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Četrt stoletja
S slavnostnim nagovorom predsednika Slovenske akademije znanosti in
umetnosti (SAZU) prof. dr. Boštjana
Žekša se je pričel petindvajseti mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi.
Prof. dr. Žekš je povedal, da so Kogojevi
dnevi izjemnega pomena za našo glasbo,
umetnost in kulturo. Slednja nam je namreč
pomagala preživeti stoletja na stičišču večjih
narodov, ohraniti svojo samobitnost in svoj

Festival
narodov

jezik. Zato so tudi odveč strahovi nekaterih,
da v družbi velikih narodov Evropske unije ne
bomo preživeli.
Prof. dr. Žekš se je dotaknil tudi sedanjega
načina delitve denarja za kulturo. Prvi problem je ta, »da nam je iz polpreteklega obdobja
ostalo v glavi, da smo vsi enaki. Zato se sredstva
dele večinoma tako, da vsak dobi nekaj, nihče pa
dovolj, da bi lahko kaj resnega naredil.« Vzrok
je pomanjkanje moči, da bi se odločili za velike projekte, je pojasnil Žekš in predstavil
način financiranja pisateljev na Švedskem, ko
država podpira le najboljše pisatelje, ostali pa
se morajo znajti. Drugi problem pa prof. dr.
Žekš vidi v slovenski neodločnosti in neambicioznosti, ki pa ni značilna samo za kulturo.
Za uresničitev velikih projektov sta potrebni
ravno odločnost in ambicioznost. Več na
strani 17.

Prof. dr. Bošjan Žekš. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

>> Tina Gerbec

Poletje v Kanalu je bilo letos zaznamovano z raznovrstnimi prireditvami,
med katerimi je bila prijetna novost
Festival narodov, ki ga je organizirala občina Kanal ob Soči. Rdeča nit
vsakega konca tedna v juliju je bila v
domači občini predstaviti vsaj nekatere narode Evropske unije, katere del
smo postali tudi mi.

Doprsni kip
Marijana
Gabrijelčiča

04 TIC

Po tem, ko so lani v Gorenjem Polju odkrili spominsko ploščo skladatelju in glasbenemu pedagogu
Marijanu Gabrijelčiču, so letos
na Kontradi v Kanalu odkrili še
njegov doprsni kip, delo Mirsada
Begiča.

05 Skoki z mosta

05 Lov na kanalskega
klena

06 Mušje dirke
07 Deset let kramičnega
kluba
08 Finalni dvoboji
13 Na vrhu Drifike
14 Pomlajena ekipa OK
Salonit Anhovo
15 Športne igre KS in
spust z raftom

Škot je nasmejal občinstvo. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

Tako smo lahko na Kontradi, na trgu
pred občinsko stavbo in nazadnje na igrišču pri kanalski osnovni šoli doživeli del
evropske kulture, ne le preko folklore, glasbe
in plesa, temveč tudi s pokušino najbolj reprezentativnih kulinaričnih specialitet in značilnih
pridelkov vsakega naroda posebej: Škotov,
Špancev, Italijanov in Nemcev. Več na 2. strani.

16 Kontrada
17 Festival gledaliških
skupin
Doprsni kip Marijana Gabrijelčiča (Foto: Občina
Kanal ob Soči)

19 Fotograf Jure Kuštrin
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poletje festivalov

Škotski viski, flamenko, olive in oktoberfest
>> Tina Gerbec

Festival se je pravzaprav pričel s
škotskim večerom, saj so Francozi tik
pred uradno otvoritvijo festivala odpovedali nastop.
Škoti so najprej nastopili v krajevni
skupnosti Kal nad Kanalom, kjer so jih v
popoldanskih urah z navdušenjem v precejšnjem številu pričakali krajani. Kljub temu, da
je nastop trajal komaj dobro uro, je že pričaral
prav takšno vzdušje, kot smo si ga zamislili
za Festival narodov. Začetne note dudarja
Granta Austina v tradicionalni škotski noši
in poskočni plesni nastop folklorne skupine Tineta Rožanca so poslušalce zapeljale
v skrivnostno škotsko pokrajino. Protiutež
mogočnemu glasu dud sta z nežnimi melodijami citer in mehkim, skoraj otroškim glasom,
predstavljali sestri Tina, državna prvakinja v
igranju citer, in Katja Anderlič. Nekoliko daljši
nastop je v večernih urah sledil v Kanalu na
Kontradi, kjer smo lahko poslušali tudi šaljivo deklamacijo v angleškem jeziku ter krajše
predavanje o pridelavi in tradiciji priljubljene
škotske pijače – viskija. Ta je bil obiskovalcem
na voljo tudi za degustacijo in nakup.

Paello in tortilje, ...
Teden dni kasneje so nas obiskali Španci.
Tokrat je bila prireditev na trgu pred občinsko
stavbo, ki se je izkazal za zelo dober prireditveni prostor. Španci so nastopili s plesno in
glasbeno skupino LiYu Trejo in Puerto Baco,
ki jo sestavljajo pevski duo in štiri plesalke.
Na dobrem dve urnem nastopu so številnim
obiskovalcem predstavili melanholični španski flamenko in jih očarali s svojimi pisanimi
kostumi. Med posameznimi odmori so imeli
obiskovalci tudi priložnost okusiti tipične
španske jedi, ki jih je postregla znana španska
restavracija: paello, tortilje, španske klobase
in pa seveda priljubljeno sangrijo.

Ko zaplešejo Italijani. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

dan sta jih na posebni zabavi s pogostitvijo
sprejela krajevna skupnost in Turistično
društvo Levpa, naslednji popoldan pa so že
sledili nastopi v Desklah in Kanalu, kjer so se
priprave začele že zjutraj s postavitvijo stojnic
na trgu pred občino. Italijani so se namreč zelo
potrudili ne le s plesnimi in glasbenimi nastopi, temveč tudi s predstavitvijo svojih tipičnih
pridelkov in proizvodov. Prvi razstavljavec,
državni prvak v pridelavi olivnega olja Impero
Maggiara iz Sonnina, je svojo stojnico postavil
že v zgodnjih popoldanskih urah. Zvečer po
končanem nastopu in sprejemu v Desklah, so
se mu pridružili še vsi ostali. Predstavljali so
svoje mesne in mlečne izdelke ter številne izdelke iz različne zelenjave, predvsem artičok.
Pravi gurmani prav gotovo niso bili razočarani, saj so razstavljavci poskrbeli za zelo bogato
ponudbo. Tudi kulturni del programa je bil
zelo pester. Uvodnim nagovorom županov
iz kar šestih občin (Kanal ob Soči, Sonnino,
Priverno, Brda, San Giovanni al Natisone in
Prepotto) so sledili glasbeni in folklorni nastopi. Najprej nam je v furlanskem narečju
zapel moški pevski zbor iz San Giovanni al
Natisone. Za njim se je z znanimi melodijami
italijanske tradicije in tudi modernejšo glasbo
predstavila godba na pihala Vincenzo Bellini
iz Sonnina. Folklorna skupina »La Sgrilla« iz
Priverna pa nas je s svojimi tradicionalnimi
nošami in plesom zapeljala v zgodnjo zgodovino tega južno italijanskega mesteca.

in za konec oktoberfest

Španski flamenko (Foto: Križnič)

… pa artičoke in mozzarela,…
Tretji gostje festivala so bili Italijani iz Sonnina in Priverna iz okolice Latine, ki so bili
pri nas kar tri dni – od petka do nedelje. Prvi
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Zadnji večer Festivala narodov smo poimenovali kar »Mini Oktoberfest« se je od ostalih
razlikovala tudi po tem, da je potekal pod šotorom pri kanalski osnovni šoli. Tokrat so bili
na vrsti Bavarci iz kraja Berchtesgaden, s katerimi nas veže tudi ime našega rojaka Valentina
Staniča, ki je kot študent prvi stopil na najbolj
priljubljeno bavarsko goro Watzman. Prav
zato so gostje iz Nemčije najprej nastopili v
Bodrežu in pred njegovo rojstno hišo zaigrali
bavarsko himno. Po vasi je odmevala bavarska glasba in dišale so domače dobrote. Sledil
je nastop v Kanalu z glasbeno skupino Musikkapelle Bischofswiesen in plesno skupino
Schuhplattler. Prvi so nam predstavili živahno
bavarsko glasbo in tudi nam nevsakdanje
inštrumente, drugi pa tradicionalni bavarski
ples »schuhplattler«, kjer plesalci izvajajo zapletene poskoke in z rokami tolčejo po stegnih

Bavarski večer (Foto: Občina Kanal ob Soči)

skladno z ritmom glasbe, plesalke pa z urnimi
obrati vihtijo svoja krila. Originalno pivo iz
lokalne bavarske pivovarne in pivske klobase
so pod šotorom ustvarili vzdušje, ki je bilo primerljivo z vzdušjem pravega muenchenskega
Oktoberfesta in na prireditev pritegnili tudi
mlajšo populacijo.

OBVESTILO
Krajane KANALA obveščamo, da so
kontejnerji za kosovne odpadke TRAJNO
premeščeni na lokacijo pod Bodrežem.
Na dosedanjih kontejnerskih mestih pa
je odlaganje kosovnih odpadkov STROGO
PREPOVEDANO (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine
Kanal ob Soči, Uradno glasilo št.44/97).
Pod Bodrežem je sortirnica stalno odprta, ko pa jo bo prevzela v upravljanje
Komunala Nova Gorica d.d., bo odprta 3x
na teden po urniku, ki bo nameščen.
PROSIMO, da obvestilo sprejmete z
razumevanjem.
OBČINA KANAL OB SOČI

>> Miran Ipavec

Letošnje poletje je minilo v znamenju
številnih prireditev, ki so popestrile
sicer ne preveč vroče in tudi ne preveč sušne poletne dni. Tokrat tudi ni
bilo slišati stalnih pripomb, da se pri
nas nič ne dogaja. Velik obisk na teh
dogodkih je tudi znak, da so nam nove kot že utečene prireditve prirasle k
srcu.
S Festivalom narodov, Festivalom Kontrada, Srečanjem malih odrov, Kogojevimi dnevi,
Skoki z mosta, Snežnico, Angelsko nedeljo,
Baklado na Soči, downhillom v Avčah, raftingom, ribiškem tekmovanju v Kanalu, Nočno
izmeno, z borčevsko proslavo z Janezom
Stanovnikom na Srednjem, z lovskim praznovanjem na Paljevem in drugimi prireditvami
nam res ni bilo dolgčas.
In kaj se nam v prihodnjem letu razen
prireditev še obeta lepega? Temeljni kamen
nove črpalne hidroelektrarne nam bo poleg
nevšečnosti ob gradnji prinesel kar zajeten
kup novih investicij, ki jih sicer še nekaj časa
ne bi mogli realizirati. Končana investicija bo

OBVESTILO
Krajane KS Kal nad Kanalom obveščamo,
da se je saniralo odlagališče različnih odpadkov pod odcepom za Kačjo Drago.
Na odlagališču je dovoljeno odlagati le
gradbeni material, ki se bo uporabil za vzpostavitev novega stanja terena. Na dostopni
poti do odlagališča se bo postavila rampa, s
katero bo upravljal izvajalec, ki ga bo določila
občina Kanal ob Soči in KS Kal nad Kanalom.
Nato pa boste vsi tisti, ki boste želeli pripeljati
gradbeni material (zemljo, kamenje) na odlagališče, najprej poklicali predsednika KS
oziroma izvajalca, da bo rampo odprl.
Na tem odlagališču je odlaganje kosovnih
odpadkov, gradbenega materiala, ki vsebuje
azbest, lesa, izrabljenih motornih vozil in
gum, vejevja, olja in ostalega materiala STROGO PREPOVEDANO (Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki na območju Občine
Kanal ob Soči, Uradno glasilo št.44/97).
Začasno lahko odložite kosovne odpadke
v zabojnik, ki je na tej lokaciji, kasneje pa
bo ta TRAJNO premeščen na lokacijo pod
Bodrežem.
Pod Bodrežem je sortirnica, kjer se lahko
odlaga odpadke vseh vrst, stalno odprta, ko
pa jo bo prevzela v upravljanje Komunala
Nova Gorica d.d., bo odprta trikrat na teden
po urniku, ki bo nameščen.
PROSIMO, da obvestilo sprejmete z razumevanjem.
OBČINA KANAL OB SOČI

pomenila ne samo velik prispevek v električni oskrbi Slovenije, pač pa tudi možnost za
razvoj turizma, saj bo to edinstven primer
tovrstne elektrarne v Sloveniji.

metrov južno od sedanjega ne bo šlo. Vsa kanalizacija iz desnega brega bo še vedno tekla
v Sočo, kar je seveda nedopustno. Za mirujoči
promet bo zgrajeno eno večje parkirišče, kar
pa ne bo rešilo problema z nevestnimi vozniki. Ti so najprej prehitro vozili mimo osnovne
šole v Kanalu, ko so prišle tja štiri cestne ovire,
so najprej poskakovali, kasneje pa začeli voziti
kar po pločniku. Zelo nevarno početje!

V letu 2005 bo položen vsaj še en temeljni
kamen. Ta sicer ne bo takoj viden, bo vsekakor na dolgi rok zelo pomemben. Gre za
začetek turizma na organizirani ravni, saj
bomo še pred sezono odprli turistično – informativni center ( TIC).

Nevarno početje pa je tudi pretepanje na
javnih prireditvah, ki predvsem mladim iz
Deskel in Kanala predstavlja svojevrstno zabavo. Manj zabavno bo, ko bodo na domači
naslov začeli prihajati plačilni nalogi in pozivi
za sodne obravnave. Tudi prebivalci Avč so za
komunikacijo z občino najeli odvetnico, saj
vode zaradi lastnih vlaganj ne nameravajo
plačevati občini, državi pa ne vseh predpisanih prispevkov. Dokaj mirno pa je potekala
Nočna izmena v Anhovem zadnji avgustovski
petek. Svoj lonček so k izredno dobro obiskani prireditvi hoteli pristaviti tudi ekologi, ki
bi s svojimi predlogi skazili zelo priljubljeno
prireditev. Mladini ta prireditev ogromno pomeni, seveda pa je potrebno skrbeti tudi za
čisto in zdravo okolje. Veseli me, da se je našel nekdo, ki je v teh težkih časih pripravljen
sponzorirati tak velik glasbeni spektakel.

Rekreacijska centra v Ložicah in na Doblarju bosta kmalu razveselilo športa željne
krajane, saj se je gradnja že začela. Tudi
končana čistilna naprava v Morskem je velika
zgodba, a brez gradnje manjšega mostička sto

Začenja se torej jesen. Šolarji so spet v klopeh, zaposleni na delovnih mestih in kmetje
na njivah in sadovnjakih. Je bila letina dobra?
Je tudi občina imela dobro letino? Za čez zimo
bo že, bi rekli. Upam pa, da bo tudi kaj več.

Hitrostne ovire niso zato, da se jim izognemo z
vožnjo po pločniku. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

zgodilo se je

Županove vrstice

Ob 60. letnici prehoda XXX.
divizije v slovensko Benečijo
>> Tina Gerbec

Na Srednjem je četrtega julija
potekala spominska svečanost v
spomin na 60. obletnico prehoda
XXX. divizije v slovensko Benečijo, ki jo je organizirala krajevna
organizacija Zveze borcev Kanal.
Slavnostni govorniki so se na prireditvi
spominjali zgodovinskih dogodkov iz narodnoosvobodilne vojne. Med njimi je bil
vsekakor najpomembnejši predsednik Zveze
združenj borcev Slovenije Janez Stanovnik,
zbrane pa so nagovorili tudi kanalski župan
Miran Ipavec, predsednik KS Kambreško
Zdenko Bernik in predsednik krajevne organizacije Zveze borcev Kanal Franko Pavlin.
Dokaz o pomembnosti proslave za slovenski zgodovinski spomin, je prav gotovo tudi
njena množična obiskanost. Poleg številnih
domačinov, gospodarstvenikov, predstavnikov šolstva ter krajevnih in drugih organizacij,
so se proslave udeležili tudi drugi zunanji
gostje in gostje iz sosednje Italije. Med njimi
so bili predstavniki zvez borcev iz severne in
južne Primorske, predstavniki območnih zvez
borcev iz Tolmina in Nove Gorice, predstavniki Združenj borcev IX. korpusa, XXX. divizije
in Kosovelove brigade. Iz Italije velja omeniti

Na slovesnosti na Srednjem.(Foto: Občina
Kanal ob Soči)

predvsem zvezo borcev iz Tržiča – ANPI, ki je
s KO ZZB NOB Kanal tudi pobratena.
Za pester kulturni program so poskrbeli
Pihalni orkester Salonit Anhovo, Moški pevski
zbor Kazimir Nanut Kanal, učenci kanalske
osnovne šole in otroci iz okoliških krajev.
Med ostalimi nastopajočimi sta bila tudi Anton Tinta s samostojnim recitalom in Boris
Štrukelj, predstavnik amaterske gledališke
skupine iz Kanala.
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Turistično
informativni
center
>> Miran Ipavec

Letošnje poletje je bilo zaznamovano
s številnimi kulturnimi, športnimi in
turističnimi prireditvami. V občini
želimo razvijati turizem ne samo kot
ljubiteljsko, temveč tudi kot gospodarsko dejavnost.
Z izključitvijo denarja od igralniške koncesije iz primerne porabe prihaja v občino
več kot sto milijonov tolarjev, ki jih moramo
porabiti za razvoj turizma (namenski denar).
Kaj se nam torej obeta v prihodnjem letu? V
Garlattijevi hiši ob kanalski cerkvi smo že
rezervirali prostor za Turistično – informativni center ali TIC. Turisti bodo tako lahko
na enem mestu dobili zgibanke o zanimivih
krajih v naši občini, informacije, kje lahko
prenočijo, kje kaj dobrega pojejo, o poletnih
prireditvah in ostale uporabne informacije.
Seveda bodo v TIC-u na voljo tudi spominki,
zato bomo drugo leto pripravili tekmovanje
za naj spominek občine Kanal ob Soči. Za
marsikoga, ki ima umetniško žilico, mirno
roko in nekaj iznajdljivosti, bo to možnost za
dodatni zaslužek, če le bodo naročene količine izdelkov dovolj velike.
Zelo slabo pa je v naši občini razvit kmečki
turizem, zato je zelo verjetno, da bomo prav
za tovrstni turizem objavili javni razpis za
nepovratna sredstva. Za ureditev postelj za
prenočevanje smo že razdelili šest milijonov
tolarjev, prvi podatki o številu nočitev pa so
zadovoljivi. Celo naši gostje Festivala narodov
iz pokrajine Latine so se v Zagori in Kanalu
ustavili dvakrat: na poti na Poljsko, kjer so nastopili na velikem folklornem festivalu, in ko
so se vračali domov.
Gostinska ponudba v občini tudi še ni na
primernem nivoju, pa tudi poletni urniki niso
najbolj usklajeni. Vse to in in še marsikaj kliče
po odprtju TIC-a, ki bo tudi odgovoren za to,
da se bo turizem v našem delu prelepe Soške
doline razvijal.

Ob 90-letnici čebelarstva
>> Jože Kosovel

V Gorici je bilo leta 1914 ustanovljeno Slovensko čebelarsko
društvo za Goriško, ki je takrat
segala od Krasa preko Gorice, Gradiščanske in Brd po Soški dolini
do Bovca.

prijaznih pridelkov. Zato bomo devetdeset let
organiziranega čebelarstva na Goriškem zaznamovali z obsežnim programom.

Čebelarji tega območja smo se združili,
da proslavimo ta jubiljej s ciljem, da damo
čebelarstvu še dodatni zagon, da ohranimo
našo čebelo in tako pomembno prispevamo v
boju za čistejšo naravo in pridelovanje okolju

Že celo leto si lahko na TV Primorka vsak
mesec ogledate oddaje s čebelarsko vsebino.
Pripravljamo publikacijo, v kateri bomo strnili
zgodovinski pregled organiziranega čebelarstva na našem območju, in razstavo.

Glavna prireditev ob jubileju bo 2. oktobra 2004 v Kulturnem domu v Novi
Gorici.

Družina čebelarjev Kanal 19. marca 1956. (Foto: Branko Vidič)

Vaja civilne zaščite
>> Miran Ipavec

V Plaveh je bila zadnjo avgustovsko soboto velika vaja civilne zaščite občine Kanal ob
Soči pod vodstvom poveljnika
Borisa Čuferja. V prometni nesreči sta se v Sočo zvrnili osebni avtomobil s petimi poškodovanci in kamion, ki je prevažal
sode bencina.

prevoz ranjencev. Vajo je vseskozi spremljal in
komentiral Oskar Kosič, tako da so tudi laični
opazovalci izvedeli marsikatero podrobnost.
Za samo vajo je domača CZ prejela veliko
pohval. Tudi analiza, ki je sledila, je pokazala,
da so vsi udeleženci vaje delo dobro opravili in
opozorila na nekatere pomanjkljivosti. Šlo je
predvsem za oznake na oblekah, pristojnosti
in odgovornosti poveljujočih ter neudeležbo
Komunale in Cestnega podjetja na vaji.

Igre
veteranov

Četrih veteranski športnih iger Slovenije na Pokljuki se je udeležilo kar
36 članov OZVVS Kanal, ki so se iger
prvič udeležili.
Veterani vojne za Slovenijo so se med
seboj pomerili v igranju pikada, šahu, orientacijskem teku, streljanju z malokalibrsko
puško in v košarki. Čeprav je namen iger le
prijetno druženje, se na koncu le izkaže, da
so nekatere ekipe boljše. Kanalska ekipa sodi
po ‘pripravljenosti’ v zlato sredino. Toliko bolj
pa odmeva dosežek Viljema Urbaničiča, ki je
na vojaškem maratonu v Celju v cilj pritekel
tretji.
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Na vaji je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske. (Foto: PGD Kanal)

Na vaji je sodelovalo več kot sto pripadnikov različnih enot. Prisotni so bili pripadniki
CZ, gasilci, policisti, medicinska ekipa, potapljači, inšpektorji in številni opazovalci. Na
pomoč je priskočilo več intervencijskih vozil,
dvigalo in celo helikopter Slovenske vojske za

Vaja je zelo koristila vsem prisotnim, gledalci pa so si rekli: Hudo je biti vkleščen v
vozilo in biti udeležen v nesreči, zelo težko in
odgovorno pa je biti tudi reševalec. Zato hvala
vsem, ki skrbite za nas takrat, ko vas najbolj
potrebujemo!

Že šestič zapovrstjo so se ribiči
prvo ljulijsko soboto zbrali na
Kontradi v Kanalu in se odpravili
loviti kanalskega klena.
Turistično društvo iz Kanala in ribiška
družina Soča iz Nove Gorice so tovrstno
tekmovanje prvič organizirali 1997. leta, tekmovanja pa poleg domačinov udeležujejo tudi
ribiči iz Štajerske in Dolenjske.
Vseh 24 ribičev in ena ribička so na Kontradi najprej izžrebali lovna mesta, nato pa
uro in pol namakali trnek v Sočo. Nato so
lovna mesta ponovno izžrebali in uro in pol
upali na ribiško srečo. Ta se je nasmehnila
Desklanu Zoranu Šuligoju, ki je ujel največKomisija je klene natančno merila, saj so
odločali milimetri. (Foto: Andreja Krpan)

zgodilo se je

Kanalski klen
jega klena – meril je 42 centimetrov. Sreča se
je dotaknila tudi Biljenca Srečka Mozetiča. Le
pičla dva milimetra je bil njegov klen krajši od
Zoranovega, zato pa je Srečkotov klen tehtal
kar 0,83 kilograma in lastniku poleg pokala
prinesel še denarno nagrado. Najtežji ulov
se je posrečil Darju Rupniku iz Prvačine. V
treh urah tekmovanja je ujel tri ribe, ki so
skupaj tehtale 1,13 kilograma. Tretji najtežji
ulov pa je uspel Edvinu Rusjanu iz Bilj. Edina
ribička Milka Bitežnik iz Solkana je že stara
znanka tekmovanja. Med vsemi ribiči je bila
najstarejša, zato ji domačo vitrino krasi pokal za najstarejšo ribičko, družbo pa mu dela
pokal za najbolj uspešno ribičko. Nekoliko
manj ribiške sreče pa je imel devet letni Matic
Gregorič iz Vogrskega, saj udeleženci vedo
povedati, da je fantič ujel precej velikega klena, ki pa se ni kar tako pustil zvleči na suho.
Zato pa je Matic prejel pokal za najmlajšega
ribiča tekmovanja.

Skočil je tudi enajst letni Tržačan
>> Klelija Dolenc

Nedelja, 15. avgust. Največja turistična prireditev v občini Kanal ob Soči.
Tega dne se v Kanalu odvijajo najrazličnejše prireditve, ki jih organizira
Turistično društvo Kanal ob Soči, s
finančno podporo kar nekaj sponzorjev. Seveda so v sklopu te prireditve
najpomembnejši in najbolj odmevni
prav skoki z mosta.

Barva Soče ni bila zeleno modra kot
običajno, bolj je bila podobna barvi kave,
umazana in hladna. Sedemnajst metrski kamniti lepotec je že od nekdaj privabljal drzne
mladeniče, ki so dokazovali svoj pogum s
skokom v Sočo. Je danes strah močnejši od
njih, da se do zgodnjega popoldneva še nihče
ni prijavil? Je voda kriva, da jih še ni? Taka in
podobna vprašanja so organizatorjem rojila
po glavi, dokler se prvi le niso prijavili.
Letos se je skokov z mostu udeležilo le
devet tekmovalcev, ki so se pomerili v treh
disciplinah in sicer skoki na noge, skoki na
glavo in figurativnih skokih. Točno ob štirih
popoldne je udeležence pozdravil pilot s
svojim Pilatusom, ki je kar nekajkrat preletel
prizoriščni prostor. Tekmovalci so bili pripravljeni, sodniki tudi, še pozdravni govor
predsednice Turističnega društva, met nageljčkov z mostu v Sočo in začelo se je zares.
Marsikomu so se naježili lasje, ko so se najdrznejši med tekmovalci postavili na glavo
na odskočni deski ter se tako pripravili na
odskok v globino.

Najboljši v skokih na noge je bil Dalibor
Tomič iz Kanala, ki si je prislužil tudi nagrado za najboljšega domačina. Prvo mesto v
skokih na glavo si je priskočil Mitja Zorman
iz Velenja. V figurativnih skokih pa je bil
nepremagljiv Aleš Karničnik iz Maribora.
Omeniti velja še nagrajenega najmljašega skakalca. Aleksandra Cossuta iz Križa pri Trstu.
Štel je komaj enajst let. Posebni nagradi, ki
sta ju prispevali časopis Slovenske novice in
revija Več, sta si prislužila najstarejši in najtežji skakalec. Zmagovalci so bili prav gotovo
vsi, ki so zbrali dovolj poguma in se pognali v
kalne globine Soče. Tudi letos si je prireditev
ogledala velika množica obiskovalcev. Prišel
je celo minister za zdravje Dušan Keber.
Po končani podelitvi nagrad na Kontradi
so se tekmovalci, obiskovalci, gostje ter seveda organizatorji zbrali na igrišču osnovne
šole, kjer je bilo rajanje do zgodnjih jutranjih
ur. Za zabavo sta poskrbela Rok Kosmač in Simona Weiss, za prehrano in pijačo so skrbeli
Kanalski gasilci, za piko na i pa je bil gotovo
nepozaben ognjemet.

Starodobna vozila (Foto: Tina Gerbec)

Skok z mosta (Foto: Tina Gerbec)

Letos je bilo vreme naročeno. Okrog desetih dopoldan so se začela pred poslopjem
občinske stavbe zbirati starodobna vozila, ki
so privabila kar lepo število gledalcev. Tam jih
je pričakal župan Miran Ipavec in jih prisrčno
pozdravil. Seveda se mu je na prizorišču pridružila tudi predsednica Turističnega društva
Kanal Milena Pavlin. Vozniki svojih jeklenih
konjičkov, pa naj si bo z dvema ali štirimi kolesi, so prispeli od blizu in od daleč. Prijazna
novinarka Olga Knez je s kratkim intervjujem
predstavila vsakega lastnika in njegovo, njemu
najljubše, vozilo. Ko so si zbrana vozila Kanalci dodobra ogledali, so se lastniki teh zapeljali
še do Deskel in se predstavili gledalcem.
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Snežnica in mušje dirke
>> Anka Jug in Davorina Šuligoj

Na letošnjo snežnico je ŠKT društvo Levpa v športni park in na
mušje dirkališče v Bizjaku privabilo več kot 2.000 obiskovalcev, ki
so si ogledali »mušje dirke« v stilu
formule 1.
Prireditev smo slavnostno otvorili s fanfarami, povorko vozov in predstavitvijo oslov
ter njihovih jahačev. Dvanajst tekmovalcev se
je s svojimi svojeglavimi in neukrotljivimi osli
najprej podalo na prvi start za ‘pool position’.
Po dveh kvalifikacijskih krogih, med njima je
bila obvezna doping kontrola prvih treh najhitreših mušev, so določili startne pozicije. Žal
pa so se grožnje vremenoslovcev uresničile in
začelo je deževati.
Glavna dirka je tako postala še razburljivejša, kajti na razmočeni progi so morali osli
in njihovi jahači pokazati še več spretnosti
in znanja, na preizkušnji pa je bila tudi nepredvidljivost njihovih dirkalnikov. Nenadni
postanki na progi so bili včasih kar dolgi, čas
pa je neusmiljeno tekel. Rahli udarci s palico
so včasih zalegli, včasih pa tudi ne, zato je bilo
potrebno stopiti na tla, (če zato niso poskrbeli
osli sami) in jih vleči z lastno močjo. Jahači
so se borili, prehitevanj med zasledovalci je
bilo veliko, preobrati v vrstnem redu so se
kar vrstili. Tudi trki med dirkači in nenadni
pristanki tekmovalcev na trdi podlagi so izgledali vse prej kot prijetni. Bližnja srečanja
med dirkalniki niso bila redkost, primerilo se
je tudi, da so kateremu popustile zavore oziroma se je zataknila stopalka za plin in prišlo je
do silovitih pospeškov.

Težave že kar na startu. (Foto: Davorina Šuligoj)

mesto si je priboril Kristjan Rijavec iz Ravnice, tretji pa je bil domačin Robert Testen iz
Bizjaka.
Da so osli nepredvidljivi, sta občutila tudi
kanalski župan Miran Ipavec in minister za
okolje in prostor Janez Kopač. Slednji je dokazal, da mu ježa ni tuja, in prvi odjahal častni

krog, medtem ko je župan uporabil moč svojih rok ter osla vlekel v cilj.
V dirki prostovoljcev je slavil Bojan Mažgon, drugo mesto si je priboril Miha Kopač,
tretji pa je bil Robi Vižintin.
Med posameznimi tekmami smo se zabavali in dodobra nasmejali Trebežnikovemu
Juštetu ter Farovški Rozi. Navijali pa smo tudi
za ekipo iz Levpe, ki se je pomerila z ekipo
iz Cerkljanskega v sestavljanju voza, vpregi
osla ter čimhitrejšemu prihodu v cilj. Žal smo
morali priznati premoč Cerkljanom, tokrat se
je izkazala neizkušnost naših mladih tekmovalcev.
Težko se je bilo upreti sladkim dobrotam,
ki jih je pripravil aktiv podeželskih žena, ki je
tudi tokrat poskrbel za razstavo in prodajo
domačega peciva. Posebnost prireditve je bila
pestra ponudba stare domače hrane, kislega
mleka, žgancev, ocvirkov ter frtalje.

Pet krogov z obveznim 15-sekundnim
postankom v mušjem servisu je najhitreje
prevozil 14-letni Rok Ozebek iz Šebrelj, drugo

»Le zakaj pravijo trmast kot osel?« se je spraševal župan Miran Ipavec, ko je moral svoj ‘dirkalnik’ odvleči
v cilj. (Foto: Davorina Šuligoj)

Čez leto in dan v Kalu
>> KS Kal nad Kanalom

Leto je naokoli in ponovno smo se
zbrali na praznovanju našega krajevnega praznika – angelske nedelje.
Praznovanje smo pričeli v športnem
duhu z izvedbo turnirja v malem nogometu, kjer je nastopilo deset ekip.
V finalu je ekipa Grgarskih ravn premagala ekipo Liga.
Nedeljsko praznovanje smo začeli s slavnostno sveto mašo, popoldne pa smo se
v velikem številu zbrali na šolskem igrišču,
kjer se je odvijal kulturno-zabavni program.
V goste smo povabili Turistično-rekreacijsko
društvo Globočak – Kamreško in Beneško
gledališče, ki so nam odigrali gledališko igro
Kontrabant čez Idrijo. Ob dogodkih, ki na tragikomičen način prikazujejo življenje ob meji
v petdesetih letih, smo se do solza nasmejali.
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Igri sta sledila nagovora predsednika KS
Kal nad Kanalom Bruna Colavinija in kanalskega župana. Mirana Ipavca. Praznovanja se
je udeležil tudi župan občine Miren-Kostanjevica Zlatko Martin Marušič.
Predsednik KS Colavini se je nato zahvalil
ravnatelju osnove šole v Kanalu Francu Bukovcu za njegova dolgoletna prizadevanja za
obstoj in zgledno vzdrževanje podružnične
šole v Kalu. Žal pa so letos po dolgih letih šolska vrata ostala zaprta. Upamo, da res samo za
letošnje šolsko leto.
Prisotni smo z velikim zanimanjem in odobravanjem prisluhnili domačim muzikantom,
ki po lastnem veselju izražajo nadarjenost v
glasbeni smeri. Zanimiv in satiričen je bil tudi
nastop Vlaste Rijavec iz sosednjega Lokovca
v vlogi Faruške Roze. Izoblikovala je lik ljudske pripovedovalke z namenom ohranjanja
domačega narečja. Izraža osebnost, ki živi v
preteklosti in se v sodobnem svetu zelo tež-

ko znajde. Svoj družbeno kritičen pogled na
okolje kaže s svojo preprostostjo in zdravo
kmečko pametjo. Domačinke so pripravile
tudi razstavo in prodajo domačega peciva.
Letošnje leto je bilo zares polno prireditev.
Pozimi smo organizirali tudi prvo občinsko in
krajevno tekmovanje v veleslalomu. Polet so
nas obiskali tudi člani pihalne godbe iz Tržiča
v Italiji in kasneje še Škotje, ki so sodelovali na
Festivalu narodov.
Drugače pa smo nadaljevali z obnovo dvorane krajevne skupnosti, načrtujemo pa tudi
obnovo mrliške vežice. Ustanovili smo tudi
turistično društvo, ki ga vodi Metod Pirih.
Ob začetku poletja je v naši župniji zaživel
tridnevni skavtski tabor za otroke. Bil je popestritev in izkoristek naravnih lepot, ki jih tukaj
pri nas ne manjka. Prav naravne lepote, ki jih
imamo pa bi morale postati privlačne tudi za
širši krog obiskovalcev.

>> Ferdo Žorž, Klub keramikov

Klub keramikov je ena od dejavnosti
Prosvetnega društva Soča iz Kanala.
Osnovali smo ga leta 1994 kot nadaljevanje šole keramike, ki se je v
obliki tečajev o oblikovanju unikatne
keramike začela dve leti prej.

Moje počitnice v
mednarodnem taboru

zgodilo se je

Klub
keramikov pri
PD SOČA Kanal

>> Romina Škodnik

Juliju sem šla v mendarodni poletni tabor za deset in enajst letne
otroke v Nemčijo. Na petek dopoldne so me starši peljali na vlak v
Ljubljano. Potovala sem z vodjo
Mojco in tremi prijatelji Anejem,
Keti in Patrikom iz Nove Gorice.

besede angleško, potem pa smo si pomagali
na razne načine: od rok naprej. Otrok sploh
nisem poznala. Naslednje tri tedne pa smo
se spoznali in spoprijateljili. Imeli smo dnevne aktivnosti, vsak dan je imela ena država
predstavitev, igrali smo se različne igre, učili
jezika,. Spoznala sem Filipince, Brazilce,
Norvežane, Nemce, Egipčane, Američane,

V tem delu Slovenije je namreč zamrla
nekdaj živahna lončarska dejavnost, ki so jo
izpodrinili iz Padske nižine prinešeni kakovostnejši izdelki. V vsakem okolju se pa najde
kdo, ki se odloči za drugačen konjiček, tako
je Darja Žorž hodila na delavnice keramike k
Dubravki Urban v Ljubljano. Nekateri Kanalci
so opazili njene izdelke in začeli so se tečaji
keramike v Kanalu. V letu 1994 je bila na
ogled že prva razstava keramike v prostorih
Gotske hiše v Kanalu.
Dan odprtih vrat, ko smo staršem v Kielu predstavili našo državo. (Foto: Romina Škodnik)

Že ime pove, da smo tu zbrani ljubiteljski
keramiki, prihajamo pa od Bovca do Nove Gorice. Vsako leto priredimo pregledno razstavo
keramike v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu.
Število članov kluba se sicer spreminja, toda
z vsakim začetnim tečajem raste. Naši člani
sodelujejo tudi na sejmih in razstavah keramike, ki jih prirejajo druga sorodna društva po
Sloveniji. Srečujemo se tedensko v delavnici
(nekdanja trgovina Bistra), ki nam jo je občina
Kanal z velikim razumevanjem odstopila za
uporabo. Tu potekajo tudi redni letni tečaji,
ki jih vodijo priznani slovenski likovni pedagogi. Ker se zavedamo, da je izobraževanje
zelo pomembno za razvoj umetniške zvrsti, se
tematika tečajev prilagaja znanju in interesom
naših članov.
Trg je prepoln uporabnih in dekorativnih
izdelkov vseh vrst in materialov, tudi keramičnih. Pri teh pa žal prevladuje ponudba
vzhodnoazijskih tovarniških ulitkov, ki so zaradi cenene delovne sile dostopni vsakomur,
zato jih enake najdemo po vsem svetu, kot
tudi sladkobne labodke ali konjičke evropskih tovarn. Opaziti pa je vendar prisotnost
domačih lončarskih izdelkov in v zadnjih
letih predvsem dekorativne predmete oblikovalcev unikatne keramike. K popularizaciji
te poskuša prispevati tudi naš klub. Najdete
nas na spletni strani: http://www2.arnes.si/
~dzorz/
Člani kluba se v zadnjih letih redno potrjujejo na mednarodnem extemporu keramike
v Piranu, na razstavah Društva keramikov in
lončarjev Slovenije in na potujoči pregledni
razstavi z naslovom Keramika v Sloveniji
1964–2004 (Podsreda, Ljubljana).
V svetu je unikatna keramika enakovredna
ostalim oblikam likovne umetnosti, krog njenih poznavalcev in občudovalcev je širok, saj
sodobna keramika s svojo izraznostjo prerašča prvobitno uporabnost. Želimo, da bi se na
tak način razvijala tudi pri nas.

Prvo postajališče je bilo v Salzburgu. Zelo
hitro smo se morali presesti na drugi vlak.
Naslednja postaja je bil München, kjer smo
čakali štiri ure. Iz Münchna smo z nočnim
vlakom odpotovali naprej Hamburg, kjer smo
se zopet presedli in odpotovali naprej v Kiel.
Tam so nas čakale družine, kjer smo preživeli
vikend. Družine so nam razkazale mesto, nas
peljale v akvarij, pogledali smo si pristanišče
in se malo učili jezika. Bilo je zelo lepo.
Na ponedeljek smo prispeli v tabor. Prvi
teden je bilo zelo kruto, ker nisem znala niti

Kanadčane, Islandce, Italijane, Indonezijce,
Dance. Znam pozdrave v nekaterih tujih
jezikih in v brazilščini ‘ljubim te’.Po enem
mesecu je prišlo slovo in ne morete verjeti,
kako je bilo hudo. Zadnji noči se reče jokalna
noč, ker vsi jočejo. Ampak ni kaj, vlak nas je
po isti poti pripeljal nazaj v Ljubljano, kjer so
nas čakali starši.
V taboru nam je bilo zelo lepo tudi po zaslugi občine Kanal ob Soči, saj mi je pomagala
zbrati del daril in stvari, ki sem jih odnesla s
seboj za menjavo. Najlepša hvala za vse.

Desklanske mažorete na pripravah
>> Nika Bratuž

Po uspešni sezoni in zasluženem
počitku so desklanske mažorete
preživele teden dni na pripravah v
Gorjah pri Bledu.
Letošnja sezona je bila za desklanske
mažorete zelo uspešna. Po celoletnem trdem
treningu so se najprej udeležila državnega
prvenstva v twirlingu, kjer so dosegle odlične
rezultate. Poleg tega so to sezono imele veliko
nastopov, tako pred domačim občinstvom kot
v tujini. Posebej velja omeniti nastop v Sonninu, kjer so dekleta zastopala domačo občino,
in predstavitev na mednarodnem festivalu
mladinskih pihalnih orkestrov v Chebu na
Češkem skupaj s Pihalnim Orkestrom Koper.
Festival FIJO v Chebu se odvija vsaki dve leti,
na njem pa se srečajo mladinski pihalni orkestri v spremstvu mažoret iz vse Evrope. Na
Češko so se dekleta odpravila v začetku julija,
kjer so na povabilo Pihalnega Orkestra Koper
zastopali Slovenijo.
Še pred tem so v sredi junija v Kanalski
telovadnici za zaključek sezone pripravile
poseben nastop za starše in občane. S tem
nastopom je bila sezona 2003/2004 uspešno

zaključena in dekleta so si prislužila zaslužen
počitek čez poletne počitnice.
Da bi se pripravila na prihajajočo sezono,
sta se starejši dve skupini odpravili na priprave. Tokrat si mažorete niso izbrale morja,
ampak so se raje z vlakom odpeljale v Zgornje
Gorje pri Bledu, kjer so skupaj preživele lep
avgustovski teden. Razmere za trening so bile
odlične, na voljo pa so imele tudi osnovnošolsko telovadnico. Navdušene so bile tudi nad
okolico in Bledom, ki so ga tudi obiskale. Izlet
na Bled so popestrile s kopanje v toplem Blejskem jezeru. Skupaj z mentoricama so dekleta
tu sestavila dve novi koreografiji, namenjeni
nastopanju, izpopolnile so tehniko palice in
znanje gimnastike, ki so ga pridobile v sodelovanju s piranskim Flipom. Začele so tudi s
pripravami na naslednje državno prvenstvo.
Dekleta si želijo dobrih rezultatov, ki vodijo
na Evropsko prvenstvo v Mariboru. Posebna
pohvala pa gre tudi kuharicam in ostalemu
osebju doma, ki so poskrbeli za prijetno bivanje v domu.
Dekleta so sedaj spočita in pripravljena
na novo sezono. Upamo, da bo tudi ta tako
uspešna, kot je bila prejšnja.
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Finalni dvoboji v Plaveh
>>Miha Reščič, predsednik Djak Extreme

Pred dobrima dvema tednoma je bila
v Plaveh na novi progi za 4X finalna
tekma slovenskega pokala v dvoboju/
4X za sezono 2004 – 4X Plave 2004.
Organizirali so jo fantje iz kolesarskega kluba Djak Extreme z veliko
pomočjo vaščanov in krajanov ter
mnogih sponzorjev.

je sledila podelitev, kjer so najhitrejši trije
kolesarji prejeli pokale v obliki granat iz
prve svetovne vojne in unikatne pokale, ki
jih je izdelal Damjan Medvešček. Dogodek

Žal je v kvalifikacijah zaradi hudega padca
odstopil Tadej Štrancar. Kristjan Medvešček
zaradi težav z menjalnikom ni mogel premagati klubskih kolegov Nejca Rutarja in Petra
Levpuščka. Tako je 12–letnik iz Plavi na svoji
prvi tekmi zasedel odlično 23. mesto.

Klemen Marolt, Dejan Krašček in Valerijan Steiner (Vse foto: Miha Reščič)

Luka Verstovšek – tabletop

Najprej pojasnilo, kaj te kratice pomenijo.
4X je kolesarska disciplina, v kateri se štirje
kolesarji hkrati zapodijo po progi, polni
skokov in ovinkov. Pomembno je le, kateri
tekmovalec pride prvi skozi cilj (oziroma prva
dva). Proga za 4X je tako sestavljena iz štartne
rampe in zaporedja velikih skokov in ovinkov.
Slovenski pokal v dualu/4X pa je serija štirih
dirk, ki so bile v Halozah, Žalcu, Mežici in
Plaveh.

V naslednjem krogu sta premoč tekmecev
priznala Dejan Krašček in Nejc Rutar in tako
dosegla 13. in 11. mesto. Kljub temu je bilo
to dovolj, da se je Dejan v skupnem seštevku
povzpel na 14. mesto, Nejc pa na skupno 3.
mesto. V malem finalu sta zaključila Peter
Levpušček in Andrej Zadrgal na 8. oziroma 6.
mestu. Zmagal je Avstrijec Nicolas Siedl, drugi
je bil Borut Rožič, tretji Avstrijec Bubla Thomas in četrti Hrvat Valerijan Steiner.

je zaključilo ‘dirt jump’ tekmovanje, kjer
so se štirje tekmovalci potegovali, kdo bo
izvedel najtežji trik v zraku. Tako je s tremi
dobrimi skoki zmagal Nejc Rutar (izvedel
‘X-up’, ‘nothing’ in ‘no footer – X-up’), za
njim pa je pristal Luka Verstovšek s ‘heel
clickerjem’. Tretji je bil Damjan Terčič iz
Nove Gorice.

Sedaj pa malo o sami tekmi. Idejno so jo
omogočili predvsem kolesarji kolesarskega
kluba Djak Extreme, ki so organizirali tudi
DH Avče 2004 – tekmo v spustu 1. in 2. maja
2004. Vendar pa bi bilo tekmo brez velike
podpore sokrajanov Plavi nemogoče izvesti.
Organizacija tekme je bila prva priložnost po
letu 1988, ki je združila celotno vas.

Sam sem ponovno odigral vlogo vodje
tekme in komentatorja. Po končanem finalu

Najpomembnejši finančni del tekme pa je
zagotovila občina Kanal ob Soči in njen župan
Miran Ipavec, saj je namenil sredstva tako
klubu kot tudi za izgradnjo proge. Štartno
rampo smo zgradili s pomočjo Inde Salonit
Anhovo, za ostalo pomoč pa se lahko zahvalimo krajevni skupnosti. Največja zahvala pa
gre lastnikoma zemljišč, na katerih stoji proga, Stanislavu Valentinčiču in Dušanu Blašku.
Tekmovalce je zavarovala zavrovalnica Slovenica, nagrade pa je prispeval tudi Meblo Jogi.
Na tekmo se je prijavilo 25 tekmovalcev
iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hrvaške. Prvi
del tekme je predstavljal trening, kjer so imeli
tekmovalci dve uri časa za spoznavanje proge.
Sledile so kvalifikacije, sestavljene iz dveh te-

8

kov. Čas iz kvalifikacij je potreben za izdelavo
skupin štirih tekmovalcev v nadaljevanju (po
pravilih mednarodne kolesarske zveze - UCI).

S tem se je slovenski pokal za leto 2004
zaključil, fantje iz Djak Extreme pa so zopet
organizirali eno boljših tekem za 4X v letošnji sezoni. Se vidimo naslednje leto!

Peter Levpušček, Andrej Zadrgal, Thomas Bulba in Nicolas Siedl
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zgodilo se je

Na Drifiko po novi smeri

>> Gregor Blažič

V sredini julija je v Pakistan odšla
manjša alpinistična odprava, katere
člani smo bili Matija Jošt, Vladimir
Makarovič, Zlatko Koren in Gregor
Blažič. Cilja odprave sta bila 5800
metrov visoki Great tower ter 6447
metrov visoka Drifika.

neje imenovali. Z vzponom na
Drifiko smo začeli dvanajstega
avgusta zvečer. Zaradi ugodnejših snežnih razmer smo plezali
le ponoči. Vršni greben in s tem
smer prvopristopnikov smo
dosegli štirinajstega avgusta ob
šestih zjutraj. Sestopali smo do
večera in se naslednji dan vnili v
bazo na višino 3950 metrov.

Po opravljeni aklimatizaciji z vzponi na
nižje vrhove smo se odločili za vzpon na Drifiko. Poskus vzpona se je trinajsti dan odprave
zaradi slabih razmer končal le stopetdeset
metrov pod vrhom gore. Po vrnitvi v bazo so
se pri Zlatku pojavile zdravstvene težave, tako
da se je po pogovoru z zdravnikom odločil
za vrnitev domov. Sledilo je obdobje slabega
vremena.

Bazni tabor smo pospravili
24. avgusta in še isti dan sestopili v dolino. V Evropo smo s
vrnili 29. avgusta. Na žalost je
odpravo spremljalo slabo vreme,
saj je bilo v času bivanja v bazi
le 11 sončnih dni, ki smo jih v
celoti izkoristili. V imenu članov
odprave se vsem ki so odpravo
finančno podprli in nam na
kakršenkoli način pomagali
iskreno zahvaljujem.

Pod Drifiko smo zopet postavili šotor in
čakali na izboljšanje. Petega avgusta smo
opravili vzpon na še neimenovani vrh. Po 17
urah in 800 metrih stene smo priplezali na vrh
5955 metrov visoke »Korade«, kot smo jo kas-

Matic - Drifika vršni greben
(Foto: Gregor Blažič)

Družinska zbirka v Ligu
>> Vanda Colja

Tokrat smo obiskali zbiralca Joškota,
ki nam je predstavil zbirateljsko pot
in še posebnost, ki je nismo zasledili
pri nobenem drugem zbiratelju. Odprl nam je vrata, da smo pokukali v
njegovo družinsko življenje zbiratelja.

Krasa. Včasih so na Krasu ali v Trnovskem
gozdu prehodili deset kilometrov na dan.
Kras je še vedno zanimiv, saj milo podnebje omogoča iskalcem tudi pozimi ugodne
razmere, ker narava ne zmrzuje. Zdaj so
primerni Trnovski gozd, Lokovec, Čepovan,
poleti pa Krnsko pogorje. Zaveda se, da ne
sme okrniti narave, zato vedno za seboj prekrije sledi kopanja.

Joško Gabrijelčič iz Liga se je začel intenzivneje ukvarjati z zbirateljstvom okrog leta
1980. Pri tem sodelujeta mlajša sinova Bojan
in Uroš, starejšega sina Ivana pa to ni veselilo,
se je pa izkazal z znanjem elektronike, ko so
potrebovali popravilo detektorjev za iskanje
kovin. Pozabil ni niti na ženo Nikico, saj je
tudi ona aktivno sodelovala pri nastajanju
družinske zbirke. »To ni moja zbirka, temveč
družinska,« se je nenazadnje nasmehnil in še
dodal: »Vesel sem, da bodo nasledniki, to so otroci in vnuki, uživali v njej, saj je bila ustvarjena z
dušo in srcem.«

Jožko Gabrijelčič pa je zanimiv tudi zaradi
tega, ker se je v njegovi glavi spletla želja po

pravem muzeju v Ligu. Kupil je staro hišo sredi vasi, vendar se je pri urejevanju dovoljenj
zapletlo in ideja je obtičala na papirjih. Hiša
je uvrščena v kulturno dediščino kot primer
beneško slovenskega arhitekturnega tipa, ki
se je oblikovala v 19. stoletju. Na pogled nič
posebnega, če pa bi bila primerno preurejena
z lokalno-muzejsko in gostinsko ponudbo, bi
postala zanimiva za turiste, ki bi se gibali v
območju od Beneške Slovenije v Italiji, prek
obronkov Brd, Kanalskega Kolovrata in Matajurja, do Beneškega kota na Kambreškem.

Jožko pravi, da bi lahko imel v dvajsetih
letih zbirateljstva več stvari, vendar se je posvetil le predmetom iz 1. svetovne vojne. Pa
tudi spraviti jih ne bi imel kam. Pri njem si
lahko ogledamo več kot petdeset vrst granat
in bombard, veliko število ščitev, čelad, bajonetov… Predmete v svoji zbirki je našel sam ob
pomoči družine, nekaj malega pa je zamenjal
na sejmu, ki ga večkrat na leto organizira Društvo Soška frotna, ali pri prijateljih, znancih in
zbirateljih. Nikoli pa ni ničesar niti kupil niti
prodal.
Sam, s sinovoma ali ženo ali prijatelji,
je prehodil velik del Primorske od Lepene
do Tržaškega Krasa oziroma Komenskega

Jožko Gabrijelčič z mlajšima sinovoma Bojanom in Urošem v gozdu pred sedmimi leti pri iskanju predmetov
iz 1. svetovne vojne. Poleg zbirateljstva pa »rešujejo« tudi kamnita znamenja iz 1. svetovne vojne, ki jih je,
izgubljene v gozdu, načel zob časa. Do sedaj so na relaciji od Liga do Vrhovlja očistili in pobarvali dvanajst
znamenj z zanimivimi vklesanimi napisi. (Foto: Vanda Colja)
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v športnem duhu

Pomlajeni v novo sezono
>> Tina Pintar

Po tem, ko so v lanski sezoni odbojkarji Salonita Anhovo že sedmič
zapovrstjo osvojili naslov pokalnih
zmagovalcev, so se v klubu nadejali
tudi naslova državnih prvakov. A se je
obrnilo drugače.
Odbojkarji so izgubili odločilno tekmo z
odbojkarji Šoštanja Topolšice, klub je zapustil
dolgoletni trener Dragutin Šuker in kanalski
odbojkarji so končali kot tretji najboljši v
državi.

bnosti, taktične sposobnosti, njihove delovne
navade. Hkrati pa to tudi ni prednost, ker sem
domačin, igralci me poznajo.«
Kaj boste letos v igri izboljšali, da boste
postali boljša ekipa kot lani?
»Boljši kot lani ne bomo, ker smo izgubili
tri četrtine ekipe. Za letos načrtujem, da bi ponovno privabil gledalce v dvorano. Zato bom
tudi gradil bolj atraktivno, dinamično in hitro
igro. Na mentaliteti odgovornosti in uspešnosti. Hkrati pa tudi gledalce prosim, da bi bili
na začetku bolj potrpežljivi in prizaneljivi do
igralcev.«

letnem delu z mladimi, sem si zaželel nekaj
spremembe. Za trenerja je vedno izziv, da gre
višje. Poleg tega pa sem tudi že malo izčrpan
ob delu z mladimi.«
Kanalski odbojkarji že precej let sodijo
v sam vrh slovenske moške odbojke. Zakaj
Kanal nima ženske ekipe?
»Dobro vprašanje. Nekoč so bile kanalske
odbojkarice vodilne v Gorici, npr. Patricija
Bukovec, Vida Vidič, ki sta bili tudi reprezentantki, Karnelova, pa še katera. Leta 1980, ko
je odbojkarice vodil nekdanji ravnatelj šole
Bukovec, so bile Kanalke najboljše pionirke

Na skupščini najuspešnejšega odbojkarskega moštva v samostojni Sloveniji so prvo
trenersko mesto ponudili Borisu Jelaviču,
pomočnik pa je postal Drago Kovačič. Jelavič
je že skoraj četrt stoletja odbojkarski trener,
eno desetletje pa je treniral tudi mladinsko in
kadetsko slovensko reprezentanco.
Pred začetkom sezone 2004/2005 smo ga
povabili na kratek pogovor. Sam zase sicer
pravi, da ni retorik, a mu besede gladko tečejo
v pristni kanalski govorici.
Koga vse ste povabili na pripravljalne
treninge?
»Od lanske udarne sedmerice igralcev, kajti v ekipi ni več samo šest igralcev, temveč jih
je z liberom sedem, je pet igralcev odšlo iz ekipe, tako da sta ostala le dva igralca od lanske
ekipe. Na prvi trening smo povabili Miloša
Grilanca, Mitja Berlota, Nikolo Vidič, Mateja
in Primoža Vidiča, Igorja Orla, Darja Savičiča,
Vasjo Samec, Andreja Kovačiča, Luka Krivica,
Dejana Manfreda, Tomaža Valentinčiča, Gregorja Testena in Draška Đžuričiča.«
Med naštetimi igralci je precej mladih
obrazov. Koliko je ekipa povprečno stara?
»Povprečje bi moralo biti okrog 22 ali 23
let. Nekateri igralci so še mladinci in kadeti,
skratka zelo mlada ekipa.«

Razpored tekem OK Salonit Anhovo v domači
športni dvorani v Kanalu. Vsi dvoboji se začnejo
ob 19. uri.
sobota, 9. 10. 2004
Salonit Anhovo : Prvačina
sobota, 23. 10. 2004
Salonit Anhovo : Olimpija
sreda, 3. 11. 2004
Salonit Anhovo : Šoštanj Topolšica
sobota, 6. 11. 2004
Salonit Anhovo : Calcit
sobota, 20. 11. 2004
Salonit Anhovo : Termo Lubnik
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Ekipa odbojkarjev, ki so se udeležili pripravljalnih treningov. Od leve proti desni stojijo trener Boris Jelavič, pomočnik
Drago Kovačič, Luka Krivec, Darjo Savičič, Miloš Grilanc, Igor Orel, Draško Djuričič, Matej Vidič; čepijo pa od leve
proti desni Nikola Vidič, Gregor Testen, Mitja Berlot, Andrej Kovačič, Vasja Samec, Dejan Manfreda (Foto: Tina Pintar)

»Odbojka je pri dekletih najbolj priljubljeni šport na svetu, ker ni telesnega
stika z nasprotnicami. Rokomet je na
primer za dekleta zelo grob šport.« Pa
košarka? »Košarka je v primerjavi z rokometom pravi balet.«
Če nekoliko pretiravam – se boste po
načinu igre bolj približali igri sosedov
Italijanov?
»(Dolg vdih in izdih.) Ne, ne, čaki malo
/…/ no, nekje do božiča bi morala biti naša
igra že bolj atraktivna, dinamična in borbena.
Zametki take igre bodo, ne bo pa tako kvalitetna kot lani, ker manjkajo isti igralci, na
katerih je lani slonela igra.«
Katerih tekmovanj se boste letos udeležili?
»Igrali bomo v 1. državni odbojkarski ligi,
borili pa se bomo tudi za pokal Slovenije.«

Te igralce ste trenirali tudi kot mladince.
»Vse sem že treniral. Pravzaprav sem
treniral vse igralce v Kanalu razen Andreja
Berdona. Spomniti se moramo tudi Markiča,
ki je v šoli vodil odbojko. Nato pa sem jih imel
kot mladince in kadete. Lahko rečem, da so šli
vsi ti igralci, razen tujcev, skozi moje roke.«

Kaj pa mednarodna tekmovanja?
»Kot pokalni zmagovalci bi lahko igrali
v evropskem pokalu Top Temas, a smo se
takmovanju odpovedali, ker imamo letos na
razpolago manj denarja kot lani. Zaradi tega
tudi ni več druge ekipe. Mednarodne izkušnje bomo poskušali pridobiti z udeležbo na
turnirjih v Italiji.«

Je to za trenerja članske ekipe prednost?
»Gotovo, saj poznam igralce. Poznam
njihove psihomotorične in tehnične sposo-

Kaj je bil glavni razlog, motiv, da ste
sprejeli izziv?
»Enostavno so me povabili. Po dolgo-

v Sloveniji. Še istega leta so bile potem pete
ali šeste najboljše odbojkarice v Jugoslaviji.
Nato pa se je ženska odbojka preselila v Gorico… Skratka, nekdo bi moral prevzeti žensko
ekipo, nekaj let trdo delati, da bi imeli v Kanalu tudi kvalitetno žensko ekipo.«

OBVESTILO
V Kanalu je odbojka izredno popularen šport, uspehe pa žanjejo predvsem
moške ekipe. Glede na to, da so pred
več kot dvajsetimi leti Kanal uspešno zastopala tudi dekleta, igrale so celo v drugi
slovenski ligi, bi želeli da bi tudi ženska
odbojka v Kanalu dobila večji pomen.
Športno društvo Soča v Kanalu s pomočjo občine Kanal ob Soči in osnovne
šole v Kanalu organizira redno vadbo
odbojke za deklice različnih starosti. Možnost je dana tudi dekletom starejših od
štirinajst let. Vadba naj bi se začela prvi teden v oktobru. Zainteresirana dekleta naj
se prijavijo na osnovni šoli v Kanalu, kjer
bodo dobile tudi vse potrebne informacije
glede urnikov treningov.
Vabljene!
Športno društvo Soča Kanal

v športnem duhu

V duhu olimpijskih iger
V sredini junija so občina, športno društvo Soča in prostovoljno gasilsko društvo v Kanalu pripravile športne
igre krajevnih skupnosti – ŠIKS, na katerih so sodelovale ekipe vseh osmih krajevnih skupnosti kanalske
občine.
Ekipe krajevnih skupnosti Avče, Deskle–Anhovo, Kal nad Kanalom,
Kambreško, Kanal, Levpa, Lig in Ročinj so se med seboj pomerile v nogometu, šahu, balinanju, namiznem tenisu, pikadu, briškoli, teku po ulicah
Kanala, pletenju, v igri »med dvema ognjema« in na koncu še v vlečenju
vrvi. Letos prvič smo lahko spremljali tekmovanje v pletenju, kjer so se
udeleženke odlično izkazale v hitrosti in različnosti izdelkov.
Po zgledu olimpijskih iger smo tudi za te igre naredili podobno lestvico. Najbolj uspešni so bili tekmovalci iz KS Deskle–Anhovo (4 zlate),
sledijo tisti iz KS Kanal (2 zlati, 4 srebrne, 3 bronaste), KS Kambreško (2
zlati, 1 srebrna in 4 bronaste), KS Avče (1 zlata, 1 srebrna, 3 bronaste),
KS Ročinj (1 zlata, 1 srebrna), KS Kal nad Kanalom (1 zlata), KS Levpa (3
srebrne, 1 bronasta) in KS Lig (1 srebrna, 1 bronasta).

Športne igre za vse starosti. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

ŠIKS je letos praznoval svoj drugi rojstni dan in v občini upamo, da bo
v prihodnosti postal tradicionalna prireditev.

V Morsko na odbojko na mivki
>> Bojan Perše

Športno društvo Morsko je, kot vedno doslej, zadnjo
soboto v avgustu organiziralo že šesti turnir v odbojki
na mivki. Turnir, ki mu zdaj lahko že rečemo tradicionalni daje malemu kraju pečat športnega duha in izvirnosti.
Morščani so si organizacijo zamislili po svoje, kar ni očitek, saj
ravno različnost vnaša v prireditve prepotrebno živahnost v poplavi
ponudbe. Da je dogodek zanimanja vreden, pove tudi dejstvo, da se
že tradicionalno prijavlja veliko število ekip, prav tako imajo po pravilu tudi mednarodno udeležbo.
Ekipe so lahko moške, ženske ali mešane in jih sestavljajo trije igralci. Udeleženci se ne smejo aktivno ukvarjati z odbojko oziroma ne
smejo igrati v prvi ali drugi odbojkarski ligi. Prva nagrada je bila kot
vedno doslej pršut, druga pa velika mortadela. Prejela jo je mešana
italijansko–slovenska ekipa.
Organizatorji so zadovoljni, saj naj bi turnir uspel tako v tekmovalnem kot v družabnem smislu. Upamo samo, da bodo s tem tudi
naprej privabili dovolj sponzorjev, da prireditev ne bi zamrla.

Napete in borbene tekme na mivki. (Foto: Bojan Perše)

Od Kanala do Ložic
Konec junija sta Soške elektrarne in turistično društvo
iz Kanala pripravila že peti spust po Soči od Kanala do
Deskel.
Letos prvič so progo podaljšali, tako da so morale ekipe sedmih raftov veslati nekoliko dlje. Vse ekipe so se zbrale pri kampu v Kanalu, šele
pri Ložicah pa so raftarji stopili na suho. Na gladini mrzle in ne preveč
bistre Soče smo tako lahko opazovali spretnost, usklajenost in moč ekip
Soških elektrarn, Salonita Anhovo, lovcev LD Kanal, turističnega društva
Kanal in treh ekip turističnega drušva iz Deskel. Sledile so družabne igre
na piknik placu v Prilesju, vsi udeleženci pa so za spomin dobili priznanje in majhen glineni kipec rafta, ki ga je za letošnji spust ustvarila
Andrejka Krpan.
Sedem ekip se je pognalo v Sočo. (Foto: Andreja Krpan)
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poletje festivalov

Kontrada v znamenju etno – jazz glasbe
>> Martin Velušček in Gorazd Bavdaž

Fantastično in nepozabno! To sta dve
besedi, ki še najbolje opisujeta letošnji
Mednarodni festival Kontrada 2004,
ki se je julija dogajal na staroveškem
trgu Kontrada v režiji Kluba kanalske
mladine (KKM).

kjer smo lahko slišali sprehode od tradicionalne bolgarske glasbe do jazz improvizacije
na klarinetu. Poleg tega je Papasova soproga
s svojim vokalom in bolgarsko narodno nošo
prinesla v dvorano vzdušje južnega Balkana.
Posamezni solo vložki članov Papasovega
benda za poroke pa so gledalce povsem razvneli.
Teada

ki so na Kontrado prinesle duha otoške države in njenih prebivalcev. Bolj kot je padal
mrak, bolj so ritmi postajali hitrejši. Hitre
izvedbe nekaterih irskih znamenitih skladb,
v katerih so izstopale nepogrešljiva violina,
flavta in irski boben, so nekatere pripravile
do plesa, spet druge do spontanega kričanja
in ploskanja. Toda to, kar smo lahko videli v
velikem finalu po dveh urah čudovite glasbe,
bo verjetno slehernemu ostalo dolgo v spominu. Super solo Tristana Rosenstocka na
irskem bobnu, ki so se mu počasi priključili
še drugi člani skupine s svojimi inštrumenti,
je prepričal vse.
Nekoliko hladen večer in čudovit ambient,
tako značilna za Kontrado, izjemen nastop Teade, irske skladbe in odlična komunikacija s
številno dobro razpoloženo publiko (manager
skupine je bil nad odzivom vidno presenečen)
so nedeljski koncert ustoličili med najboljše,
če ne celo kot najboljšega sploh na Festivalu
Kontrada.
Naslednji vikend je na Kontradi nastopila
italijanska jazz-funk zasedba Hollywood Party. Odlična pevka Franceska Bergamesco je
navdušila tudi bolj zahtevne glasbene okuse.
Katalena

Začelo se je v dežju. Otvoritev se je tako iz
glavnega prizorišča na Kontradi umaknila v
kletne prostore Gotske hiše. Festival je otvoril častni pokrovitelj festivala župan Miran
Ipavec. Nato so si obiskovalci ogledali še
fotografije na razstavi Jureta Kuštrina. Za zaključek otvoritvenega večera pa so poskrbeli
mariborski tolkalci Jam Bashi, ki so s hitrimi
ritmi na nepregledno množico tolkal ogreli
prisotno občinstvo.
Naslednji dan se je festival nadaljeval v
Kulturnem domu v Desklah, kjer je kraljeval
kralj poročne glasbe in eden največjih svetovnih mojstrov klarineta Ivo Papasov skupaj
s svojim t.i. bendom za poroke. Občinstvo je
lahko uživalo v uro in pol dolgem koncertu,

Teden zatem se je začel tretji festivalski večer
in tokrat letos prvič na
originalnem
prizorišču,
po katerem se festival imenuje, – na Kontradi. Na
odru so nastopili mladi
Irci iz skupine Teada, ki
so pokazali in še dodatno potrdili, zakaj veljajo
za najbolj perspektivno
skupino med izvajalci irske tradicionalne glasbe.
Večer so začeli z nekaj
počasnejšimi ritmi irskih
romantičnih balad s pretežno izseljensko vsebino,
Predzadnji koncert na Festivalu Kontrada je
bil tako v znamenju povsem drugega, bolj
romantičnega ritma. Izvrstna vokalistka je s
svojo skupino odpela nekaj čudovitih, najbolj znanih jazz skladb pa tudi nekaj priredb
ostalih evergreenov. Zavidljivo število obiskovalcev, ki je preseglo povprečje jazz koncertov
na prejšnjih Kontradah, je večeru vsekakor
dalo poseben čar.

Četrta nočna izmena – Zadnji konec tedna pred začetkom novega šolskega leta so se mladi
zbrali na brezplačnem koncertu “Nočna izmena 2004” v Anhovem. Salonit Anhovo je tako že četrtič zapovrstjo podaril koncert slovenskih popularnih glasbenih skupin. Koncerta Magnifica (na
fotografiji s spremljevalno skupino Turbolentza), Alye, Miss.Bee in skupin Šank Rock, Artbeat,
Passocontinuo in Authentics se je udeležilo približno osem tisoč ljudi. Nočna izmena je postala
že tradicionalna oblika druženja vseh ljubiteljev glasbe in koncertov, letošnja pa se bo zapisala
tudi na plošček, ki so jo v živo snemali člani skupine Šank Rock. (Foto: Salonit Anhovo)
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Konec julija pa smo se zbrali na zaključnem
koncertu Festivala Kontrada, ki ga je oblikovala
skupina Katalena.. Veliko število obiskovalcev,
topel večer in razpoložena Katalena so na
Kontradi pričarali še en nepozaben večer. Katalena je nastop začela s počasnejšimi ritmi
inštrumentalne glasbe brez dvoma izvrstnih
glasbenikov. Nadaljevanje z interpretacijami
ljudskih skladb in pevko Vesno Zornik kot
glavnim vokalom pa je povsem navdušilo vse
prisotne. Skupina Katalena ponuja nekaj posebnega: glasbo, ki temelji na starih slovenskih
ljudskih pesmih, ki jih izvajajo na sebi lasten
način – neobremenjeno in brez skrivanja znotraj le enega žanra. Vsekakor odličen recept za
zelo bučen aplavz na koncu.

Gledališče na Kontradi

Poleg predsednika SAZU-ja prof.
dr. Boštjana Žekša so slavnostne
govore pripravili tudi predsednik
organizacijskega odbora Kogojevih
dni in častni občan kanalske občine
Ciril Zlobec in kanalski župan Miran
Ipavec.

>> Severin Drekonja, AGD Kontrada

Na dan otvoritve mednarodnega festivala sodobne glasbe so v prostorih galerije Rika Debenjaka
odprli razstavo slikarja Janeza Bernika. Bernik je
bil 26 let profesor slikarstva na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in tako pomembno
vplival na strategije poučevanja slikarstva in risarstva. Njegov vpliv je moč opaziti tudi v nekaterih
delih njegovih učencev. V kanalski galeriji razstavljena dela prikazujejo asketsko podobo moškega.

Program
Petek, 1. oktober ob 20.30
Kanal ob Soči, cerkev sv. Marije Vnebovzete
Mešani komorni zbor AVE
Andraž Hauptman, dirigent
Petek, 8. oktober ob 20.30
Kanal ob Soči, cerkev sv. Marije Vnebovzete
Mešani pevski zbor Hrast iz Doberdoba (Italija)
Hilarij Lavrenčič, dirigent
Sobota, 9. oktober ob 20.30
Kanal ob Soči, dvorana v župnišču
Črt Šiškovič, violina
Luca Ferrini, klavir
Petek, 15. oktober ob 20.30
Kanal ob Soči, cerkev sv. Marije Vnebovzete
Ansambel za novo glasbo Akademije za glasbo v
Ljubljani
Tomaž Lorenz, mentor
Marko Hribernik, dirigent
Eva Slana, flavta
Alja Beguš, klarient
Andrej Žust, rog
Dejan Tamše, tolkala
Janez Podlesek, violina
Dragan Lančina, kontrabas
Torek, 19. oktober ob 20.30
Trst, dvorana Goethejevega inštituta
Koncert vokalne lirike Jakoba Ježa – ob skladateljevi
petinsedemdesetletnici
Barbara Jernejčič, mezzosopran
Gaiva Bandzinaite, klavir
Dušan Sodja, klarinet
Branko Brezavšček, violina, viola
Ciril Škerjanc, violončelo
Larisa Zurunič, flavta
Petek, 22. oktober ob 20.00
Dvorec Zemono
Opus 8
Mirjam Kalin, mezzosopran
Milena Perič, flavta
Jure Hladnik, klarinet
Katja Krajnik, viola
Igor Mitrovič, čelo
Diana Grubišič, harfa
Jernej Šurbek, tolkala
Andraž Poljanec, tolkala
Petek, 29. oktober ob 20.00
Grad Dobrovo v Brdih
Ljubljanski komorni trio – Camerata Emonica
Boris Rene, klarinet
Andrej Petrač, violončelo
Tomaž Petrač, klavir
Nedelja, 21. november ob 20.00
Deskle, Kulturni dom
Mili glas davnine – Ljoba Jenče z gosti
Moderne interpretacije starodavnih slovenskih
pesmi.
Glasbeno – plesni dogodek od obredja do šegavosti
Cesar de Diego Diez (španski skladatej): Priredbe
za manjšo zasedbo simfoničnega orkestra in gostujoče glasbenike.
Ursel in Karlheinz Buchwald (Nemčija), lajna in
dude
Boštjan Gombač (Slovenija), klarinet in piščali
Sofia Joons (Estonija), harfa popotnih pevcev, glas
Max Zimani (Zimbabve), udu, djembe, darbuka
Mojda Bandelj (Slovenija), moderni ples in balet
Damaas Mithras (Belgija), moderni ples in balet.

Amatersko gledališko društvo
Kontrada Kanal se je vključilo
v živahno poletno dogajanje z
organizacijo in izvedbo srečanja
ljubiteljskih gledališč; odvijalo se
je na Kontradi v Kanalu zadnja
dva vikenda v avgustu.
Srečanje ljubiteljskih gledališč – poimenovali smo ga Gledališče na Kontradi – se je
razvilo iz želje, da bi izkoristili gledališko že
preverjeno Kontrado in pripravili nekaj prijetnih poletnih gledaliških večerov na prostem.V
letošnji program smo uvrstili štiri gostujoče
gledališke skupine, ki so se zvrstile od 20. do
29. avgusta.
Kulturno prosvetno društvo Franc Zgonik
iz Branika je otvorilo srečanje s komedijo Zveza za vse življenje, v kateri avtor z dobrohotno
ironijo govori o zakonski zvestobi, kakor jo
razumejo in doživljajo trije pari različnih
generacij.

Nato se je predstavil dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež s komedijo Pižama
za šest, ki je občinstvo spravljala v smeh z nepričakovanimi komičnimi situacijami, v katere
je nastopajoče junake gnala želja, da bi si popestrili življenje s skokom čez plot.

poletje festivalov

Kogojevi dnevi

KUD Svoboda Zalog iz Ljubljana je začel drugi del srečanja. Izvrstno so odigrali
Möderndorferjevo komedijo Transvestitska
svatba, v kateri so nas še enkrat prepričali, da
je ljubezen tista sila, ki lahko spravi človeka v
celo vrsto komaj verjetnih komičnih situacij.
KUD Igralska skupina Drežnica je zaključila srečanje s slovensko priredbo srednjeveške
burke o jezičnem dohtarju, advokatu, ki spretno krmari mimo zakonov, a ga na koncu
uženeta preprosta dekla in pastir.
Za nagrado so si obiskovalci srečanja lahko
brezplačno ogledali predstavo domačega
Amaterskega gledališkega društva Kontrada
Kanal Naši trije angeli. Izjemen obisk vseh
predstav (povprečno čez 150 gledalcev na
predstavo, na domači predstavi pa celo več
kot 200 gledalcev) je najboljša potrditev organizatorjem, da smo na pravi poti, da je bilo
vredno potrošiti vse ure prostovoljnega dela.
Seveda je za izvedbo tega projekta zaslužna
tudi občina Kanal on Soči, ki je srečanje

Dramski odsek Prosvetnega društva Štandrež

finančno podprla. Na tem mestu pa se zahvaljujemo vsem prebivalcem Kontrade za veliko
mero razumevanja, s katerim so sprejeli in
spremljali Gledališče na Kontradi.
KUD Igralska skupina Drežnica
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pogled v preteklost

Mariazell, največje romarsko
središče v srednji Evropi
>> Slavica Plahuta, Goriški muzej

Romarsko svetišče v Marijinem Celju
nad Kanalom, ki ga v najnovejši Knjigi Tri Marijine božje poti opisujeta
Branko Melink in Slavko Jereb, je po
svojem imenu in Marijini podobi, ki
so jo v 18. stoletju izdelali kot kopijo
kipa marijinoceljske Matere božje, tesno povezana z osrednjim romarskim
središčem na avstrijskem Štajerskem
– Marijinim svetiščem v Mariazellu.
Mariazell, mnogi ga poznamo pod imenom
Marijino Celje, je najstarejše avstrijsko Marijino
svetišče in največje romarsko središče v srednji
Evropi. Njegovi začetki segajo v 12. stoletje. V
listinah ga prvič zasledimo leta 1157, ko je, kot
navaja legenda, opat benediktinskega samostana iz Sv. Lamberta Otkar den Entschluss poslal
benediktinca Magnusa v ta kraj, da bi oznanjal
evangelij. Redovnik je s seboj prinesel Marijin
kip iz lipovine, ki ga je po tradiciji sam sklesal
in ga postavil na majhno celico (po nemško
Zell), da bi ga verniki častili. Od tu naj bi prišlo
ime Mariazell. Sveto življenje redovnika, navzočnost podobe in sloves o čudežih, ki so bili z
njo povezani, so pritegnili romarje iz različnih
krajev srednje in vzhodne Evrope.
Leta 1200 je moravski mejni grof Henrik
Vladislav, ki naj bi čudežno ozdravel, zgradil
prvo cerkev. Od tedaj so Marizell označevali
kot »Mater Slovanov«. Leta 1330 je bila cerkev
posvečena »Naši ljubi gospe«.

Po turškem porazu je cesar Ferdinand II.
pred Milostno podobo obnovil svojo prisego,
ki jo je podal že v Loretu, in obljubil katoliško prenovo imperija, ki je bil zaradi turških
vpadov prizadet, cerkve pa oskrunjene. Tudi
kasneje so vladarji v kritičnih trenutkih marijinoceljski Mariji zaupali usodo svojih narodov.
V času reformacije, vojne proti Franciji 1673
in v času velikih epidemij so dunajski romarji
prihajali v procesijah, ter se zgrinjali okrog
milostne kapele ter ponižno peli naj Marija
obvaruje Sveto rimsko cesarstvo in vse narode.
Pravi razcvet je romarsko svetišče doživelo v
času protireformacije, ko je postalo nacionalno
svetišče.
Habsburžani so z njim tesno povezali svojo
osebno zgodovino. Cesarji te dinastije, od Rudolfa I. (1282) do Karla I. (1918) so romali v
Mariazell, tja vodili procesije in se praviloma
tu poročali. Zadnje tako slavje je bilo 2001, ko
sta praznovala zlato poroko Otto in Regina von
Habsburg. Zlasti cesarica Marija Terezija se je
pogosto vračala v Mariazell s svojimi otroki in
prinašala draga darila.
Cerkev hrani bogato zakladnico, v kateri so
shranjeni številni votivni predmeti in mnoge
umetnine, ki so jih kot dar prinašali romarji,
razni plemiči in vladarji. Dragotine na impresiven način pričajo o verskem zaupanju, ki so ga
stoletja izkazovali podobi Matere božje.

Madžarski kralj Ludvik Veliki je leta 1370
dal zgraditi votivno kapelo Milostne Matere
Božje, ki je ohranjena še danes in kjer še danes
častijo kip Milostne Matere Božje. Kronane
glave različnih evropskih plemiških družin
so s svojimi obiski, darovanjem privilegijev in
dragocenimi darili iz svetišča naredili zelo pomemben romarski kraj. Leta 1344 je kraj dobil
tržne pravice. Leta 1390 je bilo okrog cerkve
kar 23 barak namenjenih sejemski prodaji.

Čeprav imajo začetki svetišča korenine
v habsburškem imperiju, ki je povezoval
različne evropske dežele, je marijinoceljsko
romarsko središče še danes simbol krščanstva. Marijinoceljska Milostna podoba Matere
božje ima številne častne nazive “Magna Mater Austriae” (Velika mati Avstrije), “Mater
gentiun Slavorum” (Mati Slovanov) in “Magna
Hungarorum Domina” (Velika Gospa Madžarov). Da bi okrepili zveze z Madžarsko, so
tu pokopali kardinala Mindszentyja. Njegov
grob je postal središče madžarskih romanj
in čaščenja.

Okrog leta 1500 so, kot navajajo zapisi,
sem prihajali romarji skoraj iz vse Evrope: iz
Italije, Švice, Francije, Bavarske Avstrije, Češke,
Moravske, Poljske, Madžarske, Prusije, Šlezije,
Štajerske, Koroške, Kranjske in Hrvaške.

Danes sodi Mariazell v graško nadškofijo.
Vsako leto obišče baziliko na tisoče romarjev
z vse Evrope. Svetišče je obiskal tudi papež
Janez Pavel II. Zadnje veliko slavje je bilo »
Romanje narodov« 22. maja 2004.

Iz primorske epopeje
>>Uroš Stanič

Knjiga Boruta Rutajra Iz primorske
epopeje prinaša nove poglede na
tradicionalno vrednostenje tragičnih
in usodnih dogodkov na Primorskem
pod fašistično strahovlado, na čas, ko
so se primorski Slovenci enotno in
složno uprli močnejšemu in neizprosnemu sovražniku, ki si je zastavil za
cilj izbrisati slovensko prisotnost na
tem obronku naše domovine.
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Novost knjige je Rutrajeva teza, da so
tigrovci med leti 1938 in 1940 pripravljali
splošno vstajo za priključitev Primorske k državi matičnega naroda. Organizacija je imela
že veliko časa pred italijanskim napadom na
Jugoslavijo med drugo svetovno vojno izdelan
načrt za osvoboditev Primorske izpod fašističnega jarma ter njeno združitev s preostalim
narodnim telesom.
Vabljeni vsi, ki vas zanima Primorska
polpretekla zgodovina, na literarni večer s
predstavitvijo knjige, ki bo 5. novembra 2004
ob 19. uri v gotski hiši v Kalu nad Kanalom.

Tri svetišča
Med pripravami na pridružitev
Slovenije Evropski zvezi je nastala
pobuda, ki je prerasla v projekt
“Povezovalna pot treh svetišč”. Z
njim so nastopile občine Nova Gorica, Kanal ob Soči in Prapotno/
Prepotto, saj so na njihovem
ozemlju božje poti do treh Marijinih svetišč.
Namen je bil osvetliti in ovrednotiti vlogo
svetišč na Sveti Gori, Marijinem Celju in Stari
Gori nad Čedadom pri povezavi in srečanjih
ljudi, ki so stalno živeli na vplivnem območju,
pa tudi teh, ki so sem prihajali občasno kot romarji in popotniki. Prostorsko in etnografsko
predstavitev v okviru tega projekta je pripravil
Slavko Jereb, časovno in zgodovinsko preglednico pa Branko Melink.
Ob vstopu Slovenije v EU je del gradiva, izšel v priročni knjižici z naslovom Tri Marijine
božje poti v založbi Župnije Marijino Celje
– Lig. V prvem delu knjižice so predstavljene stare poti in novejše cestne povezave do
vsakega izmed teh treh svetišč. Popotnik jih
lahko prehodi, prekolesari ali pa se po njih
zapelje z avtomobilom.

“Skupni imenovalec” knjižice je predstavljen tudi v besedilu ruskega teologa Pavla
Nikolajeviča Evdokimova, ki govori o načinih
upodabljanja Božje Matere Marije na Vzhodu
in Zahodu ter potem predstavi upodobitev
“vladimirske” Bogorodnice. Pri določitvi slogovnih oznak tako svetogorske milostne
podobe, kipa iz Mariazell v Avstriji kot izvirnika, in “žive” ter “lepe” Marije na Stari Gori
je poudarjen odločilen delež slovenskih
umetnostnih zgodovinarjev Franceta Steleta
in Emilijana Cevca.
Naslovnica knjižice žepnega formata je
opremljena z reprodukcijo Groharjevega
Črednika/Pastirja iz leta 1910, ki je v lasti Moderne galerije v Ljubljani, na hrbtni strani pa
so pokončno razvrščeni posnetki zunanjščine
vseh treh svetišč. Po 60 letih – 1944 je tri romarska središča v drugačnem izboru (Višarje,
Sveta Gora, Brezje) in upesnitvi prikazal Joža
Lovrenčič – se torej Tri božje poti v knjižni obliki vračajo znova med nas.

razglednica, domači ustvarjalci

Notranji svet lepote
>> Darja Skrt

Poletne prireditve na Kontradi v
Kanalu so se začele z otvoritvenim
koncertom Festivala Kontrada in odprtjem fotografske razstave mladega
novogoriškega fotografa Jureta Kuštrina.
Podstrešje Gotske hiše je tako gostilo fototografije Jureta Kuštrina iz Nove Gorice, ki
prikazujejo širše okolje Cerkniškega jezera.
Mladi fotograf z izredno lucidnostjo in tenkočutnostjo prisluhne svetu okoli sebe. Kot
pravi Miran Polanc v festivalski zloženki: »Jure
zagovarja avtorjevo domišljijo, originalnost ter
identiteto, avtor mora torej stati za svojimi deli.«
Kuštrin se zaveda meja fotografskega izražanja, zato nam ne razkaže le svojih fotografij,
pač pa jih v prostoru poveže s predmeti iz realnega (cerkniškega) sveta (kamenčki, kajak…),
kar jim daje tridimenzionalnost, obiskovalcem pa popolno občutenje atmosfere.
Jure Kuštrin pravi, da je hotel območje
Cerkniškega jezera predstavit nekoliko
drugače, zato je v realnost zarezal z drznimi
fotografskimi izrezi. Svet okoli njega se pojavi kot podoba in kot odsev. Na vprašanje,
kaj ga pri fotografiranju motivira, odgovarja:
»Pravijo, da fotografije odražajo mojo notranjost.
Danes lahko vidimo človekovo zunanjost, težko
pa njegovo notranjost. Iz tega izhaja tudi moj
pristop do fotografije. Kar je v zgornji polovici fotografije je zunanjost pojava, kar pa je v spodnji
polovici je njegova notranjost. Zato tu največkrat
najdemo odseve predmetov, ki jih v zgornji polovici ne vidimo povsem.« Kuštrinova povezava z
notranjim svetom človeka, premeta in narave
je nenehna in raziskujoča. »Človek se v svojem
življenju znajde v različnih stanjih od žalosti,
strahu, veselja… Veliko reči ne razumemo,
zato se zunanjost s svojimi realnimi obrisi in
podobami lahko zamegli ali pa zabriše, vseeno pa ostane notranje občutje.« In prav to
občutje magično širi svoj fluid iz fotografije v
prostor in dušo obiskovalca, da ga potegne v
območje nevidnega in čustvenega. Veselje do
življenja in iskanje pozitivnih izhodov delujejo kot balzam v napetostih današnjega utripa
življenja.

Avče
>> Anka Jug in Davorina Šuligoj

Na levem bregu reke Soče nad vasjo Avče (6 km severno od Kanala)
stoji prelepa cerkvica, ki je posvečena Mariji Snežni. Cerkev je bila
zgrajena v 15. stoletju.
Dolga leta je bila znana kot romarska
cerkev, kjer so se na praznik Marije Snežne
srečevali verniki iz župnij Avče in Levpa ter
iz drugih krajev. Cerkev je omenjena tudi v
knjigi Ivana Preglja »Matkova Tina«. Prav k tej
cerkvici je bil usmerjen pogled Tine na poti
v Gorico, kjer so obglavili njenega zaročenca
Janeza Gradnika.

Zapušen kajak. (Foto: Jure Kuštrin)

Goriška pustovanja uspešno po festivalih
Dokumentarec Goriška pustovanja A. D. 2002, ki je nastal po
scenariju etnologinje Darje Skrt iz
Kanala in v produkciji Goriškega
muzeja, je spomladi uspešno sodeloval na dveh festivalih etnoloških, socioloških, antropoloških in
folklorističnih filmov.
Dokumentarni film o pustovanjih, ki
prikazuje tudi Morščanski pust in Liške
pustje, so najprej zavrteli na mednarodnem
filmskem festivalu v Göttingenu v Nemčiji,
ki ga organizira Institut IWF Knowledge
and Media. Ta festival je za predstavitev
etnoloških, antropoloških in folklorističnih
filmov najpomembnejši v Evropi, zato je
morala festivalska komisija oceniti kar 150
filmov. Goriška pustovanja A. D. 2002 so se

tako še s 35 drugimi dokumentarci uvrstili
v finalno projekcijo, kar je za produkcijo
majhnega Goriškega muzeja velik uspeh.
Filmi iz göttingenskega filmskega festivala bodo tako dve leti potovali po Evropi,
Avstraliji in Ameriki.
Festival v Moskvi je organiziral Inštitut za vizualno antropologijo pri Državni
Univerzi Lomonosov v Moskvi. Festival je
letos potekal v okviru praznovanja 250letnice ustanovitve te univerze. Vzporedno
s festivalsko projekcijo filmov je potekal
tudi simpozij z naslovom Tradicija in objektiv, kjer so se zvrstili referati o uporabi
avdiovizualnih sredstev pri etnoloških in
socioloških raziskavah. Celotno dogajanje
pa je bilo posvečeno spominu letos preminulega francoskega cineasta in antropologa
Jeana Roucha.

»Snežnica«, kakor pravimo domačini prazniku Marije Snežne 5. avgusta, ima v župniji
Avče in Levpa že dolgo tradicijo. V preteklosti
so na ta dan ali pa na prvo nedeljo po tem datumu pripravili v parku pred cerkvijo semenj,
kjer so prodajali vino, sladke kolače in igrače
za otroke, popoldne pa so si privoščili ples ob
zvokih harmonikaša.
Tradicija praznovanja se je ohranila do
današnjih dni, vendar v nekoliko spremenjeni obliki. Od starih običajev se je ohranilo
slovesno bogoslužje s procesijo. V poznih sedemdesetih in osemdesetih letih je mladinska
organizacija iz Levpe na ta dan organizirala
»mušje dirke«. Kasneje je ta prireditev za kar
nekaj let zamrla. Ponovno jo je oživelo športno, kulturno, turistično društvo Levpa (ŠKT
društvo Levpa), ki so ga krajani ustanovili leta
2001 in ga vodi Miran Jug.

Cerkvica Marije Snežne v Nadavčah.
(Foto: Davorina Šuligoj)
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za kratek čas

Zakaj je dobro,
da so Angleži na
otoku?
Tokrat na zadnji strani glasila objavljamo
nekaj fotografij, ki prikazujejo, kako zapletena znajo biti križišča v Angliji. Mnogi ste jih
gotovo že videli, saj že nekaj časa krožijo po
svetovnem spletu. Vožnja je vsaj na prvi pogled videti preprosta. Kot kaže tabla, je pred
nami krožno krožišče.
In se vprašaš – kaj je zdaj to?

Igra črk in številk
Včasih je življenje prepleteno z
zanimivimi igrami črk in številk,
imen in rojstnih datumov, o čemer
se ljudje včasih tudi pogovarjamo.

blarja, ki pa je prav tako poročena z možem
Zoranom. Pa naj še kdo reče, da naključja ne
obstajajo.

Tudi v naši občini je kar veliko takih primerov, ki bi jih radi predstavili. Če menite, da
poznate tudi vi kakšno zanimivo naključje,
nam pišite na Glasilo Most, Trg svobode 23,
5213 Kanal ob Soči ali glasilo_most2003@yahoo.com s pripisom »Za kratek čas«. Za
tovrstne zapise se bo vedno našel prostor na
straneh občinskega glasila.

Tone je kar pogosto ime v naših krajih, ni
pa ravno veliko Sanj in Iztokov. V naši občini
pa živijo kar tri družine, ki imajo očeta Toneta, mamo Sanjo in sina Iztoka. To so družine
Kralj iz Gorenje vasi, Stanič iz Grajske ulice in
Konjedic s Kolodvorske. Pa boste rekli, da to
ni naključje?

Nova ravnateljica osnovne
šole v Kanalu

Pelješ se še malo naprej in vidiš:

Če še kdo ne ve, je nova ravnateljica osnovne šole postala Milica Zimic. Milica Zimic,
boste vprašali? No, točneje je to Ljudmila Zimic, ki pa ni predsednica prosvetnega društva
iz Kanala, ki je poročena z možem Zoranom.
Ne, nova ravnateljica je Ljudmila Zimic iz Do-

Tone, Sanja in Iztok

KM KM KM KM
Marjanu in Magdi Kralj, ki živita v Gradnikovi ulici, so se rodili trije otroci: Matjaž,
Martina in Marjana. Matjaž Kralj se je poročil
z Marinko, v njunem zakonu pa sta se jima
rodili dve deklici. Le kakšno ime sta jima
dala? Maja in Marija! Tradicija poimenovanja
družinskih članov družine Kralj se tako nadaljuje.

Pobarvajte bager
Po risbicah s poletno, zimsko in
pomladansko motiviko tokrat objavljamo ‘gradbeniško’ pobarvanko. Narisal jo je otrok, ki je lani
obiskoval vrtec v Kanalu.
Čarobno krožišče! (Uradni naziv: „The
Magic Roundabout“)
Menda so v Angliji tri ali štiri taka krožišča.
Ko pa nanj pogledamo z zraka, ugotovimo, da
se po notranjem krožišču vozimo v obratni
smeri kot po manjših križiščih.

Še dobro, da takega nimamo v naši bližini.
Si predstavljate, kako bi bilo v jutranji ali popoldanski prometni konici? V katero smer bi
se vrteli?

Glasilo Most

Ime in sedež izdajatelja: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal
Odgovorna oseba izdajatelja: Miran Ipavec
Odgovorna urednica: Tina Pintar
Člani uredniškega odbora: Vanda Colja, Bojan Perše,
Miran Pregelj in Darja Skrt
Naslov uredništva:
GLASILO MOST
Trg svobode 23
5213 Kanal
GSM odgovorne urednice:051/33-44-82
Elektronski naslov glasila: glasilo_most2003@yahoo.com
Oblikovanje: IMC d.o.o.
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Število izvodov je 2.500 in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Kanal ob Soči brezplačno.
Glasilo Most je vpisano v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 705.
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Sprašujemo vas, zakaj menite, da smo se
tokrat odločili za tak motiv? Domiselne in
izvirne odgovore bomo vsekakor objavili.
Najmlajši pa, kot ste to storili še vedno doslej, hitro vzemite barve v roke in nam pošljite
pobarvani bager na naslov Glasilo Most, Trg
svobode 23, 5312 Kanal ob Soči. Nagrade
čakajo. Tudi odgovore pričakujemo na ta naslov, lahko pa jih pošljete tudi na elektronski
naslov glasilo_most2003@yahoo.com.

Nagrado pa tokrat prejme 4-letni Toni
Černe, ki živi na Bevkovi 12 v Desklah. Čestitamo!!

