salonit Anhovo
· nedelja, 31.10.: Salonit Anhovo : VK Chemes Humene (SVK)
· sreda, 06.11.: SK Posojilnica AICH/DOB : Salonit Anhovo
· sobota, 13.11.: Salonit Anhovo : OK Mladost Katela (HR)
· petek, 19.11.: Diamant Kapovar (H) : Salonit Anhovo
· nedelja, 28.11.: Salonit Anhovo : ACH Volley
· sobota, 11.12.: OK Mladost Katela (HR) : Salonit Anhovo
· sobota, 18.12.: Team Club Austria (A) : Salonit Anhovo
· nedelja, 19.12.: Hypo Tirol Volleyballteam Innsbr. (A) : Salonit Anh.
· nedelja, 02.01.: Salonit Anhovo : HAOK Mladost Zagreb (HR)
· nedelja, 09.01.: Salonit Anhovo : Hotvolleys Vienna (A)
· nedelja, 16.01.: VK Chemes Humene (SVK) : Salonit Anhovo
· sobota, 22.01.: Salonit Anhovo : SK Posojilnica AICH/DOB (A)
· sobota, 29.01.: Team Club Austria (A) : Salonit Anhovo
· sobota, 12.02.: ACH Volley : Salonit Anhovo
Vse domaèe tekme v Interligi bodo odigrane ob 19.00 v D Kanal.

OK SALONIT ANHOVO - KANAL V SEZONI 2010/11
t. Priimek
Ime
Datum rojstva Drava Viina(cm)
1 Paravan Toma 16.10.1983
Slovenija 185
2 Bektaeviæ Alen
27.12.1990
Slovenija 190
3 Orel
Aljoa 21.07.1982
Italija
192
4 Andel
Tomas 25.01.1982
Èeka
199
5 Kovaèiè
Jani
14.06.1992
Slovenija 185
6 Kovacs
Zoltan 23.08.1986
Madarska 202
7 Kovaèiè
Andrej 23.02.1981
Slovenija 190
8 abec
Damir 08.10.1983
Slovenija 196
9 Paliska
Andra 05.10.1981
Slovenija 193
10 Tomiæ
Dalibor 14.11.1986
Slovenija 193
11 Jose dos SantosIsrael
06.02.1981
Brazilija 205
12 Savièiæ
Darijo 02.07.1987
Slovenija 193
13 Krivec
Luka
21.09.1987
Slovenija 192
14 Mijatoviæ Dane
05.02.1992
Slovenija 198

Vloga
Libero
Podajalec
Sprejemalec
Korektor
Libero
Srednji bloker
Sprejemalec
Srednji bloker
Sprejemalec
Korektor
Srednji bloker
Korektor
Podajalec
Srednji bloker

Trener: Dragutin uker; Pomoènik trenerja: Leon Schilling
Fizioterapevt: eljko Kiziæ; Tajnik: Marko Bucik
portni direktor: Milo Grilanc; Predsednik: Joe Funda

enska odbojka
Odbojkarski klub (OK) Neptun je
v soboto, 11. Septembra, organiziral e tretji mednarodni turnir v
odbojki za mladinke. Sodelovale
so tiri slovenske ekipe in sicer iz
Kopra, Kranja, Nove Gorice in Kanala ter italijanski ekipi Migliaro
in Comacchio. Dogajanje na igrièu
je bilo zanimivo in hkrati igralke
pomembno, saj se bodo nekatere
ekipe, ki so sodelovale na tem turnirju kmalu pomerile v tekmovalnem delu. Zmagale so Kranjèanke,
naa dekleta pa so osvojila èetrto
mesto.
Lepo vreme je udeleencem omogoèilo, da so lahko obèudovali lepote Kanala in se prijetno druili

v parku za olo.
S tem turnirjem smo tudi vrnili
gostoljubje, ki so ga nai ekipi izkazali gostje iz Italije, ko so nas
aprila povabili na tridnevni turnir
v Ferraro.
Ob tej prilonosti bi se radi e posebej zahvalili podupanji Milici
Zimic za petkov prijeten sprejem
upana in drugih gostov obèine
Migliaro iz Italije. Za pomoè pri
pogostitvi udeleencev turnirja pa
velja posebna zahvala osnovni oli
Kanal, gostièu Kriniè in predsedniku krajevne skupnosti Kanal Marku Buciku ter ostalim sponzorjem.
Orjana tekar

Foto: O. tekar

Gostoljubni mednarodni turnir

Udeleenke 3. mednarodnega turnirja v odbojki

Tradicionalni karate

Sedmerica na desetem
pokalu za otroke

Otroka reprezentanca SZTK na Poljskem

Poljska zveza tradicionalnega karateja je od 17. do 19. junija letos
pripravila 10. Pokal za otroke v
tradicionalnem karateju. Tekmovali
so v portni dvorani Misztrow v
1.100 kilometrov oddaljenem mestu W³oc³awek. Selektor otroke
reprezentance Slovenske zveze tra-

dicionalnega karateja (SZTK) je v
izbrano vrsto Slovenije vpoklical
tudi tekmovalce karate kluba Goryu. Tako je barve naega kluba zastopalo sedem otrok: Luka Cimpriè, Tjaa Gabrèek, Kevin Podreka, Manca Urh, Andrej Valentinèiè, Manja Bezjak in Alja Markiè.

Alja Markiè

Manja Bezjak

Tekmovalci so nastopali v tekmovalnih disciplinah kata posamezno
in kata ekipno, pri èemer so prikazali zelo dobre nastope. Zaradi
stilskih razlik tako imenovanega
poljskega karateja (viji in kraji
stavi s pokrèeno zadnjo nogo) al
nismo uspeli osvojiti nobene kolajne. Najvije se je uvrstila ekipa
mlajih deèkov (Markiè, Podreka,

Valentinèiè), ki se je v sistemu eliminacij uspela prebiti v èetrtfinale
in se tako uvrstiti med osem najuspenejih kata ekip v svoji kategoriji. Posebna zahvala gre vsem donatorjem, ki so finanèno pomagali
naim tekmovalcem, da so se lahko
udeleili turnirja.
Tekst: Milan Bezjak, KK Goryu
Foto: SZTK

Zakljuèek poletne tenike lige

V soboto, 11. septembra 2010, se je konèala tudi poletna tenika
liga v Desklah. Na igrièu so se odigrale e zadnje tekme lige, ki
je bila organizirana za èlane Tenikega kluba Deskle. V ligi je igralo
23 èlanov in èlanic TK Deskle. Tekme so bile odigrane v 11. krogih.
Igralci in igralke so bili razdeljeni v tri skupine.

port
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4X Plave - Pokal Slovenije v 4krosu

Domaèe slavje Medveèka
PLAVE  Veliko tevilo gledalcev je v soboto, 21. avgusta, spremljalo
na tretji dirki za pokal Slovenije v 4krosu napeto predstavo, v kateri
ni manjkalo hitrosti, dolgih skokov in tudi padcev.
Pie: Andra Kraèek
Sliki: Vanja Kodermac
veniji - Borut Roiè (Turboracing)
in Martin Kraèek (4xPlave.com).

Dirko v organizaciji portno rekreativnega drutva Loice podpirata
Obèina Kanal ob Soèi in Krajevna
skupnost Deskle Anhovo. Sponzorji
prireditve so Elektro Primorska,
Soke elektrarne Nova Gorica,
Commencal, Scott, Bisport.
Rezultati èlani + mladinci:
1. Kristjan Medveèek (KK Èrn trn)
2. Luka Novak (Enduro Maxxis)
3. Andrej Bratina (KK Èrn trn)
4. Matija Stupar (KK Èrn trn)
Rezultati amaterji:
1. Walter Zeidler (Avt, Racing Team
Styria)

portni twirling klub Deskle

Na intenzivnih
poletnih pripravah

Po zasluenih poletnih poèitnicah in nabrani novi energiji so desklanske
twirlarice e zaèele z novo sezono.
Zapisali: Suzana uligoj, Karmen Maffi
Foto: Tina Kogoj

(COD) Burja v Seèi. Dekleta so
na priprave pripeljali stari. Sprejeli
so jih prijazni uslubenci doma in
èudovito okolje na umetniki Formi
Vivi, od koder se je odpiral prelep
razgled na poletno ivahni Portoro in Seèoveljske soline. Stanovale
so v bungalovih. Okolica doma s
portnimi igrièi in portna dvorana IMC Piran sta nudili ugodne
pogoje za kakovostne treninge, ki
so vsak dan trajali pet do est ur.

Najstareje twirlarice v Tolminu

Konec avgusta se je 31 mlajih
twirlaric udeleilo petdnevnih intenzivnih priprav v domu Centra
olskih in obolskih dejavnosti

Proga Luku Krs za 4kros v Plavah je dolga priblino 300 metrov.
Na njej je sedem skokov, najdalji merijo veè kot deset metrov, in
pet ovinkov.
4kros je ena izmed tirih disciplin v gorskem kolesarstvu, priznanih
s strani UCI (Mednarodne kolesarske zveze). 4kros je eliminacijska
disciplina, kjer tirje tekmovalci istoèasno dirkajo en ob drugem na
isti umetno narejeni progi. Med dirko je dovoljen nenameren kontakt
med njimi, kar naredi samo dirko zelo zanimivo in atraktivno za gledalce. Tekmovalci najprej vozijo kvalifikacije, v katerih se doloèi tartni poloaj v finalu. Prvih 32 se uvrsti na dirko, kjer se tekmovalci
razdelijo v skupine po tiri. Prva dva tekmovalca napredujeta v naslednjo rundo, druga dva pa izpadeta. To se ponavlja do finala, ko
se odloèi o konènem zmagovalcu.

Seveda pa so dekleta nala èas tudi za skok v toplo morje, za druenje med seboj in za zabavne igre. V prostih veèernih urah so se
izobraevale ob analiziranju nastopov z letonjega dravnega prvenstva in evropskega pokala.
Pet dni lepega vremena je gotovo
botrovalo, da so se dekleta utrujena, a zadovoljna odpeljala domov.
Najstareja skupina pa je imela v
mesecu septembru tridnevne in-

Finalna vonja èlanov in mladincev

tenzivne priprave v COD domu
Soèa v Tolminu. Priprav so se
udeleila dekleta, ki trenirajo e
12 let: Angelika Koncut, Anja Rustja, Ana Breèak, Ana Brezigar,
Marjana uligoj, Urka Kodelja,
Katarina Kodelja in Ana Kaèek.
Trenirale so v portni in plesni dvorani C Tolmin.
Twirlarice so pridobivale kondicijo,
osvajale nove twirling elemente,
nabirale nove ideje in sestavljale
nove toèke za nastope. Trenerke

so se strinjale, da so priprave uspele, da so se dekleta veliko nauèila
in se v celodnevnem medsebojnem
druenju prijateljsko povezala.
V telovadnici O Deskle je klub pripravil avdicijo za nove mlade èlane.
Vpisalo se je devet deklet starih
od 6 do 8 let, ki so e zaèele s treningi. Tudi ostala dekleta pridno
trenirajo, ker jih èaka velika prireditev ob 15-letnici twirlinga, ki bo
20. novembra letos v portni dvorani v Kanalu.
Foto: Tina Kogoj

K. Medveèek v kvalifikacijah

Na veselje veèine domaèih gledalcev je Kristjan Medveèek (KK Èrn
trn) osvojil prvo mesto v velikem
finalu. Njegov najveèji tekmec na
dirki Luka Novak (enduro Maxxis)
si je ele v zadnjem zavoju zagotovil drugo mesto pred Andrejem
Bratino (KK Èrn trn).
Zanimivi boji so bili tudi v amaterski konkurenci, kjer so tekmovali
tudi predstavniki Avstrije in Madarske. Z izjemnimi tarti iz vrat je
zmago odnesel Avstrijec Walter
Zeidler (Racing Team Styria). Za
njim sta v cilj s skoki in skozi ovinke
pripeljala  po mnenju mnogih tekmovalcev po najlepi progi v Slo-

Monika Hrastnik je po odstopu
Mete Jakopiè (4xPlave.com) ostala
brez konkurence. Prav tako sta bila
brez konkurence Luka Kljun (KK
Ribnèan) v kategoriji do 15 let in
Walter Zeidler ml. (Racing Team
Styria) v kategoriji do 12 let.

2. Borut Roiè (Turboracing)
3. Martin Kraèek (4xPlave.com)
4. Andra Kraèek (4xPlave.com)

Tekmo 4x Plave 2010 za pokal
Slovenije v 4krosu je pripravilo
portno rekreativno drutvo Loice
in je ena od tirih dirk, ki so zdruene v Pokal Slovenije pod okriljem Kolesarske Zveze Slovenije.

Utrujene, a zadovoljne s petdnevnih priprav v Seèi

kriem-kra
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Ob 210. obletnici Stanièevega prvopristopnitva

Na Watzmann, nemki Triglav
Foto: Marko Valentinèiè

V davnih èasih je ivel okruten kralj po imenu Watzmann, ki ni maral ne ljudi ne ivali. S svojimi krvoloènimi psi se je podil po gozdovih in
pred njimi ni bil varen nihèe. Za njimi pa so dirjali ena in njegovih sedem otrok, okrutnih kot on sam. Nekoè so podivjani psi napadli in umorili
pastirjevo mlado druinico, kralj pa se je ob tem hudobno smejal. Takrat je Bogu polo potrpljenje; kralja in njegovo druino je spremenil v
gore, ki e danes kot veèni opomin stojijo tam.
Pie: Alenka Pergar

Veèglavo pogorje Watzmann-a v sonèni bleèavi

Berchtesgadenske Alpe, vzhodne
Bavarske Alpe, sestavlja devet gorskih verig, od katerih je pogorje
Watzmann najbolj znano, zavzema
pa tudi osrednjo lego. S svojimi
2.713 metri Watzmann slovi kot
drugi najviji vrh Nemèije, zaradi
nedosegljivosti pa je e od nekdaj
burkal èloveko domiljijo, ki je
okrog njega spletla legendo.
Domiljijo pa je dodobra razburkal
tudi Valentinu Stanièu, doma iz
Bodrea pri Kanalu ob Soèi, takrat
mlademu tudentu teologije v
Salzburgu, sicer pa vsestranskemu
uèenjaku, èlovekoljubu, hribolazcu
in alpinistu, ki so ga e posebej
privlaèili nedostopni vrhovi. Nekje
med 8. avgustom in 6. septembrom 1800 naj bi se Staniè odpravil
na predvrh Watzmanna, Hocheck,
motilo pa ga je, da mu je do takrat
e neosvojena Mittelspitze zapirala
pogled na Veliki Klek/Großglockner, na katerem je s prvopristopniki
stal nekaj dni prej. Tako se je po
skrajno nevarni in dotlej e neprehojeni poti odpravil naprej ... in
dosegel najviji vrh Watzmanna,

izmeril njegovo viino in natanèno
opisal pot.
Po poteh najveèjega alpinista
svoje dobe
Dr. Arnot Brilej je zapisal 
Valentin Staniè, Prvi slovenski alpinist, Gore in ljudje, 1947:Valentin
Staniè je bil najveèji evropski alpinist svoje dobe. Ne Nemci ne Anglei, ki so imeli najpomembneje
odkrivalce Alp v drugi polovici 19.
stoletja, v zaèetku tistega stoletja
nimajo osebnosti, ki bi se lahko
vsaj priblino postavila ob bok temu gorniku in gornikemu pisatelju ... Samoten hodi v gore, samoten odkriva prvenstvene pristope,
samoten pleza, samoten tei in
zadovoljuje eljo po dejanju, pustolovèini, doivetju, nevarnosti,
prvenstvu, tisto eljo, ki je k velikim
dejanjem in storitvam gnala posameznike, drube, ljudstva. Lahko
bi rekli, da smo imeli e takrat svojega Tomaa Humarja.
Prav tja smo se namenili tudi mi.
e od daleè sem jih ugledala, gruèo

gorikih gornikih navduencev;
okrog njih so bili kot menhirji posejani prenapolnjeni nahrbtniki in
zaèutila sem tisto, tako znano vsakièno vznemirjenje, ki ga prinaa
prièakovanje nove pustolovèine.
Nekateri so se na Watzmann e
povzpeli, nekateri e veèkrat, za
veèino pa je tura predstavljala e
neznan gorski svet. In seveda je
nas, tiste, ki gremo prviè, zanimalo,
kako je tam
In smo radovedno
spraevali.
Konèno je prispel avtobus, ob njegove ipe pa radovedno prilepljena
e moèno razigrana druèina ajdovskih planincev. Nekako smo
stlaèili nahrbtnike in gojzerje v e
kar zapolnjen prtljanik in okrog
enih zjutraj konèno krenili na pot.
Zavijugali smo po Soki dolini in
postopoma se je avtobus, spotoma
so se nanj povzpeli e zadnji, kanalski planinci, napolnil tako rekoè
do zadnjega kotièka. Meje drav
so neopazno ostajale za nami in
po predetih urah se je prièelo izrisovati turobno, deevno jutro. V
Berchtesgadnu so nas ljudje prièakali z deniki. Ni nas preveè vleklo

v vlano jutro.
Do Orlovega gnezda
Veèglavo pogorje Watzmann se
dviga iznad slikovite alpske doline
Berchtesgaden in njenega èarobnega jezera Königsee in ustvarja
romantièno gorsko kuliso, ki je
sloves tega konca sveta ponesla
daleè v svet. Leta 1978 je bilo obmoèje proglaeno za Narodni park.
Ob vznoju Watzmanna poèiva v
strme stene zajedeno, fjordsko
razpotegnjeno, 8 kilometrov dolgo
in do 188 metrov globoko ledeniko jezero Königsee. Na njegovem
koncu, na ravninskem polotoèku,
sameva baroèna romarska cerkvica
svetega Jerneja (zgrajena l. 1700),
in zdi se, kot bi se dvigala naravnost iz vodne gladine. Zaradi strmih sten vsenaokrog je dosegljiva
le z ladjico na elektrièni pogon.
Berchtesgaden pa ni tako obiskan
le zaradi presekov narave, slovi
namreè tudi po rudniku soli, ki
deluje e od leta 1517 in si ga je
z vlakcem in v oblaèilih rudarjev
mogoèe ogledati. Za turiste sta

kriem-kra

Skozi gozd proti koèi Watzmannhaus

zanimiva tudi planinski in narodni
muzej.
Najobskurneja turistièna atrakcija
pa je prav gotovo Orlovo gnezdo
(Adlersnest), Hitlerjeva rezidenca,
zgrajena visoko na hribu Obersalzburg (1.835m), na toèki, od koder
so se s kamnite terase nacisti nekdaj razgledovali po germanskih
lepotah, slavili zmage in menda
tam celo naèrtovali napad na Sovjetsko zvezo.
in h koèi Watzmannhaus
Po nekakni sreèi se je de unesel,
oprtali smo si nahrbtnike in kolona se je prièela vzpenjati skozi
gozd. Sprièo slabega vremena je
bil cilj tega dne le koèa Watzmannhaus (1930 m), do samega vrha
pa naj bi se povzpeli naslednjega
dne. Vendar nebo ni bilo dolgo
usmiljeno in iz nizkih oblakov je
kmalu spet prièelo preti.
Nahrbtnikom smo nadeli nepremoèljiva zaèitna oblaèila vseh
barv, sami pa se ogrnili v pelerine,
tako da je zdaj e moèno razprena
kolona izgledala kot druèina ivopisanih balonov, ki se poèasi dviga
proti nebu. Gozd so zamenjali soèni, mokri paniki, polni zeliè in
gorskega cvetja, z njih pa so nas
ravnoduno opazovale krave.
Koèa Watzmannhaus je s prednjo
stranjo obrnjena proti prijazni
kotanji in pogorju, s hrbtom pa
postavljena na sam rob prepada.
Na prvopristopnika spominja bronasto obeleje, ki je vzidano na
njeno proèelje, na njem pa v nemkem in slovenskem jeziku pie:
Valentin Staniè (1774-1847), prvopristopnik na Watzmann 
Mittelspitze, alpinist in raziskovalec
Vzhodnih Alp.
Spominsko ploèo je leta 1999, ob
dvestoti obletnici prvopristopnitva - ker je bilo do takrat e nejasno, ali je Staniè osvojil vrh l. 1799

ali 1800, se je praznovanje prièelo
leta 1999, kasneje pa je Dr. Tatjana Peterlin Neumaier ugotovila,
da se je to zgodilo l. 1800 postavilo
Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije. Tudi v koèi ima Staniè
svoj kotièek s portretom in slovensko zastavo (naroèiti je mogoèe
tudi Stanièevo enolonènico), slovenski planinci pa so v njej zelo
dobrodoli. Zaradi vremena je bila
koèa nabito polna, nas pa je e
èakal slovenski kotièek. Za ipami

je bila zgolj bela megla, mi pa smo
posedli naokrog, jeziki so se razvezali, mize obloile z dobrotami,
seveda ni manjkala pesem, nepogreljiva spremljevalka slovenskih
planincev.
Proti vrhu
Na vrh naj bi krenili e navsezgodaj. Napovedan je bil sonèen dan,
vendar jutranji pogled skozi okno
ni obetal. A kmalu se je nebo prièelo jasniti in ob petih in nekaj èez
smo, kar brez jutranje kave, krenili
navzgor. Po kaknih dveh urah
vzpona po skalnato gruènatem
poboèju, ki je bilo na strmejih odsekih zavarovano z jeklenico, smo
dosegli Hocheck (2.651 m).
Nenadoma se je pred nami prikazal
sam glavni vrh, Mittelspitze (2.713
m), ki se je ponosno dvigal in vabil
e vie, njegov kri pa je poblistaval
v soncu. Velièastna narava je bila priljubljen motiv romantikov,
saj so v njej èastili povzdignjenost
nad obièajnim ivljenjem. Tako si
je Watzmann za motiv izbral celo
Caspar David Friedrich (l. 1824)
slovit nemki slikar v èasu romantike.
Samo za pogumne
Veèina se je opremila z varovalnimi
pasovi in s èeladami, nekateri pa
smo se iz taknih in drugaènih razlogov odloèili, da poèakamo tu.
Nadaljevanje predstavlja zavarovana plezalna pot, ki vodi prek izpostavljenega grebena, nato pa se ob

jeklenici strmo vzpne do samega
vrha. Pogorje je sestavljeno iz treh
glavnih vrhov: Hocheck (2.651 m),
Mittelspitze (2.713 m) in Südspitze
(2.712 m). Ker triglavi Watzmann
s svojimi grebeni nekoliko spominja na na najviji vrh, so ga slovenski gorniki poimenovali nemki
Triglav. Slovita in zloglasna je Watzmannova vzhodna stena, saj s
svojimi 1.800 metri predstavlja
najvijo steno vzhodnih Alp, alpinistièni vzponi nanjo pa so terjali
e veliko ivljenj. Z oèmi smo sledili
drobnim postavam, ki so se priblievale vrhu, dokler se na njem niso
izoblikovale v oddaljen grozd in
samo slutili smo lahko zadovoljstvo, ki jih je prevzelo ob doseenem cilju in ob irnih razgledih èez
vrace. Z Watzmanna se namreè
vidi sam Veliki Klek/Großglockner.
Spet pri koèi smo se, kako drugaèe
kot prejnji dan, utrujeni in zadovoljni predajali sonènim arkom.
S terase se je nudil bizaren pogled
na nasprotno stran doline, kjer je,
trdno vkopano v hrib, stalo Orlovo
gnezdo.
Sestopa v dolino  kot je to obièajno  kar ni hotelo biti konca. Po
neskonèni hoji se je, izza debel,
nekje na dnu, zasvetlikala hladna
in mirna jezerska gladina. Za ladjico in obisk cerkvice sv. Jerneja smo
bili paè prepozni, al smo se tudi
pred Orlovim gnezdom znali pred
zaprtimi vrati. Tako smo spili e
zadnje pivo, Watzmann pa je zaèel
postajati spomin.
Foto: Bogdan Lozar

Foto: Marko Valentinèiè
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Po skalnato gruènatem poboèju na Hocheck

za mostom
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Kulturna dedièina

Staniè v smrdeèi lui, Èargo
ob oko in uhelj
Obèina Kanal ob Soèi praznuje svoj obèinski praznik 29. aprila v spomin na ivljenjsko delo velikega èloveka, duhovnika,
alpinista in prosvetnega delavca Valentina Stanièa, ki se je
rodil v Bodreu pri Kanalu. Tako pie na obèinski spletni
strani. Vse lepo in prav, toda Marinka Markiè iz Kanala se
nad odnosom in skrbjo do tega spominskega obeleja naemu vélikemu rojaku zgraa: Tam se ob vsakem deevju nabere velika lua, ki ostaja veè èasa in iz nje zaudarja. Klopca je
potrebna popravila, pa tudi prostor okoli Stanièevega spomenika
je vedno zasièen z avti.
Podobno pozabljen od vseh je tudi spomenik naemu slikarju
Ivanu Èargu v parku ob glavni cesti, dodaja e Markièeva. Reve
je ostal brez oèesa in uhlja. Zakaj Obèina kae tak maèehovski
odnos do te nae kulturne dedièine, se sprauje marsikdo v
Kanalu.

Nad Èargovim oblièjem se izivljajo

Popolnoma se strinjam, da mesti, kjer sta Valentin Staniè in
Ivan Èargo, nista dostojni njune velièine, odgovarja upan kanalske obèine Andrej Maffi in dodaja: Se pa zavedamo, da je
premikanje tako pomembnih spomenikov zelo obèutljivo dejanje,
zato pridobivamo mnenje stroke in prebivalcev.
Tako bo Stanièev spomenik vkljuèen v celovito prenovo trga v
Kanalu, Èargov pa je po mnenju stroke galerijski tip spomenika
in sodi v zaprt prostor, pravijo e v obèinski upravi. Zato so tudi
v dogovoru s kiparjem Mirsadom Begièem, da jim pri prestavitvah spomenikov strokovno pomaga, s èimer bi Kanal maksimalno
izkoristil vrednost vseh kipov v obèini.
Sicer pa je obèina namenila sredstva za obnovo strehe na Lukèevi
hii, za ohranitev sakralne dedièine, izdelavo spominske ploèe
veteranom vojne za Slovenijo in za restavriranje freske na hii
Brdo 1 na Kambrekem, dodajajo e v kanalski obèinski upravi.
(vp)

Spomenik Stanièu ujetnik brezbrinosti
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