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Temeljni kamen ČHE Avče
Konec septembra je predsednik vlade
Anton Rop na Kanalskem Vrhu postavil temeljni kamen prve črpalne
hidroelektrarne v Sloveniji doslej.
Na osončenem delu pobočja bodočega
akumulacijskega bazena so se zbrali mnogi,
ki bodo pomagali uresničiti ta zahteven in
za Slovenijo zelo pomemben projekt. Poleg

Dušan Črnigoj, SCT-ja Ivan Zidar, nekateri
slovenski poslanci, župani na Goriškem in
mnogi drugi.
Kot so zapisali v promocijski zgibanki
Soških elektrarn Nova Gorica, bo črpalna
hidroelektrarna Avče ponoči in čez vikend
črpala vodo v zgornji akumulacijski bazen
na približno 600 metrih nadmorske višine,
ob dnevnih konicah pa proizvajala električno
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Ob pomoči najstarejšega zaposlenega delavca Soških elektrarn Nova Gorica je predsednik vlade Anton
Rop postavil temeljni kamen prve črpalne hidroelektrarne v Sloveniji. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

kanalskega župana Mirana Ipavca in večine
občinskih svetnikov so dogodku prisostvovali še direktor Soških elektrarn Nova Gorica
Vladimir Gabrijelčič, ki je naročnik črpalne
hidroelektrarne Avče, direktor Holdinga
slovenskih elektrarn Drago Fabian, direktorji Salonita Anhovo Jože Funda, Primorja

energijo. Akumulacijski bazen se bo nahajal
severno od naselja Kanalski Vrh, strojnico pa
bodo zgradili na manjši terasi ob izlivu potoka Avščka v Sočo. Črpalna hidroelektrarna
Avče pomeni racionalno rabo obstoječih
virov energije, je še zapisano v elaboratu
Soških elektrarn Nova Gorica.
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105 let Katarine Marinič
>> Silva Matevžič

Katarina Marinič je 30. oktobra
letos v Domu upokojencev v Novi
Gorici praznovala 105. rojstni
dan.

Čestitkam osebja doma in njihovih
varovancev so sledile še čestitke kanalskega
podžupana Jožefa Kralja, novogoriškega podžupana Mateja Arčona, predsednika krajevne
skupnosti Deskle – Anhovo Klemena Staniča,
upokojencev in predstavnikov Rdečega križa.

Visoki jubilej so že dan pred tem počastili
sorodniki, nekdanji sovaščani in varovanci
doma s sveto mašo, ki jo je opravil Zoran Zornik ob petju cerkvenih pevcev iz Deskel, kjer
je Tina Šemlajeva preživela večino svoje življenja. Čestitkam in drobim željam sovaščanov
se je pridružil tudi župan kanalske občine
Miran Ipavec.
Praznovanje se je nadaljevalo še naslednji
dan, ko je jubilantka dopolnila častitljivih 105
let. Otroci vrtca in osnovne šole iz Deskel so ji
pripravili krajši kulturni program, pevski zbor
varovancev Doma upokojencev pa ji je zapel
nekaj lepih pesmi.

Katarina Marinič je bila vedno prijazna teta
v pravem pomenu besede. Kogarkoli je vodila
pot mimo njenega doma v Gorenjih Desklah,
je bil dobrodošel, zato ne preseneča, da ima
Tinca tudi v novem domu veliko obiskov.
Življanje nam vrača samo tisto, kar dajemo
drugim. Da je temu tako, smo se ponovno
prepričali ob 105-letnici naše drage krajanke.
Desklani smo ponosni, da iz naše vasi izhaja
tako trdna korenina.
Katarina Marinič ob svojem 105. rojstnem dnevu.
(Foto: Občina Kanal ob Soči)

Vse najboljše, teta Tinca.
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občinske investicije

Dom starejših občanov
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nas je
letos spomladi pozvalo, oddamo prijavo, iz katere je
razvidno, da nameravamo zgraditi dom za starejše občane.

Tako smo naredili prvi korak k kvalitetnemu reševanju varstva
starejših občanov. Upamo, da bo dokument sprejet in da bomo v občini
tudi dobili sodoben dom starejših občanov.

Pri prijavi smo uporabili že izdelano študijo o trenutnem stanju
varstva starejših občanov, ki ga je izdelal Aldo Ternovec, in primerjalno
analizo lokacij v naši občini iz leta 2002.
Projektantska organizacija je nato primerjalno analizo lokacij v
naši občini še dopolnila in po odločitvi župana Mirana Ipavca izdelela
še idejno zasnovo adaptacije nekdanjega samskega doma Primorja
Ajdovščina v Desklah. V prijavi smo zapisali, da bomo samski dom
popolnoma prenovlili po veljavnih predpisih in normativih. V domu
bi tako oskrbo našlo 58 starejših občanov, približno 25 ljudi pa bi bilo
tam tudi zaposlenih.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je jeseni naš trud bogato poplačalo. Med 65 prispelimi prijavami je ministrstvo upoštevalo
32 popolnih vlog in nas uvrstilo na visoko deseto mesto v vrstnem redu
novogradenj. To pomeni, da bo ta vrstni red novogradenj vključen v
predlog besedila strategije varstva starejših od leta 2006 do 2010. Če bo
ta dokument sprejet, bo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
prispevalo 90 odstotkov vrednosti investicije, občina pa bi zagotovila
komunalno opremljenost zemljišča, opremo za dom starejših občanov
in deset odstotkov vrednosti investicije.

Občinske
investicije
Poleg načrtovane gradnje črpalne hidroelektrarne Avče
na Kanalskem Vrhu in doma starejših občanov v Desklah, smo v občini Kanal ob Soči dobili še tri pomembne
objetke.
Gre predvsem za dva športno rekreacijska centra v Ložicah in
Doblarju in za čistilno napravo ob kanalskem pokopališču. Slednja
naj bi najprej prečiščevala komunalne odplake iz Kanala in Morskega,
kasneje pa še iz Gorenje vasi in Bodreža. Čistilna naprava naj bi bi
zmogla prečistiti 2000 populacijskih enot. Vrednost naložbe je približno 310 milijonov tolarjev, denar pa je pritekel iz programa Phare CBC,
državnega in občinskega proračuna. Dela so opravili delavci ajdovskega
Primorja v devetih mesecih, občina pa je novembra letos za ČN Kanal
prejela odločbo novogoriške upravne enote o enoletnem poskusnem
obratovanju.
Športno rekreacijski center Ložice je tudi že dokončan in obsega
otroško igrišče, dve balinišči, dve teniški igrišči z umetno travo in
ustrezno razsvetljavo, večnamensko stavbo, v kateri so tudi garderobe
in sanitarije, in parkirišča. V centru je tudi večnamensko igrišče, kjer
bo mogoče igrati košarko, rokomet in odbojko. Vrednost športnega
centra je približno 60 milijonov tolarjev, denar pa sta prispevali Soške
elektrarne Nova Gorica (iz naslova gradnje HE Plave II) in občina.
Celoten center bo obdan z varovalno mrežo, v bližni centra pa je že
čistilna naprava Ložice, ki bo delovala, ko bo rekreacijski center zaživel.
ČN Ložica bo lahko prečistila 250 populacijskih enot, mogoče pa jo bo
tudi povečati.
Tudi športni center Doblar počasi dobiva končno podobo. Ob
vhodu v center je že zgrajena večnamenska stavba, ob njem balinišče,
večnamensko igrišče za odbojko, košarko in rokomet, tenis igrišče z
asfaltno podlago in parkirne prostore. Ob centru bo tudi čistina naprava za spodnji, srednji in zgodnji Doblar, ki bo lahko prečistila do 250
populacijskih enot. Za gradnjo ŠC Doblar sta Soške elektrarne Nova
Gorica (iz naslova gradnje HE Doblar II) in občina namenili približno
45 milijonov tolarjev.
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Nekdanji samski dom v Desklah naj bi se po temeljiti prenovi spremenil v dom starejših občanov. (Idejna zasnova)

Vozniki, spet
smo na cesti
>> Tina Gerbec

V Kanalu in Desklah je v okviru tedna otroka in prometne varnosti potekala enourna preventivna akcija
Vozniki, spet smo na cesti, ki so jo v sodelovanju z
novogoriško policijsko postajo organizirali občina
Kanal ob Soči, osnovni šoli v Kanalu in Desklah.

(Foto: Občina Kanal ob Soči)

V Kanalu so akcijo izvedli pred osnovno šolo in pred gostiščem
Križnič, v Desklah pa v bližini gostilne Zimic.
V akciji so sodelovali štirje otroci nižjih razredov iz vsake osnovne
šole in policisti Policijske postaje Nova Gorica. Policisti so ustavljali
voznike, opravili pregled vozniških dovoljenj in avtomobila, otroci pa
so zaslužnim razdelili jabolka in letake z raznimi mislimi, pesmicami ali
risbicami v zvezi z varnostjo v cestnem prometu. Obdarili so skoraj vse
voznike, le malo pa je bilo takih, ki jabolk in letakov niso prejeli.
Namen akcije je bil voznike opozoriti, da so otroci spet v šolskih
klopeh in da je potrebno biti še posebno pozoren na ‘šibkejše’ udeležence v prometu. Osnovna šola Kanal je to sporočilo še dodatno
podkrepila, ker je za spremljevalce otrok v akciji določila člane Društva
upokojencev Kanal.

>> Miran Ipavec

Je že tako, da mediji veliko raje objavljajo slabe novice kot pa dobre.
Verjetno ste že več ali manj vsi opazili,
da nas novi dnevni časopis postavlja
v ozadje, zato je prav, da imamo
svoj Most. A če se zgodi kaj slabega,
potem se nam ni bati za medijsko
odmevnost.
Prva slaba novica je bil plaz v Krstenicah, ki
je ogrozil stanovalce ene stanovanjske hiše in
zaprl pot v vas. Takoj mu je odgovoril plaz na
cesti proti Ligu in za dalj časa zaprl pot v dolino. Velika količina padavin je Sočo dvignila
na kritično točko, ki je mobilizirala Civilno
zaščito in gasilce. Škode na lokalnih cestah
je bilo kar za 65 milijonov tolarjev, sanacija
pa bo dolgotrajna. Direktor Salonita Jože
Funda je pokazal veliko mero razumevanja in
nesebično priskočil na pomoč, za kar se mu
zahvaljujem in mu izrekam vse priznanje.
Slaba jesenska novica je bila tudi kot oreh
debela toča, ki pa je naredila največ škode na
jeklenih konjičkih. Škode pa ne dela samo
narava. Tudi človek je naredi veliko. Znani
bolj ali manj neprištevni voznik je kar nekaj
sobot zaporedoma puščal sledove gum na
trgu v Kanalu in zelenici pri osnovni šoli.
Kako se gremo turizma, če se bo nekdo sredi
Kanala izživljal in kalil nočni mir domačinov
in turistov?

problem lažje rešiti kot tistega v Piranskem
zalivu.

celo leto organizira prireditve z jesenskim
vrhuncem – pohodom na Globočak.

Med negativnimi novicami je tudi vztrajanje večine Avčanov pri neplačevanju vodarine
in prispevkov v zvezi z njo občini Kanal ob
Soči. Čeprav nastopajo kot skupina krajanov
pa z denarjem krajevne skupnosti, ki je del
občine, plačujejo odvetnico za pravdanje proti
občini. Torej občina preganja občino.

Sicer pa smo v letu, ki se od nas poslavlja,
dobili čistilno napravo v Kanalu, športna
parka v Ložicah in v Doblarju, kjer je vas
bogatejša še za kanalizacijo in vodovod. Sprejeli smo prostorske akte in položili temeljni
kamen za ČHE Avče na Kanalskem vrhu.
Kanal je bogatejši za novo poslovno zgradbo
Elektro Primorske in obnovljeno lekarno.

Zadnja slaba novica pa naj bo razočaranje
nad liškim turističnim društvom, ki ni uspelo
pripraviti Praznika kostanja, čeprav bi bila

Poletno dogajanje je bilo zelo pestro,
s pomočjo občinskega razpisa smo dobili
40 novih turističnih postelj. Proračun se
je zaključil z modrimi številkami, brez zadolževanja.
V Novi Gorici smo dobili konkatedralo,
kar je za severno Primorsko velika pridobitev
in bo precej vplivala na organiziranost cerkve
in na njen stik z verniki.
Bogatejši smo tudi za knjigo odbojkarskega trenerja Zorana Jerončiča Pogled čez
mrežo, ki je doživela veliko zanimanja v
javnosti. Tudi zanimanje za ogled odbojkarskih tekem OK Salonit Anhovo Kanal je v
porastu, žal pa rezultati ob pomlajeni ekipi
niso ravno blesteči.

Plazu v Krestenicah (na fotografiji) je sledil še plaz na cesti proti
Ligu. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

Nekaj črnila je bilo prelitega tudi zaradi
»nikogaršnje zemlje« pri mejnem prehodu
Solarij, ki ne sodi niti v našo niti v tolminsko
občino in je dediščina ozimskih sporazumov.
Dober kvadratni kilometer zemlje sodi v
katastrsko občino Dreka, vsekakor pa bo

finančna plat zaradi občine in 10. obletnice
domačega podjetja Eurokabel neproblematična.

Praznične prireditve

Pravilnik o dodeljevanju enkratne
denarne pomoči

sobota, 25. december:
• Plac Deskle: Mladinski klub Deskle organizira božični koncert mladih članov
Pihalnega orkestra Salonit Anhovo
nedelja, 26. december:
• Kanal: Nogometni klub SIZIF Ročinj organizira ob 9. uri božični turnir v malem
nogometu
• Deskle: V kulturnem domu bo ob 19. uri
občinska proslava ob dnevu državnosti
• Deskle: Turistično društvo Korada Deskle
– Anhovo organizira v šotoru ob 19. uri
prireditev Veseli december za svoje člane
• Deskle: Mladinski klub Deskle organizira
večer z naslovom Abstinenčna kriza, ki je
namenjen osnovnošolcem in srednješolcem oziroma vsem, ki se znajo zabavati
brez alkohola
• Srednje: Turistično rekreacijsko društvo
Globočak organizira ob 17. uri praznovaje
Dedka mraza
• Levpa: Športno kulturno turistično društvo
Levpa pripravlja božični koncert in blagoslov konj
torek, 28. december:
• Kanal: Turistično društvo Kanal pripravlja
praznovanje dedka Mraza

zgodilo se je

Županove vrstice

Pravo nasprotje pa je sosednja krajevna
skupnost Kambreško, kjer turistično društvo

Za občinsko upravo je že pol mandata,
republiška vlada, ki je po jesenskih volitvah
zamenjala staro, pa ima pred seboj še cel
mandat. Kar ni uspelo prejšnji v zvezi s financiranjem in delovanjem občin, bo mogoče tej.
Upajmo!
In ker je pred nami novo leto, naj vsem
bralcem zaželim vesele božične praznike in
srečno, zdravo ter uspehov polno novo leto
2005.

>> Bojan Perše

Vstopili
na splet

Občinski svet je na seji 28. oktobra
2004 sprejel pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v
občini Kanal ob Soči.

Pred dobrim letom dni smo na
straneh glasila Most zapisali, da
bo občina Kanal ob Soči kmalu
dobila svojo spletno stran.

Denarna pomoč pravzaprav ni novost, saj
jo je občina dodeljevala že pred sprejetjem
pravilnika, le da postopek ni bil formaliziran.
Do denarne pomoči so upravičeni občani s
stalnim prebivališčem v občini Kanal ob Soči,
ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč. Preprosto na prvi
pogled, vendar pravilnik določa natančne
kriterije za dodelitev pomoči in samo višino
pomoči.

Tako je decembra luč sveta zagledala
spletna stran www.obcina-kanal.si, na kateri
lahko najdete nekatere osnovne informacije
o delovanju občine. Stran seveda še ni popolna, zaenkrat pa boste našli urnik uradnih
ur, telefonske številke posameznih občinskih
uradnikov, seznam že obljavljenih javnih
razpisov in kratko predstavitev občine.

Svetujemo vam, da se pred vložitvijo predloga oglasite na občini, kjer vam bodo dali
vlogo in vam razložili, kaj morate tej še priložiti. Ko boste storili vse potrebno, posebna
komisija pripravi predlog, na podlagi katerega
župan izda sklep o višini denarne pomoči.

Stran naj bi dopolnili še z gradivom za
občinske seje, objavili sprejete pravilnike,
nove javne razpise, predstavitve vseh društev
v občini in še marsikaj. Svoje mesto na spletu
bo imelo tudi glasilo Most, ki ga bo mogoče
brati nekaj dni po uradnem ‘papirnatem’
izidu.
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zgodilo se je

Z igro do znanja
Učenje osnovnih prometnih predpisov in pravilnega vedenja v prometu
je lahko tudi zabavno. To so sami
preizkusili tudi učenci obeh osnovnih
šol v občini Kanal.

in zebrami, učenci pa so spoznali, na kaj vse
mora biti pozoren voznik, ko sede za volan.
Najprej se je varnega obnašanja naučilo
92 učencev osnovne šole v Desklah, nato pa
še 81 učencev osnovne šole v Kanalu. Vsi so

Uredili del
poti treh
svetišč od
Anhovega
do Goljevic
>> Vanda Colja

S povezovalno potjo treh svetišč
so povezana tri znana in dobro
obiskana romarska svetišča Sveta
Gora na obrobju Banjške planote,
Marijino Celje na Kanalskem
Kolovratu in Stara Gora nad Čedadom v edinstven trikotnik treh
Marijinih domov.

Vožnja z majhnim avtomobilom na bencin je bila prava poslastica. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

Da se učenci do 12. leta bolje in raje učijo
z igro, so ugotovili tudi snovalci posebnega
preventivnega programa vzgoje otrok v
cestnem prometu Jumicar Slovenija. Poleg
teoretičnih napotkov o varnem vedenju v
prometu vključuje program tudi pravo vožnjo z majhnimi avtomobili po miniaturnem
mestu. Izvajalci programa so postavili poligon s križišči, semaforji, prometnimi znaki

v en glas ugotovili, da jim je takšno učenje
v veliko veselje in da so si veliko zapomnili.
Ob koncu programa je vsak učenec dobil diplomo in vozniško dovoljenje, na katerem je
zapisano, da je uspešno opravil prvo stopnjo
izobraževanja. Za učence je bila udeležba
brezplačan, saj so za to poskrbeli sponzorji
občina Kanal ob Soči, Plastik d.d., Terra r.b.,
in Eurokabel in drugi.

Program Živimo zdravo
>> Melita Peršolja Černe, ZZV Nova Gorica

Program živimo zdravo, ki že teče v
naši občini, je namenjen vsem mladim,
ostarelim, zdravim in bolnim. Njegov namen je izboljšati zdravje in preprečiti ali
vsaj upočasniti pojav debelosti, povišanega krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
v krvi s spodbujanjem zdrave prehrane,
gibanja, nekajenja in zmernega pitja. Vsi ti
dejavniki lahko postanejo »glavni krivci« v
privabljanju srčno-žilnih obolenj in raka.
Na štirinajstih delavnicah, ki bodo v
Desklah, Kanalu in na Ligu, boste poslušali o pripravi zdravih jedi, zdravem
hujšanju, skupaj se bomo razgibali, vam
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izmerili krvni tlak, določili težo, indeks
telesne mase in svetovali.
Decembra smo se na Ligu poučili o
zdravi prehrani, vaščane pa stehtali, jim
izmerili krvni tlak, sladkor in holesterol.
Otroci in starši smo se dodobra razgibali
na prireditvi Telesno gibanje in zdravje, ki
je bila organizirana z zdravo OŠ Deskle.
Danes je edini pravi čas, da začnete
skrbeti za svoje zdravje. Zato se nam
na brezplačnih delavnicah, ki bodo od
decembra 2004 do aprila 2005 pridružite
tudi vi.

Naslov

Kje

Ocena rizičnosti za kronične nenalezljive bolezni, smernice za zdrav
krožnik, prireditev Telesna dejavnost in zdravje – Mavrični dan Dejavniki tveganja
Zdravo hujšanje
Osnove zdrave prehrane
Pridelava zelenjave za lastne potrebe na domačem vrtu
Zdravo kuhanje (demonstracija priprave zdravih jedi)
Zdravo kuhanje (demonstracija priprave zdravih jedi)
Kronične nenalezljive bolezni in lokalna problematika
Edukativna delavnica za samopregledovanje dojk
Tveganje za bolezni srca in ožilja
Zaključna prireditev Živimo zdravo
Ocena telesne zmogljivosti s pomočjo testa hoje na 2 km

KS Lig, KS Deskle
(izvedeno decembra 2004)
KS Levpa
KS Deskle
KS Morsko
KS Ročinj
KS Morsko
KS Levpa
KS Kanal
KS Deskle
KS Kal nad Kanalom
V dogovarjanju
KS Kanal

Od Marijaceljske cerkve na nadmorski
višini 680 metrov se odpira pogled na ostali
dve svetišči, ki sta ločeni z dolino reke Soče in
dolino reke Idrije. Na povezovalno pot med
tremi svetišči se lahko odpravimo iz Solkana
na Sveto Goro, iz Čedada na Staro Goro,
na Marijino Celje pa tudi iz Goriških Brd,
Livškega, Kambreškega, Banjščic ali celo iz
Anhovega. Vsa tri svetišča je mogoče obiskati
v enem dnevu z avtobusom ali avtom. Na pot
se lahko odpravimo z gorskim kolesom ali na
najobičajnejši romarski način pot prehodimo.
Ker pa niso vse omenjene poti pripravljene
in očiščene za te podvige, se je 20. novembra
letos mrzlo sobotno jutro zbrala na začetku
vasi Anhovo skupina ljudi in se po zaužitem
sveže pečenem kruhu z mortadelo in vročim
čajem z rumom podala nalogi naproti.
Sprva je res nekoliko zeblo, saj je bila
temperatura zraka pod nično, toda malo hitrejša hoja in mahanje s sekirami ter pobiranje
vejic je kaj hitro ogrelo še tako zmrznjenega
člana skupine. Pri čiščenju dela povezovalne
poti treh svetišč iz Anhovega preko Brišč do
Goljevic so sodelovali občina Kanal ob Soči,
krajevna skupnost Anhovo — Deskle, Turistično društvo Korada Deskle — Anhovo, Društvo
upokojencev Deskle in Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal. Povabiti je bilo potrebno
kar nekaj društev, da se je v tem času vabilu
odzvala skromna skupinica, katerim se je na
vrhu pridružilo še nekaj vaščanov Goljevic.
Delovni uspeh so kronali s klobaso in
zeljem ter predsedniku KS Deskle-Anhovo
Klemenu Staniču obljubili, da se bodo tudi
prihodnje leto udeležili podobne akcije.
Skupinska fotografija udeležencev čistilne
akcije. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

zgodilo se je

Dan starejših skupaj z otroki Žganjekuha
in peka
Prvi oktober je mednarodni dan stakostanja pri
rejših in prav je, da se ob tem dnevu
s posebno pozornostjo spomnimo
Brankotu
tistih, katerih mladost je sicer odmak>> Silva Matevžič

njena, vendar še vedno živi v njihovih
spominih.

ter otroci iz vrtca. Poleg čestitk izročimo vsako
leto tudi lične spominke, ki jih izdelajo učenci
pri likovnem krožku pod vodstvom marljive
mentorice Alde. Denar za materialne stroške
prispeva KS Anhovo — Deskle, za prevoz pa
poskrbi ravnatelj šole, ki nam posodi šolski
kombi in šoferja.

Društvo upokojencev Deskle — Anhovo
je začelo že pred petimi leti praznovati dan
starejših na prav prijeten način. K sodelovanju
smo pritegnili vrtec in osnovno šolo Deskle
ter domačo krajevno skupnost.

Dan starejših praznujemo tudi s skupnim
pohodom upokojencev, prvošolcev in otrok
iz vrtca na Goljevico ali v Paljevo. Prijetno
druženje se vedno zaključi z dobrim kosilom,
ki ga postrežejo v vrtcu.

Prav na praznik starejših obiščemo naše
krajane, ki preživljajo jesen življenja v domovih upokojencev v Gradišču in Novi Gorici, in
na domu vse, ki so dopolnili 85 let. Na obisk
gremo predstavniki upokojencev in šolarjev

Ta povezava med mladimi in manj mladimi ima dve dobri strani: vzgojiteljice v vrtcu
in učiteljice skušajo privzgojiti najmlajšim lep
odnos do starejše generacije, mi starejši pa se
v družbi otrok kar za nekaj let pomladimo.

Obisk pri 96-letni Olgi Miklavčič v domu upokojencev v Novi Gorici. (Foto: Silva Matevžič)

>> Bojan Perše

Pri Brankotu v Jesenu so se že
drugič zbrali njegovi prijatelji in
vsi tisti, ki so si na lepo nedeljo
zaželeli malo pohajkovanja in obujanja spominov na stare običaje.
Ideja o druženju se je kot že marsikje
porodila iz stave. In stave je bila, kateri kosec
je hitrejši, tisti klasični, ki uporablja mišice, ali
oni moderni, ki prisega na sodobnejšo mehanizacijo. Seveda se spodobi, da pri takem
dogodku zraven nekaj spiješ, kar pa ne moreš
storiti na prazen želodec. »Klapa« ima v svojih
vrstah tudi umetnika, ki je narisal plakat in
ker je bila pri roki še igralka, so sklenili, da bi
bilo dobro, če bi nekaj povedala.
Tako sta se iz nedolžne stave razvila
že dva družabna dogodka, ki sta privabila
veliko število ljudi. Kot že naslov pove je bila
tema drugega srečanja prikaz starega običaja
žganjekuhe in peka kostanja. Zbralo se je vsaj
sto ljudi, ki so v oddaljeni Jesen prisopihali
peš ali z avtomobili.
Najbolj zanimiva je pobuda organizatorjev,
da bodo vse dobrote, tako hrana kot pijača,
ljudem na voljo zastonj. Idejo absolutno
podpiramo, in če dober glas seže v deveto
vas, bodo morali naslednjič naročiti kakšno
kilo klobas več.

Razstava ročnih del starejših občanov
>> Sonja Stanič

Tudi letos smo se potrudili, da smo
primerno počastili 1. oktober – dan nas
starejših občanov. Pevski zbor Kazimir
Nanut je pod vodstvom Klemena Nanuta in Aleša Rupnika z lepimi pesmimi
v Domu starejših občanov v Gradišču
razveselil varovance doma.
V Gostišču Križnič smo pripravili razstavo
ročnih del naših članov. Prostor v gostišču
nam je Silverij Bajt brezplačno odstopil. Vodi-

lo pri našem delu so bile lepe besede Stipeta
Hacinoviča, ki pravi, da ima vsak izmed nas v
sebi skrite določene sposobnosti, le poiskati
jih je treba in jih z delom oblikovati in razvijati
v vsakem življenjskem obdobju.
Razstavljalo je 35 članov in članic. Med
temi naj posebej omenim zelo aktivno
91-letno Hildo Bajt iz Ročinja, ki še vedno s
kvačko ustvarja lepa dela vredno ogleda, in
81- letnega Franca Jerončiča, ki vedno preseneti s svojimi rezbarskimi izdelki.

Občudovanja vredna lepa dela je razstavila
tudi starosta klekljanja Marija Podbršček.
Pridobili smo tudi nove člane, ki s slikanjem
različnih motivov bogatijo vsakdanjik.
V poletnem času smo obiskovali zeliščarsko delavnico pod vodstvom mentorice Jožice
Stanič. Nabirali smo razna zelišča in nato
pripravili čaje, sirupe in druge izdelke, ki smo
jih prikazali na razstavi. Veseli smo bili pohval
obiskovalcev, ki nam bodo tudi v bodoče
vzpodbuda pri našem ustvarjalnem delu.

Letni koncert z Nušo Derendo – Pri
pihalnem orkestru Salonit Anhovo smo si izvedbo
letošnjega Letnega koncerta zamislili nekoliko
drugače. Poleg klasičnega repertoarja skladb oz.
priredb za pihalne orkestre, smo na program uvrstili tudi štiri skladbe za vokal in pihalni orkester.
Kot vokalistka je nastopila izvrstna pevka Nuša
Derenda. Zanimanje javnosti za koncert je bilo
zares veliko, tako da so vstopnice prvi dan prodaje
pošle že v manj kot uri. Vse, ki si jih niso uspeli
zagotoviti lahko potolažimo z obljubo, da bomo
v Pihalnem orkestru Salonit Anhovo tudi v prihodnje pripravljali podobne koncerte. (Besedilo:
Marko Kodelja, foto: Občina Kanal ob Soči)
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Slovo do Ni sedanjosti brez
izjemnega preteklosti
leta
>> Vanda Colja

>> Jožica Strgar, predsednica T.R.D. Globočak

Štiridesetčlansko Turistično rekreacijsko društvo, ki združuje člane iz skoraj
vseh zaselkov in vasi, pa tudi izseljene
domačine izven KS Kambreško in ki se
lahko pohvali s tridesetimi aktivnimi
člani, zaključuje letošnje uspešno leto
s krajevnim že devetim praznovanjem
dedka Mraza. Gre za družinsko prireditev, kjer se srečajo krajani, njihovi
otroci in vnuki ter izseljeni domačini,
ki se vračajo v domače kraje.
Letos so bili člani aktivni v sledečih prireditvah: občinsko praznovanje vstopa v EU;
mednarodni pohod Solarji – mejni prehod
Podklanec – Britof; uredili cesto Kambreško
– mejni prehod Podklanec in most na mejnem
prehodu Podklanec; izvedli nabavo cvetja za
celo KS; izvedli 2. projekt »Kulturo v vsako
vas pod Globočakom«; gledališka predstava
Bevčarji (Srednje); Trinkov večer v Močilih; se
udeležili pohoda na prazniku športa v občini
Dreka; izpeljali pohod na Burnjak – občina
Srednje; 3. spominski pohod na Globočak v
sodelovanju z OVVZS Kanal; pohod po Trinkovih poteh (slovenska Benečija); se udeležili
rafta v Bovcu; vzdrževali turistična obeležja
– korita iz 1. svetovne vojne, pot na Globočak;
izvedli priprave za ureditev razgledne točke
na »Kukču – Humarji«; pomagali območni
enoti ZB Kanal pri organizaciji spominske
predstave na Srednjem; s spominskimi plaketami smo čestitali PD Valentin Stanič ob
25. obletnici; podjetju Eurokabel ob 10.
obletnici; svojim članom ob osebnih okroglih
obletnicah; sodelovali s številnimi društvi v
Slovenski Benečiji in tržaškem Krasu ter s
sosednjimi društvi naših KS.
Kot edini predstavniki občine Kanal smo
sodelovali na spremljajoči prireditvi ob vstopu
Slovenije v EU v Novi Gorici z mednarodnim
etno-gledališkim projektom Kontrabant čez
Idrijo. Z omenjeno predstavo smo združili
Beneško gledališče (Italija), Ližane, Ročinjce
in igralce T.R.D. Globočak iz Kambreškega
Kolovrata. Sporočilo ohranjanja domačih narečij in slovenskega jezika ter spomina na
mračna leta prehajanja meje v šestdesetih
letih, smo v treh jezikih in sedmih narečjih na
dvanajstih ponovitvah ponesli v vse obmejne
beneške občine, na tržaški Kras, po skoraj
vseh KS naše občine do Tolmina in Poljanske
doline. Predstavo si je ogledalo čez tri tisoč
gledalcev in za leto 2005 že imamo ponudbo
za isto predstavo.
Vsekakor pa je največji uspeh predstava na
mejnem prehodu Podklanec in odnosi, ki smo
jih prav v našem društvu ustvarili s Slovenci in
društvi v Slovenski Benečiji. Žal nam je le, da
na občinskem nivoju ni človeka, ki bi stalno
skrbel za to tako dragoceno pridobitev.
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Občinski svet občine Kanal ob
Soči je leta 1999 sprejel odlok o
razglasitvi kuhinje z ognjiščem v
hiši Kambreško 15 za etnološki
spomenik lokalnega pomena.
Razglasitev pomeni, da se bo pri kuhinji z
ognjščem ohranjalo zgodovinske, kulturne,
estetske in naravne vrednote ter zagotovil
usklajen nadaljni obstoj.
Gre za hišo sredi Kambreškega, po domače
pri Lukčevih, v kateri je bila včasih gostilna.
Lastnica Lidija Prijon je po smrti moža Slavka
hišo prepustila Jožici Strgar in Ivu Cotiču z
namenom, da neprecenljivo bogastvo preteklosti kambreško-srenjskih vasi in doline
reke Idrije ne bi šlo v pozabo. Skrbnika Jožica
in Ivo jo s pomočjo solastnic hčera Radojke in
Lilijane skrbno obnavljajo.

Z obiskom Lukčeve hiše bomo domov
odšli bogatejši, saj si bomo lahko na enem
mestu ogledali pristno kuhinjo z ognjiščem
ter krušno pečjo, zbirko I. svetovne vojne,
etnološko tehnično zbirko in lokalno fototeko

je bil med I. svetovno vojno na Kambreškem
vojni štab generala Badolje za to območje.
Da pa bi še bolj prepričljivo prikazal vse
zbrano, namerava preurediti sedanjo klet
skupaj s kaverno, za kar pa bi seveda potreboval tudi razumevanje in pomoč občine,
ki se je ob sprejemanju odloka odločila, da
bo hiša odprta za javnost.
Ogledamo si lahko družinske fotografije
iz prejšnjega stoletja. Med njimi so fotokopije ali originali, ki so jih darovali posamezniki
ali družine. Zbiralca sta hvaležna vsem, ki
jima pomagata dopolnjevati zbirko, ki v celoti prikazuje del neke zgodovine ali trenutke
iz naše preteklosti, torej naše korenine.
V pritličju hiše so razstavljeni etnološkotehnični predmeti, ki jih je imela skoraj vsaka
družina za vsakdanja opravila v hiši, hlevu,
senožeti, gozdu, na polju. Da bi polomljeni
ali pomanjkljivi leseni predmeti dobili
prvotno podobo, jih ljubiteljski restavrator
Cvetko Kralj iz Deskel prepričljivo obnavlja.
Lukčeva hiša je skupaj z zbirkami viden
dokaz dogodkov, ki so najbolj zaznamovali

Kuhinja s krušno pečjo, z ognjiščem in napo pri Lukčevih na Kambreškem sodi v tip mediteranskega visokega ognjišča.
Ognjišče je eno zadnjih na Kambreškem z okolico v severnem delu gorskega slemena Kolovrata. (Foto: Jožica Strgar)

od leta 1905 pa do 2003. Večino predmetov,
ki so lično razstavljeni v steklenih omarah,
izobešeni po stenah ali še nametani na kupih,
sta Jožica in Ivo zbrala sama. Poleg tega pa
ljudje iz daljne in bližnje okolice kar sami
nosijo fotografije in druge predmete, da ne bi
šli v pozabo. Zaupajo jima, saj vedo, da bodo
tu našli pravo mesto.
Ker je v Lukčevi hiši po I. svetovni vojni
živel vaški učitelj osnovne šole Kambreško, ki
so jo leta 1962 ukinili, se je do danes ohranila
velika knjižnica s šolskim gradivom.
Zbirko I. svetovne vojne dopolnjuje in
ureja Ivo, vsebuje pa neprešteto drobnih predmetov, med njimi je polovica takih, ki jih ne
najdemo nikjer drugod. Znano je namreč, da

prejšnje stoletje. Temu dajejo starejši ljudje
največji poudarek na čas med obema vojnama,
ter vzponu in padcu obeh totalitarnih režimov,
fašizmu in komunizmu. O vsem tem pričajo
številni razstavljeni eksponati. Mlajši generaciji
pa bodo ti predmeti pomenili le zgodovino.
Ob pisanju o takšnih in podobnih
hišnih razstavah ali zbirkah, kakršno imamo
možnost doživeti na Kamabreškem, ni potrebna nikakršna sklepna beseda. Zbrani in
skrbno razvrščeni predmeti govorijo sami
zase. Od nas in našega načina razmišljanja
pa je odvisno, kako jih bomo doživljali in
sprejeli. Neizpodbitno pa je, da Lukčeva
hiša pod skrbnim nadzorom ponuja bogat in
raznolik razstavni program območja krajevne
skupnosti Kambreško.

>>KS Kal nad Kanalom

Tudi letos je Miklavž obiskal otroke v
Kalu nad Kanalom. Več kot petdeset
otrok se je v soboto zbralo v župnijski
cerkvi v Kalu. Po poučni igrici otroškega cerkvenega zbora z naslovom
Brez zveze je prišel dolgo pričakovani
Miklavž.
Materialne stroške za izdelavo kulis, kostumov in delno za darila domačih otrok sta dala
ŽPS Kal nad Kanalom in krajevna skupnost
Kal nad Kanalom.

Donatarstvo za potrebe invalidne mladine
so prispevali tudi župniki medžupnijske
gorske karitas, ki obsega devet župnij: Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Kal nad Kanalom,
Lokovec, Lokve, Ravnica in Trnovo. Denar
so darovali tudi Martin Pavlin, Lojze Kobal,
Adolf Šavelj in Matjaž Kravos, krajevna skupnost Kal nad Kanalom, ŽPS Kal nad Kanalom,
Turistično društvo Kal nad Kanalom, občina
Kanal ob Soči, Eurokabel iz Liga, Petejan Ciciban iz Mirna in MediGo iz Nove Gorice v
skupni vrednosti 220.000 tolarjev.
Miklavž je obiskal otroke v Kalu, na Ligu, v Kanalu in v zavodu za
invalidno mladino v Stari Gorici. (Foto: KS Kal nad Kanalom)

Božični čas
in božič

zgodilo se je

Prišel je Miklavž

Božični čas ni pravi, če se ga ne veselimo kot otroci - malo požrešnosti, malo neumnosti, presenečenja
in veliko ljubezni. Je čudoviti čas!
Ljudje odpremo svoja zakrknjena srca in
začutimo, da srečo, svobodo in duševni mir
pridobimo le tako, da jih podarimo nekomu
drugemu. To kar dajemo, je tisto, kar se nam
povrne.
Sam božič pa je še bolj čudovit. Praznik!
Najbolj človeški in prijazen od vseh praznikov,
saj je prežet in obsijan z bratstvom, ki je bistvo
krščanstva. Bog je na prvi božični dan učil
človeštvo, kaj pomeni biti človek, kaj pomeni
ljubiti in biti ljubljen, kaj pomeni dajati, ne jemati, služiti, ne vladati, ohranjati, ne uničevati.
Tisti hip, ko se nam v srcu porodi posebno
čustvo, ki se imenuje ljubezen odkrijemo, da
se je svet okrog nas spremenil.
Želimo vsem skupaj, da bi v vaših srcih
trajal božični čas in božič celo leto. Da bi začutili toplino sredi mrzle zime, žarek svetlobe
v temi.

Milavž pa je skupaj z mladimi igralci in
pevci obiskal tudi otroke na Ligu, v Kanalu in
v zavod za invalidno mladino v Stari Gori. Še
posebej je bil ganljiv obisk v Stari Gori.

Miklavževanja pa ne bi bilo brez prizadevanja Jerice in Tanje Česnik in ostalih, ki so
jima pomagali. Upamo, da bo letošnje že tretje
miklavževanje postalo tradicionalno.

Štefanovo v Levpi
>> Anka Jug

Svetnik in zavetnik vse živine sv. Štefan
goduje 26. decembra. V Levpi, kjer je
župnijska cerkev posvečena sv. Štefanu,
poteka ta dan blagoslov konj.

dreža, Kanalskeg Vrha, Doblarja, Logaršč in
Seniškega Brega. Konji so po končani slovesnosti dobili ščepec soli, konjeniki pa ličen
spominek. Zbrane je nagovoril tudi kanalski
župan Miran Ipavec. Krajevna skupnost Levpa
je konjenike pogostila s prigrizkom. Praznova-

Lani je po blagoslovu konj konjenike nagovoril tudi kanalski župan Miran Ipavec. (Foto: Anka Jug)

Blagoslov konj se je v Levpi začel leta 1998
na pobudo Adrijane Seljak in župnika Jožeta
Vidriha, od leta 2000 pa je organizacija tega
praznovanja potekala pod okriljem konjeniškega društva Napoelon.
Lani je bil praznik sv. Štefana še posebej
slovesen. Blagoslova se je udeležilo šestnajst
konjenikov, ki so v Levpo prišli iz Plavi, Bo-

nje se je nadaljevalo v župnijski cerkvi s sveto
mašo in koncertom mešanega pevskega zbora
Alojz Munih iz Mosta na Soči. Koncert je za
krajane organiziralo ŠKT društvo Levpa.
Po zagotovilih nekaterih udeležencev naj bi
v Levpi tudi letos letu potekal blagoslov konj,
ŠKT društvo Levpa pa pripravlja koncert dveh
gostujočih pevskih zborov.

Uspešno
leto
>> BK Deskle

Balinarski klub Deskle je v letošnjem letu tekmoval v prvi ligi
OZB Nova Gorica. Pred začetkom
tekmovalne sezone smo si zastavili
cilj, da obstanemo v tej ligi, v katero smo se uvrstili po uspešnem
nastopanju v letu 2003.
Da bi to dosegli, smo pozimi trenirali v
balinarski dvorani v Kanalu in nato dvakrat
tedensko na balinišču v Desklah. Pred in med
sezono smo odigrali več prijateljskih tekem
z igralci balinarskega kluba Kanal. Rezultat
vseh teh prizadevanj je bilo osvojeno peto
mesto.
V letošnjem letu smo organizirali tradicionalni turnir, udeležili smo se tudi več
turnirjev, na katerih smo dosegli vidne uvrstitve. Kot vsako leto smo tudi letos tekmovali
na mednarodnem turnirju prijateljstva, ki ga
vsake štiri leta tudi sami organiziramo.
V klubu smo se pomerili tudi v tekmovanju
enojk in dvojk. Na teh tekmovanjih in turnirjih sodelujejo tudi člani kluba, ki ne tekmujejo
v ligi, se pa z balinanjem rekreativno ukvarjajo. Oktobra smo se udeležilii pokalnega
prvenstva četvork OZB Nova Gorica, kjer smo
osvojili četrto mesto. Z doseženimi rezultati
smo v klubu zadovoljni in upamo, da bo naslednja tekmovalna sezona še uspešnejša.
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Eurokabel – prvih deset let
December 1993 je bil za liški obrat
Iskre Avtoelektrike iz Šempetra najbolj črn, kar bi jih lahko bilo.
Izguba jugoslovanskega tržišča je bila
tolikšna, da je bilo potrebno zaradi preživetja
matične tovarne zapreti kar nekaj obratov na
podeželju, med drugim tudi liškega. Sedemnajst delavcev je tako izgubilo delo v domači
tovarni in tovarniški zvonec, ki je vabil k delu
in oznanjal konec delovnega časa, je obnemel.
Pravzaprav se je strategija takratne politike – graditi industrijske obrate na podeželju
– pokazala kot pravilna. Po potresu leta 1976
je v Ligu zrasla proizvodna hala, za katero
so se zelo zavzemali tudi domačini, saj je
odprtje obrata obetalo kar nekaj novih delovnih mest. V najboljših časih si je vsakdanji
kruh služilo kar 35 domačinov, največ žensk
z liško-kambreškega območja. Delavke so
bile zelo prizadevne, saj nobena norma ni
predstavljala težave, nobene nadure niso bile
problematične in ni bilo slabih vremenskih
razmer in visokega snega, ki bi jim preprečili

Križnič, tudi član takratne skupščine občine
Nova Gorica.
Drugega novembra 1994 je v Ligu spet posijalo sonce. Po slabem letu se je spet oglasil
tovarniški zvonec in proizvodnja se je začela.
Delavke so bile zelo zadovoljne. Ipavcu in
Križniču so napisale zahvalno pesem, ki med
drugim pravi:
Res prisrčna vama hvala,
za vse kar za nas sta žrtvovala
treba je bilo vaju samo poprositi
in že sta se začela za nas truditi.
Če ne bi bilo vaju bi naša mala tovarna
umrla,
a vama še ni pritekla voda do grla
resnično bo vsa naša družba vesela
ko se bo v našem obratu nova proizvodnja
začela.
V upanju, da nas bosta spremljala zdravje
in sreča
v želji, da bo naša firma dobro stoječa
zakaj ljubezen do domačega kraja
naša srca že osvaja.

demografsko ogroženem področju ni bilo,
velik posluh pa je pokazala domača občina
in Eurokablu najprej odobrila kredit in ga
kasneje tudi odpisala. Podjetje je začelo
iskati tržno nišo na področju priključnih
kablov in delov za svetila, spustilo se je na
hrvaški in srbski trg ter zmanjšalo odvisnost
od enega samega kupca. Število delavcev se
je začelo povečevati, razmere v Iskri so se
popravile, spet so prišli na vrsto italijanski
partnerji.
Trenutno dela za Eurokabel 58 redno
zaposlenih delavcev ter preko 20 kooperantov, samostojnih podjetnikov in študentov.
Podjetje je kot velika družina. Zaposleni se
med sabo dobro poznajo, delajo preko urnika, ko je potrebno in se skupaj poveselijo ob
praznikih ali pa z avtobusom obiščejo različne kraje po Sloveniji ali onstran državnih
meja.
Vse kaže, da imajo delovna mesta na Ligu
prihodnost. Nove investicije, pridne delovne
roke in trdno tržišče so garancija, da bomo
še naprej srečevali na naših cestah dostavna
vozila z rdečim napisom EUROKABEL
d.o.o. KANAL. Uspešno še naprej!

Povedali so:
Vilma Velušček - izmenovodja: »Veliko
nam pomeni imeti delovno mesto v domačem
kraju. Nekateri so napovedovali kratko
življenje našemu podjetju, a vse kaže, da
bo podjetje še naprej obstajalo. Sam obrat je
prinesel razen rednega dohodka tudi življenje
v kraj. Eurokabel pomaga s sponzorstvom
pri raznih prireditvah, praznikih in drugih
dogodkih. Upam, da bo šlo še naprej tako
kot doslej.«
Eda Tomažič - izmenovodja: »Delo v
domačem kraju mi pomeni veliko, saj sem že
poskušala delati v Šempetru, kar pa je predvsem v zimskem času velik problem zaradi
prevoza. Smo dober kolektiv, razumemo tudi
probleme v kraju in skušamo priskočiti na
pomoč, če je potrebno.«
Skupinska slika zaposlenih v Evrokablu (Foto: Eurokabel)

8

pot na delo. Vse do decembra 1993. Takrat
so se vse sanje podrle. Vilma Velušček, Eda
Tomažič in druge nekdanje zaposlene so
začele hoditi od vrat do vrat in iskati nekoga,
ki bi ponovno obudil proizvodnjo na Ligu.
Kar nekaj poskusov je propadlo – od izdelave
prevlek za avtomobile do idej o preselitvi tekstilnega obrata k pridnim in delavnim rokam
liških deklet in žena.

Direktor firme Eurokabel d.o.o. Kanal
je postal Miran Ipavec, vodja proizvodnje
Dejan Lango, na plačilni listi pa je bilo šest
delavcev. Proizvodnja je sto odstotno romala
v Italijo, vendar le do srede januarja 1995.
Takrat je s ponudbo o sodelovanju ponovno
nastopila šempetrska Iskra, plačo pa je dobivalo že štirinajst delavcev.

Naključje je hotelo, da je takratni funkcionar občine Nova Gorica Miran Ipavec spoznal
italijanska podjetnika Silvana Boscarola in
Giannija Sgambara iz Pordenona. Slednji se
je odločil del proizvodnje kabelskih snopov
preseliti v Slovenijo, kar je prišlo kot nalašč
prav za propadlo proizvodnjo v Ligu. V pripravah na ponovno odprtje obrata v Ligu je
poleg Mirana Ipavca aktivno sodeloval Ivan

V letu 1996 in 1997 pa so za podjetje
nastopili težki časi. Proizvodnja v Iskri
Avtoelektriki je ponovno zašla v krizo in 23
delovnih mest na Ligu je čez noč postalo
vprašljivih. Tudi naročila iz Italije so presahnila. Ko se je podjetje znašlo popolnoma
na dnu, je direktor Miran Ipavec ponudil
italijanskemu lastniku odkup firme in s tem
rešil podjetje pred stečajem. Na državni
ravni posebnega razumevanja za podjetje na

Gregor Cundrič – vodja proizvodnje:
»V Eurokablu sem šele pol leta. Tu sem
naletel na prave izzive, za kar sem se konec
koncev tudi izšolal. Proizvodnja je zahtevna,
saj ni lahko slediti vedno bolj zahtevnemu
trgu in tako uspešnemu podjetju, kot je naš
glavni kupec Iskra Avtoelektrika.«
Miran Ipavec – direktor: »Kot največji uspeh si štejem poleg velikega števila
zaposlenih tudi to, da nam je kljub pretekli
veliki krizi uspelo izplačevati plačo točno
brez enega samega dneva zamude. Od delavcev zahtevam dobro opravljeno delo, točnost
in poštenost. Prav to pa morajo od podjetja
dobiti v zameno tudi oni. Ker je zdaj podjetje
po desetih letih več ali manj na zeleni veji, se
bom mogoče odločil prepustiti ga drugim in
se lotiti kakega novega trdega oreha. To me
veseli.«

oglasi
Občina Kanal ob Soči bo denar, ki bi ga porabila za novoletne voščilnice,
namenila v dobrodelne namene za ustanovitev in ureditev varne hiše na Goriškem.
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oglasi

oglasi / v športnem duhu

Peti dvoranski turnir
>> ŠD Soča Kanal

Sekcija za žensko in moško odbojko pri športnem
društvu Soča v Kanalu je novembra organiziralo že peti
dvoranski turnir v odbojki za ženske in moške.
Na turnirju je sodelovalo osem moških in šest ženskih ekip iz različnih krajev po Sloveniji. Pri nekaterih ekipah so nastopali nekateri zelo
dobri igralci I. zvezne lige nekdanje Jugoslavije. Turnir je potekal ves
dan v obeh telovadnicah osnovne šole v Kanalu. Za popestritev turnirja
so poskrbeli organizatorji s srečelovom.
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Omeniti velja, da je gostitelju na turnirju prvič uspelo zasesti 1.
mesto tako pri ženskah kot pri moških ekipah. Drugo mesto pri ženskah je zasedla ekipa HIT-a Gorica, tretje mesto pa je osvojila ekipa iz
Maribora. Pri moških ekipah je drugo mesto zasedela ekipa Stari Mački
iz Izole in tretje mesto ekipa Šoštanja.
Zmagovalna ekipa odbojkaric pri ŠD Soča. (Foto: ŠD Soča Kanal)

mladi mladim

40 let roda tabornikov Odporne želve
>> Božo Lovišček, Lojzka Reščič

Štirideset let v življenju želve morda
niti ni tako dolga doba, je pa to
prav gotovo že lepo obdobje v delovanju »odpornih želv«, to je društva
tabornikov roda Odporne želve. Štiri
desetletja prav gotovo pomenijo obdobja padcev in vzponov, večjih ali
manjših uspehov in neuspehov, bolj
ali manj aktivna leta.
Pravzaprav segajo prvi začetki že v leto
1963, ko se je skupina pogumnih fantov
iz osnovne šole Deskle prvič odpravila na
taborjenje v Strunjan pod okriljem takratnega
odreda Rumeni sokoli iz Šempetra. Vsi navdušeni so se vrnili domov in s seboj prinesli
veliko idej in entuziazma.
Naslednje leto so se fantje ponovno odpravili v Strunjan, a drugič niso imeli take sreče z
vremenom. Doletelo jih je pravo neurje, brodolom, na srečo ni bil nihče poškodova, a
ostala je povsem uničena oprema. Takoj po
prihodu domov so se po pomoč obrnili k
takratnim direktorjem tovarne 15. september,
ki je bil takoj pripravljen priskočiti na pomoč
pri nakupu taborniške opreme. To pa je
pomenilo ustanovitev novega taborniškega
odreda v Soški dolini. Potrebno je bilo le še
izbrati ime. Tovarna, ki je bila sponzor, je v
svojem znaku imela želvo kot simbol trdnosti
in trajnosti. Od tod ime »odporne želve«, ki
ostaja še danes, in se ni prilagajalo preimenovalnim modnim muham, nam tabornikom pa
je še vedno zelo všeč.
Leta so minevala, taborniki so vsako leto
organizirali taborjenja ob morju, od Zlatoroga
v Umagu, nato Stela Marisa ravno tako v Umagu. Vodstvo odreda je vsa leta dobro skrbelo
za opremo. Skrbeli pa so tudi stalno za šolanje
novih mladih tabornikov na vodniških in načelniških tečajih v gozdni šoli v Bohinju.

živeti v naravi in z naravo ter jo spoštovati.
Tabori so bili poučni, delavni, razvedrilni in
športni.

Samo poletna taborjenja
Kar nekaj let je bilo delovanje odreda omejeno zgolj na poletno taborjenje na morju. To
so bila družinska taborjenja v šotorih, delavci
iz podjetja Salonit Anhovo z družinami so
radi odhajali na taborjenja, saj se je tam vedno
dogajalo kaj novega in zanimivega. Med
taborjenji smo imeli možnosti spoznavati
tudi druge odrede in tabornike. In prav vsak

Mladi taborniki so prikazali del taborniškega dne. (Obe foto: Valter Reščič)

tabornik je s taborjenja odhajal z novimi in
zanimivimi vtisi.

bojev. Upamo, da bomo v prihodnosti tudi
mi lahko organizirali kakšnega.

Nato je prišla vojna, ki je razdelila Jadransko morje, tako da smo se morali taborniki s
hrvaške obale preseliti v Ankaran, kjer smo
vztrajali 3 leta. Vendar nas je hrepenenje po
čistem morju, lepi plaži ter prijaznih ljudeh,
premagalo in ponovno smo se preselili v
Puntiželo, čudovit kamp nasproti Brionov.
Tam smo kot doma, poznajo nas kot Izviđači
Anhovo.

Znano je, da taborniki tudi streljamo z
loki. Tako deluje v naši sredi tudi lokostrelska sekcija, kjer učimo tabornike
lokostrelstva. Pri tem nam pomagajo
pravi mojstri. Letos bomo tudi prvič
organizirali odprto prvenstvo v streljanju z lokom.

Nov veter
V zadnjem obdobju, ko so se odredi
preimenovali v rodove, je v rodu Odporne
želve zavel nov veter. Z novimi idejami poskušamo delati v smeri pravega taborništva,
v skladu s pravili Zveze tabornikov Slovenije,
katere član smo postali. Aktivnosti najbolj
intenzivno potekajo pri delu z mladimi, saj
se letos v redno dejavnost vključuje že osma
generacija tabornikov.

Prostor nadzoruje in krasi lep totem.

Tako so v lepih 60-tih, 70-tih in 80-tih letih
učenci Osnovne šole Jože Srebrnič pri tabornikih preživeli lepe trenutke ob morju, se učili

Poleg rednih aktivnosti z osnovnošolskimi otroci, ki potekajo na šolah v obliki
krožkov, taborniki med letom izvajamo še
naslednje: zimovanja, poletno taborjenje v
Puntiželi skupaj z Medobčinskim društvom
prijateljev mladine za Goriško, skupaj s
skavti prinesemo pred božičem »Luč miru
iz Betlehema«, dvakrat na leto organiziramo
za starše tabornikov in prijatelje ples z družabnimi igrami, noč čarovnic, pa še druge
oblike druženj z vrtcem, s šolo ter drugimi
društvi v občini. Večkrat gostimo tudi druge
rodove v akciji Rod rodu. Naši taborniki se
udeležujejo taborniških tekmovanj, mnogo-

S pomočjo občine Kanal ob Soči smo
pridobili lep taborni prostor v zgornjih
Desklah, ki ga s pomočjo še ostalih sponzorjev urejamo. Prostor nadzoruje in krasi
lep totem, tam pa že sedaj opravljamo vse
naše aktivnosti. Upamo, da bomo lahko
urejen taborni prostor ponudili tudi drugim
tabornikom, kar bo prineslo popestritev in
korist tudi kraju in občini.

Ob 40. rojstnem dnevu
Štiri desetletja našega delovanja smo
proslavili 16. oktobra 2004, a žal zaradi
slabega vremena v šotoru, namesto na našem
prostoru. Ker pa nas tabornike nič ne sme
presenetiti, je bilo tudi v šotoru lepo, čeprav
je zunaj divjala huda ura s točo. Ker so pri nas
glavni mladi taborniki, so bili ti tudi rdeča nit
proslave in sicer so nam poskušali prikazati
taborniški dan. Skozi prepletanje teh aktivnosti, pa smo se simboličnimi priznanji spomnili
tistih, ki so skozi desetletja dodajali kamenčke
k uspešnemu delovanju roda.
Še prav posebej dveh naših članov, ki sta
tabornika že prav od začetka in sta tudi še
sedaj med najbolj aktivnimi. Še posebej pa
smo se zahvalili vsem sponzorjem, ki nam
ves čas stojijo ob strani, nam pomagajo in nas
razumejo pri našem delu z mladimi.
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Halo!!!! Črna luknja!?
>> Danijel Konjedic

Ni ga čez negativni sloves, ki se
vztrajno drži Deskel. Kraj barufantov,
lokalpatriotov, alkoholikov in zarukancev. In vsi jočejo, kako se tukaj nič
ne dogaja, pa kako jim je neskončno
dolgčas in potem posedajo po barčkih in cuzajo petnajsto pivo tisti dan.
Prava črna luknja, ni kaj. Toda kot je
že Hawkings pogruntal, ti vesoljski
objekti le niso tako črni, kot se zdijo.
In desklanska mladina je v zadnjem
času spet v polnem zagonu.
Tako smo 12. novembra prav prisrčno
pozdravili nov vinski letnik. Martinovanje je
bilo v šotoru v Desklah, poleg novega vina
pa so se obiskovalci lahko posladkali še z
zadnjim letošnjim kostanjem ter se zavrteli
ob poskočnicah in tričetrtinskih komadih
narodnozabavne skupine 7ŠRIT iz Kala nad
Kanalom. Sprva nekoliko zadržano prizorišče se je razživelo takoj, ko smo pogasili
luči in zagnali komaj še delujoč »light show«.
Mladina je začela plesati, zavrtelo se je tudi
nekaj starejših gostov, ob pavzah ansambla
pa nas je zabaval še DJ s trenutno popularno
domačo in tujo glasbo. Brez dvoma en boljših žurov v zadnjem času, saj je bil šotor spet
poln, prišlo je tudi kar nekaj ljudi iz Kanala,
Kala in drugih okoliških krajev. Dober znak,
da se Deskle odpirajo in je lokalpatriotom
dokončno odklenkalo.
Razveseljuje pa dejstvo, da je uspeh
martinovanja prebudil v organizatorju željo,
da z zabavami nadaljuje tudi v bližajočem
se adventnem času. Celomesečna prireditev
MKD-ja, ki jo boste našli pod imenom Veseli

december se je začela že v petek, 10. decembra. z otvoritvenim koncertom. Sledile bodo
likovne razstave, poimenovane »Umetniške
tolpe«, še en koncert, za božič pa bo mladina
iz pihalnega orkestra Salonit Anhovo igrala
božične komade na placu v Desklah. Prisotni
se bodo lahko okrepčali z vročimi napitki!
V ponedeljek, 27. decembra bo sledila še
»Abstinenčna kriza«, žur z DJ-jem, namenjen
predvsem osnovno in srednješolcem. Alkohol tokrat ne bo na voljo. Za natančnejše
informacije o prireditvah pa spremljajte
plakate, ostale pisane in slušljive medije ter
internetni forum Kanalske mladine, kjer bo
vsaka prireditev tudi natančno opisana.

je zazidan, prav tako so kupljene klimatske
naprave, ki bodo pozimi namenjene ogrevanju, poleti pa ohlajevanju slabo izoliranega
objekta. Želja, privesti dnevno svetlobo v bunker, bo realizirana z izdelavo dveh oken v SZ
steno zaklonišča. Ker je to eno najbolj zahtevnih in tudi najdražjih del, se zaenkrat še izbira
najugodnejšega ponudnika. Sledi še gradnja
WC-jev ob vhodu v bunker in ureditev okolice
objekta. Največji problem pa ostaja puščajoča
streha. Popravilo te veliko stane in s sedanjimi
sredstvi bo težko izvedljivo. Težava je predvsem v tem, da pušča na več mestih, tako
da je potrebno odstraniti celotno obstoječo
izolacijo ter jo nadomestiti z novo.
Ker sta minili že skoraj dve leti od zadnjega občnega zbora kluba, se ta obeta v
začetku januarja. Klub bo dobil novo vodstvo,
ki bo skušalo v klub privabiti še več mladih,
predvsem osnovno in srednješolce, in dokončati projekte. Poskrbelo bo tudi za boljše
obveščanje javnosti, začelo bo namreč izdajati
klubsko glasilo.
Ena želja mladine ostaja tudi ureditev
E-točke. Upamo, da bomo našli skupen jezik
s krajevno skupnostjo in dobili prostore, v
katerih bo mogoča realizacija te zadeve.

Lepši časi se za desklansko mladino obetajo tudi na področju mladinskih prostorov.
Da je obnova »Bunkerja« v teku, gre največ
zaslug domačemu arhitektu Božidarju Rustji,
ki je mladini rade volje priskočil na pomoč z
idejnim načrtom in predsedniku kluba Marku
Novaku, ki je tudi glavni pobudnik projekta.
Notranjost »Bunkerja« že počasi dobiva podobo, ploščice so skoraj v celoti položene, šank

Za konec naj omenim še torek, 8. februar,
ki tokrat ne bo le kulturni praznik, pač pa tudi
dan, ko bomo imeli edinstveno priložnost
iz naših krajev pregnati zimo. Pust je lani
postal sekcija mladinskega kluba, ki nadaljuje
tradicijo desklanskega pusta. Zato pazljivo
spremljajte plakate, v sredini decembra se
namreč obeta prvi sestanek pustnega odbora.
Vsi tisti, ki vam pust kaj pomeni, vabljeni. Škoda bi bilo, da pust zaradi nezainteresiranosti
krajanov propade.

Obiskali smo frančiškanski samostan
>> Beti Strgar, 6.a OŠ Kanal

V sredo smo vsi prišli v šolo kot ponavadi, le da smo se ta dan obiskali
frančiškanski samostan in Goriško
knjižnico, kajti imeli smo kulturni
dan.
Z avtobusom smo se odpeljali v Novo
Gorico in izstopili pred frančiškanskim
samostanom. Tam nas je Brecljeva prijazno
sprejela. Najprej nas je povabila na ogled
cerkve.Tam nam je razložila, zakaj se hrib
imenuje Kostanjevica. Nekoč je tam raslo veliko kostanjev. Nekateri ljudje rečejo tudi, da
gredo na kapelo. To ime pa razlaga legenda.
Pod Kostanjevico je hrib Rafut, kjer je
živel kralj Matija Turn. Večkrat je zahajal na
Kostanjevico, zato ker se je na enem drevesu
prikazovala Marija. Ker pa je bil ta kralj zelo
pobožen, je tam zazidal kapelico. Matija pa se
je hotel poročiti z s svojo bližnjo sorodnico,
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kar pa takrat ni bilo dovoljeno. Zaobljubil se
je, da bo na Kostanjevici zgradil cekrev, če mu
bo papež dovolil poroko. In res je šel prosit
papeža, ki mu je poroko dovolil. Od takrat že
381 let stoji na Kostanjevici cerkev.
Povedala nam je tudi, da je bila cerkev že
večkrat obnovljena. Premožnejše družine so
si dale narediti nagrobne plošče tudi pred
smrtjo in so še danes v cerkvi. Ogledali smo si
tudi grobnico Burbonov, v kateri so pokopani
Charol X., njegov vnuk Ludvik XI, njegova
žena, in še trije drugi.
Najstarejše knjige v samostanski knjižnici
so iz 16. stoletja, najmlajše pa iz leta 1952. Povedala nam je tudi o patru Stanislavu Škrabcu.
Bil je največji jezikoslovec, zato je tudi knjižnica imenovana po njem. Njegova posvetila
so zbrana v štirih knjigah. Imeli so tudi knjigo
Zimske urice, ki jo je napisal Adam Bohorič.
Ta knjiga je stara 420 let in jih je samo osem v

Sloveniji. Najstarejša knjiga je iz leta 1476 in
je tiskana. Knjigam, ki so tiskane od leta 1450
do leta 1500, pravimo inkunabole.
Po ogledu knjižnice smo se lepo zahvalili
za ogled in se peš odpravili še v Goriško knjižnico. Knjižničarka nam je najprej razkazala
mladinski oddelek, nato pa oddelek za odrasle. Povedala nam je, da so romani ločeni na
slovenske avtorje in tuje avtorje. Zvedeli smo,
da se nekaterih knjig in zgoščenk ne da sposoditi. Šli smo še na oddelek domoznanstva
in v Bevkovo sobo. Tam smo videli pohištvo
iz Bevkove hiše. Odpravili smo se še v video
sobo, kjer je bilo veliko videokaset. Pokazala
nam je, kako na računalniku najdemo knjigo
in izvemo, kje jo dobimo in ali je prosta. Nato
so tisti, ki so se hoteli vpisati v knjižnico,
dobili vpisnico, ki so jo morali dati podpisati
staršem. Tisti, ki pa so že obiskovali to knjižnico, so si lahko kaj izposodili. Skratka, bil je
lep kulturni dan.

>> Beti Strgar, OŠ Kanal

Sreda, 22. september letos je bil za
našo šolo pomemben dan, kajti obiskal nas je predsednik vlade Anton
Rop. S svojo delegacijo je prišel ob
11.30. Na parkirišču pred šolo so ga
sprejeli ravnateljica naše šole Milka
Zimic, direktor Soških elektrarn Vladimir Gabrijelčič, direktor Holdinga
slovenskih elektrarn Drago Fabian in
kanalski župan Miran Ipavec.
Vsi skupaj so se napotili proti vrtcu, kjer
je prvi razred devetletke. Tam sta jih sprejeli učenki Beti Strgar in Ana Križnič ter jim
ponudili sadje in pecivo. Oblečeni sta bili v
kanalske narodne noše. Potem pa si je šla

cela delegacija ogledati delo prvega razreda.
Ravnateljica Zimičeva jim je kasneje razkazala
še računalniško učilnico, kjer je bil četrti
razred. Nato so si prišli ogledat še knjižnico
in učilnico za fiziko, kjer je bil osmi, razred.
Poleg tega so še videli novo telovadnico.
Po končanem ogledu šolskih prostorov je
bil čas za darila. Vsi so šli v spodnjo šolsko
avlo. Tam sta jih zopet pričakali Beti in Ana.
Ravnateljica Zimičeva je predsedniku vlade
Ropu, direktorju SENG Gabrijelčiču in županu Ipavcu izročila sliko s podobo Kanala. Naj
povem še to, da so Soške elektrarne iz Nove
Gorice šoli podarile dva računalnika. Po celotnem ogledu šole so se odpravili v Kanalski
Vrh, kjer je predsednik vlade Rop položil
temeljni kamen za novo elektrarno.
Beti Strgar in Ana Križnič sta predsedniku vlade Antonu Ropu za
dobrodošlico ponudili sadje in pecivo. (Foto: OŠ Kanal)

V deželi
kralja
Matjaža

mladi mladim

Obiskal nas je Anton Rop

>> Osmošolci OŠ Deskle

Osmošolci OŠ Deskle smo se v
letošnjem šolskem letu odpravili
raziskovat zeleno Koroško. Pet dni
smo prebili v domu obšolskih dejavnosti Peca. Dnevi so bili zapolnjeni z naravoslovnimi, športnimi
in kulturnimi vsebinami.
Prvi dan smo se pomerili v lokostrelstvu
in gorništvu. Za nabiranje kondicije smo se
odpravili na Pikov vrh, od koder je bil lep
pogled na mogočno Peco. Koroško smo
raziskovali s kolesi in pohodi po gozdovih
in koroških domačijah in krajih. Prevzele so
nas koroške kmetije, ki se kot otoki pojavljajo
sredi mogočnih gozdov. Prve ure smo posvetili tudi orientaciji, da se ne bi izgubili. Ker
smo bili večinoma v gozdu, smo lovili tudi
klope, čeprav se čudno sliši. Da nam zvečer ni
bilo dolgčas smo pripravili različne animacije
– revijo pričesk, skečev in novice zadnjih 24.
ur. Zadnji dan smo ob povratku proti domu
obiskali še domačijo pisatelja Prežihovega
Voranca in Poljane, kjer so potekali zadnji
boji na slovenskem ob koncu druge svetovne
vojne. Bilo nam je lepo, saj smo skozi različne
vsebine spoznavali ta košček naše domovine.

Zbiranje knjig, ki smo jih že prerasli
>> Ana Križnič, Anja Rijavec in Nina Skrt, 7. a OŠ Kanal

Pisatelj France Bevk se je rodil in umrl
17. septembra. Ta dan je bilo na naši
šoli zelo pestro, saj smo letos ta dan
še posebej proslavili z akcijo zbiranja
otroških knjig. Učitelji so nas že prej
obvestili, da bo ta dan za našo šolo
zelo pomemben, saj bodo te knjige, ki
jih bomo prinesli od doma, nekaterim
otrokom popestrile dogajanje v vrtcu.

da ima doma knjig še na pretek. Akcijo so tako
podaljšali še za tri dni.
Zadnji dan pa je za presenečenje poskrbel 5.
b. Učenci tega razreda so se iz ozadja prebili na
prvo mesto s 95 knjigami. Kljub trudu ostalih

Zbiranje knjig je nedvomno doseglo svoj
cilj. Knjige, ki smo jih mi prinesli od doma,
smo v tednu otroka podarili otrokom iz
vrtca. Tako bodo malčki še dopolnili svojo
knjižnico. Verjetno se vsak izmed nas rad
vrača v brezskrbno otroštvo. Mi osnovnošolci

Ta dan je tudi dan zlate knjige in uradni
začetek bralne značke v vseh šolah. Učiteljica slovenščine je skupaj z učenci uredila
panoje, ki smo jih posvetili Francetu Bevku
in njegovim knjigam. Vsi učenci naše šole
pa smo bili tudi nekoliko tekmovalno razpoloženi, saj naj bi razred, ki zbere največ
knjig, dobil nagrado. Bolj kot nagrada je bilo
mikavno prvo mesto.
Že od prvih ur so se otroci zbirali ob
zbiralni mizi in spraševali dekleta, ki so bila zadolžena za zbiranje knjig o vodilnem razredu.
Tudi ure slovenščine so bile posvečene Bevku.
Četrto uro so že vsi razredi oddali knjige razen
7. a. Ko pa je ta razred prinesel svojo zbirko, je
z 49 knjigami takoj povedel in premagal 8. b
za več kot 20 knjig. Kljub skupnemu številu,
ki je znašalo 196 knjig, je veliko otrok trdilo,

Osnovnošolci so zbrane knjige podarili najmlajšim v vrtcu. Njihovo plemenito dejanje so spremljali tudi kanalski župan
Miran Ipavec, ravnateljica šole v Kanalu Milka Zimic in vzgojiteljice vrtca. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

otrok se tega rezultata ni dalo več preseči. 7.a
je tako s 60 knjigami končal na drugem prav
tako nagrajenim mestom, 8.b pa je postal tretji.
Tako se je akcija S knjigo v svet in Z besedo
med prijatelje končala s 357 knjigami.

upamo, da smo ga otrokom iz vrtca in jasli še
nekoliko polepšali in mu dodali še en sončni
žarek več. Z veseljem bomo akcijo naslednje
leto ponovili. Takrat bomo verjetno razveselili
koga drugega.
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neptunov vodnjak

Stari Matija v novem sijaju
>> Darja Skrt

V restavratorskih delavnicah Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Nova
Gorica so potekala restavratorska
dela na kipu Neptunovega vodnjaka.
Restavriranje je vodil Toni Naglost, ki
nam je povedal, da so dela že končana.
Čakajo le še na lepo in suho vreme, da
ga lahko ponovno varno namestijo na
svoje staro mesto.

Neptunov vodnjak ali Matija, kot so ga
imenovali stari Kanalci, je pogumno kljuboval
času. Kljub temu ga je zadnje čase razjedala
umazanija in ‘pestile’ so ga poškodbe. Zato
se je občina Kanal odločila, da se poveže z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine v
Novi Gorici, kjer so kip restavrirali. Restavriranje vodi restavrator Toni Naglost, ki nam
je zaupal, da je bil vodnjak zaradi večkratnih
premestitev precej poškodovan.
Zato so restavratorji odstranili le kip, ribe
pa so očistili in restavrirali kar na licu mesta.
Sam postopek je bil precej težaven, saj niso
imeli nikakršnih podatkov, kako je vodnjak
sestavljen in povezan. Zato je bilo še pred
posegom potrebno opraviti več raziskav, da
vodnjaku ne bi škodili. Odkrili so, da ima
kamen, iz katerega je narejen kip, dolgo razpoko, ki poteka prav po vertikali kipa. Začne se
pri stopalih in konča pri glavi. Zato so morali
kip po celi višini horizontalno povezati in ga
z najnovejšimi lepili utrditi.

Poškodovanega Neptuna so skrbno restavrirali.
(Foto: ZVKD OE Nova Gorica)

Naglost pravi, da so pri čiščenju kipa šele
odkrili, kateri deli so originalni in kateri so
bili dodani kasneje. Tako sta bili obe roki od
komolca do prstov dodani kasneje, saj sta iz
drugačnega materiala, tudi klesani sta drugače kot celoten kip. Odstranili so vse zarjavele
kovinske spoje, ki so jih uporabili pri prejšnji
obnovi kipa in uporabili najnovejšo tehniko
pri povezovanju kipa. Veliko prejšnjih plomb
so odstranili, saj so že začele razpadati. Pri
tem pa so odkrili, kakšna je bila originalna
oblika. Takšen primer je rekonstrukcija
spodnje čeljusti0 ribe, ki je bila v obliki žleba
in po kateri je tekla voda. Naglost pravi, da

so za restavariranje potrebovali mesec dni
aktivnega dela, ker pa so kip zaradi velikosti
in težavnosti restavrirali na prostem, so se
dela dejansko zavlekla, saj jim je vreme neprestano nagajalo z dežjem. Krono in harpuno
so restavrirali v Ljubljani, v restavratorskih
delavnicah specializiranih prav za kovino in
sta tudi že nared.
Ker se bo stari Matija bleščal v novem
sijaju, so razmišljali tudi o obnovi spodnjega
dela vodnjaka, da bo celota popolna. Skupaj z
občino so se odločili tudi za to potezo. Z deli
pa bodo pričeli šele spomladi, saj materiali,
ki jih uporabljajo pri restavriranju zahtevajo
stalno temperaturo zraka nad 10°C

Kip Neptuna so decembra ponovno postavili na svoje mesto.

Neptun – bog morja
>> Tina Pintar

Ko so restavratorji novogoriškega
zavoda za varstvo kulturne dediščine kip Neptuna odnesli, da
bi ga temeljito restavrirali, smo
se ponovno spomnili mitoloških
zgodb o Neptunu.
Neptun je bil prvotno rimski bog kopenskih voda in vlage. Rimljani so mu celo
prinašali žrtve, da bi si zagotovili dovolj vode
iz izvirov, studencev in rek. Kasneje, ko so se
Rimljani začeli bolj ukvarjati s pomorstvom,
pa so svojega Neptuna poistovetili z grškim
bogom morja Pozejdonom. Neptunov tempelj
je stal na Marsovem polju v Rimu, postavili
pa so mu tudi oltar v enem od cirkusov. Po
legendi naj bi Neptun ustvaril konja, in ker so
v cirkusih prirejali konjske dirke, je bog tam
dobil svoj oltar.
V grški mitologiji je bog morja Pozejdon.
Ko je njegov brat Zevs premagal očeta Kronosa, so si bratje Pozejdon, Had in Zevs razdelili
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oblast. Hadu je pripadlo kraljestvo senc, Zevsu oblast nad nebom in zemljo, Pozejdonu pa
morsko kraljestvo. Zato so ga častili predvsem
mornarji in ga prosili za pomoč.
Pozejdon je upodobljen kot zrel moški z
gosto brado in temnimi kodri, običajno je
do pasu gol, v rokah pa ima značilno orožje
trizob. Njegovi živali sta bili konj in delfin.
Prebival je v palači na morskem dnu. Le redko
jo je s spremstvom zapustil na vozu, ki so ga
vlekli konji z zlatimi grivami.
Bil je tudi precej jezljivega značaja. Rad je
nagajal smrtnikom. Najbolj znana je verjetno
zgodba o Odiseju, ki ga je Pozejdon celo desetletje oviral na poti domov, ker mu je Odisej
z ukano oslepil sina Polifema. Pozejdon je
imel tudi sina Tritona, ki je imel zgodnji del
človeški, spodnji pa ribji.
Neptun je med redkimi antičnimi bogovi,
ki se kot personifikacija morja in vode pojavlja v srednjem veku. Kot podoba enega izmed
štirih osnovnih elementov – vode – ga večkrat
vidimo upodobljenega na portalih cekrva. Pogosto je upodobljen na vodnjakih tako kot na

trgu v Kanalu ob Soči. Njegovo podobo najdemo
tudi na najbolj znani fontani v Rimu, na Fontani
di Trevi. Prav tako se po njem imenuje eden od
planetov našega sončnega sistema.

kultura

Letošnji gledališki abonma
>> Danila Schilling, Kulturno društvo Svoboda Deskle

Gledališče je predvsem to: živ stik med
ljudmi na odru in v dvorani. Izkušnja,
ki je mogoča le tako, da si tam, kjer
se z odra pretaka v občinstvo energija
ustvarjalcev in obratno.
In v sezoni 2004/2005, osmi sezoni
gledališkega abonmaja v Desklah, bodo tam
predvsem tisti, ki so se odločili, da željo po
gledališču potešijo v naši dvorani. Večinoma
prejšnjih abonentov se je odločila obdržati
svoje dosedanje sedeže, kar sedem krat bodo
obiskali naš kulturni hram ob sobotah, le
izjemoma ob petkih ali nedeljah.
Že 29. oktobra smo si lahko ogledali
predstavo ljubljanske SNG Drame O, krasni
dnevi, v kateri sta igrala Štefka Drolc in
Danilo Benedičič. In kakšno naključje je
sledilo. V nedeljo, 28. novembra so nas igralci
Slovenskega ljudskega gledališč iz Celja s
Partljičevo komedijo Moj ata, socialistični
kulak popeljali v zgodovinski čas, ki je že
zdavnaj za nami. V prazničnem decembru nas
je obiskalo Moje gledališče iz Ljubljane, ki je
uprizorilo komedijo Državni lopov. Nastopali so Iztok Valič, Jernej Kuntner in Bogomir
Veras. Uspešnica, ki jo je avtor Fadil Hadžić
za današnjo rabo posodobil, skoraj napisal
na novo, da bo kot pred leti tudi danes bičala
korupcijo in barabijo.

Mestno gledališče ljubljansko bo gostovalo
z dramo Dvanajst jeznih mož. V zadušljivi sobici bo porota dvanajstih jeznih mož odločala
o življenju in smrti mladega fanta, obtoženega
očetomora. Sprva se bo zdela njegova krivda
očitna. Toda eden izmed porotnikov bo imel
vendarle nekaj pomislekov. Ali se bodo možje
ne glede na svoje predsodke dokopali do tiste
ene in edine resnice? Porotniki bodo igralci
Slavko Cerjak, Evgen Car, Jožef Ropoša,
Gašper Tič, Aljoša Ternovšek, Tone Kuntner,
Matjaž Turk, Franc Markovčič, Milan Štefe,
Uroš Smolej, Boris Kerč, Silvij Božič in Tomaž
Pipan.

Gledališče Koper bo z Goldonijevo komedijo Krčmarica Mirandolina izpolnilo dolg
še iz lanskega abonmaja. Saša Pavček, Vojko
Belšak, Livij Bogatec, Ludvik Bagari, Boris
Cavazza, Mojca Fatur, Maja Gal Štromar bodo
odigrali zgodbo o lepi, mladi, spogledljivi,
toda pošteni krčmarici Mirandolini, katere
čarom ne uide nihče. Za njeno naklonjenost si
še posebno prizadevata obubožani in naduti
markiz, bogati grof in pa še hladen in zadržan
vitez. Komu krčmarica obljubi roko? Bomo
videli na predstavi.

Za tistega, ki se zna smejati, je še upanje
so zapisali v SNG Nova Gorica ob predstavitvi
predstave Maratonci tečejo častni krog.
Nastopali bodo Stane Leban k.g., Anton Petje
k.g., Bine Matoh, Ivo Barišič, Primož Pirnat,
Helena Peršuh, Ana Facchini, Gregor Baković
k.g., Gorazd Jakomini in Branko Ličen.

Abonentom in vsem obiskovalcem naših prireditev želimo mirne praznike
ter srečno, zdravo, uspehov polno in
seveda čim bolj veselo leto 2005.

Burka o jezičnem dohtarju, predstava
Špas teatra iz Mengeša je na Dnevih komedije
2004 v Celju prejela vse možne nagrade, kar
jih obstaja. Žlahtni komedijanti – igralci:
Matjaž Javšnik, Ivo Godnič, Uroš Smolej in
Robert Prebil bodo z delom neznanega avtorja
iz 15. stoletja in v katerem so zaradi sočnosti
besedila obdržali tudi verze, bodo zabavali
tudi naše abonente.

Gledališki abonma v Desklah je ponovno
finančno podprla občina Kanal ob Soči, mnogim našim abonentom pa so zelo dobrodošli
prispevki sindikatov podjetij Salonit, Esal in
Inde Anhovo, obeh osnovnih šol in vrtcev
ter obeh društev upokojencev v naši občini,
letos pa je svoje zaposlene prvič podprl tudi
sindikat delavcev trgovine Slovenije. Vsem
iskrena hvala tudi v imenu Kulturnega društva Svoboda Deskle.

Kogojevim dnevom ob rob
>> Ljudmila Zimic, predsednica Prosvetnega društva

Jubilejni petindvajseti mednarodni
festival Kogojevi dnevi je letos potekal od 3. septembra do vključno
21. novembra. Festival je trajal kar
dva meseca in pol, saj smo v program
uvrstili tudi koncert z naslovom Mili
glas davnine (Ljoba Jenče z gosti),
običajno pa se festival prične zadnji
vikend v avgustu in zaključi okoli
dvajsetega oktobra.

kov in so bili za nastop na festivalu brezhibno
pripravljeni, saj jim nastop na uveljavljenem
festivalu pomeni poseben izziv. Skoraj vse
koncerte je posnel Radio Slovenija in bodo
predvajani v rednem programu klasične
glasbe. Dva koncerta v Trstu in Gradežu pa je
posnel prvi radijski program RAI.

Vsi glasbeni sestavi so bili sestavljeni iz
vrhunskih mednarodno uveljavljenih glasbeni-

Festival se vse bolj uvršča v srednjeevropski prostor, hkrati pa povezuje Slovence
z obeh strani meje. Obstaja resen interes za
razširitev na nova prizorišča (Tržič in Gorica
v Italiji).
Pomembno je, da si je festival z dolgoletno
tradicijo pridobil številno in hvaležno občinstvo, pri čemer je pomembna ugotovitev, da
se število poslušalcev vztrajno veča.
Če poskušamo na kratko strniti letošnje
Kogojeve dneve lahko rečemo, da se na
festivalu predstavi nacionalno pomemben
delež novih skladb slovenskih skladateljev,
ki so vrhunsko interpretirane, posredovane
pa so tudi v širši mednarodni prostor. To
je izhodišče, oziroma temeljni koncept za
Kogojeve dneve v naslednjih letih.

Največ koncertov je bilo seveda v župnijski
cerkvi v Kanalu, preostala prizorišča pa so
bila Gradež (Italija), Deskle, Dobrovo v Brdih,
Zemono, Ljubljana in Trst. Prav vsi koncerti
so bili dobro obiskani, nekateri pa kar množično. Največ obiskovalcev je bilo v Gradežu,
prek tisoč.
Na festivalu smo slišali petnajst novih
skladb, ki so bile ustvarjene posebej za
Kogojeve dneve. Obeležili smo jubilej dveh
pomembnih skladateljev in sicer Lojzeta Lebiča z odmevnim koncertom v Gradežu (Italija)
ob njegovi sedemdesetletnici ter Jakobu Ježa v
Trstu ob njegovi petinsedemdesetletnici.

avtor je bil dekan Akademije za glasbo Pavel
Mihelčič.

Otvoritveni koncert festivala je odigral Orchestra di Padova e del
Veneto pod taktirko dirigenta Antona Nanuta, solista pa sta bila
flavtist Massimo Mercelli in klarinetist Darko Brlek. (Foto: Občina
Kanal ob Soči)

Kritiki z obeh strani meje so koncerte redno spremljali in lahko rečemo, da so bili brez
izjeme dobro ocenjeni. Za vsak posamezen
koncert smo izdali koncertne liste, katerih

Kogojevi dnevi so eden redkih uspešnih
glasbenih festivalov s tradicijo na našem
nacionalnem obrobju, kar z odpravo meje s
sosednjo Italijo ne izgublja svojega pomena.
Ravno obratno: je ena že preizkušenih možnosti pri ustvarjanju in utrjevanju kulturnih
razmer v neizbežnem eksistencialnem soočanju z ekspanzivno kulturo in umetnostjo
sosednje države. Samo med enakovrednimi je
možen enakopraven dialog.
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kulturna dediščina

Ročinj je zavarovan kot naselbinska dediščina
>> Andrejka Ščukovt, ZVKDS OE Nova Gorica

V planskih dokumentih občine Kanal
je naselje Ročinj zavarovano kot naselbinska dediščina. Ročinj smo ovrednotili in zavarovali na podlagi historične
poselitve ter značilnih in pomembnih
dosežkov glede oblikovanja ljudskega
stavbarstva. Ročinj predstavljajo po
plastnicah in v gručo razporejeni objekti, dominanto pa zvonik oglejskega
tipa.
Čeprav je vas v preteklosti doživela veliko
gorja (potresi, požar, I. svetovna vojna), se je
do danes poselitev ohranila na starih temeljih
in s stavbnimi volumni v tradicionalnih
okvirjih. Slovenska zakonodaja na področju
varstva kulturne dediščine in urejanja prostora
nalaga, da zaradi zagotavljanja enotnega varstva nepremične kulturne dediščine v skladu z
zakoni izdajamo kulturnovarstvene pogoje in
soglasja. Ta so potrebna za gradnjo novih in za
rekonstrukcijo obstoječih objektov.
V Ročinju varujemo značilne poglede
na naselje, značaj in razmerja v tlorisni za-

snovi (parcelacija). Ohranjamo oziroma ne
spreminjamo pa tipične podobe stavb (npr.
gabarite, členitve, oblike strešin, kritina) in
tipične oblikovne elemente na stavbah (tudi
prizidkih, t.i. »plombne prizidave«).
Za vse posege smo kot pristojna novogoriška območna enota ZVKDS dolžni nuditi
strokovno pomoč tako glede ohranjanja in
varovanja tipologije naselja kot tudi pri konkretnih obnovah (npr. z nasveti, barvnimi
študijami).
Posege v prostor moramo skratka načrtovati tako, da z varstvom, prenovo ali
plombnimi prizidavami ohranjamo obstoječo
tradicionalno podobo vasi in stavbno identiteto. Na tak način bomo nadgrajevali stavbe
in vanje vdihnili sodoben način življenja, tudi
s podedovanimi tradicionalnim znanjem ter
modrostjo.
Toda v mnogih primerih sami konservatorji in restavratorji ne moremo rešiti nastalih
težav pri obnovi kulturne dediščine. Tako
smo nemočni ostali pri sanaciji kapelice,
ki leži pri pokopališču in je z občinskim
odlokom razglašena za kulturni spomenik.
Kapelica je slopastega tipa, ima dvokapno

Kapelica ob pokopališču. (Foto: ZVKDS OE Nova Gorica)

skrlato streho in štiri polkrožne niše, ki so
poslikane v fresko tehniki. Cilj naše stroke
je obnoviti kapelico v historični obliki. Ob
pričetku del smo ugotovili, da so pod beležem
na vseh štirih stenah očem skrite freske.
Zato je bilo potrebno prvotno načrtovano
gradbeno sanacijo zaustaviti. Tako kapelica že
dobro leto čaka na boljše čase, da bomo lahko
načrtovana restavratorska in gradbena dela
zaključili. To pa je odstranjevanje kasnejših
ometov oziroma beležev, utrjevanje fresko
ometa, plombiranje poškodovanih delov,
retuširanje in dokončanje ometov. Upajmo
le, da bomo našli mecena in konservatorskorestavratorska dela zaključili.
Panorama Ročinja (Foto: ZVKDS OE Nova Gorica)

O prostoru, o kulturni dediščini
in prostorskem planu
>>Marvy Lah Sušnik, ZVKDS OE Nova Gorica

Širše razumevanje dediščine je pomemben dejavnik družbenega povezovanja
in razpoznavno znamenje nacionalne,
regionalne in lokalne identitete. Prispeva k razumevanju zgodovinske
razsežnosti človekovega okolja in k
njegovemu kakovostnemu samoutemeljevanju.
Varstvo dediščine v ožjem pomenu pa je
dejavnost javne službe, ki jo opravlja Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije
(ZVKDS) s svojimi območnimi enotami. Območna enota (OE), ki deluje na območju
občine Kanal, se nahaja v Novi Gorici. Osnovne naloge javne službe za varstvo kulturne
dediščine so: prepoznavanje in evidentiranje
dediščine, strokovna pomoč lastnikom in
drugim zainteresiranim pri njenem ohranjanju, zagotovljanje dostopnosti za javnost,
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razvijanje kulturne vsebine, ki sodobnega
človeka duhovno bogatijo ter kontinuiran
nadzor nad posegi na objektih in območjih
dediščine.
Ob vsem tem pa je za nepremično dediščino zelo pomembno urejanje prostora, s
čimer se ZVKDS intenzivno ukvarja. ZVKDS
OE Nova Gorica izdeluje strokovne zasnove
za varstvo kulturne dediščine za prostorske
dokumente z varstvenimi zahtevami, ki so
ena izmed podlag za prostorsko načrtovanje.
Za občino Kanal smo Zasnove za varstvo
kulturne dediščine v planskih dokumentih
izdelali junija 2002.
Prvi inventar za območje današnje občine
Kanal je bil izdelan pred več kot dvajsetimi
leti, zato so konservatorji ponovno sistematično preverili teren in pripravili podlage za
vpis enot dediščine register dediščine. V njem
se zbirajo podatki o nepremični kulturni
dediščini v Sloveniji, vsaka posamezna enota dediščine ima svojo evidenčno številko
- EŠD. Na podlagi vpisa dediščine v register je

dediščina zakonsko zavarovana. S tako zbranimi podatki in takrat veljavno zakonodajo je
OE ZVKDS Nova Gorica pripravila Zasnove
varstva kulturne dediščine za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kanal. V
občini je tako 39 objektov in območiji s statusom spomenika in 75 s statusom dediščine.
Vsi objekti in območja so v elaboratu Zasnov
prikazani grafično na kartah v merilu 1:5000.
Občina Kanal je vzorno povzela vsebine
varstva dediščine v svoje planske dokumente
in tako poseduje danes veljaven prostorski
plan.
Za celostno ohranjanje dediščine ni
odgovorna samo dejavnost ZVKDS, ampak
mora ta postati pomembna sestavina politik
na drugih področjih in skupaj z varstvom
okolja in ohranjanjem narave ena glavnih
priložnosti za vzdržni razvoj. Da bi to dosegli,
morajo prebivalci najprej poznati in razumeti
kulturno dediščino, v njej uživati in aktivno
sodelovati pri njenem varstvu.

domači ustvarjalci

Pogled čez mrežo
>> Darja Skrt

V začetku novembra je bila v Gotski
hiši predstavitev knjige Zorana Jerončiča Pogled čez mrežo. Pri predstavitvi
so sodelovali župan Miran Ipavec, ki
je napisal tudi predgovor k knjigi, Ivan
Peterlin iz deželnega odbora ZSŠDI
v Gorici (Italija) in športni novinar
Ervin Čurlič. Zbrala se je množica odbojkaric in odbojkarjev, ki so s toplim
aplavzom pospremili na pot Jerončičevo knjigo.
V do zadnjega kotička zasedenem podstrešnem prostoru je športni novinar RTV
Slovenije Ervin Čurlič v svojem hudomušnem
in sproščenem načinu dosledno predstavil
avtorja in njegovo delo. Knjiga je zbornik
Jerončičevih člankov, ki jih je tri leta pisal za
Primorski dnevnik. Besedilo ni strokovno, pač
pa je poljudno napisano, tako da je zanimivo
in dosegljivo vsakemu bralcu, od tistega, ki
odbojko spremlja le z enim kotičkom očesa,
pa do tistega, ki je morda še danes aktiven
odbojkar. Razdelimo ga lahko na tri sklope:
o delu s slovenskimi odbojkarskimi klubi v

Združitev
dveh svetov
>> Miran Pregelj

Likovni umetnik Adel Seyoun, ki
danes dela in ustvarja v Desklah, se
je rodil leta 1956 v Bagdadu. Tam je
končal šolanje na Inštitutu za upodabljajoče umetnosti smer grafika.
Študij je nadaljeval na Akademiji za likovne
umetnosti v Sarajevu. Pri profesorju Dževada
Hoze je leta 1982 diplomiral in od leta 1983
začel samostojno razstavljati svoja dela. Pred
tem se je udeleževal številnih skupinskih
razstav. Umetnik je prejel do danes že številne
nagrade, naj omenim prejeto mednarodno
nagrado v Čeških Budejovicah.
Slikar in grafik Adel Seyoun je v likovni
izpovedi združil dva, na prvi pogled različna

Adel Seyoun

zamejstvu (Nabrežina, Sovodnje, Štandrež);
o delu v reprezentanci, in o doživetjih v
italijanski odbojkarski A1 ligi. Zgodbe pripovedujejo doživetja iz napetih trenerskih klopi
in o medsebojnih odnosih v ekipi tako med
igralci samimi kot med igralci in trenerjem.

Med predstavitvijo knjige se je Zoran
Jerončič spominjal svojih prvih začetkov v
odbojki, ko sta iz Kostanjevice pri Ligu s
pokojnim Blažičem peš hodila na tekme v
Kanal. Takrat je bilo eno samo odbojkarsko
igrišče pod milim nebom pod železniško postajo v Kanalu. To je bila kalilnica kanalskih
igralcev, trenerjev in odbojkarskih zagnancev.
Tradicija se pozna še danes. Med drugim
simbolično tudi na naslovnici knjige. Narisal
jo je domačin iz Kanala, avtorjev sorodnik
in trenutno edini odbojkar iz Slovenije v
italijanski A-1 ligi Gregor Jerončič.

Zlatko Kumar
predstavil olja
>> Vanda Colja

Zoran Jerončič ob predstavitvi knjige Pogled čez
mrežo. (Foto: Darja Skrt)

svetova, arabski in evropski. Navdušuje se
nad igrivostjo in slikovitostjo arabske tradicije, ki bogatita islamsko civilizacijsko
izročilo, premišljeno pa je vključil pridih
postmodernističnega dogajanja zahodnih
likovnih vrednot. Barva in črta sta mu enako
pomembni. Značilnosti intenzivnih barv in
ornamenta združuje na njegovih platnih.
Sledi svojim smernicam in odkriva vedno
nove podobe tako razpoznavnega lastnega
stila. Ustvarjalni ciklus pri njegovih delih je
postopen in lahko bi rekli, da gradi sliko do
svoje popolnosti.
Naj omenim, da za svoja dela v zadnjem
obdobju uporablja akrilne barve, ki se prelivajo nad grobo platneno strukturo, ki jo doseže
z dodajanjem soškega peska.
V naslednjih letih Adel Seyoun načrtuje
prirediti likovno kolonijo z mednarodno
uveljavljenimi umetniki, ki naj bi po vsej verjetnosti postala tradicionalna. Seveda pa ima
umetnik v mislih tudi razstavni prostor, kjer
bodo vsa ta dela nekoč razstavljena.

Prvega oktobra letos smo bili
obiskovalci steklene dvorane, kot
imenujemo Desklani galerijski prostor v kulturnem domu, zopet priče
Kumarjevi razstavi.
Na prejšnji razstavi nas je razveselil s
portreti znanih oseb, tokrat pa je presenetil
z morskimi prizori. Od leta 2001 je imel
že devet samostojnih in eno skupinsko razstavo. Ustvaril je skoraj sto olj na platnu, na
katerih lahko občudujemo krajino, portrete,
tihožitja in akte. Njegov način upodabljanja je
vedno realističen, ponekod so vidni poskusi v
abstrakcijo.

Razstava
ljubiteljev likovne
umetnosti
>> Vanda Colja

Skupina ljubiteljev likovne umetnosti iz Kanala in člani amaterske likovne skupine Turističnega društva
Korada Deskle-Anhovo, ki skupaj
obiskujejo šolanje pod mentorstvom mag. Stipeta Hečimoviča, so
sredi novembra razstavljali v galeriji
Rika Debenjaka v Kanalu.
Kanalsko skupino so predstavljali Antonija
Kuk, Bernarda Skrt, Darko Vuga, Diana Breščak, Verena Skrt, Zorana Berdon, desklansko
pa Aleksander Colja, Helena Stanič, Katarina
Colja, Mirjam Morenčič, Vanda Colja in
Zorica Razboršek. Da so krajani navdušeni
nad slikarstvom amaterjev, dokazuje skoraj
štiristo podpisov v knjigi vtisov. Čeprav so
bila olja razstavljena le nekaj dni, je bil obisk
galerije v tem času nepričakovano velik. V
knjigi je ostalo za spomin zapisanih veliko
spodbudnih besed, še več pa pohval.
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za kratek čas

Kot lastovica

Ko O postane A
V prejšnji številki glasila Most smo se
kar precej poigrali z naključji številk in
imen. Na koncu pa se je z nami poigral
še tiskarski škrat.

Zadnja stran glasila Most je namenjena zabavi in sprostitivi. Poleg objave
kratkih šal, drobnih zanimivosti in
smešnih naključij, ki jih piše življenje,
je stran namenjena tudi nevsakdanjim
fotografijam.

Tako se je zgodilo, da so Sonja Kralj, Sonja Stanič
in Sonja Konjedic postale Sanja Kralj, Sanja Stanič in
Sanja Konjedic. Vsem trem in njihovim družinam se
za napako iskreno opravičujemo.

Prvo tako nam je poslala Valerija Mugerli
in zapisala: »Letošnje poletje smo v Ročinju
v Baru na Placu zbirali zanimive fotografske
posnetke in med njimi v začetku septembra
izbrali naj fotko. Največ glasov so gostje namenili fotografiji Jane Ipavec, ki je v objektiv
ujela požrtvovalen met balinarja Ročinja Ivana
Kuštrina na letošnjih športnih igrah krajevnih
skupnosti v Kanalu. Nagrado penečo rebulo
Contesse je za zmagovalko darovala klet Goriška Brda.«
Fotografijo prepuščamo vam v presojo. Če
pa tudi vi poznate kakšno prigodo, ob kateri
se bodo nasmejali tudi drugi, ali fotografijo,
ki bi jo morali vsi videti, nam to pošljite na
naslov glasila Most, Trg svobode 23, 5213

Pobarvanka
Po prejetih pobarvankah sodeč, je
motiv bager k sodelovanju pritegnil precej najmlajših. Pobarvanko
tokratne številke je narisal otrok iz
vrtca v Kanalu.
Najmlajše vabimo, da izvirno pobarvajo
spodnjo risbico in nam jo pošljejo na naslov
Glasilo Most, Trg svobode 23, 5213 Kanal ob
Soči. In ne pozabite na risbico pripisati svojega
imena, priimka in naslova, kamor vam bomo
lahko poslali nagrado.
Prav tako k sodelovanju vabimo tiste učenke
in učence osnovnih šol, ki želijo, da bi njihovo

Prav tako se opravičujemo Borutu Rutarju, ko
smo pri pretipkovanju besedila večkrat nenamerno
zamenjali črke njegovega priimka. Opravičujemo
se tudi avtorju članka Urošu Staniču, ki je ime in
priimek avtorja knjige Iz primorske epopeje seveda
pravilno zapisal.

Ivan Kuštrin pri mojstrskem metu. (Foto: Jana Ipavec)

Kanal ob Soči ali glasilo_most2003@yahoo.com. Ob fotografijah morate zapisati še
pojasnilo in ime avtorja fotografije. Vabljeni.

Čisto drugačno pojasnilo pa smo dolžni pri
zapisu imena ravnateljice osnovne šole v Kanalu.
Ravnateljica Ljudmila Zimic iz Doblarja nam je
prijazno razložila, da se njeno skrajšano ime ne glasi
Milica Zimic, temveč Milka Zimic. Po tej majhni razliki ljudje namreč ločijo Ljudmilo Zimic – Milico,
ki je predsednica prosvetnega društva iz Kanala, in
Ljudmilo Zimic – Milko, ki je v letošnjem šolskem
letu postala ravnateljica osnovne šole v Kanalu.

risbo za pobarvanko
objavili na zadnji strani
glasila Most. Risbo za
pobarvanko narišite na
listu A4 formata s črnim
flomastrom. Motvi spomladanske pobarvanke
so lahko prebujanje narave, živali ali velika noč.
Pričakujemo vaše male
umetnine, ki bodo seveda
podpisane z vašim imenom in priimkom.
Letošnji Božiček ali
dedek Mraz pa bo obdaril
Patrika Kolenca, Avče 86,
5213 Kanal. Čestitamo!

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
Spletna stran: www.obcinaa-kanal.si
Oblikovanje: IMC d.o.o.
Tisk: Grafika SOČA
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.

20

