Cenjene obèanke in obèani!
Leto je naokrog. Vsem se zdi, da zelo hitro.
Tempo ivljenja je neusmiljen in vèasih imamo
premalo èasa drug za drugega. Tako v druini,
na delovnem mestu ali v okolju, kjer ivimo.
Naj bodo praznièni dnevi èas in prilonost, ko
lahko te stvari popravimo.
elim Vam obilo osebne sreèe in zdravja, da
bomo lahko vsak po svoji moèi prispevali k
lepi in svetleji prihodnosti.

praznièna izdaja

Vesel boiè in sreèno v letu 2009.
upan Andrej Maffi

Foto: Damijan Volk
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Razsvetljene ulice,
kaj pa ljudje?
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Zadnji dnevi so prav niè èloveki, pravi novi slovenski zunanji
minister Samuel bogar.
Doma je iz Deskel.
Veè na str. 4

... Z MOSTA ...
Prazni(èni) um
Vozièki jeèijo v mrzliènih prièakovanjih. Na vsakem koraku mamljiva ponudba, bleèava, lip.
Oèi hlastajo z iztegnjenimi rokami. Akcija tu,
akcija tam! Cene padajo, denarnice se tanjajo.
Nori december, zamahnejo drubeni kronisti.
Nor je ta svet, odgovarjajo duebriniki.
Karavana umet(el)nega ongliranja s èlovekovimi
potrebami pa grabi naprej. Ko je kriza, e bolj
agresivno!
Opazke o psihozi potrate, prestia, hedonistiènega razvrata in eshatolokega poka spremljajo
zamaknjeni nasmeki, prezirljivi pogledi, vdanost
v sreèni trenutek obrata. So paè prazniki in prilonosti za drobne naslade in obdarovanja, se
vrstijo razlage.
Prazni(èni) um ne rabi raison d'etra, da bi osmislil in upravièil ravnanja ljudi, ki se drenjajo
pred blagajnami, na hladnih in okinèanih ulicah
ali tonejo v pijanih veseljaèenjih.
Tradicija izgublja oziroma je (e) izgubila pristni
sijaj patine in postala kièasta.
Kritièni Um izginja v oddaljenih obzorjih. Toda
njegov glas se dotakne vsakega, ki mu je voljan
prisluhniti. Skromno, nevsiljivo, doiveto. Kot
Boièku, ki z otrokih lic razpiha zlati prah cenene in posiljene pozornosti, namesto nje pa
vdihne ljubezen in spotovanje do enostavnih
in preprostih resnic. Nalik tej, da kolikor iskreno
da iz Srca, toliko iz njega dobi. In toliko v vesolju èlovekega reda in praviène metafizike tudi velja.
Valter Pregelj

Od izroèila do potrone
duhovnosti
KANAL  (Pred)novoletni dnevi so povezani z zimskim
sonènim obratom in so jih èastili e stari Rimljani.
V èasu, ko v naravi vladata tema in nerodovitnost,
so ljudje vedno priigali ogenj, darovali blinjim in
umrlim ter skrbeli za bolje medsebojne stike. Od
tod morda dvojnost tega èasa. Na eni strani duhovnost, poglabljanje vase, negotovost in èièenje, na
drugi pa poveèana druenja, prazniène gostije, kraenja in obdarovanja.

Robertu in Alenki Hvalica iz
Roèinja se je dvojna sreèa
zgodila dvakrat. V druini
jih je tako est.
Veè na str. 11

Zame je pomembno, za koga nekaj kupim. Vesela
sem, èe nekoga osreèim. Rada imam drobne pozornosti, kajti velika, draga darila èloveka bremenijo èe jih sprejme ali èe jih mora dati, pravi Bogdana
Kos iz Roèinja.
Duhovnost adventa in poglobljeno prièakovanje
Svetega veèera v krèanstvu sodita v intimni svet
posameznika, medtem ko so miklavevanje, boiè,
silvestrovo, Novo leto in Sveti trije kralji prazniki, ki
so se vedno bogato in pestro izraali tudi navzven.
Advent je èas priprave na boiè. Ta èas prièakovanja
poivlja simbolika adventnega venca, ki je priljubljen
tudi po naih domovih. Advent je torej èas, ko prièakujemo rojstvo Bojega sina, poudarja kanalski
upnik Robert Uaj.
Boièni veèer in boiè sta vrhunec decembrskega
praznovanja  tako v intimno duhovnem kot pozunanjenem smislu.
Darja Skrt
Irena Hoèevar Kriniè
Veè na str. 12 in 13

Objem, stisk rok, pogled v oèi,
bliina, ki greje, naj glasno govori,
da za sreèo, radost, hrabro ime
tejeta iskrenost in odprto srce.
Doivet, zaupen boiè in uspehov
polno 2009
vam eli urednitvo Mosta.
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Projekti za podeelje

Ko zadii po kolaèu in obleki

Politika EU se je v èasu priprav na programsko obdobje 2007 - 2013 na podroèju kmetijstva usmerila k podpori celovitega razvoja podeelja.
Pri tem je upotevala program Leader, ki pomeni poseben pristop k spodbujanju razvoja podeelja in se ga izvaja na lokalni ravni ob dejavni
vlogi lokalnega prebivalstva.
Pie: Nika Testen
Poudarek je na razvoju in trenju lokalno tipiènih izdelkov, pridelkov
in storitev na podeelju, krepitvi znanja, razvoju turistiène infrastrukture
na podeelju, revitalizaciji in varovanju naravne in kulturne dedièine.
Lokalna razvojna strategija za hriboviti del Severne Primorske obsega
obmoèja obèin Kobarid, Bovec, Tolmin, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soèi
ter obmoèje Trnovske in Banjke planote v Mestni obèini Nova Gorica.
Obèina Kanal ob Soèi se je v letonjem juliju odzvala javnemu pozivu
Lokalne akcijske skupine (LAS) za razvoj in sicer za projekte v letu 2008.
V sodelovanju s projektnimi partnerji TD Kolovrat-Lig in Osnovno olo
Kanal so prijavili projekta Marijaceljski kolaè in Kanalska obleka za
posebne prilonosti. Programski odbor Las za razvoj je za oba projekta
odobril sofinanciranje in s tem je lokalna skupnost pridobila sredstva
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeelja. Vrednost obeh
projektov znaa 40.000 evrov.
Od pristopa 'Leader' prièakujemo 70-odstotno sofinanciranje. S
projektoma bomo prispevali k ohranjanju kulturne dedièine, k veèji
prepoznavnosti obèine in k dodatni ponudbi novih produktov, pravijo
v kanalski obèinski upravi.
V sodelovanju s tolminsko enoto Zavoda za gozdove Slovenije prijavljajo
v okviru Las-a za razvoj podeelja e projekt Gozdna uèna pot, skupaj
z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo pa pripravljajo izobraevalne
delavnice na temo razvoja podeelja, ki bodo potekale po razliènih
mestih na Severnem Primorskem.

Kanalska obleka za posebne prilonosti

Prostorski naèrt obèine

Zbiranje pobud, elja in strokovnih podlag

Na podlagi Zakona o prostorskem naèrtovanju, ki je bi sprejet v letu 2007, so obèine zavezane do konca leta 2009 sprejeti nov prostorski
akt - obèinski prostorski naèrt (OPN). Ta bo nadomestil sedaj veljavne prostorske akte obèine  dolgoroèni plan in srednjeroèni drubeni plan
ter prostorske ureditvene pogoje. Obèina Kanal ob Soèi je z objavo Sklepa o pripravi obèinskega prostorskega naèrta (Ur.l. RS t. 79/08) uradno
zaèela s postopkom sprememb planskega akta oziroma s pripravo povsem novega prostorskega naèrta obèine.
Pripravila: Nives Prijatelj, direktorica obèinske uprave
Sliki: Bruno Bizjak
cer demografske tudije, ekonomsko-geografske in komunalnoenergetske tudije, analize razvojnih monosti, tudije ranljivosti
prostora, lokalno energetskega
koncepta, analize razvojnih pobud,
razvojnih potreb in monih dejavnosti za obèino, analize poselitve in drugih strokovnih usmeritev. Vse to smo zaupali v izdelavo
zunanjim izdelovalcem oziroma
podjetjem: Struktura d.o.o., Golea
d.o.o. in Koda d.o.o..
Na obèini smo zaèeli zbirati tudi
pobude zainteresiranih obèanov,

pravnih oseb, zdruenj ter krajevvnih skupnosti za spremembo namenske rabe prostora.
Do sedaj smo pridobili tudijo o
analizi razvojnih monosti (za demografijo,naselbinsko mreo in
gospodarstvo), ki smo jo 19. novembra 2008 predstavili odboroma obèinskega sveta (Odboru za
gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne slube ter Odboru za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremièninami).
Zadnjemu bo potrebno zaradi nesklepènosti ponoviti predstavitev

omenjene tudije.
Izdelan je tudi delovni osnutek tudije o ranljivosti prostora. Ta bo
podlaga za presojo o sprejemljivosti razlièic prostorskega razvoja
iz vidika varstva okolja. Druge
strokovne podlage naèrtujemo pridobiti do konca leta. Skupaj bodo
predstavljale osnovo za postavitev
strategije razvoja obèine in skladno
s sprejeto strategijo dokonèanje
prostorskih aktov, ki bodo omogoèali njeno izvajanje oziroma uresnièevanje.

Nives Prijatelj

Ena od pomembnejih nalog obèine je naèrtovanje prostorskega razvoja s sprejemanjem ustreznih
aktov, ki so hkrati tudi pomemben
intrument za pospeevanje gospodarskega razvoja. Prav taken
poudarek pa je - tudi zaradi alostne preteklosti, ki se kae v veliki
obolevnosti za azbestozo  potrebno v tem okviru nameniti varstvu
okolja.
Obèina je trenutno v postopku pridobivanja strokovnih podlag in si-

V premislek: Kako naj se v prihodnje razvija kanalska obèina?

NA(ZA)GOVOR

Svetovni splet v vsako
gospodinjstvo
Zagotovitev prikljuèka na svetovni splet vsakemu gospodinjstvu do
septembra 2009 ne bo uresnièen, ker je naloba presegla naèrtovane
stroke. Tako je namesto z javnim razpisom upravièenih 3.000 evrov
prilo na gospodinjstvo skoraj 6.000 evrov.
Zato poteka iskanje drugih monosti za izpeljavo tega projekta.
Kristina Mariniè

Proraèun 2009

Nalobeno usmerjen
osnutek

Obèinski svet Obèine Kanal ob Soèi je e obravnaval osnutek proraèuna
za leto 2009, ki je zelo investicijsko naravnan. V njem bo dobrih 9,7
milijona evrov prihodkov.
Pie: Metoda Humar

Foto: Nataa Ozebek

Prihodki so za 40 % veèji kot prejnje leto, predvsem tudi zaradi 2,6
mio evrov evropskih sredstev, ki so namenjena za sofinanciranje graditve
odprtega irokopasovnega omreja elektronskih komunikacij. S tem
bo vsem obèanom omogoèen dostop do svetovnega spleta.
Med dravnimi sredstvi je 3,5 mio evrov glavarine (del dohodnine, ki
ga drava odstopi obèinam). Pomemben vir prihodkov so tudi koncesije
od vodnih pravic in koncesije od iger na sreèo (1,2 mio evrov).
V 11,5 milijona evrov odhodkov predstavljajo tekoèi odhodki in tekoèi
transferi 40-odstotni dele, investicijski odhodki in transferi pa 60-odstotni dele.
V osnutku proraèuna so zagotovljena sredstva za izobraevanje in programe socialnega varstva, kot paè nalaga zakonodaja, za sofinanciranje
programov kulturnih, portnih, humanitarnih in drugih drutev pa bo
obèina namenila vsaj enak dele sredstev kot v letu 2008.
Na investicijski strani proraèuna so nalobe, ki so se zaèele e v letonjem
letu. Med najveèjimi je izgradnja èistilne naprave v Desklah, ki se
sofinancira z evropskimi sredstvi, graditev prve faze parkirièa in trnice
v Kanalu ter mrlike veice v Avèah. V prihodnjem letu je na podroèju
vodooskrbe naèrtovana graditev vodovoda Lokovec  Kal nad Kanalom,
ki se tudi sofinancira iz evropskih sredstev, ureditev vrtine Drmota za
vodovod Zagora in ureditev èrpalièa Globno za vodooskrbo Deskel.
Za obnovo stare ole v Roèinju pridobiva obèina sredstva iz evropskih
skladov. Nadaljevala se bo obnova Kulturnega doma v Ligu in strehe
veènamenskega prostora na Srednjem.
Za kritje preseka odhodkov nad prihodki pa se bo morala obèina
zadoliti za 683.000 evrov.
Obèinska uprava je v skladu z novim poslovnikom obèinskega sveta
objavila na svoji spletni strani javno razgrnitev osnutka proraèuna za
leto 2009. Nanj so lahko obèani dajali pripombe med 18. novembrom
in 3. decembrom. Pripombe se bodo smiselno upotevale pri pripravi
in sprejemanju predloga proraèuna.
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Ljudmila Milica Zimic,
podupanja (SDS)

Nujno do
prostorov za mlade
in stareje
Ob imenovanju za podupanjo
me je upan Andrej Maffi zadolil predvsem za urejanje zadev na podroèju negospodarstva in za vodenje sej obèinskega sveta, za katerim je v sedanjem sklicu e polovica mandata.

Foto: N. Ozebek
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Za obèane je pomembno predvsem to, da jim obèina zagotavlja uresnièevanje najosnovnejih potreb na podroèju varstva otrok, osnovnoolskega izobraevanja, zdravstva, kulture,
porta, oskrbe s pitno vodo,
vzdrevanjem komunalnih naprav, cestnega omreja in tevillnih drugih zadev iz vsakdanjega
ivljenja v domaèem okolju.
Naa obèina zagotavlja v tem mandatu zadovoljevanje teh potreb
na ravni dosedanjih standardov, ki so dokaj visoki, nekatere potrebe
pa celo nadstandardno.Obèina pa poleg teh osnovnih funkcij
uresnièuje svoj razvojni del preko investicijskih vlaganj. Tako kot
je geografsko, demografsko, gospodarsko in v vseh drugih pogledih
raznoliko obmoèje, tako so tudi legitimno razlièni interesi svetnikov,
ki zastopajo okolja, kjer so bili izvoljeni. Zato je potrebno nekoliko
zamakniti ostale naèrtovane nalobe.
Za nujno potrebni dom starejih obèanov upam, da se bodo kmalu
uspeno konèali dogovori z lastnikom zemljièa, tako da bo prilo
do odkupa celotne povrine pod Lurdom. Ta lokacija je za graditev doma upokojencev - po e opravljenih tudijah in raziskavah
estih lokacij - najprimerneja in najugodneja iz vseh vidikov.
Trenutno je v izgradnji letonja najveèja obèinska investicija, t.j.
èistilna naprava Deskle, za katero je obèina uspela pridobiti tudi
dodatna finanèna sredstva iz evropskih kohezijskih skladov. V prihodnje bo potrebno pospeeno razreevanje okoljske problematike
tudi na ostalih obmoèjih obèine, saj to od nas zahtevajo evropske
direktive.
Tudi dela na parkirièih in trnici v Kanalu so se zaèela izvajati in
upam, da bodo konèana v predvidenem roku. S tem bodo dodatna
parkirna mesta reila velik problem sredièa Kanala.
V letonjem letu je bila v dogovoru z drubo Salonit uspeno izvedena sanacija akustike v portni dvorani v Kanalu. Osebno si
prizadevam tudi za èimprejnjo ureditev prostorov za mladinske
klube v Kanalu in Desklah, saj mladi trenutno nimajo primernih
prostorov za kakovostno izrabo prostega èasa, druenje in za
druge koristne dejavnosti.
V Kalu nad Kanalom uspeno deluje nova enota vrtca, kar smo na
obèini v celoti podprli. V Ligu je kulturna dvorana dobila novo
streho in upam, da se bodo ostala nujno potrebna dela nadaljevala
prihodnje leto, kakor tudi, da bo z razliènimi vsebinami in dogajanji
dokonèno zaivela portno-kulturna dvorana v Levpi. Na Kambrekem prièakujem, da bodo nadaljevali s prenovo prostorov v hii
KS in da se bo dokonèno doreklo o namembnosti kulturne dvorane
na Srednjem.
Predvsem pa prièakujem - podobno kot doslej - pri delu obèinskega
sveta veliko strpnosti in uspenega dogovarjanja, ki bo v prid in
èast vsem nam. Sprejete odloèitve pa naj bodo tiste, ki so najbolje.

Kanalski svetniki pretresajo proraèun za prihodnje leto

Vsem obèanom nae obèine in vsem, ki radi prihajajo med
nas, v prihajajoèih prazniènih dneh voèim obilo zdravja, miru
in osebne sreèe.

se (s)poznamo

IZ OÈI V OÈI

4

Samuel bogar, slovenski zunanji minister iz Deskel

Talentu ni mar velikost kraja

Diplomirani politolog mednarodne smeri je vodenje zunanjega ministrstva prevzel po dveh desetletjih diplomatskega dela. V tem èasu je
zasedal kar nekaj pomembnih poloajev. Bil je prvi sekretar slovenskega veleposlanitva v Pekingu, namestnik veleposlanika pri Zdruenih
narodih, dravni sekretar na zunanjem ministrstvu in zadnja tiri leta slovenski veleposlanik v Zdruenih dravah Amerike. Kljub obilici dela
si je ef nae diplomacije utrgal koèek svojega dragocenega èasa tudi za nas .
Sprauje: Ksenija Èernuta
Sliki: Toni Dugorepec
dosegli, e kar neverjeten. Ali
Deskle e obièete in kako jih
doivljate danes?

Za Vami je veliko let bivanja v
tujini. Kako ste se tam poèutili?
Bi se tja e vrnili?

Ne vem, zakaj bi bili uspeni ljudje
samo iz velikih krajev. Mislim, da
je talent kar enako porazdeljen
med malimi in velikimi kraji.
Domov k starem se e vedno z
veseljem vraèam. Sicer je te dni
moj urnik taken, da me bodo

V tujini (Peking, New York, Washington) smo se kot druina vedno
dobro poèutili. Ko se èlovek odpravi v tujino, mora svoje novo okolje
vzeti za svoj dom. Mi v tujino vedno odnaamo s sabo vse fotoalbume, pa knjige, slike in druge predmete, ki hio naredijo dom. Tako
je tudi vsaka selitev vedno teka.
In bolj ko odraèajo otroci, vse teja in bolj komplicirana je zanje
selitev. Vseeno pa mislim, da bi se
v tujino verjetno e vrnili.

Foto: Druinski arhiv

jevalo s podporo in zaèito interesov slovenskih manjin v teh dravah.

Imate druino. Kako sprejema
to Vao vrhunsko kariero?

Po ministrski zaprisegi v dravnem zboru

Kako ste preiveli prve ministrske dneve? V medijih smo lahko
videli, da so vas e takoj zasuli
z vpraanji o aktualnih temah.
Prve dni ministrovanja sem se v
glavnem posveèal iskanju poti za
reevanje problemov s Hrvako ter
pogovorom z diplomati v ministrstvu. Tretji dan po prevzemu poslov sem s predsednikom republike dr. Danilom Türkom obiskal
Zagreb. To je bil moj prvi obisk v
tujini in glede na tesne, a tudi problematiène odnose med dravama,
zelo primeren. Pretekli teden pa
sem spremljal predsednika vlade
Boruta Pahorja ob njegovem obisku institucij Evropske unije ter se
udeleil ministrskega zasedanja
zaveznitva NATO.
Zakaj ste se odloèili sprejeti vlogo zunanjega ministra in èemu
nameravate dajati najveè pozornosti?
Predsednik vlade Pahor mi je ponudil mesto ministra za zunanje zadeve. Kot nekdo, ki veè kot dvajset
let deluje za slovensko zunanjo
politiko, sem ponudbo sprejel kot
prilonost, da poskuam sooblikovati prioritete slovenske drave v
zunanji politiki. Slovenija je po

èlanstvu v EU in NATO ter po predsedovanju integraciji v obdobju,
ko mora razmisliti o podroèjih, kjer
lahko znotraj EU in v mednarodni
skupnosti dá svoj poseben peèat.
Kakna bo Vaa politika
do Hrvake?
Slovenija podpira Hrvako na njeni
poti v NATO in EU. Ta teden je vlada poslala predlog za ratifikacijo
pristopnih protokolov Hrvake in
Albanije k Washingtonski pogodbi
(NATO) v Dravni zbor, s èimer dokazujemo nao podporo. Hrvako
podpiramo tudi na njeni poti v EU.
Ob tem pa moramo èititi svoje
nacionalne interese. S hrvakim
kolegom sva se ta teden dogovorila, da bova okrepila medsebojno
komunikacijo in sodelovanje med
ministrstvoma - s ciljem krepitve
spotovanja in zaupanja med dravama.
Kako se boste odzivali na probleme v zamejstvu?
Za problematiko zamejstva imamo
v vladi posebnega ministra, kolego
dr. Botjana eka. Seveda pa bo
tudi ministrstvo za zunanje zadeve
v stikih z vladami v Rimu, na Dunaju, v Budimpeti in Zagrebu nadal-

Druina mi stoji ob strani. Sicer ji
kaj drugega ne ostane, ko pa jih
stalno premikam po svetu. Imam
tri otroke in otroci od ivljenja v
tujini veliko pridobijo - od jezika
do irjenja obzorij in sprejemanja
razliènih kultur. Je pa seveda ta
selitev po svetu za njih tudi zelo
naporna. Po nekaterih mnenjih je
selitev ena najbolj stresnih zadev
v ivljenju.
Izhajate iz majhnega kraja, kjer
je taken uspeh, kot ste ga Vi

Osemletni Samuel

verjetno bolj oni obiskovali v Ljubljani, kot pa jaz njih doma. Se pa
dogovarjam s krajani Deskel, da
pridem v blinji prihodnosti na
eno od njihovih prireditev.

se (s)poznamo

bogarjev hobi

Eden izmed njegovih najljubih
konjièkov je tek na dolge proge.
V ZDA si je kot veleposlanik pridobil velik ugled tudi z dobrodelnimi
teki na maratonih v veè amerikih
zveznih dravah. V okviru kampanje Veleposlanik Slovenije teèe
za rtve min je zbral 71.418 amerikih dolarjev za Mednarodni sklad
za razminiranje in pomoè rtvam
min (ITF). S tem je omogoèil rehabilitacijo osmih otrok, rtev min iz
Bosne in Hercegovine. Namen kampanje je bil tudi dvig zavesti o
problemu protipehotnih min, posebej na obmoèju JV Evrope in
BIH.

Povedali so o Samuelu bogarju

Mama Alma in oèe Joe si nikoli
nista mislila, da bo njun sin naredil
takno kariero, èeprav je bil  kot
pravita  e v otrotvu zelo samostojen.
Ko je imel osem let, je e varoval
sestrico. Takrat smo gradili hio.
Z moem sva bila dolgo zunaj.
Samuel jo je nahranil in jo peljal
spat, je njegovo skrbnost pohvalila mati.
Podobno je bilo tudi pozneje, ko
je v Novi Gorici obiskoval gimnazijo.
Z njim ni bilo nikoli nobenih teav. Vedno je sam poskrbel za vse.
el je v svojo sobo in se uèil. Nikoli
ga nisem k temu priganjal, je povedal oèe.
Tudi med tudijem ni bilo niè drugaèe.
Oba sva raèunala na medicino.
Tako so mu tudi svetovali v gimnaziji. Potem pa je priel iz Ljubljane
in nama povedal, da je vpisal mednarodne odnose, sta se nasmehnila stara.
e kmalu po konèanem tudiju se
je zaposlil na zunanjem ministrstvu, delal pa je e prej  kot potar
in kot navaden delavec v Salonitu.
Ne zaradi potrebe, ampak zato,
da bi se iz tega nekaj nauèil, je
menil oèe.
Ko je v Ljubljani spoznal dekle in
povedal, da se ne misli vrniti, je
mati jokala. Podobno je bilo tudi
takrat, ko ga je pot zanesla v tujino. Najprej je bila to Kitajska, potem pa kar dvakrat Zdruene drave Amerike.
Ko sva ga la obiskat in sva videla,
da se ima lepo, je bilo nekoliko laje, se spominjata stara.
Kljub velikim razdaljam so bili vedno povezani. Domov se je z druino navadno vraèal ob praznikih.
V Desklah je bil zadnjiè 1. novembra. Kmalu za tem sta stara izve-

dela, da je kandidat za zunanjega
ministra.
V zaèetku sva oba malo obstala.
Mene je zaskrbelo, v kaj se spuèa, je povedala mati, oèe pa ga
je takoj podprl. Ko so za novico
izvedeli v naselju, so jima vsi hiteli
èestitat, èeprav e ni bil imenovan
za ministra. To ju je zelo razveselilo
in tudi opogumilo.
Ob izvolitvi sva bila vesela. Veva,
da bo njegovo delo naporno, misliva pa, da je sposoben prebroditi
marsikatero teavo  predvsem z
zbranostjo, umirjenostjo in treznostjo, sta pogovor zakljuèila Samuelova stara.

nesel. Nikoli ga nisi nael nepripravljenega med poukom. Na
vpraanja je vedno pametno odgovarjal in imel si obèutek, da vsako
poglavje uène snovi do potankosti
predela v svoji glavi. Prosti èas je
koristno izrabljal v zunajolskih
dejavnostih. Toda niti z znanjem
niti z delom v olskih krokih se
ni bahal. S skromnostjo, ki je bila
njegova znaèajska vrlina, je samoumevno sprejemal odliène ocene in
pohvale, ki jih je dobival od uèiteljev. Samuelovi zvezki so bili ogledalo skrbnega uèenca, vedno urejeni, kar je vèasih teko prièakovati
celo od deklet, da ne omenjamo
fantov, je mladega bogarja pohvalila Matevièeva.
Na vpraanje, kako je sprejela novico, da je njen nekdanji uèenec kandidat in kasneje tudi potrjen za
ministra, pa je odgovorila:
Prijetnih obèutkov se ne da zlahka
opisati. Bilo mi je res lepo pri srcu.
Nehote sem pomislila: Glej, tudi
skozi tvoje roke je el ta fant. Ali
imam vsaj drobec zaslug pri tem,
ne vem, vem pa, da sem ponosna
na to, da sem bila pred leti njegova
uèiteljica, je zakljuèila Matevièeva.
Foto: D. Volk

Foto: D. Volk

Rodil se je 5. marca 1962 v Postojni. Osnovno olo je obiskoval v
Desklah, gimnazijo v Novi Gorici,
tudiral pa je politologijo smer
mednarodni odnosi na Fakulteti
za drubene vede v Ljubljani. Svojo
poklicno pot je zaèel leta 1987 kot
svetovalec v Sektorju za sosednje
drave pri Republikem komiteju
za mednarodno sodelovanje v Ljubljani. Leta 1990 je postal tretji
sekretar v Upravi za sosednje drave pri Zveznem sekretariatu za
zunanje zadeve v Beogradu. Po vrnitvi v Slovenijo leta 1991 je bil
svetovalec na Ministrstvu za zunanje zadeve, sekretar slovenske
delegacije na mednarodni konferenci o nekdanji Jugoslaviji, sekretar v Predstavnikem uradu Slovenije pri opazovalni misiji Evropskih
skupnosti v Zagrebu ter svetovalec
ministra in sekretar v uradu generalnega sekretarja na zunanjem
ministrstvu. Leta 1993 se je preselil
v Peking kot zaèasni odpravnik poslov in prvi sekretar slovenskega
veleposlanitva. Leta 1995 je postal
dravni podsekretar na zunanjem
ministrstvu ter vodja sekcije za
Afriko, Azijo, Latinsko Ameriko in
Pacifik. Med letoma 1997 in 2000
je bil namestnik stalnega predstavnika slovenske misije pri Zdruenih narodih v New Yorku, v letih
1998 in 1999 pa tudi namestnik
predstavnika Slovenije v Varnostnem svetu Zdruenih narodov.
Med letoma 2001 in 2004 je bil
Ruplov dravni sekretar, pristojen
za multilateralne odnose in zvezo
Nato. Takrat je med drugim vodil
slovensko delegacijo v predpristopnih pogajanjih z Natom, ki so Slovenijo leta 2004 pripeljala do èlanstva. Od oktobra 2003 do imenovanja za veleposlanika v ZDA je
vodil tudi projektno skupino za
predsedovanje Slovenije Organizaciji za varnost in sodelovanje v
Evropi (Ovse) v letu 2005. Zadnja
tiri leta je bil slovenski veleposlanik
v ZDA, od leta 2006 je pokrival
tudi Mehiko. Po vrnitvi v Ljubljano
je oktobra letos postal direktor
Intituta za strateke tudije, 21.
novembra pa je prisegel kot zunanji minister.

Foto: D. Volk
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Silva Mateviè, nekdanja uèiteljica
anglekega jezika na Osnovni oli
Deskle, je spomine na svojega izjemnega uèenca oznaèila z eno
besedo kot lepe, strnila pa jih je
takole:
Èe se v mislih povrnem v leta, ko
sem ga gledala v olskih klopeh,
vidim pred sabo mirnega, tihega,
urejenega in skromnega fanta, ki
ni z nièemer poskual stopati v ospredje. Nanj si se vedno lahko za-

Henrik Valentinèiè, soolec in
prijatelj iz otrotva, se spominja,
kako sta se kot otroka igrala na
ulici v novem naselju.
Bil je tak fant kot vsi, samo da ni
nikoli niè zakuhal. Bil je paè uèiteljièin sin, zato si tega ni mogel privoèiti. Pa tudi tak tip ni bil. Vedno
je bil uglajen in umirjen. Tudi danes se mi zdi e vedno tak. Mislim,
da se ni prav niè spremenil, pravi
Valentinèiè in dodaja, da je  podobno kot ostali prijatelji in soolci
 zelo ponosen na bogarja. Danes
se redko vidita, a dobivata drug
od drugega informacije preko starev.
Njegovi karieri e ves èas sledim.
Tudi zdaj sem takoj izvedel, da je
bil predlagan in izbran za ministra.
Glede na njegove izkunje v tujini,
me to niti ne preseneèa, èeprav je
to res velik doseek, e pripomni
Valentinèiè.
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DEJAVNOSTI & DOSEKI

tefan Mauri, skladatelj iz Avè

Z glasbo ivim, prek nje se zavedam
ivljenja in smrti
Letos je doivel kar nekaj zelo pomembnih in odmevnih uspehov. e
posebej z izvedbami njegovih glasbenih kompozicij v Franciji in na gostovanjih po Evropi v okviru poti Svetega Martina  od rojstnega mesta
Szombathelya na Madarskem do Tourusa v Franciji. Pot Svetega Martiina je Svet Evrope leta 2005 razglasil za Evropsko kulturno pot. Prvega
novembra je tefan Mauri doèakal e filmsko uprizoritev svojega dela
Maa za pokojne. Tak je tudi naslov filma, ki ga je v naih krajih posnela
Televizija Slovenija.
Sprauje: Ksenija Èernuta
Sliki: Damijan Volk

dirigenta je bila poplaèana e s filmom Maa za pokojne, ki ga je
TV Slovenija predvajala prav na
dan spomina na mrtve.
Kakna je bila Vaa vloga pri
filmu?
Nekaj elja sem izrazil pri oblikovanju scenarija in pokazal na nekaj
monih snemalnih mest. Ostalo
sem prepustil scenaristu.
Vam je morda znano, kakni so
bili odzivi na izvedbo Vaega
znamenitega glasbenega dela?
Da. Telefon se je pogosto oglaal
s èestitkami in prejel sem kar nekaj
pisem zahvale iz Slovenije in zamejstva.

tefan Mauri: Z glasbo ivim!

Film Maa za pokojne je e sve.
Snemali so ga konec letonjega
poletja. Kako ste spremljali
njegovo nastajanje in uprizoritev? Vas je ganila?
Snemanje s tridesetèlansko ekipo
strokovnjakov in umetnikov je trajalo polnih pet dni. Takna uprizoritev tvojega lastnega dela je nedvomno doivetje in zadovoljstvo.
Zato sem izjemno hvaleen tistim,
ki so se odloèili za video posnetek
mae in tistim, ki so delo poustvarili.
Tako film kot skladba sta posveèena umrlim v prvi in drugi svetovni vojni ter umrlim za posledicami azbestnih bolezni v Soki
dolini. To so dogodki, ki so Vas
kot domaèina verjetno zelo pretresli?
e v rosnih letih moje mladosti
sem bil prièa mnogim tragedijam
v drugi svetovni vojni. Vsi tragièni
dogodki, ki so se kar vrstili in pomikali v latentna podzavestna domovanja iz èustvene podstati, oblikujejo zvoèno predstavo doivetega v mladosti. Gledati, kako so nemki vojaki pred hio na vasi obesili
ranjenega partizana, kako so na
kamione naganjali matere in oèete,
fante in dekleta in jih vozili v nemka taborièa; vedeti, kako so partizani s kamenjem pobili dve mladi

dekleti zaradi podtaknjenih lai o
njunem sodelovanja z Nemci
e veliko podobnih tragiènih dogodkov hranim v zastrtem spominu, ki bi se lahko izrazili v kantatnih
glasbenih oblikah. V spominu hranim e pripovedi mojega tasta,
Ivana Kovaèièa, ki je v prvi svetovni
vojni upravljal strojnico na Soki
fronti. V cementarni Anhovo sem
se izuèil poklica in po tudiju strojnitva delal v tem podjetju e dve
leti na mestu vodje Centra za strokovno usposabljanje delavcev.
Skupno torej pet let. Veèina mojih
soolcev iz èasov poklicnega usposabljanja je zapustila ta svet zaradi
posledic azbestnih bolezni. Vidite,
koliko je spodbud, da jih lahko
zvoèno izrazi, èe ti je dano.
Kako je potem nastala Maa za
pokojne?
Verjetno je bila odloèilna elja
gospoda Bogdana Fabijana, ki je
takrat vodil moki pevski sestav
'Romarin' v Temnici na Krasu, da
bi napisal mao za umrle, ki naj bi
se izvajala na pogrebnih slovesnostih. No, zgodil se je prvi slovenski rekviem za moki zbor.
Partituro sem ponudil tudi Matjau
èeku, dirigentu Mokega pevskega zbora 'Sreèko Kosovel' iz Ajdovèine. tudij dokaj zahtevne partiture je visel na nitki. A vztrajnost

Poleti ste gostovali v Franciji in
drugod po Evropi. Je za skladatelja iz majhne deele teko dobiti prilonost v tujini?
Doletela sta me èast in zadovoljstvo, da sta bili letos dve moji glasbeni deli ('Latinska maa', ki sem
jo posvetil naemu farnemu zavetniku, in kantata 'Sveti Martin meè, ki deli') prviè izvedeni v Franciji.
Prva izvedba se je zgodila v tourski
katedrali, mestu, ki je eno najveèjih
kulturnih srediè v Evropi. Koncerta
se je udeleilo veè kot 700 ljudi,
med njimi tevilni pomembnei.
Mao je ob spremljavi orgel in violine izvedel eden izmed najboljih
slovenskih zborov, Meani pevski
zbor Hrast iz Doberdoba, kantato pa Zdravko Pergar, baritonist
ljubljanske opere, s spremljavo organista Gregorja Klanèièa in violinista Marka Kodelje.
Izvedbo obeh skladb so poslualci
nagradili s stojeèimi ovacijami.
Na Kogojevih dnevih, Slovenskih
glasbenih dnevih in drugih koncertnih prireditvah se vsako leto
predstavite z novitetami. Kje dobite toliko ustvarjalnega navdiha?
Komponiranje mnogi povezujejo

z navdihom, vendar se za tovrstno
romantièno terminologijo skriva
trdo skladateljsko delo, povezano
predvsem z umetnikovo nujo po
izpovedi. Jaz z glasbo ivim. Preko
nje se zavedam ivljenja in smrti.
Z glasbo zastavljam bivanjska vpraanja èloveke eksistence, ki pogosto ostanejo brez odgovora. Rad
imam poezijo. Glasba je njeno nadaljevanje. Udejanjenje inspiracije
je intimno dogajanje. V teh trenutkih sem sam, odmaknjen od sveta,
na robu ivljenja, ampak v srcu
vulkana  v osrèju primarne tiine,
kjer se rojeva nov zvok iz skritih
predalèkov izraznih vsebin, ki jih
polnijo èasovna obdobja ivljenja.
Opus Vaih del izpolnjujejo tevilne sakralne skladbe. Kje èrpate
vzgibe za komponiranje duhovnih tekstov?
Izkustvo vere razumem in doivljam kot nekaj èisto mojega, kot
specifièen odnos do transcendence. Nihèe ne sme posploevati tega
subjektivnega, edinstvenega odnosa na skupni imenovalec.
Ustvarjalci smo tisti, ki branimo to
razliènost, ki svojsko zaznamuje
vsakega èloveka. Tako tudi razumem tesnobo umirajoèega Gradnika, Kolona, Kumra in drugih likov
v Gradnikovi poeziji, skozi katere
izpoveduje pesnik svoj lasten odnos. Na enak naèin èutim izraanje
najgloblje intime do neèesa vzvienega, za kar pri sakralni umetnosti
terja osebno izkunjo. Brez vere v
sebi, brez èutenja prisotnosti zla
in dokazov Bojih posegov, ne bi
mogel ustvarjati sakralne glasbe.
Katero je Vae najpomembneje
glasbeno delo?
Teko se odloèim za ovrednotenje.
Verjetno je to slovenska maa 'Kristus Odreenik', ki sem jo posvetil
cerkvi Kristusa Odreenika v Novi
Gorici. To je tudi prva slovenska
koncertna maa, ki jo je posnel
Komorni zbor Radia Slovenija in
jo tudi izvedel na abonmajskih
koncertih.
Kaj poènete, ko ne ustvarjate?
Rad imam naravo. Obujam mladostne spomine na cvetoèe travnike,
na lepo obdelane njive na Avkem
polju, na èiste senoeti, ki so danes
e zaraèene. Obujam spomine na
vrgolenje in petje razliènih vrst
ptic, ki jih veè ne sliim, na mlakue
na makadamskih poteh, obdane
s pisano vrsto majhnih metuljev,
ki jih ni veè. Vsa narava zgineva v
èasu. V avkem hudourniku je mrgolelo rib in jegulj, ki jim je pot v
Avèico prepreèila solkanska elektrarna. Ni veè rakcev v potokih, ki
se stekajo v Avèico. Zginilo je sedem mlinov v dolini Avèka. In vse
se je zgodilo z napredkom civilizacije. Bog nam pomagaj!
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Pesnjenje kot terapija

Planet, ki ga ni, je
med nami!

Izla je zbirka posebnih pesmi, za katere avtorica - kanalska rojakinja
Nataa Karnel - e v spremni besedi pove, da jih je pisala predvsem
v obdobju duevnih kriz ob zdravljenjih v psihiatriènih ustanovah.
Izpovedovanje skozi razliène medije, predvsem s slikanjem in pisanjem
je e precej èasa znana pomona terapevtska metoda pri zdravljenju
motenj v duevnem zdravju.

tega skupnega eksistiranja je èutiti
povezanost, vèasih je mogoèe zaslutiti celo nekakno pozitivno zarotnitvo. Avtorica se s pesmijo na
nek naèin tudi odvee od zaznamovanosti pred svetom - potem
ko to zaznamovanost javno prizna,
ker to paè sodi v enega od naèinov,
na katerem temeljijo sodobne
terapevtske tehnike zdravljenja
duevnih obolenj (Stvar usode, Zakaj v PBI?!!, Zoper tu). Nekaj pesmi
je zgrajenih na znanih literarnih

Ker pa je v dananjih èasih iz razliènih znanih in neznanih vzrokov
duevnih motenj vse veè, bi bilo
nemogoèe z gotovostjo zatrditi,
da je kdorkoli popolnoma varen
pred njimi. Zato je razumljivo, da
so med ljudmi, ki zbolijo, tudi takni, ki imajo na primer pesniko ilico. Pri taknih je pomona terapevtska metoda s pisnim izraanjem
prav gotovo bolj uèinkovita, saj se
lae izpovejo skozi njim priljubljeni
medij, ker jim je taken naèin komuniciranja blie, kot pa morda
tistim, ki v tej smeri nikoli niso bili
ustvarjalni oziroma za to nimajo
daru. Nataa Karnel spada, kot
vidimo, med tiste prve.
V zbirki je 51 pesmi, od teh je dobren del takih, ki bi jih oznaèila

Foto: B. M.

Pie: Breda Medveèek

motivih oziroma njihovih izsekih
 te so praviloma veliko manj izpovedne kot ostale.
Zbirka je bila predstavljena v kanalski Gotski hii, avtorica jo je izdala
v samozalobi, s finanèno pomoèjo
Obèine Kanal ob Soèi in ob pomoèi
drutev OZARA in ENT, ki skrbita
za osebe z motnjami v duevnem
zdravju. Knjiica s posreèeno likovno opremo uspeno dopolnjuje izpovedane resnice objavljenih pesmi.

za eksistencialne (èeprav bi si v tej
zbirki e zaradi okolièin ob nastajanju verjetno vse zasluile to oznako); ostale so ljubezenske, med
katerimi veèina pesmi vsebuje tudi eksistencialni moment. Samo
med redkimi pa zasledimo take,
ki imajo rahel pridih erotike. Èe bi
pesmi oznaèevali po svetlobnem
spektru od temne do svetle, bi
veèino eksistencialnih oznaèila z
bolj temno. Prav Planet, ki ga ni
 ta daje tudi naslov zbirki - je pesem, znaèilna za sklop pesmi
temneje barve.
Najbolj izpovedno moène so tiste
pesmi, v katerih avtorica upesnjuje
svet svojih strahov in ujetosti, tesnob ter brezizhodnosti. Veèkrat
deli ta svet s svojimi sotrpini in iz

Prednovoletni
obièaji in prakse
Andrejevo

Sveti Andrej je bil eden od dvanajstih apostolov. Za èasa rimskega cesarja Nerona so ga v grkem Patrosu obsodili na smrt. Z vrvmi so ga
privezali na poevni kri, kjer je tudi umrl. Poevni enakostranièni kri
pa je po njem dobil ime Andrejev kri. V ljudskem izroèilu pa se je njegova ivljenjska zgodba povsem preoblikovala. Ljudsko izroèilo pravi,
da je el Kristus s svojimi jogri oziroma apostoli skozi vinograd in ko
so prili iz njega jim ukae naj izpljunejo na tla teèo slino. Vsi storijo
tako razen svetega Andreja, ki izpljune tri grozdne jagode. Kristus ga
kaznuje in mu pove, da se mora drugiè rodit, da bo spet njegov joger.
Sveti Andrej se sam zage na grmadi. Nedotaknjeno ostane le njegovo
srce, ki ga ostali zveejo v ruto in odnesejo s sabo. Ustavijo se v krèmi,
kjer koèek srca poskusi krèmarièina hèi in takoj zanosi. Tako se sv.
Andrej ponovno rodi. Dr. Milko Matièetov pravi, da je legenda ohranjena
v 29 razlièicah in da kar v devetnajstih nastopa sv. Andrej. Legenda je
razirjena od Sicilije prek srednjeevropskih drav do Litve.

Boiè
Kristjani so boiè dolgo praznovali le v cerkvah, ki so jih okrasili z zelenjem in dragocenimi preprogami. Iz cerkva se je èaèenje preselilo tudi
v samostane. V plemikih druinah se je proslavljanje pojavilo v baroku
v 17. stoletju. Takrat je zaèel boiè dobivati intimnejo druinsko vzduje in se je raziril tudi v kmeèke domove.

Sveti veèer
Sveti veèer je zelo raznolik glede eg in navad. Vsem pa je skupno pos
tavljanje jaslic in obisk polnoènice. Ponekod je e navada, da na sveti
veèer egnajo hie, skednje, tale in druga poslopja. Z blagoslovljeno
vodo in oljèno vejo gresta po hii iz prostora v prostor naprej gospodar
in gospodinja, za njima pa otroci. V vsakem prostoru se ustavijo, pomolijo in ga poegnajo. Zakljuèek obreda je bil pri jaslicah in boghovem
kotu

Koledovanje
Koledovanje je bilo razvito e pri starih Slovanih, e pred pokristjanjevanjem, pod vplivom rimskega praznika Kalendae Januarise. Slavili
so ga s petjem, plesom, obhodi in voèilnimi darili. Z obhodi in s èaèenjem novoletnih dni pa je pri Slovanih dobilo ime kolede. V zaèetku
se je obhodov s petjem in plesi udeleevala vsa naselbina z namenom
izprositi si rodovitnost in sreèo. Obièajna darila kolednikom so bila jajca, klobase, suho meso, mast, jabolèni krhlji, potièke in kruhki, ponekod
speèeni posebej za kolednike. V 20. stoletju se kot dar pojavi tudi denar, posebej kovanci, ki so jih zatikali v jabolka in pomaranèe.

Volèje noèi
Dvanajst èarobnih noèi od boièa do svetih Treh kraljev so v preteklosti
imenovali tudi volèje noèi. V tem èasu so pogosto vedeevali in skuali zvedeti ali jim bo novo leto prineslo dobro ali slabo, kakna bo
plodnost poljèin, kakno vreme, kako bo z zdravjem, mlada dekleta
pa, èe se bodo omoila. Vlivali so svinec in skuali prepoznati prihodnje
dogajanje v ognju, oglju ali vodi.

Novoletne
voèilnice
Do konca srednjega veka so imeli
navado voèiti zdravje, rodnost,
obilje in dobro sreèo za boiène
praznike in ob prehodu v novo leto samo ustno. Ostanek tega so
koledniki.
Voèilnice, kot jih poznamo danes,
pa so v noveji zgodovini uvedle
redovnice. Zaèele so upodabljati
prizore iz nabonega ivljenja in
jih poiljati dobrotnikom. Navada
se je razirila povsod po Evropi in
za njimi so jo prevzele premone
meèanske druine, pozneje pa tudi kmeèki ivelj.

Zapisala: Darja Skrt
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Osreèujejo drobne pozornosti

Blia se èas, ko po trgovinah ièemo darila za svoje najblije? Kaj
mislite, da je pomembno pri izbiranju darila?
Zame je pomembno, za koga nekaj kupim. Vesela sem, èe nekoga osreèim. Rada imam drobne pozornosti, kajti velika, draga darila èloveka
bremenijo - èe jih sprejme ali èe jih mora dati. Sama bi rada nekomu
kupila hio, avion, pa seveda ne morem. Cenim darila, iz katerih se èuti, da je nekdo dal vanj del sebe.
Katerega darila ste bili v zadnjem èasu e posebej veseli?
Za zadnji rojstni dan me je zelo
razveselilo darilo druine mojega
sina.
Povabili so me, naj pridem na Bevkov trg v Novo Gorico in tam me
je èakalo preseneèenje: vstopnici
za otroko predstavo Veverièek
posebne sorte v izvedbi Gledalike
skupine Mak iz Deskel. Na predstavo sem peljala svojega vnuèka Mateja in skupaj z njim uivala v polni
dvorani otrok. Zelo me je ganilo
tudi darilo mlajega sina, drobna
roica, a tako nena, izbrana, da
so mi prile kar solze v oèi.
Kako se obdarujete v vai druini
ob koncu leta? Vam ti prazniki
veliko pomenijo?
Za boiè se vedno vsi iz ire
druine zberemo pri nas doma,
ker je tu veè prostora, in gremo Bogdanino najljube darilo - vstopnica
skupaj k polnoènici. Pod smreèico

Potegnili èrto:
Naj se ne ponovi!

Ob izteku koledarskega leta premislimo in pretehtamo nae delo, nae
uspehe v preteklih mesecih. Veè mesecev trajajoèe humanitarno delo,
grajeno in opravljeno na prostovoljnem in portvovalnem delu, je prineslo vsem udeleencem posebno zadovoljstvo in sreèo. Dobrodelna
prireditev, ki je bila 4. aprila 2008 v Desklah pod naslovom Naj se ne
ponovi, je uspela in z zbranim denarjem bo pripomogla k zgodnjemu
odkrivanju mezotelioma, to je najhuje bolezni, ki jo povzroèa azbest.
Izkupièek vstopnic, donacij, sponzorstev in prispevkov posameznikov
v viini 11.654,95 evrov smo na podlagi donatorske pogodbe nakazali
Kliniènemu intitutu za medicino dela v Ljubljani za raziskovanje bolezni,
ki jih je povzroèil azbest.
Prireditev ne bi uspela brez pokroviteljstva Obmoènega zdruenja
Rdeèega kria Nova Gorica, v veliko pomoè nam je bil sekretar Ale
Markoèiè, in resnega, zavzetega, portovalnega in brezplaènega dela
osemèlanske Iniciativne skupine KS Anhovo - Deskle za pripravo omenjene dobrodelne prireditve.
Hvaleni smo vsem nastopajoèim na prireditvi in vsem, ki so pomagali
pri njeni izvedbi.
Pismo zahvale je poslala tudi doktorica Metoda Dodiè Fikfak, predstojnica Kliniènega intituta za medicino dela, prometa in porta v Ljubljani,
in v njem med drugim zapisala:
Imamo eno samo ivljenje, s katerim lahko naredimo kar elimo lahko ga razprodamo, lahko pa naa dejanja nekomu podarimo. In s
to prireditvijo ste pokazali, da veste, kaj pomeni solidarnost, kaj pomeni
ustvarjalna moè, kaj skrb za soèloveka in tako prebili zid egoizma.
V letu 2009 elimo vsem veliko ustvarjalne moèi, zdravja in sreèe.
Iniciativna skupina KS Anhovo Deskle
Zanjo: Lidija Rahotina

vsak postavi majhno darilce, drobno pozornost. Zelo rada kupim
knjiice. Lani sem svojim blinjim
kupila knjiice ljudskih pesmi in
mislim, da sem jih s tem razveselila.
Kaj pa menite o poiljanju voèilnic? Se vam zdi ta navada potrebna?
Voèilnic in èestitk nikoli ne kupujem na kile kot nekateri. Izbiram
jih celo leto. Ko grem na poto ali
v trgovino, vidim nekaj lepega in
pomislim, da bi to bilo primerno
toèno za nekoga. Pred prazniki
imam voèilnice vedno vse e pripravljene. Edini kos pohitva, ki
sem si ga resnièno sama elela, je
bila omara s predalom in pisalno
mizo, kjer imam spravljene razne
svinènike, èestitke in svoje spomine. Ko mine novoletni èas, vse
prejete voèilnice, ki so bile prej
Bogdana Kos z vnuèkom Matejem
pod smreèico, zveem s svilenim
trakom in jih spravim. Vèasih pridejo turobni dnevi, ko je zunaj slabo
vreme ali sem slabe volje, in takrat svitke odveem in se prepustim
spominom na ljudi in trenutke, ki mi veliko pomenijo.
Foto: Druinski arhiv

Z gospo Bogdano Kos iz Roèinja smo se e pred nedavnim sreèevali
v banki v Desklah, kjer je bila dolgo vrsto let zaposlena. Stranke
je vedno sprejemala s prijaznim nasmehom in lepo besedo. Zdaj
je upokojena, vendar ji njen topel odnos do drobnih stvari bogati
ivljenje. Zaupala nam je nekaj svojih misli o obdarovanju in doivljanju praznikov.

Smo v veselem decembru. e konec novembra se zaèenja kraenje
trgovin, domov - bliè na vsakem koraku? Kaj menite o tem?
Bliè in beda. Vedno pomislim na tiste, ki si tega ne morejo privoèiti.
Preveè je balasta, kièa. Marsikje se izgublja obèutek za lepo. al to
vidimo vsepovsod, od pokopaliè do cerkva, porok. Veliko denarja se
meèe v prazno. Zgleda pa, da je to nekaterim veè. Pa se dá z drobnimi
stvarmi veliko povedati. Na poroki mojega sina so svatje, prijatelji,
znanci dobili namesto konfetov lonèek z roico - druinsko sreèo.
Mladoporoèenca sta lonèke sama pripravila in tako se je njuna druinska
sreèa razmnoila med vse njune prijatelje in se e vedno mnoi.
Osreèujejo ne velike, paè pa male stvari, dane iz srca.
Irena Hoèevar Kriniè

ZAHVALA

sponzorjem in donatorjem:
TV Primorka, Radio Koper, Fluks in decibel Nova Gorica, Obèina Kanal ob Soèi, Obèina Brda, Mestna obèina Nova Gorica,
Obèina empeter  Vrtojba, Obèina Tolmin, Obèina Kobarid,
Obèina Bovec, Obmoèno zdruenje rdeèega kria Nova Gorica,
Salonit Anhovo, Esal Anhovo, Inde - Salonit Anhovo, Pecivo
Nova Gorica, Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, Vinska klet Gorika Brda,
Agroind - Vinska klet Vipava 1894, Merkur, d.d., Hit Nova
Gorica, Nova KBM - Podroèje Nova Gorica, Soke elektrarne
Nova Gorica, Elektro Primorska, Grafika Soèa, Laborplast
Nova Gorica, IMC empeter pri Gorici, Fructal Ajdovèina,
Mercator, Agrocvet Deskle, Gatex, d.o.o. Deskle, Duan uligoj, s.p. Nova Gorica, KS Kanal, Miran Lovriè - Nova Gorica,
Market K & M Deskle, Pekarna Brumat - Trgovina Deskle,
Okrepèevalnica z letnim vrtom Tanja Gabrijelèiè Deskle, Frizerski salon Zvezdana Deskle, Pizzerija Plac Deskle, Picerija
Vinazza Deskle, Nova KBM - Poslovalnica Deskle, Nova KBM
- Poslovalnica Kanal, Pota Deskle, Pota Kanal, Posrednitvo
pri prodaji Kanal, Binst, d.o.o. Zagora, Harij nidarèiè, s.p.
Loice, Gostilna pri Mostu Plave, KS Kal nad Kanalom, Eurokabel Lig, KS Anhovo  Deskle, Drutvo OZA, TIC Kanal, AGD
Kontrada Kanal in Avtoprevoznitvo Stane Grebenjak Deskle.
Hvala tudi 41-im posameznikom, ki so prispevali denarna
sredstva (od 5 do 100 EUR), kakor tudi obiskovalcem prireditve
za nakup vstopnic.
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Za praznièno vzduje

Premalo denarja in idej,
da le sveti

December je mesec, ko se tudi nai kraji zasvetijo v tevilnih luèkah.
Nekateri bolj, drugi manj, vsi pa z namenom ustvariti èim bolj prijetno
vzduje. Javno okraevanje je pri nas ustaljena navada, vendar sproa
kar nekaj polemik.

Marina Manfreda, Deskle
To, kar je v Desklah, ni niè. Prava
puèoba. Tistih par luèi in to je to.
Vsako leto je slabe. Verjetno bomo kmalu v temi. alostno. Èe je
za vse denar, bi lahko bil tudi za
to.

Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Damijan Volk
Dva najveèja kraja  Kanal in Deskle  sta edina v obèini, ki ju vsako
leto okraujeta z javnim razpisom
izbrana izvajalca. Za vsa ostala naselja naj bi skrbele krajevne skupnosti.
Mi res okraujemo v glavnem Kanal, vendar nas veèkrat prosijo za
pomoè tudi v drugih krajih. Na primer v Gorenji vasi, Morskem, Bodreu. Navadno jim ustreemo, èeprav imamo e v Kanalu veliko dela. Okraujemo èez cesto, kar je
precej zahtevno in dolgotrajno,

tudi ostalo. Imeli smo sicer idejo,
da bi jih zamenjali z deteljicami,
vendar se je zataknilo pri denarju,
je razmere opisal Darij Kodelja,
ki prav tako kot kanalski kolega
e 20 let skrbi za okraevanje Deskel.
Na obèini so nam pojasnili, da za
okraevanje namenijo vsako leto
priblino 5 tisoè evrov, kar pa naj
bi zadoèalo le za sprotno vzdrevanje e obstojeèih okraskov, montao in priklope. Denarja za novosti
ni, problem pa so tudi ideje.
Mi smo samo izvajalci. O teh reèeh odloèajo drugi. Mi bi rade volje naredili veè ali tudi drugaèe,
vendar pa mora nekdo, ki je bolj
odgovoren za to, povedati, koliko
in kako, sta pogovor enotno zakljuèila Petrevèiè in Kodelja.
V Turistiènem drutvu Kanal so do
okraevanja svojega kraja kritièni,
èeprav priznavajo, da je vseeno
bolje okraen kot pred leti.
Pred leti je bilo e slabe. Videli

V. Valentinèiè: Po okusu!

ga, da bodo nae ulice okraene
okusno. V tem primeru je manj
veè. Glede na razmere, ki vladajo
v gospodarstvu, se bomo zadovoljili s skromnostjo in predvideni
stroek za elektriko raje namenili
kakni novi klopci ali kou za smeti, je povedala Vesna Valentinèiè,
predsednica TD Korada.
Kakorkoli  da bo le praznovanje
prijetno.

Rinaldo Lenardiè, Deskle
Jaz mislim, da je tako v redu.
Èisto dovolj. Saj ne rabi veè.

Anketa o
okraevanju

Andreja Podbrèek, Kanal
S Kanalom sem zadovoljna. Mislim, da ni potrebno niè veè in tudi
ne drugaèe. Vano je, da nekaj je.
Po moje je tako kar v redu.

D. Petrevèiè: Okraujemo èez cesto

vendar drugih monosti zaenkrat
ni. Poleg tega vsako leto poskrbimo tudi za cedro na 'placu', s katero pa smo imeli kar nekaj problemov. Ni najbolj lepa, zato jo je
teko okrasiti. Vseeno smo se
nekako znali, nam je povedal
Duan Petrevèiè, ki e dve desetletji skrbi za okraevanje Kanala.
V Desklah je okraevanje povsem
drugaèno.

Darij Kodelja: Zatika se pri denarju

Deskle e dolgo okraujemo s
sneinkami na javni razsvetljavi.
Hie tu niso tako blizu, da bi lahko
okraevali èez cesto. Dogovorili
smo se za 35 sneink in pri tem je

Nejc Testen Kos, Roèinj

V. Cotiè za enotno okraevanje

smo lahko vse sorte barv in vzorèkov. Zdaj so okraevanje vsaj barvno malo uskladili. Obèini smo za
ta trud pred dvema letoma podelili
priznanje. e vedno pa je precej
neskladij, je povedala Vanja
Cotiè, predsednica drutva.
Dodala je e, da se v turistiènem
drutvu zavzemajo za enotno okraevanje, da bi vsaj na trgu radi okrasili tudi hie, posebno pozornost pa elijo nameniti mostu. Vse
te ideje naj bi strnili v projektno
nalogo, vendar se to do danes e
ni zgodilo.
V Turistiènem drutvu Korada iz
Deskel pa menijo, da je treba tudi
okraevanje prilagoditi razmeram
v gospodarstvu.
Letos se nadejamo predvsem te-

Roèinj je gotovo premalo okraen.
Pred leti je bilo veliko veè okraenega ob cesti in tudi po vasi.
V Kanalu pa je vsako leto isto.
Mislim, da je glavni problem denar.
Vseeno bi lahko dali okraevanju
veèji poudarek. Za to bi morala
bolj poskrbeti obèina in tudi razlièna drutva.

Tilen Mugerli, Kanal
Meni se zdi kar dobro. Sicer nisem
ravno kaken estet, ampak sem
kar zadovoljen. Ne bi spreminjal
nièesar.

Valerija Mugerli, Roèinj
Roèinj je e veè let v temi, kar je
alostno. Tako je, ker nimamo denarja. Obèina ga ne dá, prostovoljcev, ki bi delali zastonj pa ni
veè. Kanal je dobro okraen. Sama
sem sicer proti pretiranemu okraevanju, ker onesnauje okolje.
Malo pa le mora biti.

Edvin Lipièar, Kanal
Tako kot je, je v redu. Èisto dovolj.
Nimam nobenih pripomb.

v objektivu
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Zimska sluba na delu

Tudi do onemoglosti,
a po vrsti
15. november je dan, s katerim se uradno zaène zimska sluba. V kanalski obèini jo e veè let opravlja David Pirih, pomaga pa mu e nekaj
domaèinov. Najveè dela imajo vsako leto s posipanjem cest.
Pie: Ksenija Èernuta
Slike: Damijan Volk

ven z vsemi kapacitetami in delamo do onemoglosti. Vèasih to pomeni tudi veè dni in veè noèi hkrati.
Kjer je mogoèe, gremo s tovornjaki, drugod s traktorji. Prednost
imajo vedno lokalne ceste, ele
potem so na vrsti krajevne. Ljudje
to navadno razumejo, so pa tudi
taki, ki niso nikoli zadovoljni, razlaga o svojih izkunjah Pirih.
Najveè dela je vedno po hribih,
kjer so razmere povsem drugaène
kot v dolini.
Vèasih je v Kanalu e poletje, ko
je v Kalu e prava zima. Ko se pelje tja gor, je kot bi odrezal.
Nevarna je lahko e prva slana.
Poledico povzroèa tudi megla. Tam
mora res biti previden, opisuje
hribovske razmere Pirih.

Mnenja o
zimski slubi

Ciril Ipavec, Kal nad Kanalom:
Sem zadovoljen. Pri nas ni veèjega
problema. Zadnja leta niti ni hudih
zim. Najhuje je ob snegu in vetru.
Èeprav oèistijo, razpiha sneg nazaj
na cesto. Drugaèe pa mislim, da
delajo dobro in tudi kar hitro.

Letos pluenje cest (e) ob koncu novembra

rat, ko pritisne zima. Letos se je
to zgodilo tik pred koncem novembra.
Stroji morajo biti pripravljeni, ne
glede na to, ali je zima ali ne. Poleg
tega smo vsako noè zunaj in opravljamo stalne obhode.
Problematièen je lahko samo majhen del ceste, ampak tega je treba
'posuti'. Najveèji problem so osojni

D. Pirih: Vedno v pripravljenosti

Kalski predel je v obèini edini, ki
sega èez 800 metrov nadmorske
viine, zato najmoèneje obèuti zimo. Tam zapade najveè snega, zato je tudi najveè pluenja. Tu pa
veljajo posebna pravila.
Pluiti lahko zaènejo ele, ko zapade 10 centimetrov snega. Tako
doloèa zakon in tega se v nai obèini drimo, poudarja Peternelova.

Foto: B. Bizjak

Èeprav so zime v zadnjih letih bolj
mile, zimski slubi v teh dneh nikakor ne zmanjka dela. Lokalnih in
krajevnih cest, za katere je zadolena, je namreè v obèini veliko.
Cest, ki so prioriteta, je veè kot
200 kilometrov. To so ceste, ki jih
je treba èim prej oèistiti. Pirih te
kraje dobro pozna in ima kratke
odzivne èase. Z njim smo zelo za-

N. Peternel: Veè kot 200 km cest

dovoljni, zato smo mu tudi letos
zaupali to delo, pojasnjuje Nataa
Peternel, ki je na obèini zadolena
za komunalno gospodarstvo.
Vsaka sezona se zaène s pripravljalnimi deli, kot so na primer postavitev kolov in razvoz posipnega
materiala. Glavna dela steèejo tak-

Pirihova ekipa se predstavi

predeli in mostovi. Teh je na tem
koncu kar nekaj, pravi David Pirih
in dodaja, da se vedno trudi èim
hitreje in èim bolje ukrepati. Tudi
zato se, kot meni, kar dobro razume s krajani.
Vedno poskuam èim bolje ustreèi
ljudem. Ko zapade sneg, gremo

Dodaja e, da glede zimske slube
v obèini ni veliko pripomb, vsako
leto pa dobijo po tri ali tiri pritobe, v glavnem zaradi kakne pokodbe. Stroek zimske slube je
odvisen od zime, v zadnjih dveh
letih je znaal 45.000, leto poprej
pa kar 77.000 evrov.

Rado Mrak, Kaèja Draga: Je kar
v redu. Cestno podjetje oèisti slabe. Je pa res, da se ne dá oèistiti
vsem hkrati. Problem ni le sneg,
ampak tudi poledica. Cesta je e
tako slaba. Najslabe je med Levpo
in Avèami. Poglejte, kakne so pod
cesto strmine, pa nikjer nobene
ograje.

Damijana Goljevèek, Markièi:
Mi smo vedno zadnji, tako da je
kar problem. Zime se vsakokrat
bojimo. Teave nam povzroèa e
slana. Èe ponoèi snei, smo zjutraj
odrezani. Vemo, da ima zimska
sluba prioritete, ampak èe bi za
to skrbelo veè ljudi, bi tudi nas
lahko reili hitreje.
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Hvalièini na dvojno potenco

Otrok v paketih pa
niso prièakovali
ROÈINJ - Pri druini Hvalica je pred prihajajoèimi boiènimi
prazniki veselo adventno vzduje. tiriletna Veronika in Andra
e snujeta naèrte za jaslice, najmlaji, tiri mesece stari Katarina
in Ana pa vrve opazujeta iz naroèja mame Alenke in oèeta
Roberta. So eni redkih, ki se jim je dvojna sreèa "zgodila"
dvakrat.
Tekst in sliki: Nataa Ozebek

Ko sem izvedel, da bom drugiè
oèka dvojèkoma, niti nisem bil
veè tako preseneèen kot prviè,se spominja Robert. Alenka
v smehu pripoveduje, kako so
bolj v ali kot zares prihranili vozièek za dva do prvega pregleda
z ultrazvokom.
Toda sedaj pa ga res e enkrat
potrebujejo. Vedno sva si elela
veliko druino, nisva pa prièako-

To, da skupaj pripravimo adventni venèek in priigamo sveèe na
njem in da skupaj pripravimo
jaslice, nateva Robert.
Andra in Veronika pa hitita
razlagati, kaj vse je potrebno za
jaslice.
Lani sem v jaslice postavil konjièka, oslièka in luèke, se spominja Andra, medtem ko je Veronika poskrbela, da so bili na svojem mestu Marija, Jezuèek, Joef
in angelèki. Oba sta nato pazila,
da so se ovèke lepo pasle.

tevilne obveznosti
Dela in skrbi ob tevilèni druinici
ne zmanjka. Dan se tako rekoè
e ne konèa, ko se e zaène nov.
Vsakdanjih opravil pri nas ne
delimo na moka in enska. Oba
poprimeva za vse, kar je v tistem
trenutku potrebno,razloi Alennka.
Z moem pa se ne razdajata samo druini in se - kolikor jima

na dravni ravni v podporo mladim druinam.
Zelo pozitivno je, da ima drava
ob sprejemanju razliènih ukrepov
v mislih tudi mlade in njihove
probleme okoli varstva otrok,
stanovanj in podobno.
Hkrati pa se jima zdi strah mnogih, èe da otrokom ne bodo
mogli nuditi vsega in jih zato raje nimajo, povsem nesmiseln.
Otroci so zadovoljni zaradi medsebojnih odnosov in zaradi èasa,
ki jim ga posveèava. V razmerah,
ko vse izgublja na vrednosti,
lahko vidimo, da edino medèloveki odnosi nikoli ne bodo zgubili svojega pomena,sta preprièana mlada stara.
Alenka skozi svoje delo v solkanskem materinskem domu pozna
tudi temnejo plat druinskega
ivljenja. Iz te izkunje e bolj
spoznavam, da se ti lahko v
ivljenju zgodi marsikaj, vendar

Robert in Alenka s svojimi nadebudnei

Veronika: Jaslice

Andra: Konja s traktorjem

vala, da bodo otroci prili v paketih, pravi Alenka. Vzrok za res
neobièajen pojav pa se najverjetneje skriva v dednosti, saj imata oba med svojimi sorodniki
dvojèke.
Druina Hvalica se veseli prihajajoèih praznikov. Bolj kot sam
praznik, ko smo vsi skupaj polno
zaposleni, pa nam pomenijo priprave.

paè tirje nadobudnei dopuèajo - posveèata tudi skupnosti.
Alenka je zborovodja cerkvenega
pevskega zbora v Roèinju, vodja
upnijske Karitas, zraven ureja
druinski kotièek v upnijskih
oznanilih.
Preden je postala mama, je bila
tudi katehistinja.

èe bo po èloveki plati moèan,
se bo lahko pobral iz vsega. Èe
ima oporo v druini, èe ima
tam pozitivno izkunjo, bo to
veliko laje.
Po njenem so namreè izvir vseh
problemov ponavadi prav negativne izkunje iz otrotva.

Niè manj obveznosti nima Robert, sicer absolvent akademije
za glasbo. Je organist in zborovodja v upnijski cerkvi v Desklah,
èlan desklanske pleh muzike,
v tamkajnji godbeniki oli pa
pouèuje e klarinet, saksofon in
teorijo glasbe.
Pomembno se mi zdi, da èlovek
naredi tudi nekaj za skupnost,
ne da bi za to prièakoval plaèilo.
Seveda mora to poèeti z veseljem in po svojih zmonostih, da
zaradi tega ne trpi druina, je
preprièana Alenka.
Z najinimi prostoèasnimi dejavnostmi ivi vsa druina. S svojimi
deli in zgledom avtomatièno
vpliva na otroke. Èe nekaj z
veseljem dela ti, bodo to povzeli tudi otroci, dodaja Robert.

Letos vodijo
deklice

Otroci iz ljubezni
Andra in Veronika med igro

Alenka pohvali ugodne premike,
ki so jih v zadnjem èasu sprejeli

V kanalski obèini se je letos
do 20. novembra rodilo 47
otrok (lani v celem letu 50),
med njimi kar 31 deklic. Leto
je bilo glede na tevilo prebivalcev najbolj bogato za krajevno skupnost Kal nad Kanalom, kjer se lahko pohvalijo
s estimi novimi èlani.
Najpopularneje ime letonjega leta je zagotovo Ana tako je ime kar trem deklicam, med novorojenkami sta
tudi po dve Hani, Juliji, Sari,
Katarini in Niki. Kanalska
obèina kot ena izmed prvih
pomoè za novorojence izplaèuje od leta 2001. Letos je
ta znaala 334 evrov.

èez most
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Prednovoletni èas

Pieta: Darja Skrt
Irena Hoèevar Kriniè
Novoletni dnevi so povezani z zimskim sonènim obratom in so jih
èastili e v starem Rimu. Stare ege
in navade so bile sicer pri razliènih
narodih razliène, vendar so v povezavi z zimskim sonènim obratom
imele enak osnovni namen: vplivati
na rodovitnost zemlje v prihajajoèem letu, ko se zaène narava spet
prebujati.
V èasu, ko v naravi vladata tema
in nerodovitnost, so ljudje vedno
priigali ogenj, darovali blinjim
in umrlim ter skrbeli za bolje medsebojne stike. Od tod morda izvira
dvojnost tega èasa. Na eni strani
duhovnost, poglabljanje vase, povezava z duami umrlih prednikov,
negotovost in èièenje, na drugi
strani pa obdarovanja, kraenja,
poveèana druenja in stiki ter prazniène gostije in jedi.

Med intimo in
druabnostjo
Duhovnost adventa in poglobljeno
prièakovanje Svetega veèera v krèanstvu ter skrivnostnost volèjih noèi iz ljudskega verovanja
spadajo v ta intimni svet posameznika, medtem ko so Andrejevo,
miklavevanje, boiè, silvestrovo,
Novo leto in Sveti trije kralji prazniki, ki so se vedno bogato in pestro izraali tudi navzven - ljudi so
povezovali, utrjevali njihove vezi
in obdarovanja. Od tod gre morda
razumeti poseben pomen dejstvu,
da so god svetega Andreja trgovci
vzeli za svojega. Na Gorikem je
e vedno iv Andrejev sejem v Gorici, ki je bil svoj èas najbolj znan v
tem delu Evrope in je e danes privlaèen za mlado in staro.

Koledovanja
V tem èasu je bilo vedno razvito

raznoliko koledovanje otrok.
Koledovali so na Miklavev veèer,
Sveti veèer in na Svete tri kralje.
Otroci so prinaali v hio èistost in
blagoslov, odhajali pa so z darovi,
ki so jim jih gospodinje pripravile
za njihov prihod. Na alost se je
koledovanje le redkokje e ohranilo. Najbolj mnoièno je ostalo in
se tudi povsem preoblikovalo na
dan pred prvim novembrom, ko
so e v polpretekli dobi otroci hodili prece brat, danes pa reemo
buèe in praznujemo noè èarovnic
oziroma Halloween. Zelo redko
so se ohranila otroka koledovanja
na Miklavev veèer, e redkeje pa
na Sveti veèer. Pri nas sta obe koledovanji ohranjeni in sicer na Miklavev veèer v Krestenicah, za Sveti
veèer pa v Bodreu.

Adventni èas
Boièni veèer in boiè sta vrhunec
decembrskega dogajanja. Na sveti
veèer se postavljajo jaslice, krasijo
novoletna dreveèka in ob polnoèi
udeleujejo polnoènice. Ponekod
se je e ohranila navada, da na
sveti veèer z blagoslovljeno vodo
in oljèno vejico egnajo hie, skednje, hleve in druga poslopja. V preteklosti so na odprtih ognjièih ali
pa tudi na e sodobnejih tedilnikih na drva priigali boièni panj.
Skupaj z industrijskim razvojem in
opuèanjem kmetijstva kot glavne
gospodarske dejavnosti ter s posodabljanjem hi in kuhinj je iz sredièa hie izginjal ivi ogenj in z
njim boièni panj ter ege povezane z njim.
Boièno sreèanje cele druine ob
boiènem kosilu se e vedno ohranja in vedno bolj postaja ne samo
osrednji praznik letnega ciklusa,
paè pa povezovalno druinsko praznovanje.

Imamo kar veliko druino. Med
letom, za rojstne dneve in druge
praznike, nimamo navade kupovati dragih daril (mogoèe roico,
èokolado), razen za otroke. V zadnjem èasu pa se vsako leto 26.
decembra, na svetega tefana,
zberemo vsi pri nas doma. Boiè
in Novo leto vsaka druina praznuje po svoje, ta dan pa smo vsi skupaj. Ker nas je vedno veè, smo se
odloèili, da izrebamo, kdo bo za
koga kaj kupil. Vsak kupi samo
eno darilo v vrednosti priblino
20 evrov, lahko tudi veè, èe kdo
kaj trenutno potrebuje, pripoveduje Karmen Zidariè iz Deskel
in poudarja, da je darilo preseneèenje, ki èaka pod smreèico:
Veèinoma kupim kaj uporabnega,
lahko tudi nekoliko humornega.
Ko darila odvijemo, imamo skupno
kosilo ob jaslicah.
Rada bi ohranila tradicijo, doivljanje praznikov tako kot takrat,
ko sem bila sama e otrok. Veliko
mi je pomenilo èakanje na miklava in na dedka Mraza. Takrat smo
dobili mandolat, mandarine, pa
tudi kaj uporabnega, rokavice ali
kapo. To navado smo ohranili tudi
v moji druini. Za Miklava se obdarujemo vsi. Zveèer na divanu
pripravimo vsak svojo vreèko z
imenom in zjutraj nas v njej èaka
preseneèenje.
Z moem obdarujeva otroke, oni
pa pripravijo darila za naju.
Kupujem stvari, ki jih otroci potrebujejo in bi jih tako in tako morala
kupiti, navadno kaj za obleèi,
pravi Vanja Cotiè iz Kanala. Nikoli
pa ne pretirava z dragimi darili:
Obdarujemo se tudi za dedka
Mraza - kupimo majhna darila in
jih damo pod smreèico. Rada obdarim tudi druge sorodnike in prijatelje, vendar nikoli ne pretiravam.
Majhna boièna zvezdica, drobna
pozornost, ljudi razveseli.

Foto: Druinski arhiv

I. Gabrijelèiè z vnukoma
Foto: Druinski arhiv

Kot drugod po Evropi so tudi v slovenskem ljudskem izroèilu in tradiciji
moèno zakoreninjeni stari obièaji ob izteku starega in v prièakovanju
novega leta. Prazniène dni opredeljujejo ti obièaji tudi èasovno: od
Andrejevega konec novembra, preko miklavevanja, boièa in silvestrovega do Svetih treh kraljev.

Obdarujejo pa se tudi odrasli. Ker
je druina velika, to predstavlja
kar velik znesek, vendar na darila
mislim e med letom. Same priprave na obdarovanje in prièakovanja mi najveè pomenijo.
Letos na obdarovanje v nai druini
recesija e ne bo vplivala, lahko
se pa zgodi, da bo v prihodnje
drugaèe, dodaja e Ivica.

K. Zidariè: Darila na reb
Foto: Druinski arhiv

Od poduhovljenega
izroèila do plehke
kulture

Pri nas nimamo navade, da bi se
posebej obdarovali ob Novem letu,
paè pa za Miklava. Sin ima ravno
na ta dan rojstni dan, zato se vsi
zberemo in se tudi obdarujemo.
Imam tiri vnuke in paziti moram,
da so vsa darila priblino enakovredna. Otroci e odraèajo in vèasih
so njihove zahteve tudi velike, ker
vidijo druge, svoje prijatelje.
Kupim, kar paè zmorem, vendar
je zlasti majhnim otrokom, ki e
verjamejo v Miklava, skoraj treba
ustreèi, pravi Ivica Gabrijelèiè iz
Krstenic.

Cotièevi otroci ob smreèici
Foto: TD Kanal

Foto: Bruno Bizjak

Druinska obdarovanja

Kanal: Dedek Mraz obdaruje

èez most

Jaslice

Foto: B. Bizjak

P. Merlak: 50 evrov za darila

Adventni venèek

Foto: D. Humar

Pisni viri navajajo, da je bila ega likovnega upodabljanja Kristusovega
rojstva v veljavi e v èasu starega krèanstva, prav tako pa jo je moè
zaslediti tudi v bizantinski umetnosti. Najveè zaslug za nastanek, razvoj
in raziritev jaslic, kakrne poznamo danes, pa imajo jezuiti. Prve jaslice
so postavili leta 1560 v kolegiju Coimbri na Portugalskem, prve cerkvene
jaslice pa leta 1562 v cerkvi v Pragi. V 17. stoletju so se razirile tudi
po drugih cerkvah ostalih nemkih redov. Kasneje je janzenizem zatiral
in jih odstranil iz cerkva, zato so se ohranile samo po samostanih. V
cerkve se ponovno vrnejo okoli leta 1800. Od tam se najprej razirijo
v plemike, nato meèanske domove in na kocu tudi na podeelje. Na
Slovenskem so najstareje ohranjene jaslice meèanske jaslice iz leta
1714. So iz papirja, za steklom v omarici. Po domovih so bile najpogosteje postavljene v boghovem kotu.

Opaam, da je Miklavevanje
tradicionalni praznik obdarovanja, ki se povsem ohranja skozi
èas. Ljudje kupujejo piame, nogavice, rokavice, ale in druge
modne dodatke.
Velikih nakupov ni. V zadnjih desetih letih se je naèin obdarovanja zelo raziril. Obdarujejo se
za Miklava, Boièka in dedka
Mraza, kar v preteklosti ni bila
navada. V letonjem letu se moèno èuti strah pred gospodarsko
recesijo in ljudje se spuèajo v
bolj premiljene nakupe. Pri nas
vnaprej pripravljenih darilnih
aranmajev nimamo.
Obdrali smo klasièen naèin prodaje  to pomeni, da stranki prisluhnemo in jo glede na njene elje vodimo skozi celoten nakup.

upnik Robert Uaj, Kanal:

Advent je èas priprave na boiè.
Kot verjetno dobro vemo, izhaja
beseda advent iz latinske besede
adventus, kar pomeni prihod.
Advent je torej èas, ko prièakujePapirnate jaslice po zamisli umetnika Maksima Gasparija

mo rojstvo Bojega sina. Ta èas
prièakovanja poivlja simbolika
adventnega venca, ki postaja vedno bolj priljubljena tudi po naih
domovih. Zelena barva smrekovih ali kaknih drugih zimzelenih
vejic je znamenje upanja. tiri
sveèe ponazarjajo tiri adventne
nedelje.
Vsako nedeljo prigemo eno sveèo veè. Okrogla oblika venca je
znamenje popolnosti. Resna vijolièna barva sveè in trakov nas
opozarja, naj se skrbno in z vso
resnostjo pripravimo na Jezusov
prihod.
Advent nas pripelje do boièa,
ko pred seboj gledamo v jasli poloeno dete. Vendar pa je boiè
hkrati tudi Velika noè: tam Jezusova izroèitev Boga na kriu, tu
izroèitev druge Boje osebe v nemoènem detetu. Z obema izroèitvama nam Bog podarja novo
ivljenje, ki ne mine.

Pavel Medveèek, zbiratelj
in narodopisec:
Foto: D. Humar

tiri tedne pred boièem in vzporedno s èasom Andrejevega godu
se zaèenja advent. Beseda izvira iz
latinske adventus, kar pomeni prihod. Nekoè je bil namenjen predvsem duhovni pripravi na boiè,
danes pa je s prepletanjem kultur
dobil tudi moènejo zunanjo podobo. Razirili so se adventni venèki,
kar je germansko-meèanski kulturni vpliv, saj jih prej Slovenci
nismo poznali. Kljub izvoru v drugi
kulturi, se je ega okraevanja in
izdelave adventnih venèkov razirila in v vsakdanji uporabi pridobila
nae, ljudske znaèilnosti.

Joica Erzetiè,
poslovodja v Manufakturi,
Kanal:

Foto: B. Bizjak

Advent

O veselem decembru

Foto: D. Humar

Doma se vedno obdarujemo samo za Miklava, s teto in stricem
pa si darila izmenjamo za dedka
Mraza, se pravi za novo leto. Za
darila porabim priblino 50 evrov,
trudim pa se, da poudarek ni na
denarni vrednosti, ampak na izvirnosti darila. Lepo je tudi, èe je darilo hecno in uporabno, meni Petra Merlak iz Kanala. e posebej
je alergièna na praholovce, zato
jih drugim ne podarja:  Veliko mi
pomenijo darila, ki so uporabna èe na primer dobim al, se bom
vsakiè, ko ga bom nosila, spomnila, kdaj sem ga dobila - in ki so
izvirna, taka, da me spravijo v
smeh. Recesija ne bo vplivala na
moj naèin obdarovanja.

Foto: Druinski arhiv
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eg in navad v prednovoletnem
èasu nisem nikoli posebej raziskoval. Spomnim pa se, da pri nas
ni bilo nikoli smreke za boiè,
paè pa je bil brin. Okrasili smo
ga z okraski iz kartona, ki smo
jih izrezali v razliène oblike in
pobarvali. Spomnim se tudi pripovedi mojega starega oèeta, kako je bilo v njegovem otrotvu 
rojen je bil 1886.
Za boiè so postavili samo brin
brez vseh okraskov v bogkovem
kotu. Jaslic niso nikoli postavljali.
Te so bile samo v cerkvi in so jih
hodili tja gledat. Imeli so takno
spotovanje do jaslic, da so verjeli, da je njihovo mesto le v cerkvi, ne pa v navadnih domovih.
Novega leta niso praznovali. Na
silvestrovo so poèistili vse prostore v hii, se okopali in preoblekli v èista oblaèila, da so li èisti
v novo leto. Prvi dan novega leta
pa so mlade pupe hodile na kal
v vasi ali pa k Perivniku, potoku
pod Anhovim, da bi v vodi morda
zagledale bodoèega enina.

v objektivu
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Prenoèitvene zmogljivosti v obèini

Pri Grozdu blaijo pomanjkanje

ROÈINJ - Le redki ne pomnijo, kako dobri so bili pohani pièanci iz gostilne Pri grozdu, ki jih je s posebno ljubeznijo pripravljala gospodinja
Amalija Zimic. Znano gostièe, ki sta ga vodila z moem Albinom v nekdanji italijanski vojanici, je utrip kraju dajalo vse do leta 1992, nato
so ga 14 let oddajali v najem.
Tekst in slike: Nataa Ozebek
Danes imajo Amalijini in Albinovi
otroci z vojanico in novo pridobitvijo - prostori roèinjske osnovne
ole - nove naèrte. Druina Zimièevih se je trenutno usmerila v oddajanje prenoèiè. Kam jih bodo
naèrti zapeljali v prihodnje pa bo
pokazali èas in potrebe.

Po potresu zlata leta
Z moem sva del stare italijanske
kasarne, v kateri je bil nekoè celo

sedeno. Gostje so hodili k nam od
vsepovsod. Druina iz Nemèije je
k nam prihajala celih 26 let, pripoveduje gostilnièarka. Delala je po
20 ur na dan. Skrbela je za druino
s tremi otroki in vse goste, kuhala,
èistila, vodila raèunovodstvo, bdela
nad inventuro. Pri njih so se zbirali
balinarji, pevci, lovci, kvartopirci,
v njihovem gostièu so praznovali
krste, obhajila, birme in poroke.
Ob najveèjih praznikih, kot so bili
1. maj, 29. november in Novo leto,
smo imeli odprto tudi po tri dni
skupaj, se spominja.
Kljub temu tedanji èasi socializma
za zasebne obrtnike niso bili lahki,
saj jih je bilo nenehno strah, da
jim bodo vse skupaj podravili.

pa o tem, da bi jo oddajali za portne dejavnosti, treninge in pohodnitvo. Ena od monosti bi bila tudi manji dom upokojencev, ampak vsega tega ne zmoremo sami.
Super bi bilo, èe bi se nas veè ponudnikov povezalo v mreo, razmilja Darja Vrtovec. Dodaja, da
se je potreba pokazala sama, zato
so trenutno usmerjeni v oddajanje
sob podjetjem.
Povpraevanje po prenoèièih je

tako veliko, da bi zagotovo oddali
e enkrat toliko sob, èe bi jih imeli, doda Amalija.
Za ureditev prenoèitvenih zmogljivosti jim je s 7.000 evri letos pomagala tudi Obèina Kanal, ki je v okviru razpisa za spodbujanje razvoja
turistiène infrastrukture med upravièence - na razpis se je prijavilo
deset ponudnikov turistiènih storitev, sredstva jih je prejelo devet razdelila 25.000 evrov.

Od gostilne na prenoèièa

Amalija Zimic, dolga leta gonilna
sila gostièa

zapor, kupila in jo popolnoma obnovila. V spodnjem delu sva imela
gostilno, zgoraj pa smo e takrat
uredili tudi prenoèièa za goste.
e sedaj se spomnim, da smo jo
odprli 30. maja 1965. To je bil za
Roèinj velik dogodek, po spominih brska Amalija.
Po potresu v sedemdesetih in
osemdesetih letih je bilo veliko
prometa. Kuhali smo malice za
razlièna podjetja in za goste. Èez
poèitnice smo imeli vedno vse za-

Leta 1992 sta z moem gostinstvo
opustila, gostilno pa oddala v
najem.
Tako je bilo 14 let in ko smo videli, kako je stavba zanemarjena
in kako propada, smo se odloèili
za ureditev prenoèiè. Obnavljali
smo korak za korakom, uredili kopalnice, opremili sobe. Od zaèetka
sem vodila evidenco vloenih sredstev, potem sem obupala, ker sem
videla, da to nikamor ne pelje,
pove Amalija.
Zimièevi sedaj turistom oddajajo
pet sob z dvanajstimi leièi.
Za prenoèièa veèinoma povpraujejo podjetja, èez poletje pa je
veliko tudi individualnih turistov.
Pri nas se ustavlja vedno veè pohodnikov. Zelo se je razvila pot od
izvira Soèe do morja. Letos smo
gostili profesorje iz Italije, veèjo
skupino Estoncev, veliko povpraevanje je ob razliènih prireditvah
v okolici, kot so sreèanje narodov
v Kanalu, downhill v Avèah, razlièni festivali v Tolminu, nateva
Amalijina hèi Darja Vrtovec.

Veliko povpraevanje
po sobah

Oddajanje sob podjetjem

Sobe z najemnimi pogodbami
oddajajo tudi podjetjem, ki v tej
dolini le s teavo najdejo prenoèièa za svoje zaposlene. Ker nameravajo ponudbo v tej smeri iriti,
so od obèine odkupili stavbo roèinjske osnovne ole, ki je svoja
vrata zaprla pred desetimi leti. V
njej so èez poletje delno uredili
sobe, kopalnice, jedilnico in
kuhinjo.
Naèrti so veliki, kaj bo iz tega nastalo, pa bo pokazal èas. Zaenkrat
si elimo to stavbo obnoviti in
spraviti v ivljenje. Najprej smo razmiljali o medicinskem turizmu,

Ponudbo prenoèiè povezati v mreo

pod mostom
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Sinergija kraja in ole

Èeprav je sodobna druba naravnana tako, da nam gre navadno kritika
mnogo bolje od rok kot pohvala in zahvala, moramo za iztekajoèe se
leto 2008 poudariti prav slednje.
V letu 2008 smo v sodelovanju med KS in olo veliko postorili v prid
naih najmlajih in njihovih druin. Vendar rezultati niso posledica le
proraèunskega denarja, paè pa gre glavna zasluga podjetjem, drutvom
in posameznikom, ki znajo prisluhniti potrebam kraja. In prva v tem
seznamu je krajevna skupnost. Spodbude, nove ideje in nadgradnje
dogovorjenih projektov s strani KS so stalnica v komunikaciji med olo
in KS. Na prvi pogled nedosegljivi cilji so v letonjem letu mnogokrat
dobili epilog. Gre za dela, ki so bila izpeljana zgolj z donatorskimi in
sponzorskimi sredstvi ter s prostovoljno opravljenimi urami ob koordinaciji vodstva KS in ole.
Med najveèje investicije teje sanacija atrija pred novim delom vrtca
(160 m2), ki sta jo med poletnimi poèitnicami izvedla Primorje in SCT.
Skoraj istoèasno je park ob olskem igrièu dobil nove klopi kot donacija
Salonita in ESALa, pravo podobo pa je park dobil s èistilno akcijo in
z ureditvijo dreves v izvedbi prizadevnih èlanov KS in njenih drutev.
Verjamemo, da so krajani z navduenjem sprejeli novo pridobitev. Komentarji uporabnikov takoj po namestitvi klopi kaejo na to.
Vendar se delo ni zakljuèilo s koncem olskih poèitnic. Nasprotno. Prièakujemo, da bomo s pomoèjo donacije gradbenih podjetji izvedli tudi
sanacijo atrija pred 1. razredom, o kateri so potekajo razgovori e veè
mesecev.

O Kanal
Bili smo na obisku pri
gasilcih
V gasilski dom gasilci so nas povabili,
da z njimi urico dopoldan bi prebili.
Tam lepo smo se imeli,
veliko videli in doiveli.
Najbolj veè nam je bilo:
- ko smo pricali s pitolo
- ko so gasilci pricali s topom na kamionu
- ko smo mi delali gasilske vaje
- ko smo gledali kamion s kuhinjo
- ko so gasilci zakurili ogenj
- ko so uèiteljice gasile ogenj
- ko smo se peljali s kombijem in dipom in so gasilci vkljuèili sireno
Uèenke in uèenci 1. a, b razreda z uèiteljicami
Foto: O Kanal

Poèutiti se prijetno v okolju, v katerem ivimo, je vrednota. e veèja
vrednota je, èe se krajani zavedamo odgovornosti in soodgovornosti
tako za naravno kot za drubeno okolje.
Odraz odgovornosti so prav gotovo tudi parki, sprehajalièa, igrièa,
druabni prostori; konec koncev tudi ola in vrtec ter druge javne ustanove v kraju.

Ugodno sprejetje klopi v parku pred olo so nam dale elan za opremo
parka tudi v okolici vrtca. Lansko leto smo sicer v okviru akcije Varna
in urejena igrièa vse stare klopi prebarvali, a naèenja jih zob èasa.
Tokrat so pobudi KS prisluhnili na Sokih elektrarnah in nam nabavili
kar 15 klopi za vrtec, na pomoè pa nam je priskoèil tudi Plastik. Seveda
tako elegantne klopi ne sodijo v zakrnelo okolje. Kar klièejo po ureditvi parka.
Vendar posamezne izboljave dobijo pravi efekt ele, ko se reujejo v
kontekstu z okolico. Za ureditev celostne podobe parka je bil potreben
tudi poseg v teren  izravnava tal, odstranitev neuporabnih betonskih
blokov, odvoz materiala. KS si namreè prizadeva v dogovoru z donatorjem in projektantom vzpostaviti prijeten prostor za druenje ob otrokih
igralih, ki bo otrokom na voljo tudi v popoldanskem èasu. Z ureditvijo
otrokega parka ob vrtcu elimo doseèi v zavesti krajanov vijo stopnjo
odnosa do igral, igriè in objektov ob njih. Kanal namreè poleg tega
igrièa nima drugih povrin z igrali. To pa od vseh nas zahteva tudi
odgovornost.
Ob iztekajoèem se letu elim reèi: Hvala! vodstvu KS in èlanom vseh
aktivnih drutev v KS Kanal ter starem in drugim krajanom za prostovoljne ure dela. Skupaj smo jih v letu 2008 opravili nad 400. Prav posebna javna zahvalila velja vsem donatorjem in sponzorjem.
Foto: O Kanal

Predsednik KS Kanal in ravnateljica O Kanal

Urico ali dve smo bili gasilci

olski sklad ustanovljen
V letonjem olskem letu so vse osnovne in srednje ole v Sloveniji po
doloèilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja
(ZOFVI) dolne ustanoviti olske sklade. Na kanalski osnovni oli se je
odbor olskega sklada, ki sta ga prej predlagala Svet ole in Svet starev,
prviè sestal 20. oktobra 2008 in oblikoval svoja pravila.
Namen delovanja sklada je zbirati sredstva donatorjev in s tem pomagati
O pri dejavnostih, za katere ola sicer ni financirana. Sredstva, ki se
bodo zbrala v skladu, bo ola namenila za spodbujanje raziskovalnih
in razvojnih dejavnosti na oli, pomoè ekipam in posameznikom, ki
zastopajo olo na raznih tekmovanjih, za nakup nadstandardne opreme,
sofinanciranje razvojne in raziskovalne opreme, pomoè socialno ibkim
otrokom in podobno.
Za kaj bodo sredstva namenjena, se lahko odloèijo posamezniki sami,
lahko pa razporeditev zbranega denarja zaupajo tudi èlanom odbora.
Morda je predpraznièni èas primeren trenutek, da del prihrankov
namenimo naim otrokom, da se bodo olali v posodobljeni oli, da
bodo morda za pomembne doseke nagrajeni s pouènim izletom, ali
da omogoèimo socialno ibkim udelebo v oli v naravi.
Sredstva lahko posamezniki ali podjetja nakaejo na raèun tevilka:
01244-6030655055
in pripiejo:
namen DONACIJA za olski sklad O Kanal, sklic 00 291900.

Klopi v parku so res dobrodole

Irena Hoèevar Kriniè
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Ponudba Vse na Enem Mestu

Brez administrativnih ovir z VEM
V okviru Regijske razvojne agencije RRA Severne Primorske d.o.o. Nova
Gorica deluje vstopna toèka VEM (Vse na Enem Mestu), ki opravlja naslednje storitve :
· Informiranje za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij,
· Hitreja in ceneja ustanovitev podjetij,
· Poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in
obsojeèe podjetnike,
· izvedba registracijskih postopkov za ustanovitev (s. p. in d. o. o.),
· storitve podjetnikega svetovanja po subvencioniranih cenah v okviru
programa vavèerskega svetovanja,
· promocija podjetnitva,
· informiranje o novostih na podroèju zakonodaje, javnih razpisov in
ostalih podjetnikih tem, ki bodo omogoèile spodbujanje ustanavljanja
novih podjetij in hitrejo rast obstojeèih podjetij.
Storitve za ustanovitev podjetja prek toèke VEM so namenjene samostojnim podjetnikom (s. p.-jem), to je posameznikom, ki opravljajo pridobitveno dejavnost, ter od 1. februarja letos naprej tudi eno-osebnim in
veè-osebnim drubam s 100-odstotnim ustanovitvenim kapitalskim
vlokom in podjetjem z omejeno odgovornostjo (d. o. o.-jem).
Za eno-osebne in veè osebne drube z omejeno odgovornostjo se preko sistema e-VEM odpre elektronsko knjigo sklepov na daljavo in sicer
na toèki VEM ali pri notarju.
Status samostojnih podjetnikov in drub z omejeno odgovornostjo
(eno-osebnih in veè-osebnih) ureja Zakon o gospodarskih drubah
(ZGD-1).
Potencialni podjetnik, ki eli opravljati poslovno dejavnost,mora:
· registrirati podjetniko dejavnost, to je vpisati svoj s. p. ali d. o. o.
v Poslovni register Slovenije (PIRS) oziroma na sodièu: podatke o
podjetniku, ime in skrajani naziv firme, sede firme, kontaktne podatke, dejavnost oziroma dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal;

· vpis v register Davène uprave: predvideni dan v mesecu za izplaèilo
plaè, podatke o naèinu vodenja poslovnih knjig in odgovorno osebo
za vodenje raèunovodstva, podatke o poslovnih prostorih, predvidene
prihodke in odhodke;
· prijaviti podatke o pokojninskem in invalidskem ter obveznem
zdravstvenem zavarovanju: oblika delovnega razmerja, zavarovalni
èas, naziv delovnega mesta, podatke o zaposlenih, morebitna prijava
otrok do 18. leta starosti;
· pridobiti vsa ustrezna dovoljenja, èe je to zahtevano za naèrtovano
dejavnost: za nekatere dejavnosti je potrebno pred prièetkom njihovega opravljanja pridobiti posebna dodatna dovoljenja.

Na vstopnih toèkah VEM lahko bodoèi podjetnik opravi :
·
·
·
·

VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE in VPIS V SODNI REGISTER
ODDA DAVÈNE PODATKE ZA VPIS V DAVÈNI REGISTER
ODDA VLOGO ZA IZDAJO IDENTIFIKACIJSKE TEVILKE ZA DDV
PRIJAVI OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE.

Na vstopni toèki je mogoèe izpeljati registracijo podjetnike dejavnosti,
spremembo vpisa v register ali izbris dejavnosti iz registra.
Vstopna toèka VEM deluje v okviru RRA Severne Primorske d.o.o.
Nova Gorica, na Mednarodnem prehodu 6, empeter pri Gorici.

Kontaktni osebi :
ga. Amelija Skomina
tel.: 05 330 66 89, elektronski naslov: amelija.skomina@rra-sp.si ,
mag. Bruno Mihelj
tel.: 05 330 66 86, elektronski naslov : bruno.mihelj@rra-sp.si .

Kjer je dober nakup pravilo!
Praznièni popusti!
MANUFAKTURA
Deskle
Srebrnièeva 20
tel.: (05) 305 20 14

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

Urnik:

Urnik:

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

ponedeljek - petek
8.30 - 18.30
sobota
8.30 - 12.30

-30% za zimsko konfekcijo

zanimivosti
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upnija Kal nad Kanalom

Skozi èas v besedi in podobi
Ko se v prazniènem decembru oziramo za darili, ki jih elimo pokloniti
svojim najblijim, skoraj ne moremo mimo knjige upnija Kal nad
Kanalom, vèeraj in danes. Njen avtor je upnik z Banjic Martin
Pavlin, ki je kalsko upnijo soupravljal polnih 29 let. Knjigo sta izdali
Krajevna sku pnost Kal nad Kanalom in tamkajnja upnija ob avtorjevi
80-letnici.
Pie: Darja Skrt
Martin Pavlin je soupravljal kalsko
upnijo vse od leta 1979. Njegova
povezanost z domaèini je bila vsekakor moèna in to se odraa tudi
v kroniki kalske upnije. V njej je
zbrano bogato cerkveno zgodovinsko gradivo, ki je obravnavano s
skrbnostjo in natanènostjo. Jezik
je tekoè, blag in prijazen, kar je v
tovrstnih delih najveèkrat redkost.
Spoznamo pastoralno oskrbo upnije skozi èas in zvemo, kako je bila vkljuèena v cerkveni okvir.
Podrobno spoznamo tudi zgodovino upnijske cerkve sv. Jurija in
podruniène cerkve sv. Tomaa v
Kalu ter marsikaj izvemo o usodi
orgel in zvonov.
V knjigi je seznam upnikov, ki so
slubovali v Kalu, prav tako spoznamo duhovnike in redovnice, ki
izhajajo iz tega kraja. Pavlinova
naklonjenost ljudem se izraa skozi
celotno besedilo. Kar nekaj prostora je namenil upniku Andreju
Brezavèku, domaèinu iz Gomilni-

ce, ki je sluboval v Braniku skupaj
s Simonom Gregorèièem. Èeprav
ga literarna zgodovina oznaèuje
kot strogega, togega in do Gregorèièa nepopustljivega, Pavlin razkrije
prièevanja iz Kala, ki govorijo o
njem prav nasprotno.
Poleg cerkvene zgodovine nas delo
seznanja tudi z razvojem olstva
v kraju, gospodarsko dejavnostjo
ter opisuje kapelice, spominska
obeleja, arheoloka obmoèja in
obe pokopalièi. Pavlin konèuje z
anekdotami v poglavju Malce
smene  malce resne in daje slutiti, da je svojim ljudem pozorno
prisluhnil in se zanje zanimal.
Knjiga je vrhunsko oblikovana in
je delo domaèinke arhitektke Elze
Paviè. V besedilu je prepoznala
Pavlinovo naklonjenost kraju in
ljudem ter jo znala prenesti v vizualno podobo, ki nas pomiri in vsebino samo e podkrepi.

Kanalske tajnice (e) migajo
Najprej so se odzvale vabilu gorenjskih kolegic, potem so s Postojnèankami romale po panonski pokrajini in v novembru pospravile e
ozimnico. In ker je èas krize, so primorske tajnice zgledno pozvale k
razumnemu in vzdrnemu obnaanju: ob svetem Martinu so nazdravile
tudi novemu letu.

Foto: klub tajnic

Izkustveno opisuje: Nataa Jeronèiè

S poti po Prekmurju

Skupaj s Karmen Paravan sva se
kot èlanici Kluba tajnic Severne
Primorske najprej odzvali vabilu
kolegic iz Gorenjskega kluba tajnic.

Hodile smo po poteh kulturne dedièine in se seveda ustavile tudi
v Vrbi, rojstnem kraju naega najveèjega pesnika in preernega p .

Ob koncu enodnevne avanture so
nas Gorenjke obdarile z ozimnico,
ki je vsebovala krompir, buèe,
koruzo, korenèke.
V Prekmurje
Na sonèno soboto sredi oktobra
smo Primorke povabile Postojnèanke na skupno odpravo proti
panonski pokrajini. Po jutranjem
postanku in okrepitvi z Mlinotestovimi panini, smo se peljale proti
Iakovcem. Otok ljubezni, prevoz
èez Muro, nakup pristne domaèe
moke in v zaljubljenih glavah smo
e gnetle, kaj bi doma spekle naim dragim.
Pot nas je nato peljala v Filovce,
kjer je e dandanes ivo lonèarstvo.
No, dobrote bodo vzhajale in nastajale v teh izdelkih. Brez spoznavanja Pleènikove dedièine paè ne
gre, zato smo si v Bogojini ogledale
njegovo cerkev ter prisluhnile
razlagi nae umetnostne zgodovinarke in vodièke Petre Paravan.
Na najveèji grad v kraju Grad nas
je prièakal v soju sonca in bazarja.
Tu so se e pripravljali na noè èarovnic. Me pa smo v elodèkih e
hlastale po pogostitvi s tipièno
prekmursko hrano v Polani, kajti
celodnevno pohajkovanje nas je
e poteno zlakotilo. Nae prekmurske kolegice so nas poèastile
s svojim obiskom ter odpeljale v

pozno-noèni ogled poslovnih prostorov in prenoèiè, kjer slubuje
ena od prekmurskih tajnic. Polne
vtisov, lepih doivetij in prisrènega
sreèanja s Prekmurkami smo krenile na pot proti Postojni in Novi
Gorici. Navsezadnje ni manjkalo
tudi spoznanje, kako prelepa, èudovita in raznovrstna je naa Slovenija.
Nad ozimnico
November je tudi èas ozimnice.
Zato smo se odloèile, da bomo
popotnico, ki smo jo dobile v dar
od gorenjskih kolegic, zaupale
pripravi in postrebi specialistom
v gostièu Pr'gonov mlin v Ajbi.
Mjam, tu so sedaj doma sarajevske
specialitete. Na drugi Martinov vikend se nas je v tem gostièu zbralo kar veliko èlanic naega tajnikega kluba, druenje pa nismo
namenile samo zavetniku vina,
ampak tudi praznovanju prihajajoèega novega leta. Ker smo v recesiji, se je potrebno paè racionalno obnaati, a ne?
Kolegice so bile navduene nad
izbranimi dobrotami in strinjale
so se, da se je gorenjski krompir
dobro podal pod peko, medtem
ko so nae brbonèice kar hlastale
e po mes(e)nih dobrotah in na
koncu tudi po sladicah gostiteljev.
V ozadju pa e bosanski melos.
Boanstveno!
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Varstveno delovni center (VDC) Nova Gorica

Z novimi prostori do veèje ustvarjalnosti

Iz kanalske obèine se vsakodnevno vozi veliko ljudi na delo v Novo
Gorico. Med njimi so tudi Leopold, Matja in Ema.
Pie: Toma Torkar, psiholog

Odhajajo na delo v Varstveno delovni center Nova Gorica, ki v svojih
dveh enotah, v Solkanu in v Stari gori, nudi organizirano skrb odraslim
duevno in telesno prizadetim ljudem. Vodenje, varstvo in zaposlitev
se izvaja v enoti Solkan, institucionalno varstvo pa v enoti Stara gora.

Prostori v Solkanu so e precej dotrajani, zato uporabniki in zaposleni
z veseljem prièakujemo prihodnje leto, ko se bo v Novi Gorici zaèela
graditev novih prostorov. Naèrti so narisani, lokacija izbrana in tudi
denarna sredstva so e zagotovljena. Polovico nove stavbe bo financiralo
Ministrstvo za delo, druino in socialne zadeve, drugo polovico, kjer
bodo bivalne enote za 22 uporabnikov, pa bo financirala Mestna obèina Nova Gorica.
S to pridobitvijo bomo najlepe zaznamovali 40-letnico organizirane
skrbi za odrasle osebe z motnjami v razvoju na naem obmoèju.
Najpomembneje pa je to, da bodo s tem uporabniki pridobili nove
prostore, v katerih bo njihova ustvarjalnost dobila nov zagon.

Foto: VDC Nova Gorica

Trenutno je v Stari gori vkljuèenih 63 uporabnikov, v Solkanu pa 34.
Vse veèja pa je tudi potreba po pomoèi ljudem, ki so v nesreèah utrpeli
pokodbe glave. Ti primeri zahtevajo posebno zdravstveno obravnavo
in prav zanje je v Stari gori na voljo poseben program pobolniniène
nege.

Varovanci VDC Nova Gorica pri vsakodnevnem delu

ODZIV

Obèina odgovarja

Na posamezne misli, ki jih je v prejnjem Mostu (november 2008, t.
20) na strani 3 in pod naslovom 'Zavlaèevanja draijo nalobe' zapisala
obèinska svetnica Vanda Colja (Desus), se je s spodnjim zapisom odzvala direktorica obèinske uprave Nives Prijatelj.

- obèina je dolna skrbeti za gospodarski razvoj

Ta teza gospe Colja zahteva natanènejo obrazloitev: obèina je dolna
ustvarjati pogoje za gospodarski razvoj s sprejemanjem ustreznih aktov
in z graditvijo komunalne infrastrukture. Ob nenehnih oèitkih okoli
obrtne cone pa velja opozoriti, da so se v preteklosti vsi poskusi za
njeno ureditev konèali z ugotovitvijo, da je dovolj prostih zemljiè v
Anhovem, katerih lastnik je v glavnem podjetje Salonit Anhovo. S komunalno opremo, ki je za omenjeno podjetje urejena, tudi ne bi smelo
biti veèjih teav. Navsezadnje se Salonit Anhovo glede teh obrtnih con
dogovarja z Regijsko razvojno agencijo in je veliko prostih kapacitet
e oddalo v najem drugim podjetnikom. Drugaèe pa veèjega pritiska
s strani podjetnikov na obèino ne zaznavamo.

- trenje domaèih izdelkov

e od vsega zaèetka po ustanovitvi obèine se trudimo za njen enakomeren razvoj, tako da urejamo osnovno infrastrukturo (voda, kanalizacija,
èistilne naprave, ceste, javne povrine) in izvajamo aktivnosti, s katerimi
bomo oskrbeli s pitno vodo tudi vodo-deficitarna obmoèja. Poleg tega
smo se vkljuèili v programe Lokalne razvojne strategije (LAS), ki jih na
podroèju kmetijstva sofinancira Evropska unija s ciljem spodbujanja
celovitega razvoja podeelja. Tu gre za programe razvoja in organiziranja
trenja lokalno tipiènih pridelkov, izdelkov in storitev, za krepitev znanja
na podeelju, za razvoj turistiène infrastrukture, varovanje narave, revitalizacijo in primerno rabo naravne in kulturne dedièine.

- potrebujemo strokovne kadre

V obèinski upravi skrbimo za stalno izobraevanje zaposlenih. Zaradi
prostorske stiske ni raèunati na irjenje zaposlovanja, medtem ko strokovne kadre zagotavljamo tudi tako, da se posluujemo zunanjih izvajalcev.
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Raz-stavljeno

Èrne barve ne najdemo v mavrici
niti v barvnem krogu. Bila naj bi
brezbarvni pigment. Dobimo jo z
meanjem barv in uporabljamo za
ustvarjanje odtenkov. Sicer pa jo
le razumemo kot barvo takrat, ko
nastopi v stilizaciji enakovredna
drugim barvam. Prav zaradi natetega je razpis predstavljal izziv
marsikateremu ustvarjalcu, saj je
prej kot tematiko pogojeval predvsem barvo. Kakor smo lahko videli, so se podobe, ujete v prostor
magiène galerije, zlile v edinstveno
Foto: Sabina Volk

Javni sklad Republike Slovenije
(JSRS) za kulturne dejavnosti je leta 2007 razpisal temo Tudi èrna
je barva, na katero so se odzvali
predvsem ljubiteljski likovni ustvarjalci iz vse Slovenije. Tretji korak
v obliki obmoène oziroma regijske
razstave in s tem vrhunec so ustvarjalci selekcioniranih del doiveli
letos novembra z dravno razstavo
v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu.
Selektorsko nalogo je opravil akademski slikar in pedagog Tone
Raèki.

Foto: Sabina Volk

Èrnina kot izziv

Abstraktnost razstavljenih del

Ljubiteljski umetniki ustvarjali v èrnini

celoto prefinjenega vzduja.
Veliko slik abstraktne narave nas
je vodilo k raziskovanju èrne barve
kot izraznega sredstva, slikarskega
prijema, ki poudarja moè v samem
naèinu podajanja. Takne podobe
so sad modernizma, ki se je obrnil
od vsebine k izraznosti.
Sicer pa so nam vsebinske poudarke ponudila dela z viharnim, temaènim, skrivnostnim razpoloenjem v motivih krajine, tihoitij in
figur. Marsikateri ustvarjalec se je
poslueval mraènega, tekega in

negativnega obèutja, kljub temu
pa je bilo v posameznih delih mogoèe zaèutiti tudi iskanje globljega
pomena in kontrastov, predvsem
svetlosti.
Èe smo na tej razstavi bili prièe
odsotnosti svetlobe, pa je Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti e
razpisal novo temo Svetloba. Ta
je nekakno vsebinsko in oblikovno
nadaljevanje omenjene razstave,
izbrana dela za obmoèno razstavo
pa so e bila na ogled v Galeriji v
Idriji.
Petra Paravan

Zborovsko petje

Za slovensko besedo in pesem
ROÈINJ - Kraj je znan po ljubiteljih dobre zborovske glasbe. Petje je od nekdaj pomemben del vake kulture. Krajevna skupnost in tukajnja
upnija (ob prispevku Obèine Kanal ob Soèi) sta poskrbeli, da je v rojstnem kraju duhovnika in skladatelja Vinka Vodopivca sredi letonjega
oktobra gostoval uveljavljeni Meani pevski zbor Lojze Bratu iz Gorice.
Zbor deluje e od leta 1951 in ves èas pomeni pomemben del slovenskega prostora v Italiji, e posebej, ker nosi ime po glasbeniku, ki je
med faizmom svojo ljubezen do slovenske pesmi plaèal z ivljenjem.
Bratuevci so prepevali pod vodstvom profesorjev Mirka Fileja, Iva
Bolèine, Stanka Jericija in Stojana Kureta, sedaj pa ustvarjajo pod
vodstvom profesorja Bogdana Kralja. Iz svojega bogatega programa
so za roèinjsko nedeljsko popoldne izbrali sakralne in posvetne skladbe
tujih in slovenskih avtorjev ter priredbe iz nae ljudske zakladnice.
Zbrane je najprej pozdravil predsednik krajevne skupnosti Rudi Brezavèek, medtem ko je glasbeno doivetje z izbranim besedilom obogatila domaèinka Vanja Gabrijelèiè. In polna upnijska cerkev svetega
Andreja je bila prièa izjemnemu kulturnemu dogodku.
Ob koncu je upnik Joe Miku osvetlil povezanost med dvema velikanoma slovenske kulture - Vinkom Vodopivcem in Lojzetom Bratuem, ki naj nas tudi danes spodbujata k pokonènemu ohranjanju slovenske besede in pesmi. Ob tem sporoèilu je e posebej slovesno
zadonela Vodopivèeva Pobratimija.
Druenje se je nadaljevalo pred cerkvijo ob èaju in pecivu, ki so ga pripravile domaèe gospodinje. V topel jesenski veèer so zazvenele e nekatere ljudske pesmi, pravi vaki praznik pa so zaokroile nepozabne
abe.

Foto: A. H.

Pie: Alenka Hvalica

Meani pevski zbor Lojze Bratu v roèinjski cerkvi
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Pavle Medveèek je s svojo zadnjo knjigo Let v lunino senco napisal
temeljno delo in postavil mejnik v zbiranju in ohranjanju nematerialne
kulturne dedièine - ljudskih verovanj in prièakovanj. Ta so stoletja ostajala iva v ljudeh, a jih je industrijski èas marsikje potisnil v veèno
pozabo.
Predstavlja: Darja Skrt
Medveèek je v 50-ih, 60-ih in 70ih letih prejnjega stoletja kot konservator Spomenikega varstva Nova Gorica obiskal neteto krajev in
beleil stavbno dedièino. Toda
njegov pronicljivi in nemirni duh
se ni ustavil samo na zidovih starih
hi, paè pa je prisluhnil ljudem, ki
so mu pripovedovali zgodbe in si
jih vestno zapisoval. Sreèeval je
ljudi, ki so pripadali e nekemu
drugemu èasu in bili rojeni konec
19. stoletja. Pred njim so se razkrivale zgodbe, ki so bile vèasih na
meji verjetnega, spet drugiè take,
ki so povzemale stara verovanja v
naravo in moèi skrite v njej. Z modrostjo èloveka, ki razume dragocenost najdbe, je zapiske shranil
za èas, ko se bo pozornost ljudi
zopet obrnila v preteklost in v njej
poiskala tisto, kar je vredno in preseno. V prvi knjigi Svetost in skrivnost kamna je s krajim izborom
zbranega gradiva nakazal, kako

zelo velik in moèan pomen je imel
kamen v ljudskem verovanju.
Publikacija je dajala slutiti, da se
za tem gradivom skriva e veè.
Pred kratkim je izla e druga Medveèkova knjiga, Let v lunino senco, iz katere pred bralcem zaivi
paleta bogatega ljudskega verovanja in nekdaj moène povezanosti
z naravo. Nakazuje na moèno razvit moki amanizem, ki se je dejavno ohranil vse do prve svetovne
vojne, kasneje pa je med ljudmi
e ivel v spominu kot pripoved
dedov ob veèernih urah.
Bogata prièevanja so bila zapisana
na Tolminskem, Cerkljanskem, Idrijskem, Gorikem, Seanskem, Bistrikem, Postojnskem in Koprskem.
Èloveka kar preseneti, kako bogato
je izroèilo tudi v naih krajih. V
knjigi najdemo zgodbe, ki prihajajo
s Kambrekega, iz Podraven, Zapotoka, Velendola, Mièka, Zarèine,
Vrtaè, Gorenjega Doblarja, Roèinja,

V Trubarjevem letu

Obredno opravilo v èast
in spomin

KANAL - Ideja, da tudi Amatersko gledaliko drutvo (AGD) Kontrada prispeva svoj kamenèek v mozaik prireditev ob 500. obletnici
rojstva Primoa Trubarja, je padla e ob premieri Doktorja v februarju.
Poprijel jo je tudi reiser Stane Leban, ki je do poletja izoblikoval besedilo po epski pesnitvi Antona Akerca Primo Trubar in po izbranih
besedilih Primoa Trubarja. Opravilo njemu v èast je z odra zasijalo
na predveèer dneva reformacije.

V AGD Kontrada so k sodelovanju povabili e vokalno skupino
Lika dekleta in Moki pevski
zbor Kazimir Nanut. Skupaj s
estnajstimi recitatorji se je tako
izoblikovala skupina, ki je pred gledalce postavila skorajda obredno
predstavitev Trubarja in njegovega
dela. Nastopajoèi so zaèeli z vajami
11. junija, nadaljevali po poèitnicah
in jih do premiere 30. oktobra nanizali skupno 26.
O izvirni in kakovostni izvedbi tega
dela so se lahko preprièali vsi, ki
so na predveèer dneva reformacije

Zakljuèni prizor iz Trubarjevega opravila

Eno opravilo v èast in spomin Primou Trubarju je razdeljeno v
dva sklopa, ki se neopazno zlijeta
v celoto. Prvi sklop sledi prizorom
iz Trubarjevega ivljenja, kot jih je
v svoji pesnitvi nanizal na epski
pesnik Anton Akerc. Skozi njegove
verze so predstavljeni najpomem-

bneji dogodki in razmere, ki so
Trubarja preprièale, da slovenski
narod potrebuje za rast in razvoj
tudi pisano besedo. Drugi sklop
pa je sestavljen iz dramaturko
obdelanega izbora besedil in pesmi
iz Trubarjevega zapisanega ter natisnjenega opusa.

Sanje za
neprièakovan uspeh

Z leve: Predsednik drutva Reèan Aldo
Klodiè, Peter Srebrniè, Andra Bajt, Beti
Strgar, voditeljica festivala, Martin Gerbec,
Ana Kriniè, Martin Mavriè, Gregor Gololièiè,
Andrej Gerbec (èepi spredaj)

Foto: AGD Kontrada

Pie: Severin Drekonja

pak predstavljajo pomembno dopolnilno informacijo izbranim zgodbam. V sebi zdruujejo tako dokumentarno pristnost kot tudi avtorjevo ustvarjalno obèutljivost za
predmet, v tem primeru za kamen,
ki v svojem jedru nosi skrivnostno,
oèem nevidno zgodbo.
Let v lunino senco je vsekakor
knjiga, ki si zaslui pomembno
mesto na nai knjini polici, saj
nam (po)kae vrednosti nae tradicionalne kulture.
Foto: D. Humar

Polnost lunine sence

Kanala, Dolenjega Nekova, Krstenic, Gorenje vasi, Skal, Deskel. Ko
tako prebiramo stara izroèila, zaènemo gledati na znano okolico z
drugimi oèmi.
Pavel Medveèek je po veè desetletjih skupaj z Rafaelom Podobnikom ponovno objadral kraje, kjer
so zapisi nekoè nastajali. Nastale
so tevilne fotografije in nekatere
so nale svoje pravo mesto v tej
knjigi. Podobnikove fotografije ne
delujejo samo kot ilustracija, am-

Foto: Gerbec

Nematerialna kulturna dedièina

sedeli v dvorani Kulturnega doma
v Desklah. Dolg aplavz je namreè
pomenil nedvoumno potrditev in
nagrado nastopajoèim za njihov
trud, hkrati pa so obiskovalci izrazili tudi spotovanje in priznanje èloveku, ki je prispeval neprecenljiv
dele v razvoju slovenskega jezika
in slovenstva.

Zadnji vikend v novembru so se
uresnièile sanje sedmerici mladih
glasbenikov iz kanalske obèine. Na
festivalu Senjam beneke pesmi
v Liessi v zamejstvu, ki je letos potekal e osemindvajsetiè, so Kanalci
s skladbo 'Sanje' neprièakovano
zasedli drugo mesto med dvanajstimi glasbenimi skupinami.
Zasedba, ki jo sestavljajo vokalistka
in glavna avtorica skladbe 'Sanje'
Beti Strgar (pesem je tudi odlièno
odpela), kitaristi Martin Mavriè,
Andra Bajt in Gregor Gololièiè,
basist Peter Srebrniè, Martin Gerbec na bobnih in Ana Kriniè na
klaviaturah, se je oblikovala pred
tremi meseci. Po mnenju publike,
ki nam je nagrado izglasovala,
pa smo na pravi poti in bomo
skupaj sanjali o glasbi tudi v prhodnje, zagotavljajo mladi kanalski glasbeniki.
(A.K.)
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Twirling skupina Deskle

Delovno in z novo obliko zdruevanja
DESKLE - Twirling skupina Kulturnega drutva Svoboda je bila poleti in jeseni zelo dejavna. Po uspeni organizaciji aprilskega Dravnega
prvenstva Slovenije v Kanalu so si nastopi kar sledili. Tako so dekleta nastopala na kanalskih Skokih z mosta, na sreèanju generacij v Anhovem,
na Prazniku kostanja na Ligu in v Vitovljah, na sreèanju pihalnih orkestrov, veèkrat pa so nastopile s Pihalnim orkestrom Koper - med drugim
na dravni proslavi ob Prikljuèitvi Primorske k matièni domovini. Manjkale niso na marsikateri odbojkarski tekmi in e kaj bi se nalo.
Pie: Nika Bratu
saj omenjene sedaj lahko mlajim
èlanicam nudijo strokovno treniranje. Pet izmed teh deklet pa bo
izobraevanje nadaljevalo na drugi
stopnji za uèitelja twirlinga.
Z zaèetkom novega olskega leta
je v skupino prilo 13 nadebudnih
deklic, starih od 7 do 9 let in eljnih
vrtenja palice. Te nae najmlaje
èlanice pridno trenirajo in prviè
se bodo predstavile ob obisku dedka Mraza v Desklah.
Twirling skupina zdaj teje 61
èlanic med sedmim in dvaindvajsetim letom starosti. Trenirajo
dvakrat tedensko, treningi pa potekajo veèinoma ob petkih in sobotah, saj je veèina trenerk tudentk.
Dejavnosti twirling skupine so
dosegle toliken obseg, da so se
v upravnem odboru odloèili za
ustanovitev portnega drutva. Na
ustanovnem zboru 10. novembra
2008 se je zbralo 25 èlanic in starev ter ustanovilo Twirling klub
Deskle. Skupaj mu zaelimo veliko
uspehov v njegovi krstni sezoni!

Smuèarski klub Salonit

Eno smuèièe in
nagajive zime

Foto: B. Bizjak

Poletje je bilo naporno tudi za sta
reje twirlerice, ki so se vkljuèile v
program izobraevanja strokovnih
delavcev v portu. Teèaj je obsegal
58 ur praktiènega dela v Zreèah
pod vodstvom naih in tujih intruktorjev, 20 ur teorije na Fakulkulteti za port z njihovimi predavatelji ter izpite na Twirling zvezi
Slovenije in Fakulteti za port.
Program se je prviè v zgodovini
slovenskega twirlinga izvajal pod
okriljem Fakultete za port in to
pomeni e dodatno potrditev
znanja naih twirleric.
Dekleta so izobraevanje vzela z
vso odgovornostjo in celo poletje
trdo delala. Trud pa se je obrestoval, saj so v zaèetku septembra postale prva generacija licenènih vaditeljic twirlinga pri nas.
Skupno je ta naziv prejelo sedemnajst twirlerjev, med njimi sedem
naih èlanic. To so Ana Kaèek,
Suzana uligoj, Tina Maffi, Nena
tendler, Neka Kralj, Angelika
Koncut in Anja Rustja. To pomeni
veliko pridobitev za nao skupino,

Iz Twirling skupine v Twirling klub

edino smuèièe, ki ima vsa potrebna in veljavna dovoljenja ter hkrati zadostno tevilo strokovno usposobljenega osebja za upravljanje
z napravami. K ohranitvi in nadaljnjemu razvoju tega smuèièa bi
bilo smiselno vkljuèiti vse obèine,
ki so nastale iz nekdanje skupne
obèine. Monosti so namreè za organiziranje teèajev smuèanja, portnih dnevov, pa tudi treningov
mlajih in starejih selekcij smuèarrjev, menita sogovornika.
Ali v blinji prihodnosti razmiljate o monosti izgradnje e
kaknega smuèièa v obèini Kanal ob Soèi. Obstajajo morda realne monosti za to?

Foto: SK Salonit

Monosti so, vendar za to ni realnih podlag - tako zaradi vse zahtevneje zakonodaje pri obratovanju in uporabi smuèiè kot tudi zaradi pomanjkanja snega v
zadnjih letih.
Smuèièe Kal nad Kanalom z vsemi potrebnimi dovoljenji

Smuèarski klub (SK) Salonit je bil
ustanovljen leta 1983 in od takrat
neprekinjeno deluje. teje 30 podpornih èlanov in ni organiziran v
tekmovalnem smislu. Njegova glavna dejavnost je upravljanje s smuèièem in vleènico v Kalu nad Kanalom.
Za najveèji uspeh si tejemo, da
smo uspeli smuèièe, kljub zelenim
zimam in mnogim spremembam
zakonodaje v zadnjih letih, obdrati 'pri ivljenju'. Èlani kluba pri-

pravimo smuèièe takoj, ko za to
nastopijo ustrezni pogoji. Sneg
nas nikoli ne preseneti nepripravljene, sta pogovor zaèela predsednik SK Salonit Roman Lazar in
podpredsednik Ale Ipavec.
V kanalski obèini je trenutno samo
smuèièe v Kalu nad Kanalom.
Zaradi bolj milih zim v zadnjem
èasu ni dovolj snega, ob pomanjkanju vode pa tudi umetno zasneevanje ni mogoèe.
V vsej nekdanji novogoriki obèini
je smuèièe v Kalu nad Kanalom

Kje sicer èlani SK Salonit smuèate?
Èlane naega kluba lahko sreèate
po vseh smuèièih v Sloveniji in v
Furlaniji. Pogosto odhajamo tudi
v Dolomite.
Kakni so vai nadaljnji cilji?
Trenutno imamo veljavno obratovalno dovoljenje za smuèièe v Kalu do leta 2012, prav v teh dneh
pa podaljujemo tudi obratovalno
dovoljenje za vleènico, predvidoma
do leta 2011. Naa prihodnost je

odvisna predvsem od obèine in od
lokalnega gospodarstva.
In denar? Ali imate poleg glavnega pokrovitelja Salonita e kakne sponzorje?
Finance, e posebej pri takni
dejavnosti kot je iènièarstvo,
vedno predstavljajo velik problem.
Zaenkrat nam uspeva, da dejavnost predvsem zaradi velike prizadevnosti, portvovalnosti in prostovoljnega dela èlanov, peljemo
naprej. V prihodnje bo potrebno
zaradi nujnih vzdrevalnih in
obnovitvenih del, ki jih zahteva
vse stroja zakonodaja, nujno zagotoviti veèja finanèna sredstva.
Praznièni èas je pred nami. Kako
ga boste zaznamovali v klubu?
elimo si, da bi bila letonja zima
radodarna s snegom in snena
odeja dovolj debela, da bomo za
boièno-novoletne praznike smuèièe v Kalu lahko spravili v pogon.
Èlani kluba bomo praznovali predvsem v krogu svojih druin in
prijateljev.
Kakne so vae elje v prihajajoèem letu?
elimo si uspene sezone s èim
veè obratovalnimi dnevi. Sicer pa
èlani SK Salonit vsem skupaj elimo
predvsem zdravja, miru in obilo
uspehov v letu 2009.
Marko Lazar
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Kanalski balinarji vabijo

S sveimi moèmi naprej

Balinarski klub Kanal, ki je pred dvema letoma praznoval srebrni jubilej,
torej 25. obletnico obstoja, je pred petimi leti e nastopal v 2. slovenski
ligi - zahod, a nesreèno izpadel. Trenutno je èlan obèinskih lig. Klub
se eli osveiti z mladimi moèmi in se v blinji prihodnosti znova
povzpeti na dravno raven tekmovanja..
Pie: Marko Lazar

Balinièe imate v spodnjih
prostorih kanalske portne
dvorane ?
Tako je. Balinièe je dvostezno,
zato naèrtujemo zgraditi e tiristeznega, ki pa bo zaradi ceneje iz-

gradnje kar na prostem.
Katerih tekmovanj
udeleujete?

se

Nastopamo v obèinskih ligah.
Klub se udeleuje tudi raznih
turnirjev po Sloveniji, pa tudi zunaj
meja. Sodelujemo z Italijani in
Hrvati. Enkrat na leto organiziramo
tudi moèan mednarodni turnir v
Kanalu, ki se ga udeleujejo ekipe
iz Slovenije, Italije in Hrvake.
Na dravnih prvenstvih ste e
dosegli tudi nekaj odmevnih
rezultatov
Tako je. Pred tremi leti sta nai
èlanici Kazimira Simèiè in Marua
Tinta postali dravni prvakinji v
dvojicah, v moki konkurenci pa
je doslej najveèji uspeh dosegel
Igor Jakopiè, ki se je med posamezniki uvrstil med osem najboljih
v Sloveniji.

sreèno

Foto: BK Kanal

Klub trenutno teje okoli 50 èlanov. Priblino polovica je ensk,
polovica pa mokih. Pred petimi
leti smo z uvrstitvijo moke ekipe
v drugo dravno ligo dosegli najveèji uspeh, a potem, al, izpadli,
ker je iz vijega ranga tekmovanja
izpadlo veè primorskih ekip, je
klepet z nami zaèel Emil Testen,
ki Balinarskemu klubu (BK) Kanal
predseduje e est let. Po izpadu
je nekaj obetavnih balinarjev
zamenjalo sredino, tako da se
Kanalcem ni veè uspelo uvrstiti v
viji tekmovalni rang. Toda sedaj
naèrtujejo osveitev ekipe, pa tudi
vrnitev nekaterih nekdanjih èlanov,
tako da bi se lahko v treh letih
znova uvrstili v 2. dravno ligo.

Zbor balinark pred zaèetkom turnirja v Kanalu

Dejali ste, da elite klub osveiti
z novimi moèmi. Kakno je
zanimanje mlajih za ta port v
vai obèini?
Zaenkrat - al - ni pretiranega zanimanja, toda preprièan se, da je
ta port tudi za mlaje lahko e
kako privlaèen. V osnovnih olah
elimo organizirati tudi kroek in
balinanje s tem pribliati mlajim.
Sicer pa v klub vabimo vse zainteresirane, tako moke kot tudi enske, da se nam pridruijo. e posebej pa so vabljeni mladi. Obièejo
nas lahko vsak veèer od ponedeljka do petka med 18. in 20.

uro na balinièu v Kanalu.
Kako pa kaj s financami?
Ob tej prilonosti bi se rad e posebej zahvalil kanalski obèini za
sponzorstvo, seveda pa tudi drugim manjim sponzorjem po Sloveniji, ki nam pomagajo.
Bliajo se boièno-novoletni
prazniki. Ali za ta èas pripravljate
kakno posebno prireditev?
Organizirali bomo klubsko tekmo,
v kateri se bomo pomerili kar med
seboj. Seveda pa bomo na koncu
tudi nazdravili.

2009
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GLOSA-RIJ-A

So ga (e) naskoè'li!?

Leto je mimo, kar je glasnik Brvar zakolovratil po teh krajih. V
drugaèni preobleki in z nekoliko predrugaèenim miselnim trustom.
Trikrat je potegnil raze in praske po tej obsoki zaplati zemljice brez
veèjih pretresov ali emocij. Po èetrtem brazdanju èez obèinsko tkivo
pa se je vnelo .
Carica Milica podupanska: Moram reèi, da sem razoèarana. la
sem pazljivo od strani do strani pa to poslute saj mi pljuvavamo sami po sebi!!! Poslute
pa tista svetnica Vanda ... kaj ta
tam pie
Tega ji ne bi smeli dopustiti! A upan pregleda tevilko
preden gre v tisk? Veste, z glasnikom Brvarjem moramo delati reklamo upanu, ne pa tako
Priepetovalec glasnika Brvarja: Cenjena vaa visokost! Vsaka kritika je dobrodola, da je le utemeljena, mislim, argumentirana. Tako
kot imate Vi svoje mnenje o neki stvari, nekem pojavu ali dogodku,
tako je zaeleno in demokratièno, da enako pravico dopustite tudi
drugemu. Omenjena, ki puèico vanjo upirate, zastopa doloèeno
tevilo ljudi, od katerih je dobila mandat na volitvah
Carica Milica podupanska (kot da ne poslua, vpade v besedo in
nadaljuje s svojo erupcijo): Poznam, kaj je vae delo, veste. Preden

ege in obièaji

Kolednikom na pot

Prili smo mi, kralji trije, Gaper, Miha, Boltear.... Tako se je nekoè,
pred veè kot osemdesetimi leti, slialo petje fantov v prazniènem boiènonovoletnem èasu. Ta obièaj so zares vzeli tudi trije fantje iz Gorenje vasi in s Peèna. Alojz uligoj, Joef Kriniè ter edini e iveèi
gorevanska starosta Rajko Medveèek. Oblekli so mantelne,
eden od njih se je po obrazu namazal s sajami, s sabo pa so nosili
zvezdo repatico in palice. Manjkale so samo kamele.

Foto: Druinski arhiv

Opisuje: Ana Kriniè

sem prila v te kraje, sem slubovala na naem osrednjem èasniku
in tam spoznala, kako mora nosilec vae funkcije slediti nekim usmeritvam vodstva
direktorja ali kaj jaz vem
lastnika. Poslute, obèina je vendar tu lastnik, a ne?! Zato mora imeti kontrolo, kaj se v
njenem glasniku objavlja. Ne pa s tisto cisterno v Soèi
groza
in e na prvi strani. Imeli smo tu na obisku naega predsednika
ja, predsednik drave sodi na naslovnico, saj vendar ne pride ravno
vsak dan v Kanal.
Priepetovalec glasnika Brvarja: Vaa cenjena visokost! Glasnik
ima svoj koncept, zasnovo, v kateri je poudarek iz nosilne teme tudi
na naslovnici in v veèji sliki. Obiska predsednika drave pa seveda
nismo prezrli
up. Andrej (v pokroviteljsko zailjenem tonu): Ja, ampak s takno
slik'co, da ga komaj razloèi. In Tinci je voèil samo predsednik drave, ne pa tudi upan ?! Saj ne, da bi moral biti zabeleen ob vsakem dogodku, ampak v teh primerih se le spodobi. In tisto s Civilno
zaèito tudi ni izpadlo v redu
poleg tega bi slika mor'la bit' veèja
ja, ne vem, posluam cel kup kritik. Je prav, da odslej gremo pred
objavo skupaj skozi
In izpod Globoèaka zadoni: Ho, ho, ho
trobilo al' ga pa ne bo!
ske sposobnosti, saj so tudi pozneje sloveli kot odlièni pevci.

iroka in bogata tradicija

Koledovanje pa sega mnogo dlje
kot v leto 1935, saj nosi veliko in
bogato tradicijo. Obièaj je poznan
iz poganstva, ko so ljudje praznovali prehod iz starega v novo leto.
To je bil tako imenovani praznik
Kalendae Januariae. S prihodom
krèanstva je ega dobila nov pomen. Povezalo se jo je s praznikom
Gospodovega razglaenja, ki ga v
ljudskem jeziku poznamo pod imenom Sveti trije kralji.
Vse od 16. stoletja je bila navada,
da so olarji obiskovali domove
bogataev, tam peli in jim prinaali
blagoslov, in tako pridobili nekaj
denarja za olanje. Obièaj je pri
nas zamrl konec druge svetovne
vojne. Tako je bilo vse do leta
1994, ko ga je misijonsko sredièe
Slovenije znova zaèelo obujati.
Akcija od tedaj neprekinjeno poteka vsako leto.

Otroci koledniki

Petnajstletni so kot sveti trije kralji
skupaj pripotovali vse do Britofa,
nato pa se vrnili èez Kambreko in
Roèinj do Kanala ter naslednji dan
li e do Kanalskega Vrha. Spali so
v hlevih, kjer je bilo, kot se spominja Rajko Medveèek, zelo mokro.
irili so praznièno vzduje in vsak
si je prisluil po pet lir.
Z njimi sem si kupil par usnjenih
èevljev. Enako sta svoj zasluek
porabila tudi Alojz in Joef, dodaja Rajko.

Po njegovem in pripovedovanju
mojega dedka Joefa je bila druèina vesela in razigrana ter povsod
lepo sprejeta. Da je bila to izkunja,
ki se je fantom zares vtisnila v spomin, prièajo nevsakdanje dogodivèine, ki se jih starosta Rajko e
dandanes zelo rad spominja: Za
kosilo nas je na Moèilih pri druini
Bordon prièakal moènik s krompirjem, na Krasnem pa celo zabeljena
ajdova polenta.
Ne gre dvomiti tudi v njihove pev-

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

Za akcijo je leta 2006 izvedel tudi
kanalski upnik Robert Uaj in poskusil znova angairati otroke, da
bi obudili obièaj. To je storil ravno

'al bo glasnik Brvar obèinsko
(vp)

pravi èas, saj besedilo in melodija
pesmi izpred osemdesetih let e
nista bila izgubljena. Glasba in tekst sta se tako prviè zapisala in krstenjanski otroci so se za en dan
spremenili v svetopisemske osebe.
Za zabavo in vendar èisto zares je
otroki ivav preplavil vas. Skupaj
z ivim jagnjetom so kralji, pastirji
in pastirice obiskovali domove, obèudovali jaslice, prepevali in blagoslavljali, za njimi pa je na podbojih
ostala sled krede ali nalepke. Otroci
so uivali, vaèani pa so prileke
lepo sprejeli in radi prisluhnili kratkemu programu.

Neposrednost namesto
potronitva

Taken obisk otrok zagotovo polepa boièni èas, saj namesto gore
sijoèih amerikih boièkov in jelenèkov, ki nam jih priporoèa dandanji kapitalistièni svet, na hina vrata potrkata otroki smeh in pesem.
Lepo bi bilo, èe bi takni obièaji
znova zaiveli v èim veèjem obsegu. Za to ni potrebno veliko. Samo
pripravljenost in malce organizacijske spretnosti in e se turoben dan
spremeni v posebno izkunjo - tako za otroke kot ostale, predvsem
stareje ljudi.
Foto: Ivan Kriniè

Fantje iz Gorenje vasi in okolice: z leve nekdanja kolednika Joe Kriniè in
Rajko Medveèek, sledijo Silvester Laèak, Vladimir Markiè, Friderik Ipavec
in Emil Paravan, pred njimi Stanislav Podbrèek

za mostom

Krstenjanski otroci - koledniki: Matic, Maja, Peter, Mateja, Miha, Jan in Katarina.
Stareji fantje so bili Sveti trije kralji, ostali so jih spremljali z jagnjetom, vsi skupaj pa so v vsaki hii zapeli.

