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Občina Kanal ob Soči je praznovala Svetovni pokal v
skokih z višin
>> Vanda Colja

Občina Kanal ob Soči je 28. aprila
letos praznovala svoj dan v dvorani
Kulturnega doma v Desklah, kjer se
je zbralo lepo število občanov. Prisotne je nagovoril župan Miran Ipavec,
ki je poudaril uspešno izpolnjevanje
občinskega načrta v preteklem letu,
pohvalil marsikatero dejavnost, skupino ter posameznike v občini, ki
so se posebej izkazali z rezultati ter
predstavil nekaj nalog in aktivnosti v
letošnjem letu.

pisatelj Andrej Volčič, član novogoriškega
ŠENT-a, ki deluje v okviru Slovenskega
združenja za duševno zdravljenje. Tu je
spoznal prijatelje in nove možnosti lastnega
ustvarjanja, tako da je začel pisati besedila v
narečju. Že nekaj časa živi v Desklah. Tokrat je
predstavil zanimive in iskrive dogodke o Bertu s pripovedjo Kako je šu Berto s Cankarjeve
gledat Skoke z mosta v Kanal.

Na začetku praznovanja so program popestrili otroci iz vrtca Deskle, ki so navdušili z
brezskrbno otroško igrivostjo, nadaljevali pa
sta ga z resno glasbo na klavirju Beti Strgar iz
Kambreškega, ki je letos aprila na tekmovanju
mladih pianistov Primorske osvojila zlato
priznanje in Minka Markič iz Markičev.

Ker občina Kanal ob Soči sodeluje z nekaterimi občinami v Italiji in Avstriji, so bili na
proslavi prisotni predstavniki občine Sonnino
in Klein Saint Paul. Avstrijski predstavniki so
občinstvo razvedrili z vokalnim kvartetom, ki
je zapel nekaj pesmi.

Da bi bilo praznovanje tudi v duhu domačih
posebnosti in posebnežev, je na oder stopil

Pred občinstvo sta bila povabljena tudi
Nika Mori in Matija Jereb, mlada odbojkarja,
člana šolske odbojkarske ekipe, ki se je uvrstila v finale šolske odbojkarske lige.

Ni proslave brez slavljencev, zato so bila
najboljšim v občini podeljena priznanja in nagrade občine Kanal ob Soči. Več na 4. strani.

Pobratenje v Sonninu

>> Tina Gerbec, TIC

Tudi letošnje poletje bo v Kanalu
potekala odmevna prireditev, ki
je že lansko leto zaznamovala
razpoznavnost našega mesteca ob
reki Soči.
Gre namreč za Svetovni pokal v skokih
z višin, kjer tekmuje štirinajst skakalcev iz
različnih držav celega sveta. Poleg nam že
znanih obrazov, se nam bodo letos pridružili
tudi nekateri novi in nam zagotovili čudovit
dvodnevni adrenalinski spektakel.
19. svetovni pokal v skokih z višin Kanal
2006 se bo v Kanalu pričel z uradnim treningom v soboto 1. julija. V nedeljo 2. julija pa
bo samo tekmovanje in večerni zabavni program. Skakalci bodo v reko Sočo skakali z
višine 23 metrov. Ponovno pričakujemo tudi
mednarodno medijsko pokritost, saj bodo
tekmovanje predvajali tudi na RAI Sport
satelite. Za uspešno izvedbo vseh zastavljenih
aktivnosti se že vnaprej zahvaljujemo vsem
dosedanjih sponzorjem, predvsem pa glavnemu pokrovitelju HIT d.d. iz Nove Gorice.

04 Občinski nagrajenci

>> TIC Kanal

05 Malči Gabrijelčič
06 Turistično društvo Kanal
07 ŠKTD Levpa
08 Donacija Giuliane Zavadini
Caselli
09 Sto let bohinjske železnice
10 7 šrit
11 Telovadnica v Desklah
12 Razstava Jerneja Skrta
13 Razstava keramikov
Kanalski župan Miran Ipavec in sonninski župan Gino Cesare Gasbarrone sta v Sonninu podpisala pobratenje.
(Foto: Občina Kanal ob Soči)

14 Ustvarjalnost otrok

Občini Kanal ob Soči in Sonnino sta
po dveh letih prijateljskih stikov in
izmenjav v nedeljo, 28. maja na osrednjem trgu v Sonninu slavnostno
podpisali pobratenje. Za ta namen se
je v južno italijansko mestece odpravila 35 članska delegacija naše občine.
Prav tako nas je spremljal tudi briški
podžupan Aleš Simčič.

15 Kanalci drugi v ŠOL

Občina Sonnino se nahaja v provinci Latina in šteje 7.000 prebivalcev. Njena lega je
precej ugodna, saj sta tako Rim kot Neapelj v
njeni neposredni bližini. V mestu je še vidno
srednjeveško obzidje ter številne hiše in ulice,
ki jih obdaja pet mestnih vrat in stolpov, med
katerimi je najpomembnejši osrednji stolp
imenovan Antonelli. Okolica Sonnina je bogata
z nasadi oljk. Gojenje oljke ima tam tisočletno
zgodovino in predstavlja pomemben temelj
tamkajšnjega gospodarstva. Nadaljevanje je na
strani 3.

16 Taborniki
17 Balinarki državni prvakinji
18 ŠIKS 2006
19 Pogovor z Milanom
Berlotom


iz občinskih hodnikov

Rekonstrukcija državne ceste Tolmin - Nova Gorica skozi Deskle
Prvomajski prazniki so prinesli tudi
težko pričakovani začetek gradbenih
del na državni cesti skozi Deskle. Za
nadzor nad celotno gradnjo bo skrbel
DDC, občina Kanal ob Soči pa bo skrbela za dodatni nadzor nad gradnjo vodovoda.
Cestno podjetje Koper in Ginex International iz Nove Gorice sta zakopala najprej v
traso bodočega povezovalnega vodovoda od
vrtine v Globnem do Deskel. Trasa poteka v
telesu cestišča in sicer meter od roba cestišča.
Po načrtu bodo izvedena najprej vsa dela na
podzemnih vodih – najprej na levi strani vodovod od Globnega do črpalke Petrol, fekalna
kanalizacija od križišča Bevkove ulice do gostilne Zimic, in del meteorne kanalizacije, nato
pa po desni strani meteorna kanalizacija v celoti in elektro inštalacije za javno razsvetljavo.

Po končanih posegih v trasi pa bo cestišče
pričelo dobivati obliko bodoče moderno urejene ulice z urejenim pločnikom, tremi otoki
za umirjanje prometa, avtobusno postajo, izvozi z glavne ceste, križiščem z Bevkovo ulico,
parkiriščem ob črpalki Petrol in novo asfaltno
prevleko v celotni dolžini.

njihovih zemljišč. Želimo pa, da bi skupaj zmogli investicijo dokončati in prispevati k rešitvi
glavne prometne žile v kraju.

Dela potekajo po načrtu, vendar se zapleteni
izkopi šele pričenjajo, saj se bodo obnovljene
in nove komunalne inštalacije v samem naselju
prepletale z obstoječimi podzemnimi vodi in
velikokrat bo prihajalo do neljubih dogodkov, ki pa jih bomo skušali skupaj rešiti po
najboljših močeh.
Vsekakor pomeni gradnja tako zahtevnega
objekta veliko motnjo tako za udeležence v
prometu, kot za krajane, še bolj pa za lastnike
zemljišč, saj dela potekajo v neposredni bližini

Lokalne volitve 2006
>> Tina Pintar

Letošnjo jesen se bomo po štirih letih ponovno odpravili na volišča in volili predstavnike lokalne oblasti. Pozno jeseni bomo tako dobili nove občinske svetnike in
župana ali županjo občine Kanal ob Soči.
Ker je glasilo Most namenjeno obveščanju vseh prebivalcev v občini
Kanal ob Soči, smo se v uredništvu odločili, da namenimo nekaj prostora
tudi volilnim temam. Za volitve občinskih svetnikov in župana bomo tako
namenili nekaj strani jesenske številke glasila Most, ki običajno izhaja
konec septembra.
Vsaka številka glasila Most ima 2.500 izvodov, dobijo pa ga vsa gospodinjstva v občini brezplačno. To pomeni, da en izvod glasila Most
prebereta vsaj dva člana gospodinjstva.
Glasilo je nekoliko večjega formata kot običajne revije (visoko 33 cm,
široko 23 cm) in je natisnjeno v barvah. Za oglase imamo tako na voljo
30x20 cm prostora, ki pa si jih lahko ogledate samo v tiskani verziji (na
občini ali v javni knjižnici), medtem ko si lahko ostala besedila in fotografije ogledate na svetovnem spletu www.obcina-kanal.si (glasilo Most).
Za objavo volilnih programov strank in list ter imen kandidatov/kandidatk za občinske svetnike/svetnice in kandidatov/kandidatk za župana

ali županjo smo določili enotna pravila, ki so objavljena v tem in junijskem glasilu Most in na spletni strani občine Kanal ob Soči.
Registriranim političnim strankam, listam in kandidatom za župana
ali županjo je tako za predstavitev programa in kandidatov (stranke in
liste) na voljno največ polovica strani (15 x 20 cm), cena tega prostora pa
je 50.000 tolarjev skupaj z DDV (208,64 evrov). Samostojni svetniki se
lahko predstavijo največ na četrtini strani (15 x 10 cm) glasila Most. Cena
prostora za samostojne svetnike ali svetnice je 10.000 tolarjev skupaj z
DDV (41,72 evrov). Račun za objavo teh besedil mora biti poravnan do
določenega roka. Če račun ne bo plačan pravočasno, bomo v uredništvu
objavo zavrnili.
Sporočilo občanom skupaj s fotografijami pripravijo registrirane
politične stranke, liste, kandidati za župana ali županjo in samostojni svetniki ali svetnice sami. Člani uredniškega odbora glasila Most pri
pripravi tovrstnih besedil ne sodelujemo. Pripravljeno gradivo za objavo
v glasilu Most mora biti v cdr ali pdf formatu, ki je namenjen tiskanju.
Tako gradivo mora biti poslano po elektronski pošti (glasilo_most2003@
yahoo.com) s pripisom LOKALNE VOLITVE 2006 ali poslano na naslov
glasila Most (Trg svobode 23, 5213 Kanal ob Soči) s pripisom LOKALNE
VOLITVE 2006 do določenega roka. Če gradivo ne bo urejeno po zgornjih navodilih, bomo v uredništvu taka sporočila zavrnili.
Vrstni red sporočil posameznih registriranih v glasilu Most bo enak
kot na glasovalnih lističih, ki jih določi republiška volilna komisija.
Vse dodatne informacije o rokih oddaje besedil in načinu plačila
pokličite Tadeja Morija (05/398-12-00) ali pa mu pišite na naslov tadej.
mori@obcina-kanal.si.

Poletne prireditve v občini Kanal ob Soči
>> pripravila Tina Gerbec, TIC

JUNIJ
• nedelja, 25. junija: Koncert ob dnevu
državnosti: Turistično društvo Kolovrat Lig
• nedelja, 25. junija: Raft: Turistično društvo
Kanal
• nedelja, 25. junija: Odkritje spominske plošče
MSNZ v Logi pri Bodrežu – začetek vojne za
Slovenijo: OZVVS Kanal

JULIJ
• sobota, 1. julija: Svetovni pokal v skokih z
višin: občina Kanal ob Soči
• nedelja, 2. julija: Svetovni pokal v skokih z
višin: občina Kanal ob Soči
• petek, 7. julija: Turnir v malem nogometu v
Levpi: ŠKTD Levpa
• petek, 7. julija: Festival Kontrada: Kvinton:
Klub kanalske mladine



• sobota, 8. julija: Turnir v malem nogometu v
Levpi: ŠKTD Levpa
• sobota, 8. julija: Festival Kontrada: Grada
(Irska): Klub kanalske mladine
• nedelja, 9. julija: 4. kulturni dnevi pod
Globočakom: glasbeno srečanje: TRD
Globočak
• petek, 14. julija: Festival Kontrada: Klub
kanalske mladine
• sobota, 15. julija: Proslava ob 100. obletnici
bohinjske železnice: občina Kanal ob Soči
• sobota, 15. julija: Državno prvenstvo 4-kross v
Plaveh: ŠRD. Ložice
• sobota, 15. julija: Festival Kontrada: Klub
kanalske mladine
• sobota, 15. julija: Na ogled stalna razstava del
Rika Debenjaka do 15. avgusta: Galerija Rika
Debenjaka v Kanalu

• nedelja, 16. julija: Festival narodov: podpis
pobratenja z občino Sonnino, Italija: občina
Kanal ob Soči
• sobota, 22. julija: Turnir v badmintonu: ŠRD Ložice
• sobota, 22. julija: Festival Kontrada: Šukar: Klub
kanalske mladine
• sobota, 29. julija: Baklada na Soči: Turistično
društvo Korada Deskle
• nedelja, 30. julija: Festival narodov: Nizozemska:
občina Kanal ob Soči

AVGUST
• sobota, 5. avgusta: Lov na klena: Turistično
društvo Kanal
• sobota, 5. avgusta: Mednarodni balinarski turnir
za moške v Kanalu: Balinarski klub Kanal
• nedelja, 6. avgusta: Mušje dirka v Levpi: ŠKTD
Levpa

iz občinskih hodnikov

Županove vrstice
> Miran Ipavec

No, pa je tudi naša občina dobila
brata. S svečanim podpisom listine o
pobratenju smo se 28. maja na nepozabni prireditvi na glavnem trgu v
Sonninu zapisali v kroniko obeh mest
in v srca vseh prisotnih ljudi.
V Kanalu pa bomo pobratenje svečano podpisali 16. julija. Težko nam bo vrniti izkazano
gostoljubnost temperamentnim in prijaznim
Italijanom, a potrudili se bomo.
Na obiske pa ne hodimo samo mi. Goriško
je obiskala slovenska vlada in nam obljubila boljše čase, predvsem glede koncesije za
elektrarne in denarja za slemensko cesto. Minister za okolje in prostor Janez Podobnik se
je srečal s predstavniki občin in gospodarstva
v prostorih občine, priložnost pa je izkoristil
tudi za srečanje z iniciativnim odborom proti
gradnji daljnovoda v Avčah. Da ne bi bilo pomote: rešitev, ki bi gradnjo ČHE Avče znatno
zavlekla, ne podpiram.

leži podobna cementarna, kot je Salonitova.
Njihovi pevci so navdušili, vzdušje je bilo
slavnostno in nadvse prijetno.
Carta di Cividale iz Čedada pa pripravlja veliko mednarodno srečanje mladih iz 17 držav,
kjer smo vključeni tudi mi. Zadnjo soboto v
avgustu bo tako Kanal mednarodno mesto z
mladimi iskalci novih povezav in pomembnimi predavatelji.
V središču slovenske športne javnosti
pa bomo spet 2. julija, ko bomo gostili Svetovni pokal v skokih z višin. Poletje bo polno
številnih prireditev v okviru že uveljavljenih
festivalov. Ob stoti obletnici bohinjske
železnice se bo 15. julija v Kanalu za dobre
pol ure ustavil muzejski vlak. Moja trma in vz-

V Desklah gradbeniki že kažejo prve obrise
bodoče prometne ureditve kraja, kmalu se
jim bodo pridružili tudi stanovski kolegi na
gradbišču nove telovadnice. Zahvala gre vsekakor Salonitu, ki je znatno podprl to gradnjo v
skladu s sporazumom med občino in njim.
Tudi fasade stavb v središču Kanala postajajo lepše.Tako bo kraj privlačnejši za turiste.
Vsi zelo radi obiskujejo naše kraje, izjema so
le slovenske odbojkarske ekipe do 16. let, saj
so naši fantje nič kaj prijateljski. Vse so premagali in postali državni prvaki. Čestitamo.
Pa tudi 2. mesto v šolski odbojkarski ligi ni
slabo, kajne?
To in še kaj se je torej dogajalo pri nas v
zadnjem času. Vaš župan si bo svoje čevlje
kmalu sezul. Bodo za novega župana ali
županjo premajhni ali preveliki? Počakajmo
še malo, važno je le, da se bodo ti kraji in ljudje še naprej razvijali in živeli karseda dobro.
Z vsem pa ljudje tako ali drugače nismo vedno zadovoljni. Smo pač samo ljudje.

Na občinski proslavi, ki je tokrat izzvenela
malo drugače, so bili naši gostje tudi župan
Sonnina Gino Cesare Gasbarrone z delegacijo
in župan Klein St. Paula Hilmar Loitsch, kjer

Pobratenje
v Sonninu
>> TIC Kanal

trajanje, da proslava mora biti tudi v Kanalu
(protestno sem zapustil sejo), sta se izplačala.
Slovenske železnice bodo v obnovo železniške
postaje vložile 13 milijonov tolarjev. To je lepo!

Nastop odlične citrarke Katje Anderlič.
(Foto: Občina Kanal ob Soči)

domačim sirom in kruhom, žganjem, medico
in penečim vinom. Poleg tega so v Sonninu
blesteli tudi naši nastopajoči. Citrarka Katja
Anderlič je s svojim čudovitim glasom in z
mehkim zvokom citer pričarala nepozabno
vzdušje, harmonikarja Damjan in Sebastjan
pa sta poskrbela za pravi slovenski »žur«.

V večernih urah so se na glavnem trgu
Sonnina pripravile stojnice za pokušino
domačih dobrot — oliv, olivnega olja in
sira. Predstavili smo se tudi mi z medom,

Naslednjega dne so župani občin Kanal ob
Soči, Sonnino, Priverno ter občine Maenza v
svojih govorih poudarili pomen združevanja
različnih narodov, kot tudi združevanja in
povezovanja celotne Evrope. Pobratenje se je
zaključilo z branjem in podpisom sporazuma
o pobratenju v slovenskem in italijanskem
jeziku, izmenjavo daril ter z nazdravljanjem
s šestlitrsko penečo rebulo, ki jo je poklonila
občina Brda. Prijatelji iz Sonnina nas bodo
obiskali v Kanalu 16. julija, kjer bomo podpisali pobratenje tudi pri nas.

• sobota, 12. avgusta: Festival narodov: »Guča
pod šotorom«: občina Kanal ob Soči

• nedelja, 20. avgusta: Gledališče na Kontradi:
AGD Kontrada Kanal

• sobota, 2. septembra: Turnir v malem
nogometu (ekipe): ŠRD Ložice

• sobota, 12. avgusta: Mednarodni balinarski
turnir za ženske v Kanalu: Balinarski klub
Kanal

• petek, 25. avgusta: Gledališče na Kontradi:
AGD Kontrada Kanal

• sobota, 2. septembra: Mednarodni turnir
v balinanju za ženske: Društvo upokojencev
Kanal

Poleg samega pobratenja, ki je bil dejanski vzrok našega obiska, so izlet
popestrili tudi različni ogledi kulturnih znamenitosti. Ogledali smo
si znamenitosti večnega mesta Rima
in v družbi veleposalnika RS v Italiji
Andreja Capudra poslušali nekaj slovenskih narodnih pesmi, ki jih je zapel vipavski kvintet Ventus.

• sobota, 12. avgusta: Odbojka na mivki
(beach volley): Klub kanalske mladine
• nedelja, 13. avgusta: Tradicionalni skoki z
mosta v Kanalu: Turistično društvo
Kanal
• petek, 18. avgusta: Gledališče na Kontradi:
AGD Kontrada Kanal
• sobota, 19. avgusta: Košarkarski turnir trojk:
ŠRD Ložice

Bili smo tudi na prazniku bakel. Procesija se začne z mašo, pri kateri blagoslovijo
bakle, ki jih izročijo štirim vodjem. Ti ponoči
vodijo sprevod po sonninskih hribih. Ob
tem udeleženci pojejo in streljajo s puškami
v zrak.

• sobota, 26. avgusta: Odbojka na mivki:
Športno društvo Morsko
• sobota, 26. avgusta: Gledališče na Kontradi:
AGD Kontrada Kanal
• nedelja, 27. avgusta: Gledališče na Kontradi:
AGD Kontrada Kanal

SEPTEMBER

• sobota, 19. avgusta: Gledališče na Kontradi:
AGD Kontrada Kanal

• petek, 1. septembra: Otvoritev Kogojevih
dnevov: otvoritev pregledne razstave
akademskega slikarja Silvestra Komela:
Prosvetno društvo Soča (Podrobnejši program
je na strani 11.)

• nedelja, 20. avgusta: Srečanje krajanov v
Prilesju: Društvo upokojencev Deskle

• petek, 1. septembra: Turnir v malem
nogometu (ekipe): ŠRD Ložice

• nedelja, 3. septembra: Krajevni praznik v
Kalu nad Kanalom: krajevna skupnost in
turistično društvo
• nedelja, 3. septembra: Mednarodni
balinarski turnir za moške: Društvo
upokojencev Kanal
• sobota, 9. september: Gledališče na placu:
Ročinj (V primeru dežja bo prireditev 16.
septembra.)
• sobota, 16. septembra: Teniški turnir dvojic:
ŠRD Ložice
• sobota, 23. septembra: 3. pohod po poteh
1. svetovne vojne Kanal – Lig: Društvo
upokojencev Kanal



občinski praznik

Občina Kanal ob Soči je praznovala
>> Vanda Colja

Pino Auber je prejel priznanje
Priznanje občine Kanal ob Soči za leto
2006 je na predlog župana Mirana Ipavca prejel 68- letni upokojeni učitelj telesne vzgoje
Pino Auber iz Trsta. Je večkratni zmagovalec
skokov z mosta in človek, ki je k popularizaciji tega športa v Kanalu prispeval velik delež. V
Sesljanu in Trstu je sredi devetdesetih let vodil
brezplačne tečaje skakanja z deske za kanalske mlade fante. Ekipo Kanala je spremljal na
igrah brez meja na Malti in bil dober svetovalec. Prijateljstvo do Kanala pa dokazuje Auber
tudi drugače. Ob večjih dogodkih v Kanalu je
večkrat izvedel atraktivne skoke z mostu za
posebne goste. Predlog za podelitev občinske
nagrade so podprli tudi organizatorji skokov v
Kanalu Turistično društvo Kanal, PGD Kanal
in krajevna skupnost Kanal.

Priznanje tudi Radovanu
Kokošarju
Priznanje občine Kanal ob Soči je prejel
tudi Radovan Kokošar iz Medane, dirigent Pihalnega orkestra
Salonit Anhovo. Predlog je
pripravila krajevna skupnost
Anhovo – Deskle.

vestno beleži vse dogodke v društvu in v kraju
sploh. Aktivno sodeluje pri organizaciji kulturnih prireditev v kraju. Skrbi za obveščanje
krajanov in širše javnosti na področju kulture,
ki se dogaja v domačem kulturnem domu. O
kulturnih dogodkih svoje vtise velikokrat strne
v člankih, objavljenih v Našem listu in Mostu.
Če je potrebno, stopi tudi pred mikrofon.
Nepogrešljiva je pri organizaciji abonmajev,
razstav, koncertov, različnih gostovanj.

Nagrada za Franca Jerončiča
Skupina občanov Kanalskega Kolovrata je
kanalskemu občinskemu svetu poslala predlog za podelitev občinske nagrade Francu
Jerončiču iz Melinkov. Jerončič je v povojnem
obdobju polnih 60 let aktivno deloval na
gospodarskem, družbenem in kulturnem
področju v kraju in občini. Več let je vodil
Kmetijsko zadrugo Lig, sodeloval je pri ustanovitvi krajevne skupnosti Lig ter bil njen
svetnik, tajnik in predsednik. Organiziral
je gradnjo kulturnega doma Lig, pri njej pa
je tudi veliko prostovoljno delal. Bil je med

vojašnice na Kambreškem, ki so jo dobili
v upravljanje od ministrstva za obrambo
leta 2002. Člani veteranske organizacije so
z več kot 7000 urami prostovoljnega dela
uredili najprej notranjost dotrajanega in
precej uničenega objekta in ga leta 2003 ob
navzočnosti vidnih osebnosti lokalnega in
državnega vodstva, med njimi takratnega ministra za obrambo, predali namenu.
Poleg zagotavljanja prostorskih pogojev veterani skrbijo tudi za delovanje na družbenem,
kulturnem, športnem in družabnem področju.
So pomemben partner društvom in organizacijam v krajevnih skupnostih, v občini pa tudi
v krovni veteranski organizaciji. Leta 2001 so
bili sopodpisniki listine o sodelovanju veteranskih organizacij ZVVS, organizacij Sever in
TIGR ter ZZB NOB.
Vsako leto so aktivni sodelavci in udeleženci
spominskih slovesnosti na lokalni in državni
ravni. Najvidnejše so februarske proslave v
Morskem ob obletnici pohoda 30. divizije v
Slovensko Benečijo, novembrske komemoracije ob dnevu spomina na
mrtve, partizanske smučine v
Cerknem, zimski pohodi na
Porezen, pohod na Triglav, veteranske igre…

Kokošarjeva glasbena pot
OZVVS Kanal je združevaje zelo bogata in na našo srečo
nje enako mislečih pripadnikov
je zavila tudi v krajevno skuprazličnih formalnih in neformalnos Anhovo – Deskle. Od leta
nih skupin v 10-dnevni vojni za
1991 je dirigent in umetniški
Slovenijo. Premalo se zavedamo
vodja domače godbe Pihalnega
usodnosti vojne za Slovenijo juorkestra Salonit Anhovo. Ranija 1991 in prevečkrat njeno
dovan Kokošar se že od vsega
vrednost ocenjujejo le v številu
začetka zavzema za nenehno
dni, kolikor je trajala. Premalo
dvigovanje kvalitete orkestra.
poudarjamo in gojimo vredDanes orkester šteje 50 članov.
note, za katere so se zavzemali
Porastu števila članov botruje
naši starši, prijatelji, znanci,
predvsem dobro delo z mladimi
krajani, občani. Premalo se
v domači godbeniški šoli. Pod Na občinski proslavi so bila podeljena priznanja, nagrade in plaketa z leve proti desni
zavedamo pomena svobode,
Kokošarje, Pinu Auberju, Danili Schilling, Francu Jerončiču, Jožetu Veluščku,
njegovim vodstvom se orkester Radovanu
saj se današnjim generacijam
predstavniku Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo in Miranu Ipavcu.
udeležuje raznih prireditev, feszdi samoumevna. Prav je, da
pobudniki za gradnjo povezovalne ceste
tivalov ter srečanj pihalnih orkestrov v širši
veteranom vojne za Slovenijo območnemu
Kanal-Čolnica_Lig. Razvil je idejo in dal pobugoriški regiji ter v zamejstvu. Gostovali so tudi
združenju Kanal ob 15-letnici vojne za Slovendo za malo obmejni prehod v Britofu. Zastavil
v Franciji, Španiji in tako se uresničujejo želje
ijo izrečemo priznanje, predvsem pa iskreno
je vprašanje zaposlitvenih zmožnosti v Ligu,
vseh godbenikov po igranju na večjih festivazahvalo za vsako njihovo dejanje, ki je prispekar je privedlo do ustanovitve obrata Iskre.
lih v tujini.
valo k osamosvojitvi Slovenije in graditvi naše
Zastavil in vodil je projekt Pašne skupnosti
državnosti. Prav pa je tudi, da poskrbimo, da
Lig. Bil je sopobudnik in več let sodeloval pri
S ponosom se lahko Radovan Kokošar,
bodo naši zanamci znali vrednotiti njihova
organizaciji praznika kostanja, kjer še danes
dirigent in umetniški vodja Pihalnega orkestra
prizadevanja.
aktivno sodeluje z razstavo, nasveti in deSalonit Anhovo, ozira na prehojeno pot. Na
lom. Je predsednik zveze borcev Lig. Je član
njegov prispevek k umetniški rasti, razvoju
Plaketa županu Miranu
turističnega društva Kolovart Lig, član lovske
ter ohranjanju slovesa uspešnega pihalnega
Ipavcu
družine
Kanal,
član
Rezbarskega,
intarzijskega
orkestra pa smo ponosni tudi v krajevni
in restavratorskega društva Solkan. V zadnjih
skupnosti Anhovo – Deskle, so nenazadnje
Letošnja posebnost med dobitniki priznanj
letih je ustvaril mnogo skulptur in uporabnih
zapisali v predlogu za dobitnika občinskega
in nagrad pa je bil prav gotovo župan Miran
lesnih izdelkov, ki jih uspešno razstavlja doma
priznanja.
Ipavec. Prejel je plaketo Janko Premrl Vojko,
in v Italiji.
ki mu jo je podelilo območnega združenja
Danila Schilling je prejela
ZB NOV Nova Gorica. V imenu združenja
OZVVS je prejelo nagrado
nagrado
mu je plaketo podelil Drago Požar. Župan
se je vedno odzval na vsako borčevsko vaNagrado občine je prejelo območno
Danilo Schilling iz Deskel je za nagrado
bilo, pozdravnih govorov se ne otepa, je
združenje Veteranov vojne za Slovenijo Kanal,
občine predlagala krajevna skupnost Anhovo
pravi rodoljub, iskren zagovornik gibanja OF
ki je bila ustanovljena 1999 in šteje 185
– Deskle. Delavskemu prosvetnemu društvu
in partizanskega bojevanja. Zavzema se, da bi
članov.
Svoboda se je Schillingova pridružila leta
kanalska in desklanska osnovna šola dobili
1982 in mu še vedno ostaja zvesta. Skoraj vsa
povrnjeno ime po narodnih herojih Veluščku
Najbolj odmevna akcija v letih orgata leta opravlja v društvu tajniška dela. Ves čas
in Srebrniču, so še zapisali v obrazložitvi.
niziranega delovanja je ureditev opuščene



pogovor z ...

Malči Gabrijelčič, nacionalna
predstavnica v Eurojustu
>> Vanda Colja

Malči Gabrijelčič iz Anhovega se je po več kot dveh desetletjih dela v novogoriških pravosodnih vodah uspela
prebiti kot nacionalna predstavnica v Eurojust, to je samostojen organ Evropske unije na področju pravosodnega sodelovanja. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
je to mesto zasedla Barbara Brezigar, ki pa je lansko leto
postala generalna državna tožilka Republike Slovenije.

zadeve v Haagu kot tudi na delo v domovini. Da se ohranjajo stiki z
domačimi organi, delajo štiri tedne v Haagu, peti teden pa vsak v svoji
domovini. Temu rečejo domači teden. Takrat pripotuje Gabrijelčičeva
domov in se ukvarja z različnimi zadevami na slovenskih tožilstvih.
Uro in pol leta z letalom od Haaga do doma najraje uporablja beneško
letališče, kjer lahko izbira čas leta tri krat dnevno. Včasih pa se potovanja loti kar sama z avtomobilom.

Malči Gabrijelčič je osnovno šolo obiskovala v Desklah. Danes se
otroških let spominja z veseljem. Pravi, da je bilo v tej šoli lepo. Med
vrstniki je izstopala z odločnim značajem in temnimi zvedavimi očmi.
Pot jo je vodila v novogoriško gimnazijo, kjer pa vsa štiri leta ni gojila
posebnih želja o tem ali onem poklicu. Pristala je na pravni fakulteti v
Ljubljani, ki je bila zanjo, kot se je izkazalo na novogoriškem tožilstvu,
kjer je našla zaposlitev, zaradi naravnih sposobnosti in karakternih lastnosti, pravi izbor. Polna življenjskega veselja in zagrizenosti za vsako
delo, ki se ga je lotila, največkrat je delala cele dneve, poleg tega pa
je bila vedno dosledna in polna novih idej ter prepričljiva, je za seboj
potegnila veliko ljudi. Dolgo let je bila okrožna državna tožilka, pred
dvema letoma pa je postala višja državna tožilka. Kar osem let je bila
vodja okrožnega državnega tožilstva.

Delovni dan v Haagu je odvisen od utečenega razporeda evropske
tožilske ustanove Eurojust, na katerega Gabrijelčičeva ne more vplivati.
Dva krat tedensko zaseda kolegij Eurojusta z vsemi 25 nacionalnimi
predstavniki, in sicer redno ob torkih popoldan in četrtkih zjutraj.
Posvetovanja trajajo poprečno več kot tri ure. Običajno začnejo z
obravnavanjem konkretnih zadev posamezne države. Vsak nacionalni
predstavnik predstavi svoj primer, zatem poteka razprava o pravnih
vprašanjih, ki so vezana na konkretno zadevo. Nato razpravljajo še

Delovni dan v Eurojustu je razdeljen na dva dela

Sodelovala je na številnih mednarodnih konferencah, se udeleževala
izobraževanj, strokovnih srečanj izven Slovenije; v Dublinu, Capetownu,
Parizu, Bruslju, Helsinkih, Amsterdamu, Rimu, Budimpešti, na Dunaju
in pridobivala znanja ter gojila željo po delu na področju kazenskega
prava.
Sicer pa je gospa Gabrijelčič prijetna sogovornica. Prepričala me je,
da je njeno življenje zaradi zahtevnih in odgovornih delovnih nalog
zelo razgibano, hkrati pa tudi, da jo privlačijo skrajnosti. Najbolj me je
presenetilo, s kakšno umirjeno govorico in vedrino v isti sapi pripoveduje o sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev. Navdušena in z
iskrenim nasmeškom na obrazu govori o nalogah, ki se jih je lotila brez
strahu, torej pogumno in odločno, prepričana sama vase. Preprosto
povedano, gospa Gabrijelčič vzbuja občudovanje, saj jo v življenju po
mojem mnenju malo katera zadeva spravi iz tira.
o splošnih zadevah, ki se tičejo vseh držav Evropske unije. Da ne bi
razpravljali vsi o vseh vprašanjih, deluje trinajst skupin za različna
področja. Te raziskujejo zadeve in pripravljajo
gradivo ter predloge o določenih tematikah.
Lansko leto je Barbara Brezigar postala generalna državna tožilka Republike Slovenije, kar Eurojust je bil ustanovljen zato, da Malči Gabrijelčič sodeluje v treh skupinah in
sicer v skupini za odnose s tretjimi državami,
je pomenilo, da je postalo delovno mesto naciobistveno olajša in pospešuje reševanje v skupini za obravnavanje vseh oblik kaznivenalne predstavnice za Slovenijo v Haagu prosto.
kazenskih zadev v Evropi. Zelo ga dejanja goljufije vključno z davčnimi ter v
Po dolgem premlevanju in zbiranju informacij o
tem delu se je Gabrijelčičeva prijavila na razpis za pomembno je, da se lahko koordinira skupini, ki se ukvarja s splošnimi vprašanji
obravnavanja zadev in organizacijo dela na
slovensko nacionalno predstavnico v Eurojustu. zadeve že na začetku reševanja.
področju izobraževanja, planiranja in prirejanja
Preden je prišla prijava na glasovanje v slovendrugih srečanj.
ski državni zbor, je morala njena vloga skozi
številna sita slovenskih inštitucij, tudi skozi roke predsednika države,
Ko kolegij ne zaseda, je delovni dan nacionalnega predstavnika
nakar je bila 22. junija 2005 izvoljena za nacionalno predstavnico. Zelo
deljen na dva dela. Nacionalni predstavniki se sestajajo med seboj
se je razveselila izvolitve. Pomenila ji je nov izziv in zmago v njenem
in rešujejo zadeve, ostali del dneva pa je namenjen delu na področju
življenju, ki jo je napolnila s svežimi močmi in voljo.
skupin, kjer poteka cela kopica sestankov in priprav gradiva za kolegij.
Delo je med nacionalnimi predstavniki enakovredno razporejeno. PoO sprejemu prvi dan v Haagu na Eurojustu gospa Gabrijelčič
leg tega pa sodelujejo tudi na številnih seminarjih v drugih državah,
govori v superlativih. Pozdravit in predstavit se je prišlo skoraj vseh
kjer predstavljajo svoje delo.
štiriindvajset nacionalnih predstavnikov. Ta dan se ji je zapisal globoko
v spomin kot eden najprijetnejših dogodkov v ogromni poslovni stavbi,
ticoč kilometrov daleč od doma, med ljudmi najrazličnejših govoric.
Malči Gabrijelčič se rada vrača domov
Jezik, to je angleščina, pa Gabrijelčičevi nikoli ni povzročal težav, kar ji
Malči Gabrijelčič je zelo ponosna na svoj domači kraj Anhovo in
pripomore, da se ne srečuje z ovirami ali zadrego na strokovnem niti na
na Slovenijo. Zelo rada se vrača domov, kjer preživlja prijetne urice v
komunikativnem področju. Ko je naslednji dan že sedela v veliki sejni
krogu domačih in prijateljev. Z veseljem se udeležuje raznih srečanj in
dvorani na delovnem mestu, so bili obrazi njenih sodelavcev že znani,
dogodkov, na katere je povabljena v krajevni skupnosti Anhovo-Deskle
tako da se je počutila prijetno.
ali občini Kanal ob Soči. Tako se je pred kratkim z veseljem udeležila
občinske proslave, kakor tudi zaključne prireditve, valete, devetošolcev
Nacionalni predstavniki v Eurojustu so koordinatorji podpore
Deskle, kjer so jo povabili kot članico sveta zavoda OŠ Deskle.
sodelovanja domačih pristojnih organov s tujimi. Delo je vezano na

Malči Gabrijelčič izvoljena za štiri leta



zgodilo se je

Očistil krajevno skupnost
>> Alenka Hvala

Sončen 22. april, mednarodni dan
zemlje, je bil kot nalašč zato, da
smo člani turističnega društva in
krajevne skupnosti Kal nad Kanalom že drugo leto zapored pljunili
v roke.
Zbrali smo se na šolskem igrišču, si razdelili plastične vreče in »teren« ter se odpravili
na čistilno akcijo. Temeljito smo počistili
okolico Kala in njegovih zaselkov, posebne
pozornosti pa so bile tudi letos deležne vse
glavne ceste v vas. Ob cestah se je od zadnje akcije nabralo kar nekaj avtomobilskih

delov, koles, stekla, polivinila, gum in plastike. Čistilci smo ugotovili, da ni bila žeja pri
Slovencih v minulem letu nič manjša, saj v
naravo odvrženih pločevink tudi letos ne bi
mogli prešteti. Akcija je tekla hitro, za kar je
poskrbelo nekaj članov, ki so s prikolicami in
traktorji sproti odvažali nabrano navlako na
za to določeno mesto.
Tudi letošnja čistilna akcija je uspela, želimo
pa si, da bi se ekološka ozaveščenost ljudi
izboljšala, saj mora biti čista narava skrb vseh
nas. Sami moramo poskrbeti vsaj za tisti del
okolja, na katerega lahko vplivamo. To pa je čim
manj odvržene nesnage tja, kamor ne sodi.

Novo vodstvo TD Kanal
>> Darja Skrt

Decembra 2005 je na občem zboru
kanalskega turističnega društva postala nova predsednica Vanja Cotič. Ker
smo želeli zvedeti kaj več o načrtih
društva za letošnje leto, smo jo povabili na razgovor.

Društvo tudi spodbuja k urejanju okolice.

»Začeli smo s spomladansko
čistilno akcijo, ki smo jo izvedli
18. marca. Z veseljem lahko rečem,
da se je akcije poleg članov našega
društva udeležilo kar nekaj članov
ostalih društev. V veliko pomoč
pri odvažanju smeti v pripravljene
zabojnike pa so nam bili člani
Prostovoljnega gasilskega društva
Kanal. V veliki meri smo očistili
bregove reke Soče od Ajbe do Morskega, skupina ljudi pa se je lotila tudi
čiščenja kampa. Opazili smo, da ima
ta akcija vidne rezultate, saj je z leti
smeti vseeno nekoliko manj. Ljudje Rezultat letošnje čistilne akcije v Kanalu.
smo pač različni. Upamo, da se bo (Foto: TD Kanal)
marsikdo ob pogledu na očiščeno
strugo premislil in ne bo pustil smeti in odokolja za leto 2005. Nato smo podelili še dve
padkov kar tam nekje sredi lepega soškega
priznanji za najlepše urejeno stanovanjsko hišo
kamenja. Ker bomo čistilno akcijo imeli tudi
v Kanalu in v Gorenji vasi.«
v letu 2007, vas že sedaj prav lepo vabim, da
se nam pridružite.«
Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Datum:
od marca do
septembra
13. marec ob 9. uri
6. aprila

22. aprila
maja
25. junija ob 16. uri
13. avgusta ob 16. uri
2. september ob
13. uri
27. decembra ob
18.30



Prireditev ali akcija
ocenjevanje okolja za leto
2006
čistilna akcija 2006
podelitev priznanj
Ocenjevanja okolja za leto
2005
predavanja o rožah
čistilna akcija v kampu
otvoritev kampa
Raft 2006 – spust po Soči od
Kanala do Plavi
tradicionalni skoki z mosta
lov na klena 2006
novoletno srečanje krajanov
2006

Kresovanje
nekoliko
drugače
>> Alenka Hvala

»Seveda. Naš cilj je tudi, kako čim lepše
urediti naše okolje, zato smo 6. aprila imeli v
Gostišču Križnič predavanje o sajenju, gojenju
in obrezovanju vrtnic. Po predavanju pa smo
si ogledali rezultate akcije ocenjevanja našega

Turistično društvo je aktivno že
celo leto. Katere akcije ste letos že
pripravili?

Letošnji načrt dela TD Kanal

Za delo so poprijeli vsi. (Foto: Tone Levpušček)

»Z veseljem lahko povem, da je naša internetna stran v pripravi. Upam, da bo delovala
že okoli 20. junija. Na njej boste našli podatke
o našem društvu, opis vseh naših dolgoletnih
akcij, načrt dela za letos, opis akcij, ki smo
jih izvedli letos in povabilo na naslednjo prireditev.
Kar pa se prireditev tiče je naša prva
naslednja akcija že juniju in sicer je to »Raft
2006«. Z rafti se bomo tudi letos spustili od
Kampa Korada v Kanalu do Plavi. Začetek
spusta bo ob 16. uri, trajal pa bo dokler ne
pridejo vse rafti na cilj. Pridite si ogledat in
mogoče vas bo zamikalo, da se nam naslednje
leto pridružite.«

Člani Turističnega društva Kal
nad Kanalom smo se veselili zadnjega konca tedna v aprilu, saj sta
nas čakala dva prijetna dogodka.
V soboto naj bi izvedli tradicionalni pohod Za Jurjevo na Lašček,
v nedeljo pa naj bi skupaj s krajevno skupnostjo organizirali veliko kresovanje.
Vendar pa nas tokrat naš patron sveti Jurij ni razveselil z vremenom, kakršnega smo
si želeli. Ker bi tradicija izgubila svoje dobro
ime, če bi ostali doma, smo odmislili neprijazno vreme in se podali na pot. Dobre volje
smo zapustili vas in se po gozdni poti začeli
vzpenjati proti dobro uro in pol oddaljenemu
cilju. Tudi dež, ki nas je pozdravil na vrhu,
našega razpoloženja ni uspel pokvariti. Ob
sestopu smo naredili še krajši postanek pri
Presečinku, vaščanu, ki s svojo ženo živi v idili
pod vrhom Laščka, daleč od civilizacije, ki
smo je navajeni.
Tudi nedeljski dež je bil slabo znamenje.
V Pertovtovi vasi zaselka Vrhavč nas je čakala
pripravljena velika grmada, ki bi jo morali v
noči na 1. maj samo še prižgati. »Bo ali ne bo
vreme dopustilo, da bi izvedli kresovanje?«
smo se spraševali. Pod večer je padla odločitev
– namesto načrtovane prireditve na prostem
bo družabno srečanje krajanov v šoli. Zbralo
se nas je lepo število najmlajših in starejših.
Tisti vmes so bili bolj pogumni in se slabega vremena niso ustrašili. Osnovnošolci so
namreč poskrbeli, da krajevna skupnost Kal
nad Kanalom tudi letos ni ostala brez tradicionalnega kresa. Na Stražnci so ognjeni zublji
veselo zaplapolali v počastitev prazniku.
Druženje ob hrani, pijači, glasbi in pogovorih se je zavleklo pozno v noč. Grmada na
Vrhavču pa bo počakala kresne noči, ko bomo
preverili, ali legenda o praprotnem semenu
v čevlju drži. Kdo ve, morda pa bo takrat
potrjeno, da s takšnim semenom v čevlju
slišiš, o čem se pogovarjajo živali.

>> Miran Pregelj

Tokrat se nam predstavlja Športno kulturno turistično društvo Levpa, eno
aktivnejših društev v občini Kanal ob
Soči. Društvo šteje okrog 215 članov
in prireja številne aktivnosti. Delujejo
od leta 2000, v register društev pa so
se vpisali leta 2002.
Večino svojih aktivnosti izvajajo na že prej
zgrajenem športnem igrišču, ki so zgradili
pred približno dvema desetletjema s pomočjo
občine Kanal ob Soči in podjetja Salonit
Anhovo. Nahaja pa se med vasjo Levpa in
Bizjakom. Igrišče so po letu 2000 dodatno
opremili z zidovi, ogradili z mrežo, postavili
so tudi oder za nastope glasbenih skupin
in druge prireditve. Igrišče je opremljeno z
mrežo za tenis, mrežo za odbojko, nogometnimi goli, nova pridobitev so tudi košarkaški
koši. Nad igriščem so postavili leseno brunarico s pokritim dvoriščem, kjer so mize in klopi.
Tu je tudi steza za petonko, ta igra je podobna
balinanju, vendar so manjše dimenzije igrišča.
Poskrbeli so seveda tudi za zunanje toaletne
prostore.

zgodilo se je

ŠKTD Levpa Četri pohod Kje so

tiste stezice
>> Davorina Šuligoj

»Končno se zopet nekaj dogaja na
vašem koncu,« je pripomnil eden
od obiskovalcev že četrtega pohoda Kje so tiste stezice.
Prijazno vreme je tudi letos zvabilo v
športni park Levpa precejšnje število pohodnikov, našteli smo jih več kot 400. Nekateri so
nas obiskali prvič in navdušeni nad čudovito
naravo ter traso pohoda zatrdili, da bodo še
prišli. Veliko »hribolazcev« ima že štiri žige
našega društva v svoji pohodniški izkaznici in
pravijo, da se je vredno podati na prepredene
vaške poti, na že skoraj pozabljene stezice
ter kolovoze. Tudi organiziranim skupinam,
največja je štela 84 pohodnikov, ni bilo
dolgčas, kajti v dobri družbi je bila hoja v naravi še lepša. Prav prijetno so me presenetili
tudi obiskovalci, ki so se kljub letom (verjetno bi jih našteli kar veliko), podali na daljšo,
21 km turo. In tudi tisti, ki so si izbrali krajšo

9,5 km turo so ugotovili, da je teren precej
razgiban s številnimi klanci in spusti ter z le
redkimi ravninskimi odseki.
Organizatorji prireditve, domačini in aktiv
podeželskih žena, so se potrudili kot vedno
doslej in pripravili izdatno pogostitev po
vaseh ter poskrbeli za porabljene kalorije. Na
cilju smo se okrepčali z enolončnico, ki se je ni
nihče branil, kajti čakal nas je drugi (mogoče
še težavnejši) del, zabava s skupino 7 šrit, ki
je doživela premiero na domačem odru. Da
se je vzdušje še stopnjevalo, je poskrbel aktiv
podeželskih žena, ki se je z ugodno lokacijo
pri razstavi in prodaji domačega peciva precej
razživel.
Kljub številni udeležbi je naš pohod
ohranil domačnost in je tako kot vedno doslej
tudi letos navdušil. Naj vam prišepnem, da se
bomo potrudili, da bo tudi v prihodnje tako.

Vse te pridobitve pa seveda ne bi izpeljali,
če v društvu ne bi bilo toliko aktivnih članov,
ki so s številnimi delavnimi akcijami in prostovoljnim delom pripomogli pri gradnji tega
kompleksa.
Pred brunarico se ob lepšem vremenu člani
društva srečujejo in tam se porajajo nove ideje
za še pestrejše delovanje društva. Seveda med
drugim si zelo želijo postaviti večnamenski
prostor pod igriščem, kjer bi lahko ponudbo
društva še povečali, saj v zimskem času in
slabem vremenu težko izvajajo svoje aktivnosti. Za ta večnamenski prostor pa bo seveda
potrebna širša podpora skupnosti, kot občine
pa tudi regije, saj se tudi sami zavedajo, da
finančni zalogaj presega bilanco društva.

Domače dobrote
Kot je razvidno iz imena, društvo združuje
veliko aktivnosti na različnih področjih. Naj
začnemo s pohvalo in zgleda vrednim aktivom kmečkih žena, ki pomaga pri večini
društvenih aktivnostih.
Članice aktiva kmečkih žena za prireditve
napečejo veliko peciva, pripravijo domače
jedi in pijačo. S tem predstavljajo, kaj so žene
v preteklosti počele za potešitev gurmanskih užitkov. Članice večkrat razstavijo jedi,
pripravijo kuharske tečaje in tečaje peke peciva, saj le tako bodo ohranili tovrstno kulturno
dediščino na tem območju. Njihove dobrote
smo imeli priložnost poskusiti tudi na 4. tradicionalnem pohodu Kje so tiste stezice. Zanje
se je bilo potrebno kar podvizati, saj se je pred
stojnico nabrala množica, ki jih je zaskominalo po skoraj že pozabljeni domači hrani.
Ta se zadnje čase zaradi obujanja zdravega
načina življenja spet vrača na naše mize. Aktiv
kmečkih žena skrbi tudi za rekreacijo, saj imajo v zimskem času organizirano telovadbo za
članice.

Organizatorji so poskrbeli, da so pohodniki sproti obnavljali porabljene kalorije. (Foto: Davorina Šuligoj)

Zdravo telo
Športna sekcija društva skrbi za razvijanje
nogometa, tenisa, odbojke, kolesarjenja in balinanja. Za vse te aktivnosti poskrbijo tudi tečaji,
ki jih prostovoljno priredijo znani in tudi manj
znani slovenski športniki.
Seveda pa na koncu ne smemo iti mimo prireditev samega društva. Med najpomembnejše
lahko naštejemo tradicionalni pohod Kje so tiste
stezice, ki ga organizirajo vsako leto na soboto
blizu njihovega krajevnega praznika, ki je 24.
maja. Pohoda se v velikem številu udeležujejo
pohodniki in planinska društva iz širše Slovenije.
Nato je tu še tudi dvodnevni nogometni turnir s
številnimi ekipami, celo iz Ljubljane in Mengša,
ki bo letos 7. in 8. julija 2006. Zaključek turnirja
je veselica in ples s priznanimi glasbenimi skupinami. Na snežnico je v cerkvi Mariji Snežni v
Nadavčah maša ob tem cerkvenem prazniku.

Prav na ta dan v začetku avgusta pa je
društvo obudilo še eno v preteklosti že
opuščeno prireditev - mušje dirke. Na ta
dan tekmujejo nekdaj domače tovorne živali
- muši, sedaj pa redkeje zastopane živali v
kmečkih hlevih. Mogoče gre tudi tu za boj za
ohranitev nekdanje kulturne dediščine, ki jo
nekateri mestni ljudje ne razumejo, saj so se
preveč oddaljili od narave.
Za konec pa naj povemo še to, da znajo
poskrbeti znotraj društva tudi za kulturo,
saj gostijo razne gledališke skupine, glasbene ustvarjalce, od kantavtorjev do pevskih
zborov, decembrsko miklavževanje. Organizirajo enodnevne in večdnevne izlete
(Kornati, Bosna, Novi Sad, Beograd, Planica…). Še veliko stvari je, o katerih bi lahko
pisali, vendar s povabilom v te kraje, jih raje
odkrite sami.
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Občina kupila trgovino
>> Tone Levpušček, KS Kal nad Kanalom

V petek, 19. maja smo proslavili
dolgoletna prizadevanja krajevne
skupnosti Kal nad Kanalom, da bi celotna večnamenska stavba v Kalu nad
Kanalom spet prešla v občinsko last.
Celotna večnamenska stavba, vključno s
prostori trgovine in skladiščem, ki ga je leta
1979 zgradil Odbor za odpravo posledic
potresa za potrebe trgovine, pošte, krajevnega
urada in za potrebe krajevne skupnosti, je bil
do leta 1988 družbena lastnina, v uporabi kra-

jevne skupnosti Kal nad Kanalom. Leta 1988 je
takratno trgovsko podjetje Goriška p.o. Nova
Gorica pridobilo lastništvo prostorov trgovine
in skladišča na podlagi menjalne pogodbe
med občino Nova Gorica in podjetjem Goriška
p.o.. Ko je Goriško kupil Mercator, je ta avtomatsko postal tudi lastnik trgovine. Vsa ta leta
Mercator ni vlagal v vzdrževanje stavbe, zato
je ta v zelo slabem stanju in tudi usoda trgovine z mešanim blagom je bila negotova, saj je
imela trgovka sklenjeno najemno pogodbo z
Mercatorjem d.d..
Na pobudo sveta KS Kal nad Kanalom in
ob soglasni podpori občinskih svetnikov je
občina konec leta 2005 odkupila od Mercatorja prostore trgovine in skladišča za sedem
milijonov tolarjev.
Na slovesnosti se je predsednik sveta KS
in občinski svetnik Bruno Colavini, ob prisotnosti podžupana Jožefa Kralja, nekaterih
občinskih svetnikov in svetnic, svetnikov krajevne skupnosti in velikem številu domačinov
zahvalil občinski upravi in svetnikom za trud
in podporo pri odkupu prostorov.

njem skladišču trgovine, že prej pa je občina
s trgovko Irmo Lipičar sklenila najemno
pogodbo za nedoločen čas in ji tako olajšala
poslovanje, ki je vse prej kot lahko, o čemer
priča tudi dejstvo, da je to edina trgovina, ki
se je ohranila na celotnem območju banjške
planote. Ob tej priložnosti se je Irma Lipičar
zahvalila vsem, ki so si prizadevali za odkup
in tudi vsem svojim strankam za zaupanje.
Podžupan Jožef Kralj je obljubil tudi vlaganja v vzdrževanje objekta; že letos pa načrtuje
zamenjavo dotrajane azbestcementne kritine.
Ob pogostitvi, ki sta jo pripravila krajevna skupnost in turistično društvo, smo
bili vsi enotnega mnenja, da je sedaj usoda
večnamenske stavbe, v katerem so tudi
prostori krajevne skupnosti, večnamenska
dvorana, prostori za civilno zaščito, krajevni
urad, telefonska centrala in prostori za potrebe
potujoče pošte, veliko bolj svetla.

Maj v
znamenju
kulture
Odprto srce nekdanje
prebivalke Anhovega
Večnamenska stavba v Kalu nad Kanalom je spet prešla
v občinsko last. (Foto: Tone Levpušček)

Ob tej priložnosti sta podžupan in
predsednik KS Kal nad Kanalom mladini
predala ključe mladinske sobe, ki je v nekda-

>> Alenka Hvala

Starejši prebivalci se bodo morda spominjali male deklice, ki je pred vojno
stanovala v prostorih današnje uprave Salonita Anhovo, Giuliane Zavadini
Caselli, hčerke takrat glavnega inženirja v tovarni.
Danes živi v Rimu. Po mnogih letih je
obiskala kraj, kjer sta z bratom preživljala
otroštvo in na katerega je še vedno globoko
navezana. Napisala je knjigo spominov in jo
dala na razpolago za dobrodelne prispevke
obiskovalcem na otvoritvi zgodovinske
razstave z naslovom Ljudska arhitektura v
Posočju v Gorici. Zbrani znesek je bil na željo
donatorice podeljen socialno ogroženi družini
iz občine Kanal ob Soči.
Humanitarno gesto je vodil umetnostni
zgodovinar dr. Gabriele Angeli, ki je tudi zbral
dokumente in postavil razstavo ob 80. obletnici družbe A.T.E.R., družbe za stanovanjsko
gradnjo za območje italijanske goriške regije v
Gorici. Pri urejanju iz Trsta prejetih predvojnih
arhivov je namreč naletel tudi na slike in dokumente v zvezi z našo tovarno ter načrte za
stanovanjsko gradnjo v Desklah, ki jih je med
ostalim tudi vključil v razstavo.
Na otvoritvi razstave zbran znesek v višini
skoraj 600 evrov je bil podeljen otrokom
socialno ogrožene družine, ki ne želi biti imenovana. Izbor je bil narejen v sodelovanju z
županom in podžupanom kanalske občine,
predsednikom krajevne skupnosti Deskle
– Anhovo in ravnateljem ter socialno delavko



OŠ Deskle. Ravnatelj Vojko Simčič je poudaril pomembnost enakih možnosti za razvoj
otrok, predvsem pa obiskov otrok v šoli v naravi. Znesek je bil nakazan neposredno šoli za
potrebe otrok za doplačilo obroka, šolo v naravi in za druge potrebe.
Donatorka Giuliana Zavadini Caselli pa je
za to priložnost poslala pismo: »Zadovoljna in
srečna sem, da je moja skromna vsota, zbrana z
mojo pripovedjo o otroštvu, včeraj, namenjena
otroštvu danes, to je otrokom, ki me v spominu
popeljejo v naša leta osnovne šole v Anhovem
in na Gorenjem polju. Nepozabna leta, ker so
dejansko nepozabna zame in za mojega brata,
kraji, kjer smo živeli in ljudje, s katerimi smo delili učne napore in osnovne življenjske predstave
v prvih šolskih letih, srečo v skupnih igrah, vendar žal tudi grenkobo in težave strašnih vojnih
dogodkov. S srcem se pogosto vračam v Anhovo
in srčno želim vsem vam leto sreče. Posebno
voščilo otrokom. Iskrena hvala županu Miranu
Ipavcu in podžupanu Jožefu Kralju za njihovo
razpoložljivost in dovzetnost. Vama, dragi Tanja
in Danila Schilling, ki sta si občutljivo prizadevali v tej priložnosti, iskrena hvala in kdo ve,
morda ‘na svidenje!’. Naj Soča teče radostno in
mirno med vašim in našim ozemljem pod skupno
evropsko zastavo!«

Maj, za mnoge najlepši mesec
v letu, je prebivalcem Kala nad
Kanalom in bližnje ter daljne okolice podaril kar dva kulturna dogodka.
Župnijska cerkev v Kalu nad Kanalom
je prvo majsko nedeljo nudila gostoljubje
združenim cerkvenim pevskim zborom
Trnovsko – Banjške planote. Na koncertu so
se poleg domačega cerkvenega pevskega zbora predstavili še pevci iz Lokovca, Banjšic, Bat,
Grgarja in Ravnice, ki so pod vodstvom Jerice
Česnik in ob zvokih orgel organista Bernarda
Bizjak, poslušalce navdušili z doživeto in lepo
odpetimi cerkvenimi pesmimi.
Dva tedna kasneje pa so župnijsko cerkev
napolnili ubrani glasovi pevcev MPZ Kazimir Nanut Kanal, Vokalne skupine Ročinj in
MePZ Jože Srebrnič Deskle, ki so jim pečat dali
solistki Marjetka Luznik in Mojca Jerončič, organistka Mirjam Furlan ter Goriški komorni
ansambel pod vodstvom Marka Kodelje.
Za ogrevanje so se sestave predstavile s
samostojnimi nastopi, v vrhuncu popoldneva
pa je izzvenela Haydnova Missa Brevis, ki so
jo vsi sodelujoči družno izvedli pod taktirko
gospe Adele Jerončič. Pod oboki so se razlegali spokojni zvoki orgel in godal, glas solistke
Marjetke Luznik pa je napolnil cerkev kakor
svetloba sijajnega poletnega dne. Še potem,
ko je zamrl zadnji glas, so v zraku trepetali
odmevi in navdušeni poslušalci so se izvajalcem zahvalili z gromkim aplavzom.

>> Darja Skrt

Letos bo 19. julija minilo sto let, odkar
je bila zgrajena bohinjska železnica in
je po njej zapeljal prvi vlak. Proga, ki
teče med Jesenicami, Novo Gorico in
Trstom, je končni odsek 717 km dolge
proge med Češko in Trstom, imenovane Transalpina.
Tako častitljiva obletnica je združila vse
župane občin, skozi katere teče proga, da s
skupnimi prizadevanji organizirajo osrednjo
slovesnost in več spremljajočih prireditev. Cilj

županov pa ni le proslava kot taka, pač pa bi
radi s Slovenskimi železnicami dosegli dogovor o ureditvi in posodobitvi proge, ki bi jo v
bodoče še kako lahko uporabljali v turistične
namene, kar bi pripomoglo k prepoznavnosti
krajev in proge v vsej Evropski uniji. Bohinjska
proga bo predlagana tudi za vpis v Unescovo
dediščino.
Osrednja prireditev v počastitev stote
letnice proge bo v soboto 15. julija 2006 na
prostoru pri novogoriški železniški postaji.
Pokroviteljstvo nad prireditvijo je prevzel
predsednik vlade Janez Janša. Ta dan bodo
v Novo Gorico pripeljali vlaki iz Jesenic in

100 let železnice

Sto let bohinjske železnice,
proge treh dežel
Sežane. Dva vlaka bosta pripeljala iz Avstrije
in Italije, saj je bohinjska železnica nastala kot
proga treh dežel. Zato se bodo glavne prireditve udeležili tudi ugledni gostje iz tujine.
Na vlaku, ki bo odpeljal iz Jesenic, se bo
v Novo Gorico pripeljal premier Janez Janša
skupaj s vso slovensko vlado. Povabljena sta
tudi predsednik italijanske vlade Romano
Prodi in predsednik avstrijske vlade Wolfgang Schüssl, ki do zaključka naše redakcije
svojega obiska še nista potrdila, napovedana
pa je udeležba dunajskega župana in drugih
uglednih gostov.
Vlak se bo na poti ustavil še na Bledu, v
Bohinjski Bistrici, v Podbrdu, na Mostu na
Soči, Kanalu, vožnjo pa bo zaključil v Novi
Gorici. Na vsaki od naštetih postaj, tako tudi
pri nas v Kanalu, se bo odvijala slovesnost,
ki jo bodo v čast praznovanju 100-letnice
pripravile posamezne občine. Tako bo v polnosti zaživela celotna bohinjska železnica.
Vrhunec prireditve bo proslava v Novi Gorici,
ki se bo začela ob 18. uri. V Novi Gorici se
bodo jeseniško-goriškemu vlaku pridružili še
vlaki iz tržaško-kraške in ajdovske strani.

Že od marca dalje pa v različnih
krajih potekajo spremljajoče prireditve.
Torek, 4.julija:

Filmi na tirih
>> Nadja Valentinčič Furlan

Ob praznovanju stoletnice bohinjske
proge pripravljamo tudi projekt Filmi
na tirih, v katerega je vključenih več
muzejev, ustanov in društev.
Idejo, da star vagon opremimo za filmske projekcije, je dal direktor Železniškega
muzeja Mladen Bogič, v projekt pa sva jo
razvila Ervin Sorč, avtor knjige Skrivnosti bohinjskega predora in filma Predorska reka in
Nadja Valentinčič Furlan, avtorica filma Podbrdo bi bilo brez železnice ena zakotna vas in
kustodinja za etnografski film v Slovenskem
etnografskem muzeju v Ljubljani.
Železniški muzej v Ljubljani bo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami usposobil star
sanitetni vagon, občina Tolmin in Tolminski muzej bosta krila stroške avdiovizualne
opreme, za program pa bo poskrbela Nadja
Valentinčič Furlan. V projekcijskem vagonu
bomo prikazovali filme, ki Bohinjsko progo
predstavijo z različnih zornih kotov. Zaenkrat
imamo zagotovljena dva filma in sicer Predorska reka in Podbrdo bi bilo brez železnice
ena zakotna vas. Tečejo postopki za pridobitev dveh oddaj televizije Slovenija. Po sledi

rek I in II, dokumentarnega filma Gorska lepotica regionalnega centra TVS v Kopru in
še dveh dokumentarcev iz produkcije Vitela
iz Dornberka in Vihre iz Ljubljane. Tujim obiskovalcem bo na razpolago samo film Gorska
lepotica z angleškimi podnapisi.
Projekcijski vagon s Filmi na tirih bo
slavnostno predstavljen 8. julija 2006 ob
17.30 v Podbrdu, potem pa bodo Slovenske
železnice skrbele, da se bo naslednja dva
meseca selil po večjih železniških postajah na
Bohinjski progi. Žal vagona ni možno enostavno uvrstiti v kompozicijo muzejskega vlaka,
ampak potrebuje poseben prevoz.
Doslej smo naredili razpored za štiri tedne
in štiri železniške postaje. Prvi teden Filmi na
tirih gostujejo v Podbrdu, na dan velike proslave 15. julija in še cel teden v Novi Gorici,
potem so filmi po en teden na ogled na Bledu
in v Bohinjski Bistrici. Postaje Kanal, Most
na Soči in Jesenice bodo datume določile kasneje. V vsakem kraju bo lokalna skupnost,
društvo ali muzej prevzel skrbništvo nad
vagonom in programom ter poskrbel tudi za
obveščanje javnosti. Več podatkov o projektu
na elektronskem naslovu nadja.valentincic@
etno-muzej.si.

• Vila Bartolomei, Solkan: razstava z naslovom
Z lončkom in šalčko po svetu. Razstavo o
kuhinjskem in namiznem posodju Goriške
skozi čas in prostor je pripravil Goriški muzej.
• Vila Bartolomei, Solkan: fotografska razstava z
naslovom Življenje ob Soči – železnica, most in
kajaki. Razstavo je pripravila fotografska hiša
Pavšič Zavadlav iz Solkana.
• Vila Bartolomei, Solkan: razstava o zgodovini
kajakaštva na Soči. Pripravila sta ga kajakaški
klub in krajevna skupnost Solkan.

Od torka, 11. julija, do sobote, 15. julija:
• Avla, občina Nova Gorica: razstava železniških
modelov, modularnih maket in drugih
eksponatov ter nagrajenih slik Ex-tempora.

Petek, 14. julij:
• Železniška postaja, Kanal: ob 16.42 prihod
muzejskega vlaka z vladno delegacijo in
spremljevalni vlak z ostalimi povabljenimi
in novinarji. Sodelovali bodo skupina 7šrit,
Pihalni orkester Salonit Anhovo in twirling
skupina Deskle. Poleg aktivnosti bodo
na železniški postaji postavljene stojnice
z informacijskim gradivom ter lokalnimi
proizvodi. Odhod vlaka bo ob 17.17 uri.
• Solkanski most: uvodna proslava ob 100-letnici
solkanskega mosta z naslovom Zbrani ob
kamnitem loku.

Julija in avgusta:
V tem času si bo mogoče v nekdanjem
sanitetnem vagonu, ki so ga obnovili in uredili
v kino dvorano, ogledati različni dokumentarni
filmi o bohinjski železnici. Vagon se bo
ustavljal na železniških postajah vzdolž vse
proge in obiskovalci si bodo lahko ogledali
filme po želji.
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Ansambel 7 šrit
>> Miran Pregelj

Zgodba ansambla sega v leto 2002, takrat sta dva sedanja člana Vladimir in Jelko ustanovila zasedbo z imenom Pri godcih kar tako. Ansamblu so se pričeli kasneje
pridruževati novi člani. Tako da jih je sedaj sedem in so
poznani pod imenom 7 šrit.
Začetek naslova ansambla pa ne pomeni števila članov v njem, ampak je 7 šrit vrsta starega ljudskega plesa, ki so ga plesali po celi Sloveniji
in tudi v Avstriji, pomeni pa način plesa s sedmimi osnovnimi koraki.
Ta ples je dobil v Kalu nad Kanalom in okolici posebno različico, ki je
bila značilna prav samo za te kraje. 7 šrit se je v Kalu plesalo v posebnih
narodnih nošah.

Luka Ipavec doma iz Avč igra v ansamblu trobento in podpira
skladbe tudi vokalno. Končuje Srednjo glasbeno in baletno šolo v
Ljubljani in se je letos vpisal na Glasbeno akademijo v Ljubljani. Igra
v več pihalnih orkestrih in drugih skupinah, kot so Pokerheds, Daj še
eno litro,… Bil je državni prvak v trobenti.
Uroš Goljevšček iz Seniškega brega igra v ansamblu klaviature in
tudi poje. Poleg tega je organist pri cerkvenem zboru v Levpi. Daniel
Konjedic iz Deskel igra bas kitaro, poleg tega pa je tudi avtor glasbe in
besedil za nekaj njihovih skladb. Vrsto let igra tudi v Pihalnem orkestru Salonit Anhovo pod vodstvom Radovana Kokošarja.
Vokalistka ansambla je Jerica Česnik iz Kala nad Kanalom. Obiskovala je šolo petja pri Vladimirju Čadežu. Poleg tega je vodja cerkvenega
pevskega zbora v Kalu nad Kanalom. Pred kratkim se je v sodelovanju
z znano slovensko glasbenico Anjo Burnik udeležila festivala Slovenska polka in valček v Ljubljani.
Še zadnji član skupine pa je Aleš Valentinčič poznan pod imenom
Brdonč, doma iz Morskega. V ansamblu igra solo kitaro. Začel je kot
samouk, vendar je kasneje igral v raznih zasedbah, najbolj odmevna
in priznana je seveda bila Link der vaser, s katero so prodrli tudi v
tujino.
Člani ansambla uspešno stopnjujejo svojo kariero in se iz severne
Primorske prebijajo na koncertne odre po Sloveniji. Ob predstavitvi
občine Kanal so nastopali tudi v Italiji in Nemčiji. Veseli so, da jih
občina Kanal z županom Miranom Ipavcem podpira na njihovi poti.
Radi pa bi se zahvalili tudi vsem sponzorjem, ki so jim omogočili, da
lahko počnejo to, kar imajo radi.

Prvi nastop skupine 7 šrit je bil na dan pridružitve Slovenije k Evropski uniji 1. maja 2004 v Britofu, poleg njih so nastopali na ta dan tudi
Beneški fantje. Ansambel je sprva igral samo narodnozabavno glasbo,
sedaj pa posega že po širokem repertoarju drugih glasbenih zvrsti, od
roka, popa,…
Vodja ansambla je Vladimir Kolmančič iz Kanala, ki organizira
razpored nastopov ansambla. Vladimir igra diatonično harmoniko in
bobne. Igranja harmonike se je učil pri učitelju Andreju Plesničarju,
kasneje pa tudi pri priznanemu prof. Zoranu Lupincu iz Trsta. Jelko
Humar je doma iz Kala nad Kanalom, v ansamblu pa zastopa klavirsko
harmoniko. Začel je kot samouk, nato pa se izpopolnjeval v Avsenikovi
glasbeni šoli v Begunjah.

Ustvarjalna delavnica
o barvah
>> Tina Gerbec, TIC

TIC Kanal je marca pripravil ustvarjalno delavnico o
barvah, ki jo je vodila Iva Sivec. Delavnica je trajala tri
srede zapored.
Na delavnici so se udeleženke seznanile z osnovnimi zakonitostmi
barv in o njihovih splošnih vplivih. Govorili so tudi o zdravljenju z
barvami, o barvah v stanovanju in njihovem vplivu na razpoloženje, o
pomenu posameznih barv in podobno.
Delavnice je udeležilo kar nekaj ustvarjalnih žena, ki so se preizkusile v slikanju na različne tkanine, na zadnji delavnici pa so ustvarjanje
popestrili tudi otroci. Nastale umetnine so bile razstavljene v Šmartnem
na prazniku češenj 3. junija skupaj z izdelki, ki so nastali na enaki delavnici v Brdih.
Jeseni načrtujemo še delavnico o aranžiranju cvetja in vas vabimo,
da se nam pridružite. Informacije o delavnici dobite v prostorih TIC-a v
Kanalu ali po telefonu 398-12-13.
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V sejni sobi občine Kanal ob Soči sta kanalski župan
Miran Ipavec in predsednik uprave Salonit Anhovo d.d.
Jože Funda podpisala dolgoročni sporazum, s katerim
postavljata nove temelje v odnosih in medsebojnem zaupanju.

zgodilo se je / oglasi

Skupno sodelovanje
Na drugi strani bo občina podprla prizadevanja anhovske družbe za
posodobitev proizvodnih procesov ter povečanje ekonomske in energetske učinkovitosti, ki bo skladna z splošnimi in panožnimi trendi
trajnostnega razvoja.

Župan Miran Ipavec pravi, da sporazum normalizira odnose in
obojestransko zaupanje in je prepričan, da bo zaživel. Kot demografsko
ogrožena občina s svojimi osmimi krajevnimi skupnostmi imajo konkretne specifične potrebe in razvojne načrte, ki jih sami iz proračunskih
sredstev ne bi zmogli izpeljati. Sporazum predvideva vlaganja v projekte, ki bodo pripomogli k boljšemu stanju okolja, infrastrukture,
gospodarstva in javnega sektorja oziroma družbenega standarda v
občini. Anhovska družba bo denarno podprla dogovorjene ekološke in
družbene projekte v lokalni skupnosti, občina pa bo podprla ekološke
projekte v Salonitu. Prvi tak projekt je za letos načrtovana gradnja nove
telovadnice v osnovni šoli v Desklah, za katero bo Salonit prispeval 200
milijonov tolarjev.
Predsednik uprave Salonita Anhovo d.d. Jože Funda je pojasnil, da
se bosta s partnerji vsako leto sproti dogovarjala o višini sredstev, saj
so ta odvisna predvsem od poslovnih rezultatov podjetja. Funda se
zaveda, da je kot odgovorno podjetje ob dobrem poslovanju dolžno
pomagati okolju, v katerem posluje. Izpostavil je številne investicije s
področja ekološkega posodabljanja, že izpeljane in tiste v izvajanju, kar
bo delniško družbo postavilo na tako tehnološko raven, ki bo povsem
sprejemljiva za sožitje z okoljem.
Salonit se je s sporazumom med drugim zavezal, da bo obratoval
v skladu z dovoljenji, da bo lokalni skupnosti posredoval predhodno
dogovorjene podatke in podatke, ki jih zahtevajo predpisi, da bo skrbel za okolje ter da bo uporabljal le tiste sekundarne energente, ki
so preizkušeno uporabljeni na primerljivih napravah in postopkih v
najrazvitejših državah EU.

Tako je na računalniški simulaciji videti nova telovadnica v
Desklah. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

Funda upa, da bodo tako zgledno kot pri pripravi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Salonita na levem bregu Soče, s kanalsko
občino sodelovali tudi pri pripravi prostorskih pogojev za urejanje
naselja Anhovo in kamnolomov na levem bregu Soče.
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Občutek. Iskrenost. Inovativnost.
>> Petra Paravan

V Galeriji Rika Debenjaka se je domači javnosti
prvič predstavil slikar Jernej Skrt. Z razstavo slik
in fotografij je gledalcem podaril svežino, novost
ter prosto pot domišljiji. Jernejeva dela izžarevajo
moč notranjih vzgibov, še bolj močan pa je žar v
umetnikovih očeh.

Gledališče na
Kontradi tudi
letos poleti
>> Darja Skrt

Lani je Amatersko gledališko društvo
(AGD) Kontrada Kanal uspešno organiziralo srečanje amaterskih gledališč,
poznano pod imenom Gledališče na
Kontradi.

Plemeniti latinski pregovor »omnia mea
mecum porto« se v prevodu glasi, da vse,
kar imam, nosim s sabo; kjerkoli smo in
kamorkoli gremo, vedno nosimo s seboj svoje
duhovno bogastvo. Podobe so zaklad umetnikovega notranjega sveta, še večje bogastvo pa
je spoznavanje umetnika.
Jernej Skrt je preprost fant, prijeten sogovornik, predvsem pa zanimiv in jasen
snovalec misli. Prisluhniti zna samemu sebi,
svojim občutkom, so-čutenju. Ker se odziva
sponatno in iskreno do samega sebe, je njegova zgodba likovne ustvarjalnosti morda za
marsikoga presenetljiva. Namreč kakor vsak
otrok se je tudi on likovno izražal, ampak po
osnovni šoli ni obiskoval nikakršne oblikovne ali umetniške smeri srednje šole, pač pa
se je v intenzivnejše spoznavanje umetnosti
podal šele na beneški akademiji. Pravi, da
na likovni akademiji v Ljubljani ni poskusil,
v Benetkah pa je pristal nekako po naključju.
Odgovarjal mu je beneški akademski pristop,
ki študentom pušča lastno pot umetniškega
iskanja in izražanja. Preizkusil se je v različnih
slogih, ki so vedno plod raziskovanj notranjih

občutij in zunanjih pogledov. Z iskanjem likovnega izraza nadgrajuje svoja spoznanja in
želi pokazati nekaj novega.
Slikarjeva inovativnost se je pokazala v
ciklu razstavljenih slik, ki z dekorativnimi
okvirji zaključujejo celovitost stvaritve. Slike so
nekakšni reliefi, dvodimenzionalne podobe,
k čemur pripomorejo tudi različni predmeti
prilepljeni na slikovno polje. Raznovrstni
pritrjeni elementi se harmonično spajajo z
barvnimi nanosi, kar se v celoti kaže kot motiv
krajine. Slike so izraz stanj, občutkov, ne-trenutnih vzgibov in razmislekov, podob iz sanj,
spominov. Cikel slik malega formata pa se
osredotoča predvsem na trenutne, hipne podobe iz vidnega sveta, kot na primer privlačna
packa na paleti. S fotografijami o Anhovem je
želel prikazati zgodbo, kajti vsak izsek vidnega
polja je podajal z mnogo poetike. Sproščene
fotografije s potovanja po Moskvi pa so na
prisrčen način prikazovale podobe ujetih
trenutkov. Z namerno opustitvijo naslovov
umetnik ni želel omejevati ali vsiljevati, pač
pa je gledalcu prepustil lastno domišljijo in
asociacije.
Skrtu je uspelo
pokazati nekaj novega. Pravi, da išče in
bo vedno iskal, saj bi
sicer bilo dolgočasno.
Prepričan je, da je
umetnost njegova pot.
Na to pot pa stopa z
izoblikovanimi, jasnimi mislimi, predvsem
pa z občutkom ter
iskrenostjo do samega
sebe in drugih.

Izkušnje, ki so jih pridobili v lanskem
letu, kažejo, da so ljudje zelo radi spremljali
nastope na prostem. Uprizoritev gledaliških
predstav v naravnem in avtentičnem okolju
srednjeveške Kontrade z Gotsko hišo v ozadju
nudi gledalcem izjemno doživetje in užitek.
Po lanskem uspehu in prisrčnem sprejemu pri
obiskovalcih so se v AGD Kontrada odločili,
da tudi letos v mesecu avgustu organizirajo
podobno prireditev.
Predstave bodo med 18. in 27. avgustom.
Ob lepem vremenu bodo na prostem na
Kontradi, v primeru dežja pa v Kulturnem
domu v Desklah. AGD Kontrada bo nastopila
z letošnjo komedijo Krapi. K sodelovanju so
povabili še gledališke skupine KUD Drežnica,
KUD Pirniče, KUD Štandrež, KAŠ teater
Ajdovščina in KD Bohinjska Bistrica. Točen
razpored in naslovi komedij pa bo izšel sredi
poletja in bo na voljo v kanalskem TIC-u.

Slika brez naslova
Jerneja Skrta.
(Foto: Petra Paravan)

V-pogledi arhitekturnih izrezov
>> Petra Paravan

Steklena dvorana Kulturnega doma
v Desklah je gostila devetnajst avtorjev, ki so se predstavili vsak z enim
likovnim delom. Izbor del za razstavo »Arhitekturne vedute« je sestavil
ajdovski slikar Danilo Jejčič. Misli o
avtorjih in njihovem ustvarjanju pa
je podala Maja Jerman Bratec, ki je
razstavo tudi odprla.
Razstavni prostor v Desklah ima skoraj v
celoti eno stran stekleno. S tem sicer izgubi
steno za razstavna dela, vendar ‘preprečuje’,
da bi postal prostor prenatrpan z likovnimi
deli. Hkrati pa ima tak prostor naravni vir
svetlobe in pogled na stavbne izreze, pogled
ven, navzven. Zatorej je bila razstava arhitekturnih vedut umestna in prikladna v samem
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prostoru, kajti ponujala je v-poglede navzven, v določene kraje in detajle, kakor tudi
navznoter, v način avtorjevega izražanja.
Obiskovalci desetdnevne razstave so
morda ugotavljali, kje se arhitekturne vedute
nahajajo, kajti marsikatera slika je priklicala v
spomin znano podobo. Raznolikost slogovnih
izrazov je od realizma prehajala v nekakšno
geometrično in rahlo nakazano abstrakcijo.
Prav tako so se razlikovale tudi tehnike, ki so
zaobjemale akvarel, olje in akril na platnu, pa
črno-bele in nekaj mešanih tehnik.
Nekateri izmed avtorjev so presenetili s
tehnično dovršenostjo in barvno usklajenostjo.
Marsikdo je v sliki z raznovrstnimi kamenčki
in peskom prepoznal avtorico Stanko Golob,
ki je že razstavljala v stekleni dvorani. Sicer pa
je razstava na ogled ponudila tudi keramične
izdelke Ivana Skubina.

Veduta Ide Kocjančič. (Foto: Petra Paravan)

>> Martina Krivec

Letos se je 3. marca začela 37. revija zborov Primorska poje, ki je obiskala različne
kraje Primorske in v zamejstvu. Zadnji
prireditvi v Boljuncu pri Trstu sem prisostvovala kot poslušalka v dvorani in kot
članica MePZ Jože Srebrnič.
Prireditev je bila posvečena pred petimi leti
preminulemu Ignaciju Otti – Nacetu, ki je v letih
po vojni s pogumom in nadarjenostjo ohranjal slovensko pesem v zamejstvu. Vzporedno
z njim se je primerjalo našega goriškega
slavčka Simona Gregorčiča, ki je z vso svojo
dušo kljuboval s svojimi pesmimi takratnemu
političnemu sistemu in izobraženstvu.
V prvem delu so nastopili moški zbori, pri
katerih je potrebno pohvaliti njihovo veselje do

petja, izbor slovenskih in nabožnih besedil, njihov trud in vztrajnost. Večer je popestrilo devet
mladih pevcev – Vasovalci iz Idrijske občine.
Zelo spodbudni mladi glasovi za nadaljevanje
obstoja slovenske domače pesmi. Sledila sta še
nastopa dveh mešanih pevskih zborov, eden izmed njiju iz Pirana pa je sestavljen iz italijanske
manjšine.
Kot zadnji je nastopil naš zbor iz Deskel pod
vodstvom gospe Adele Jerončič. Program je bil
izbran v počastitev okroglih letnic rojstva in
smrti skladateljev in sicer Ave verum Wolfganga Amadeusa Mozarta. Obeležili smo njegovo
250-letnico rojstva. Čakala sem! Za moj amaterski posluh in znanje, ubrano petje, ki se preliva
v enotni barvi iz glasa v glas. Pričakovana dinamika popolna in prevzemal me je ponos!

večeri kulture

Prevzemal me je ponos

Ob 50-letnici smrti skladatelja Marija Kogoja
je bil na vrsti njegov Trenotek. Impresionistična
in zahtevna pesem za izvedbo, vendar izpiljena
do potankosti in tako tudi zapeta. Hvala dirigentki Adeli, ki je verovala v svoj zbor! Ponos!
Ob 100-letnici smrti Simona Gregorčiča
je sledila njegova pesem Njega ni v priredbi
Ubalda Vrabca. Z melanholičnim občutkom,
izvedena v ritmu primerno besedilu. Moj zbor
ostaja na nivoju! Ponos!
Kot zadnja pesem je ob 150 letnici rojstva
Mokranjca bila izbrana njegova VIII. Rukovet
– Pesme sa Kosova. Ponovno zahteven program, ki zahteva celega pevca in z njim vodjo,
ki ga iz začetne vedre, razigrane melodije pelje
v tiho, otožno in bridko petje. Sprejem žalosti,
a skladatelj se ne vda, preide v kljubovanje, ki
ga igrivo začenjajo soprani, pridružijo se jim
tenorji, alti in basi jim dajejo efekt in vstopijo
v ples not in glasovnega prekrivanja. Rukovet
se zmagoslavno zaključi v poskočnem tempu.
Odlično! Bravo! Ponos! Aplavz!
Za zaključek revije Primorska poje je pripravljena še Gregorčičeva pesem Nazaj v Planinski
raj. Izvrstno! Vendar zbor me je v mislih peljal
tja gor v Drežnico, v zeleni planinski mir obdan
z belosivimi gorami nad katerimi se vzpenja
modro nebo, pod njimi tiha vasica, ki jo krasi
cerkveni zvon. Slavček naš – razumem tvoje
hrepenenje.

Članici mešanega pevskega zbora Jože Srebrnič. (Foto: Matjaž Pečenko)

Zadovoljni z nastopom smo se v družbi
ostalih pevcev pogostili v Dolini pri Trstu v
tamkajšnjem kulturnem domu. Na poti domov
smo v avtobusu izvedene pesmi že poslušali.

Razstava keramike Trans-forma
>> Milica Zimic

Trans-forma je zgovoren naslov
umetniške razstave keramičnih izdelkov, ki sta si jo zamislila in priredila
Kulturni center Tullio Crali iz Gorice
in Klub keramikov, ki deluje v okviru
Prosvetnega društva Soča iz Kanala.
Otvoritev razstave je bila 4. maja 2006 v
Kulturnem domu v Gorici, nato pa smo jo 26.
maja 2006 prenesli v Galerijo Rika Debenjaka
v Kanal ob Soči. Na njej je razstavljalo enajst
članov kluba keramikov, ki se združujejo v

Kulturnem centru Tullio Crali, in dvanajst
članov kluba keramikov iz Kanala. Ob
tej priložnosti je bil izdan lep katalog s
predstavitvijo del posameznih avtorjev.
To je čezmejna razstava in tudi ob tej
priložnosti je ustvarjalnost vir spoznanja
in soočanja umetnikov z dveh ozemelj, ki
jo ločuje mejna nit. Razstava pa ni samo to.
Umetniški trenutki so priložnosti za srečanja.
Skupaj želimo ovrednotiti keramiko, da bi
ponovno dosegla antični sijaj, o katerem
pričajo številne najdbe, ki so jih odkrili na
našem ozemlju. Izmenjava med različnimi

Kogojevi dnevi 2006 – Mednarodni festival sodobne glasbe
>> Prosvetno društvo Soča Kanal

SEPTEMBER
• petek, 1. septembra: Otvoritev festivala Kogojevi
dnevi v Kanalu ob Soči. Koncert Orchestra di Padova
e del Venete, dirigent Anton Nanut in otvoritev
pregledne razstave Silvestra Komela, strokovni
sodelavec je dekan ljubljanske ALU Stane Bernik.
• petek, 8. septembra: nastop flavtistke Milene
Lipovšček, Igorja Mitroviča in A. Sedlar.
• sreda, 13. septembra: koncert APZ Tone Tomšič
ob 80. letnici ustanovitve v Desklah.
• petek, 15. septembra: koncert Bernarde Fink,
Marcosa Finka in Nataše Valant; klavir ob
konferenci Slovenskega kongresa v Kanalu.
• sreda, 20. septembra: koncert ansambla

Slowind v Gorici (Italija).
• petek, 22. septembra: koncert Črtomirja
Šiškoviča in Emanuelle Arciuli na Zemonu.
• petek, 29. septembra: koncert Esemble »4
Saxess«.

OKTOBER
• nedelja, 15. oktobra: nastop ženskega
pevskega zbora Čarnice pod vodstvom
dirigenta Stojana Kurenta v Benečiji.
• sreda, 25. oktober: koncert komornega
orkestra ŠKUC Gaudeamus v Trstu.
Datume za večer poezije Boštjan Lipovšek
na Dobrovem.in koncert MPZ Corale nuovo
accorde iz Trsta v Kanalu ob Soči še usklajujemo
in datumsko niso še dokončno določeni.

Delo Silve Gornjak. (Foto: Občina Kanal ob Soči)

kulturami postane tu življenjska nujnost,
potrebna za spodbujanje medsebojnega spoštovanja.
Dela, ki so razstavljena na pričujoči
razstavi izpričujejo naša skupna hotenja
po mednarodnem spoznavanju in željo po
dobrem sožitju sosedov. Le enakopraven in
ustvarjalen dialog nas lahko obojestransko
bogati. Za uresničitev tega čezmejnega srečanja
keramikov smo si vsi vztrajno prizadevali, saj
smo želeli dokazati, da jezikovna različnost
in meje v glavah ljudi ne morejo preprečiti
komunikacije med posamezniki, ki jih združuje ista ljubezen do umetnosti. Želimo si, da bi
bila ta pobuda začetek plodnega sodelovanja
tudi v bodoče in predvsem pot k postopnemu
utrjevanju poznanstva in prijateljstva in čim
boljših umetniških dosežkov.
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mladi mladim

Revolucija v kraljestvu bonbonov
>> Minka Markič in Katarina Jerončič , 6.a OŠ Kanal

Letošnja dramska predstava je drugačna od dosedanjih.
Naša mentorica Sonja Velušček je izbrala igrico, ki je zahtevala veliko dela in truda vseh sodelujočih. Naslov te
igrice je Revolucija v kraljestvu bonbonov.

Oktobra smo začeli s krožkom. Branje je nekaterim povzročalo malce
težav, saj je v govoru treba prikazati značajske lastnosti oseb. Ko smo
znali besedilo na pamet, nas je učiteljica vodila in spodbujala, kako moramo odigrati različne prizore.
Minilo je kar nekaj časa, da smo v šoli začeli izdelovati kostume. Pri
tem so nam pomagali Vanja Montini, nekateri učenci iz 8. in 9. razreda,
pomagali pa smo tudi igralci sami. Glavna pa je bila naša mentorica.
Ker je morala biti tudi glasba primerna igrici, so nam člani Orffove
skupine pod vodstvom Darje Žorž zaigrali in posneli nekaj svojih skladbic. Eno pa nam je na trobento zaigral Andrej Cotič, učenec 6.a razreda.
Rekvizite in sceno so naredili hišniki.

Nastopili smo v dvorani v Desklah. (Foto: OŠ Kanal)

Vaje za naš prvi nastop smo imeli v Desklah. Tam smo se zelo trudili,
da bi na odru izgledali čim boljše. Dan pred premiero naše igrice smo
imeli v Desklah generalko. Premiero za starše, sošolce in povabljene smo
imeli v torek, 30. maja. Nastopali pa smo tudi za učence nižjih razredov
naše šole in otroke iz vrtca.

OŠ Deskle in Evropska vas
>> Jožica Tolič

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v izvenšolski
javni projekt Evropska vas, ki ga je organizirala Evropska hiša Maribor v sodelovanju s Šolo za ravnatelje, z
namenom predstaviti države, članice Evropske unije, kot
jih vidijo mladi.
Vzgojno izobraževalni cilj projekta je bil spodbuditi medkulturno razumevanje, strpnost, solidarnost in hkrati zavedanje lastne identitete.
Projekt Med seboj smo različni, drugačni, a vsi smo eno, smo Evropejci, je vključil preko sto osnovnih šol. Razdelili smo se na devet skupin,
mi pa smo sodelovali v skupini šol s severne Primorske. Za našo šolo
je bil projekt velik izziv, saj smo v njem sodelovali skoraj vsi učenci in
učitelji. Večino vsebin smo uresničili pri rednem pouku, nekatere pa
v popoldanskem času pri izvenšolskih dejavnostih. Projekt je učence

pritegnil, tema je bila zelo sodobna, aktualna, zahtevala pa je veliko ustvarjalnosti, samostojnega in raziskovalnega skupinskega dela.
Ob dnevu Evrope, 9. maja, ko je v Sloveniji zaživelo devet evropskih vasi, smo v Novi Gorici predstavili Švedsko in Madžarsko. Obe
državi smo najprej geografsko in zgodovinsko orisali, sestavili slovar osnovnih fraz, izdelali državne simbole, narodne noše in poiskali tipično
glasbo. Nato pa smo se pri Švedski osredotočili na pravljični svet Pike
Nogavičke in življenje Vikingov, pri Madžarih pa smo pod drobnogled
vzeli njihovo kulinariko in panonsko arhitekturo. Izdelali smo tipično
panonsko hišo s štorkljinim gnezdom, pripravili recepte jedi in degustacijo bograča.
Veseli smo bili, da je projekt uspel in da je kljub mrzlemu in
deževnemu dnevu Evropska vas pod arkadami občinske stavbe
zaživela.

Bili smo ustvarjalni
>> Lidija Tomažič

Letošnje šolsko leto je bilo v našem vrtcu v Kanalu v znamenju celoletnega projekta s področja jezikovne vzgoje,
ki smo ga poimenovali Pozorno poslušam – glasno povem. Sam projekt smo razdelili na dve podtemi: Lutka v
vrtcu in Čez griček v gozdiček.
Prvi del smo časovno razmejili od začetka oktobra do izteka koledarskega leta. Središče vseh dejavnosti je bila lutka, s pomočjo katere
smo uspešno uresničevali cilje jezikovne vzgoje v prepletanju z vsemi
drugimi področji. Ob ustreznih spodbudah strokovnih delavk so se
otroci veliko naučili, raziskovali, ustvarjali in predvsem uživali. Ta del
smo zaključili s srečanjem s starši, ki smo jih pred božično-novoletnimi
prazniki povabili v vrtec, ki pa je v tem času popolnoma spremenil svojo podobo. Povsem upravičeno smo ga poimenovali dežela lutk.
V vsaki skupini so otroci s pomočjo lutk oživeli svojo najljubšo pravljico in jo zaigrali pozornim obiskovalcem. Navdušenje je bilo popolno,
ko je v vrtec vstopil Dedek Mraz in vsakega otroka in strokovne delavke
presenetil z lepimi darili. Poleg običajnega darila so vsi vrtičkarji prejeli
še lepo plišasto ročno lutko. Slednje je bila zasluga staršev oziroma zelo
prizadevnega sveta staršev, ki je preko številnih donatorjev zbral sredstva za dodatno obdaritev.
Navdušeni in prežeti z lepimi občutki, smo v sredini januarja pričeli
z drugim delom projekta. Poimenovali smo ga po istoimenski knjigi
otroške pesnice in pravljičarke Anje Štefan Čez griček v gozdiček.
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Staršem smo v dvorani v Desklah odigrali prirejeno vsebino knjižice Dogodivščine na
čarobnem travniku. (Foto: Vrtec v Kanalu)

Spoznali smo veliko njenih zgodbic, zapisov in priredb ljudskih pravljic, poigrali smo se z njenimi ugankami, slikopisi in še kaj. Pisateljico
smo 6. aprila povabili v vrtec in z njo preživeli čudovito dopoldne.
Otroci so ustvarjali skozi različne vloge. Bili so igralci, poslušalci,
pripovedovalci ter seveda tudi pisatelji in ilustratorji. Naši najstarejši
so ustvarili svojo zgodbo, ki smo jo natisnili v knjižici z naslovom
Dogodivščine na čarobnem travniku. Vsebino smo priredili tudi za
dramatizacijo in jo 11. aprila zaigrali staršem in vsem povabljenim v
Kulturnem domu v Desklah. Pri dramatizaciji so sodelovale vse starostne skupine iz vrtca ter devetošolki Katarina in Kaja. Prav vsi so svojo
nalogo odlično opravili.

>> Matija Jereb, 9.a OŠ Kanal

Na finalni prireditvi smo učenci in
učenke osnovne šole v Kanalu osvojili drugo mesto v tekmovanju šolske
odbojkarske lige. Prvaki v tem tekmovanju so postali Jeseničani in
Jeseničanke. Pri dijakinjah so zmagale Mariborčanke, pri dijakih pa
Ravenčani.
K prvi sezoni šolske odbojkarske lige je
svoj delež prispevala tudi OŠ Kanal, saj se je
tudi sama udeležila tega tekmovanja. Liga se
je za večino ekip začela že v drugi polovici
januarja 2006. Zaradi oddaljenosti od drugih
regij, iz katerih so bile sestavljene skupine, OŠ
Kanal ni nastopala v rednem delu lige.
Prvič smo zaigrali na turnirju drugo
uvrščenih ekip v Kanalu, kamor so prišli
odbojkarji iz osnovnih šol iz Kranja, Moravč
in Metlike. K zmagi na prvi tekmi proti
Moravčanom so veliko pripomogla dekleta,
saj so bili Moravčani kar dobri. Na drugi
tekmi proti vrstnikom iz Kranja smo ravno
tako zmagali in to z veliko prednostjo. Za
napredovanje je odločala zadnja tekma proti
Metličanom. Čeprav so punce izgubile prvi

set za štiri točke, smo fantje to nadoknadili
z dobrimi servisi in tudi na tej tekmi smo
premagali nasprotnike in s tem napredovali
v polfinale tekmovanja, kjer smo se srečali z
Žužemberkom.
Prvo tekmo smo odigrali v Žuženberku in
po naši zelo slabi predstavi so se domačini
veselili s 15. točkami prednosti. Povratna
tekma v Kanalu je pokazala, da je bil poraz
že pozabljen, kajti tekmece smo premagali
za več kot 45 točk. Tako smo nestrpno čakali
le še na finalni dvoboj proti odbojkarjem OŠ
Toneta Čufarja z Jesenic. Po slabšem začetku
deklet smo fantje le stežka nadoknadili razliko. Enako je bilo tudi v drugem nizu, le da
fantje nismo zdržali pritiska in smo v končnici
niza naredili preveč napak, kar je privedlo do
rezultata 81:79. Mislim pa, da bi ob boljšem
pristopu do tekme, z večjo samozavestjo in
športno srečo prišli do naslova prvaka šolske
odbojkarske lige.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki
so nam omogočili treninge, tako Salonitu Anhovo, OŠ Kanal kot tudi občini Kanal ob Soči
in seveda tudi našim trenerjem, da krojimo
sam vrh slovenske in morda čez nekaj let tudi
mednarodne odbojke!

Dan odprtih
vrat in šolska
odbojkarska liga

v športnem duhu

Na koncu drugo mesto

>> Ana Križnič, 8. a OŠ Kanal

Letošnji dan odprtih vrat na OŠ
Kanal je naravnost navdušil. Naša
šola je gostila šolsko odbojkarsko
ligo (ŠOL) in se s tem predstavila
ne le domačinom, pač pa je vrata
na stežaj odprla celotni slovenski
javnosti.

Navijači so odbojkarje burno spodbujali.
(Foto: www.škl.si)

Na naše veliko veselje se je »pouk« začel
šele ob 9.30. Zbrali smo se v telovadnici, kjer
so nas pozdravili odbojkarji in odbojkarice
štirih osnovnih šol. Športniki in športnice šole
Jakoba Aljaža iz Kranja, Metlike, Radovljice in
seveda iz Kanala so se ponosno zravnali ob
zvokih slovenske himne, polni pričakovanj in
dobre volje. Po uvodnem pozdravu ravnateljice
naše šole Milke Zimic in kanalskega župana
Mirana Ipavca se je tekma ob glasnih vzklikih
navijačev začela.
Za gledalce je bila tekma še toliko bolj zanimiva, ker so ekipe sestavljali dečki in deklice
in se za zmago skupaj bojevali. Naši »mladi
upi« so z izvrstnimi akcijami jemali sapo in si
prislužili aplavz za aplavzom.

Odbojkarska ekipa osnovne šole v Kanalu. (Foto: Gašper Vuga)

Pripravljeni smo
>> Jerica in Tanja Česnik

Tako je odmevalo na lanskoletnem
štiridnevnem skavtskem taboru na
obrobju Cvetreža, kjer se zbralo kar
30 otrok, da bi skupaj ustvarjali, se
zabavali, srečali že poznane prijatelje
pa tudi stkali nove prijateljske vezi.

Ob tej priložnosti pa bi se radi zahvalili
še enkrat vsem tistim, ki so nam odprli tople
dlani ter nam pomagali z različnimi sredstvi
in deli. Nekaterim pa gre še posebna zahvala:
župnikoma Martinu Pavlin in Lojzetu Kobal,
pastoralnemu svetu in krajevni skupnosti Kal
nad Kanalom, PGD Kanal ter Borisu Čuferju,
lastnikom zemlje, kjer smo taborili - družini
Kolmančič in seveda vsem ostalim vaščanom.

Veliko smo se pogovarjali o lačnih otrokih
v Afriki, zato smo nekaj naših izdelkov tudi
njim poslali in s tem pokazali, da mislimo tudi
nanje. Druženje se je končalo s sveto mašo v
cerkvi sv.Jurija v Kalu nad Kanalom.

Poletje nam že trka na vrata in mi smo
pripravljeni nove dogodivščine deliti z vami,
otroci. Zato se lepo vbljeni na skavtski tabor, ki
bo od 29.6 do 2.7. 2006 v Kalu nad Kanalom.
Pričakujemo vas.

Med tekmo šola ni samevala. V učilnici za
kemijo so potekale delavnice na temo zdrava
prehrana. Z jabolkom v roki smo lahko prisluhnili poučnim predavanjem, ki jih je vodila
Irena Jurčič iz ZZV Nova Gorica. Nato smo si
v učilnicah pripravili zdravo malico iz žitnih
kosmičev, sadja, jogurtov in polnozrnatih
žemelj. Kljub začetnemu godrnjanju smo
hrano na koncu z veseljem »pospravili«.
Po malici smo se znova vrnili v telovadnico,
kjer so se športniki med seboj pomerili v odbojki. Našim je uspelo. Prepričljivo (nekatere
tekme so zmagali s tridesetimi pikami razlike)
so si z zmago zagotovili vstopnico v naslednje
kolo ŠOL. Pohvalno pa je tudi to, da so tako
fantje kot dekleta »držali skupaj« ter navijali
drug za drugega.
Letošnji dan odprtih vrat nam bo zagotovo
ostal v spominu. Mogoče smo pogrešali le nekoliko številčnejši obisk staršev. Zahvaljujemo
se tudi ekipi šolske košarkarske lige, ki je akcijo ŠOL tudi organizirala. Posnetek tekem
in predstavitev šole smo si lahko ogledali v
oddaji ŠKL na komercialni televiziji POP.
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v športnem duhu

Taborniški dan otrok iz vrtca
>> Božo Lovišček

Lep četrtkov dan nas je zjutraj prebudil, ko smo taborniki roda Odporne
želve Anhovo na našem tabornem
prostoru sprejeli in gostili otroke iz
vrtcev Deskle in Kanal.
Okoli 80 otrok, vzgojiteljic in mentorjev
se nas je zbralo preživelo prijeten dopoldan.
Taborniki smo jim vzdušje popestrili v naravi. Pot od vrtca do taborniškega prostora so
najmlajši prepešačili. Pričakali smo jih Ana,
Tine, Ana, Nejc in Božo. S pozdravom in
dvigom zastave ter taborniško himno se je
pričel taborniški dan za otroke.

Pozimi v Breginju
– poleti v Puntiželi
>> Kaja Reščič

Kako hitro mineva čas, če se stalno
nekaj dogaja. In tako je tudi pri nas
tabornikih. Še dobro se spominjamo
prijetnih trenutkov, preživetih na zimovanju v Breginju, zdaj pa že delamo načrte za poletno taborjenju v
Puntiželi pri Puli.
Vmes pa še: redni krožki za mlade
tabornike, lokostrelski krožek, občni zbor,
naši starši pa so se s prijatelji zabavali in preganjali zimo na spomladanskem plesu.
Na zimovanje v Breginju smo se taborniki
odpravili v prvi polovici marca. Odpravili
smo se na spoznavanje najbolj zahodnega
dela Slovenije, v bližino Breginja. Marsikdo je
bil v teh krajih prvič. Namestili smo se v nekdanji karavli. Tri dni bivanja smo izpolnili
z zanimivimi dogajanji: nočnim pohodom (8
km) do Breginja in lovom na lisico do državne
meje. Naš načelnik, ki je inženir gozdarstva,
nam je pomagal spoznavati gozd, opazovali
smo nebo in spoznavali zvezde, seveda pa tudi
ni manjkalo postavljanje bivaka in običajni
taborniški krst za nove tabornike.
Tudi letos se bomo Odporne želve
odpravile na poletno taborjenje v Puntiželo.
Prvi termin od 22. junija do 1. avgusta 2006
organiziramo skupaj z Društvom prijateljev
mladine iz Nove Gorice. Tabor postavimo v
čudovitem zalivu v bližini Brionskih otokov
v neposredni bližini morja. Morje je čisto,
prav tako plaža in kamp. Pod mentorstvom
usposobljenih vzgojiteljev Društva prijateljev
mladine otroci lahko preživijo čudovitih deset
dni na morju, na soncu in ob druženju in igri
z vrstniki. V tem terminu se lahko pridružijo
družine z otroki, drugi termin, od 1. do 11.
avgusta, pa je namenjen vsem.
Taborniki se tudi zelo radi srečujemo z
drugimi rodovi. Tako je tudi v Puntiželi, kjer
taborijo taborniki Roda ukročena reka iz Maribora. Pridružite se nam!
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Ker smo jutranje bujenje in
ostalo že opravili pred prihodom
na prostor, smo se razdelili v skupine. Pripravili smo jim šotore
za domovanje, jih seznanili z
lokostrelstvom, pozabavali so
se z metanjem žoge v koš in nogometom. Otroci so bili najbolj
navdušeni nad lokom in šotori.
Po opravljenih preizkušnjah smo
jim zakurili velik taborni ogenj.
Okoli dvanajstih, so se nam iz zraka pridružili še padalci, katerih so
bili otroci zelo veseli. Občudovali
so njihov pristanek pospravljanje
padal. Poslovili smo se z željo, da
Vrtec Deskle je gostil vrtec iz Kanala v sodelovanju
bi se še kdaj srečali.
tabornikov ROŽA.

Lokostrelski turnir 2006
>> Lojzka Reščič

Taborniki roda Odporne želve
smo po enoletnem premoru, ko
smo sodelovali kot soorganizatorji v okviru ŠIKS športnih iger
krajevnih skupnosti občine Kanal
ob Soči, ponovno pripravili svoj,
tokrat drugi lokostrelski turnir.
Turnir je namenjen prav vsem ljubiteljem tega športa in nasploh
druženja v naravi.
Zbudili smo se v megleno, turobno nedeljsko jutro 28. maja 2006, vendar nas to ni
odvrnilo od tega, da smo se zbrali na našem
čudovitem taborniškem prostoru v zgornjih
Desklah. Sonce je nato pregnalo meglo, nas je
pa zato pošteno žgalo ves dan.

Med ženskami je prvo mesto osvojila Magda Gabrijelčič, kar je bilo za pričakovati, saj je
mentorica lokostrelskega krožka. Z ne prav velikim zaostankom pa sta ji sledili Demi Munih
in Nataša Breščak.
Zlata medalja pri moških nam je ušla v Kanado, osvojil jo je Aroon Thakkar. Čast tabornikov
sta z osvojenim drugim in tretjim mestom
ubranila Milan Borštnik in naš starešina Božo
Lovišček. Prav posebej pa je vse in tudi sebe
presenetila Ana Breščak, ki si je z doseženim
najvišjim številom krogov izmed vseh tekmovalcev, za dva kroga je premagala celo Aroona,
zasluženo prisvojila pokal za »naj« strelko.
Seveda smo po naporni tekmi poskrbeli,
da smo se vsi udeleženci okrepili z že tra-

Tekmovanje je potekalo po
pravilih lokostrelske zveze v štirih
kategorijah: otroci, mladinci, ženske in moški. V vseh kategorijah
se je preizkusilo 29 tekmovalcev.
Vsak izmed njih je imel na voljo tri
poskusne, nato pa pet strelov »zares«, ki so šteli za končno uvrstitev.
Odrasli, predvsem moški so streljali
s profesionalnim lokom, ostali pa z
lažjimi loki.
Tokrat se lahko pohvalimo z
mednarodno udeležbo, saj nam je
k sodelovanju uspelo pritegniti tri
Kanadčane. To so bili študentje, ki
so bili na dvomesečnem delu v Slo- Vsi dobitniki medalj. (Vse foto: Valter Reščič)
veniji v okviru izmenjave s Šolskim
dicionalno »taborniško pašto«. Bilo nam je
centrom Nova Gorica. Katherine, Justin in
prijetno, zato vas vabimo, da se nam v naslednAroon so se z veseljem odzvali našemu vabilu.
jem letu pridružite v še večjem številu. Otroke
Eden izmed njih, Justin, biva po 14 dni pri Kaji
pa vabimo na lokostrelski krožek, kjer bodo ob
in Mateju. Kaja in Matej obiskujeta evropski
prijetnem druženju z vrstniki, svoje lokostreloddelek novogoriške gimnazije in sta tudi oba
ske sposobnosti lahko še bolj izpilili.
tabornika.
Tekmovalci so se morali za dosežene rezultate zelo potruditi, zato je prav, da objavimo
dobitnike medalj. Najbolje se je odrezal Sandi
Gabrijelčič, srebrno medaljo je dobil Anže
Vinazza, tretji pa je bil najmlajši med njimi Bor
Munih. V kategoriji mladincev so si medalje
razdelili: Ana Breščak, Matej Zimic in Nejc
Lovišček.

Princip delovanja v taborniški organizaciji je, da sodelujemo celotne družine, kar je
vidno tudi iz rezultatov tekmovanja, saj je kar
več družin osvojilo medalje. Verjemite, da ni
lepšega, kot če s svojimi otroci lahko najdeš
skupne interese, zato razmišljamo, da bi naslednje leto uvedli tudi kategorijo družine.
Prisrčno vabljeni!

>> Patricija Mori, OK Evrokabel - Neptun

»Pa smo prišli do konca odbojkarske
sezone«, so dejala utrujena dekleta 17.
maja letos na finalu ŠOL v odbojki v
Slovenski Bistrici, kjer so skupaj s fanti Salonita po enournem boju zasedle
drugo mesto v Sloveniji.
Odbojkarske sezone je res konec, vendar… začnimo najprej z rezultati. Kadetinje
kluba OK Neptun so v skupini B lige osvojile
drugo mesto, starejše deklice v skupini B pa
prvo mesto. Mlade odbojkarice Neptuna so
nastopile tudi na šolskem tekmovanju v mini
odbojki in na območnem tekmovanju osvojile drugo mesto za šolsko solkansko ekipo.
Starejše deklice pa so nastopile na šolskem
polfinalu Slovenije v Brezovici in zasedle tretje
mesto. Konec maja pa bi moral biti v Brezovici
še šolski finalni obračun v odbojki na mivki,
vendar je zaradi dežja odpadel.

Ob koncu odbojkarske sezone se je odbojkarski klub preimenoval iz OK Neptun v OK
Evrokabel – Neptun in pod tem imenom je
junija članska ekipa nastopila na kvalifikacijah za vstop v tretjo državno odbojkarsko ligo.
Želeli smo, da bi te kvalifikacije bile v Kanalu
in bi tako imeli več možnosti za napredovanje.
Tako pa smo se pomerili v Ljubljani, kjer so
se borile še članice Tabora, Jesenic in Ankarana. Za člansko ekipo so poleg kadetinj OK
Evrokabel – Neptun nastopile še Ines Vidič,
Anita Močilnik, Meta Okroglič in Patricija
Mori. Po napetih kvalifikacijah se je članicam
tudi uspelo uvrstiti v tretjo državno odbojkarsko ligo.

Opravičujemo se Borisu Kuku, avtorju
fotografij iz odbojkarskih tekem OK
Neptun. Njegovo ime je pomotoma
izpadlo iz prejšnjih objav.

Karate ni samo šport, je način življenja
>> Vojko Simčič

Pod vodstvom mojstra borilnih veščin Rajka Malinoviča iz Deskel, v
športnem društvu Karate iz Nove
Gorice, trenirajo tudi otroci iz naše
občine.

Okroglič je v kategoriji borbe med starejšimi
dečki zasedel 2. mesto. V isti kategoriji je med
kadeti 3. mesto zasedel Matej Okroglič. Patrik
Malinovič je med kadeti tretje mesto zasedel v
kategoriji športne borbe, Alain Malinovič pa
dosega odlične rezultate na evropski ravni.

Nastopajo na različnih lokalnih, državnih
in tudi mednarodnih tekmah, kjer dosegajo
odlične rezultate. Na nedavnem državnem
prvenstvu, ki je bilo v različni kategorijah v Krškem,
Vrhniki in Oplotnici, so osvojili vrsto medalj in odličnih
uvrstitev.

Vsem za dosežene rezultate iskreno
čestitamo in želimo, da bi na športni poti še
dolgo vztrajali in napredovali.

Tilen Tinta je v kategoriji
do 25 kilogramov (kategorija
kihon-kumite) osvojil naslov
državnega prvaka. Tilen
Tinta in Mirko Boltar sta v
kategoriji skupinski kate
med malčki osvojila 3.
mesto, Blaž Cenčič je v isti
kategoriji zasedel 4. mesto
med mlajšimi dečki. Peter

Skupinska slika z državnega prvenstva v Krškem.

Twirling
skupina na
državnem
prvenstvu

v športnem duhu

Zaključek sezone

>> AV

V začetku aprila je bilo v Zagorju
državno prvenstvo Twirling zveze
Slovenije. Kot pretekla leta so dekleta iz Twirling skupine Deskle
tudi tokrat zabeležila lepe uspehe.
Najmlajše tekmovalke so v srednji B kategoriji group osvojile prvo mesto. Posamezno
sta prvič uspešno tekmovali tudi Tina Kogoj
in Monika Mavri. Obema paroma Julija Ipavec
in Marina Sirk ter Katarina in Urška Kodelja
se žal ni uspelo uvrstiti v finale, vendar sta se
oba para dobro predstavila občinstvu, ki ju je
nagradilo z velikim aplavzom.
V kategoriji A junior team so dekleta postala
državne prvakinje. Samozavestno in z velikim
plesnim nabojem so odplesale in prepričale
sodnike, navijače in občinstvo. Državne prvakinje so postale: Angelika Koncut, Nežka
Kralj, Kristina Krivec, Anja Rustja, Katarina
Kodelja in Marjana Šuligoj. Tretje uvrščena je
bila Angelika Koncut v kategoriji freestyle.
Najstarejše tekmovalke so ponovno zapisale velik uspeh, saj so se uvrstile na drugo
mesto v najvišji A kategoriji senior. Med
posameznicami je tretje mesto v kategorije
freestyle osvojila Suzana Šuligoj, četrto pa Ana
Kralj. Odlične uvrstitve deklet v kategorijah
A junior in A senior so jim ponudile možnost
tekmovanja na evropskem pokalu, ki bo poleti v Belgiji, vendar se zaradi finančnih zadev
ne bodo udeležile tega tekmovanja.
Do konca sezone čaka dekleta še veliko nastopov na kulturnih in zabavnih prireditvah,
med drugimi so nastopale na mednarodnem festivalu pihalnih orkestrov v Desklah, na prazniku
špargljev v Orehovljah, na prazniku KS v Ročinju, na prireditvi Noč na jezeru na Mostu na
Soči. V športni dvorani v Kanalu pa so ob koncu
sezone nastopile še na zaključni prireditvi.

Kanalki državni prvakinji
Na državnem prvenstvu v Portorožu
sta se balinarki kanalskega kluba Kazimira Simčič in Maruša Tinta odlično
odrezali. V tekmovanju dvojic sta postali državni prvakinji.

anska ekipa je oslabljena, saj se je poškodoval
njihov najboljši igralec. Po petih odigranih
krogih imajo Kanalci štiri zmage in en poraz,
medtem ko imajo Desklani le eno zmago in
štiri poraze.

Drugače pa se je za moške sezona tekmovanja začela različno. Kanalci se dobro
držijo, nekoliko slabše pa kaže balinarjem iz
Kanala. Letos obe balinarski ekipi tekmujeta
v nekoliko spremenjeni postavi. Kanalce je zapustil njihov najboljši igralec Igor Jakopič, ki
se je pridružil balinarskemu klubu SGP Nova
Gorica. Slednji klub tekmuje v 2. državni ligi,
Jakopič pa v njej zelo dobro igra. Tudi deskl-

Aprila letos pa je kanalski balinar Vili
Debenjak udeležil tudi tekmovanja regij ob
55.letnici balinanja v Sloveniji. Ekipo goriške
regije so poleg Debenjaka tvorili še Gorazd
Ferfolja in Igor Jakopič iz balinarskega kluba
SGP Nova Gorica, Erik Petrič in Primož Mervič
iz balinarskega kluba Planina. Člane ekipe
goriške regije je skupaj zbral Marjan Ferfolja,
osvojili pa so tretje mesto.

Lestvica po petih krogih (M):
1. ŠAMPIONKA

5

64

27

37

14

2. BRDA

5

63

27

36

12

3. KANAL

5

58

32

26

12

4. PODSKALA

5

50

42

8

8

5. TABOR

5

37

53

-16

6

6. OREHOVLJE

5

34

57

-23

5

7. DESKLE

5

23

67

-44

3

8. CESTA

5

33

57

-24

0
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Tretje športne
igre tri na tri
>> Aleš Ličer, KKM

Klub kanalske mladine je 20. maja organiziral tretje
športne igre Tri na tri. Na tekmovanju je sodelovalo 29
ekip v treh športnih panogah (košarka, nogomet, odbojka). Letos so prvič nastopile tudi ženske v odbojki.
Dan se je za organizatorje začel že zgodaj. Po jutranji kavi je bilo
treba pripraviti vse potrebno za začetek. Od 9-ih naprej se je zbiralo prijavnice ekip in že na začetku je kazalo, da bo udeležba najmanj tolikšna
kot lansko leto. Samo da bi to letošnje muhasto vreme zdržalo, smo si
rekli.
Tokrat se je na željo lanskoletnih tekmovalk, ki so lani nastopile v
skupini skupaj z moškimi, uvedlo posebno skupino za predstavnice

Športne igre
krajevnih
skupnosti 2006
>> Miran Ipavec

Športne igre krajevnih skupnosti so v svoji četrti izvedbi privabile na športna prizorišča v Kanalu dobrih
dvesto udeležencev, ki so uživali v zanimivih dvobojih
na športnih igriščih in v lepem pomladnem vremenu.
Večina ekip (z izjemo krajevne skupnosti Kambreško) je dojela, da
gre v prvi vrsti za druženje prebivalcev naše občine in drugi vrsti za
športne rezultate. Ozračje je bilo izjemno. Lahko bi rekli, da smo imeli
pravi športni praznik. Kar nekaj tekem se je odločilo v sami končnici, s
kančkom več sreče za končne zmagovalce. Tako je bilo v šahu, namiznem
tenisu, pa v polfinalih balinanja, nogometa in še marsikje drugje.
Ena najtežjih disciplin pa je bilo vsekakor vlečenje vrvi, ki je iz
udeležencev potegnilo zadnje atome moči. Saj ni bilo važno, kdo je
zmagal. Najbolj pomembno je to, da so se pršut, mortadela in sir znašli
zrezani na isti mizi za vse udeležence.
Občina, ki je iniciator in financer športnih iger krajevnih skupnosti,
se najlepše zahvaljuje organizatorjem športnega društva Soča Kanal,
športnega društva Morsko in krajevni skupnosti Kanal. Športni praznik
je uspel po njihovi zaslugi in po zaslugi slehernega tekmovalca, ki si je v
soboto, 3. junija vzel čas za športno druženje.
Na letošnjih športnih igrah krajevnih skupnosti nas bodo spominjale
raznobarvne majice, ki jih bomo nosili tudi v toplih poletnih dneh. V
oknu TIC-a v Kanalu si lahko ogledate nekaj utrinkov s tekmovanj.

Zmagovalci na skupinski sliki. (Foto: KKM)

nežnejšega spola. Ura je kazala nekaj čez deset in prvi dvoboji so se
začeli. V predtekmovanju so igrale ekipe vsaka z vsako, kasneje pa so
sledili izločevalni dvoboji. Razen odbojke za ženske so se v vseh športih
pomerili v dveh predtekmovalnih skupinah, po dve najbolje uvrščeni
ekipi pa sta nadaljevali tekmovanje.
Vlečenje vrvi je bilo napeto,…

Popoldan je sledil eno urni počitek za kosilo. Ko so se tekmovalcem
povrnile moči, je bilo na vrsti tekmovanje v metu na koš za tri točke.
Tu so igralci sodelovali v dveh starostnih skupinah in sicer do 15 let in
nad 15 let. V skupini mlajših je zmagal Jani Kovačič, ki je za nagrado
prejel košarkarsko žogo,v kategoriji »nad 15« pa se je s štirimi meti od
desetih najbolje izkazal Blaž Goljevšček. Slednji je za prvo mesto prejel
medaljo.

…zato
je bilo
potrebno
glasno navijati. (Foto:
Občina
Kanal ob
Soči)

V košarki je nastopilo devet, nogometu osem, odbojki pa 12 ekip.
Med slednjimi je bilo sedem moških in pet ženskih ekip. Skupno se
je torej na igrišču pri kanalski osnovni šoli zvrstilo 29 ekip, kar je za
organizatorje vsekakor vzpodbudno, saj je vsako leto več ekip, ki se
pomerijo na naših športnih igrah. Pridružite se nam naslednje leto tudi
vi!
Dodatne informacije in pregled iger skozi fotografije si lahko poiščete
na spletni strani www.klub-kkm.si.
Končna razvrstitev:
UVRSTITEV KOŠARKA
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1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto

Žvali
Prvi do 21
Bodyrockers
Bo Ku Bo

5. mesto

Bajr

6. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto

Kr Neki
South Park
Odtrganici
Bamboocha

NOGOMET

ODBOJKA MOŠKI

Čuferz junge
Motovilc
O’Neil
Triple X
Mi bi šli
domov
Jah streat
Kareni
Rocker Powers
/

?
Reisen
Krneki
Prtiskuci
Kajmak in
marmelada
Avška mornarica
A je to
/
/

ODBOJKA
ŽENKSE
Sončki
Neptunke No. 1
Old timerke
Ciganke
Odbojkašice
/
/
/
/

Rezultati:
DISCIPLINA

1. MESTO

2. MESTO

TEK ŽENSKE

Šuligoj Davorina
- Levpa

Velikonja Kaja
- Kambreško

TEK MOŠKI

Lahajnar Iztok
- Kanal
Ročinj
Kanal
Kanal
Kanal
Kal nad Kanalom
Lig
Kanal

Madon Mitja
- Avče
Lig
Anhovo - Deskle
Avče
Ročinj
Kambreško
Avče
Kal nad Kanalom

3. MESTO
Lipičar Minka
– Kal nad
Kanalom
Knafelc Rok
- Kanal
Anhovo - Deskle
Ročinj
Anhovo - Deskle
Anhovo - Deskle
Kanal
Kal nad Kanalom
Avče

Anhovo - Deskle

Kambreško

Avče

Anhovo - Deskle

Kambreško

Kanal

NOGOMET
ŠAH
BALINANJE
NAMIZNI TENIS
PIKADO
BRIŠKOLA
VLEČENJE VRVI
MED DVEMA
OGNJEMA
ROČNA DELA KVAČKANJE

v športnem duhu

Dosegli načrtovano
>> Bojan Perše

Ob koncu odbojkarske sezone smo
se pogovarjali s športnim direktorjem
odbojkarskega kluba Salonit Anhovo
Milanom Berlotom, ki je ovrednotil
sezono in orisal načrte za prihodnje
leto.
Po lanski neposrečeni sezoni, ste letos
zastavili delovanje kluba popolnoma na
novo. Lahko danes rečete, da so spremembe obrodile sadove oz. ste zadovoljni
z drugim mestom v pokalu in četrtim na
prvenstvenem delu?
»Na začetku sezone smo si zadali, da bomo
tako v pokalnem kot tudi v prvenstvenem delu
prišli vsaj med prve štiri ekipe, kar nam je
tudi uspelo. V pokalu smo izločili prvega favorita in s tem presenetili vse ljubitelje odbojke
in se tako uvrstili na zaključni turnir pokala

pravilno zastavljeni in trdo delo je že obrodilo
sadove. Mnenja sem, da moramo s tako nadaljevati tudi v prihodnje.«
So se nakupi igralcev obrestovali?
»Kljub temu, da smo sestavljali ekipo brez
sodelovanja trenerja, lahko rečem, da nam je
uspelo oblikovati zelo dobro ekipo. Žal smo se
srečali s poškodbami in pravega rezultata nismo iztržili. Ekipa je bila homogena in enotna
ter motivirana za doseganje ciljev.«
Trener je tisti, ki ponavadi pusti
največji pečat – komentar?
»S trenerjem, ki smo ga angažirali v
prejšnji sezoni pa tudi s trenerji ostalih selekcij, smo bili zelo zadovoljni, saj so prispevali
levji delež k uspehu posameznih selekcij te sezone. Z enako ekipo trenerjev bomo poskušali

bodo igrali izključno mladi igralci in jim na
ta način omogočili, da se hitreje vključijo v
člansko ekipo.«
Kako nameravate konkretno sestaviti ekipo, se kdo poslavlja, je že znano
kakšno novo ime?
»Tujca nista v prvi opciji za prihodnjo sezono. Vse ostalo je še odprto oziroma stvar
pogovorov. Seveda smo odprti tudi za igralce,
ki želijo v ta klub vstopiti.«
Bosta glavna financerja Salonit Anhovo in Triglav tudi vnaprej vsaj toliko
velikodušna kot sta bila do letos?
»Z obema sponzorjema imamo letne
pogodbe, ki potečejo konec tega leta. Upam in
prepričan sem, da nam bosta oba sponzorja
pogodbe podaljšala. Seveda bo potrebno veliko
truda vložiti v pridobitev novih sponzorjev.«
Ste zadovoljni z gledalci. Tekme za
pokal so bile verjetno presenečenje tudi
za vas?
»Gledalci nam veliko pomenijo in smo zelo
zadovoljni. Še posebej z navijaško skupino,
ki nam priskoči na pomoč tudi pri nekaterih
organizacijah. Prepričan sem, da je bil korak
storjen tudi na tem področju in s tem želimo
nadaljevati tudi v prihodnje.«
Vas kdaj mika, da bi fantom v težkih
trenutkih med tekmo sami priskočili na
pomoč?

Igralci OK Salonit Anhovo v finalu pokala Slovenije. (Foto: www.oksalonit.com)

Slovenije. Zelo uspešno smo organizirali finale pokala Slovenije, ki je bil največji in
najodmevnejši dogodek v tej sezoni. Žal nam
je zmanjkalo malo športne sreče, vseeno pa
smo z drugim mestom bili zelo zadovoljni.
Prav gotovo so svoje dodali tudi ljubitelji odbojke.
V tej sezoni so tudi ostale selekcije v celoti
izpolnile svoje cilje. Še več, ekipa starejših
dečkov je pod vodstvom Edija Mugerlija osvojila naslov državnih prvakov. S sezono smo
zadovoljni, saj smo dosegli zastavljene cilje.
Zadovoljni smo tudi, da so se vrnili gledalci,
ki jih je bilo v tej sezoni veliko v dvorani.
Takega uspeha ne bi bilo, če ne bi poleg
igralcev in trenerjev, veliko prispevali tudi
sponzorji s svojimi finančnimi vložki, kjer gre
prva zahvala generalnemu sponzorju Salonit
Anhovo. Velika zahvala tudi navijaški skupini, ki je prispevala pomemben delež.«
Bi kaj storili drugače, če bi se še enkrat odločali?
»Cilji so bili zastavljeni na daljši rok. To
pomeni, da bo ekipa Salonita ponovno na
vrhu, kjer bo igrala vidno vlogo na evropskih
tekmovanjih. Menim, da so strategija in cilji

nadaljevati z doseganjem zastavljenih ciljev,
saj menimo, da je to odlična ekipa, ki bo
pripeljala k uresničitvi dolgoročnih ciljev.«

»V klubu imamo razdeljene naloge in
področja. Kljub morebitni želji posameznika,
ki želi dobro ekipi, v težkih trenutkih dajemo
prednost stroki in strokovnemu delu navsezadnje vsak odgovarja za svoje področje za
kar konec koncev tudi odgovarjajo.«

Čemu pripisujete velika nihanja v
igri ekipe?
»Nihanja so v prvi vrsti plod poškodb,
ki so se v tej sezoni žal veliko ponavljale.
Psihična nestabilnost je bila eden od vzrokov predvsem na začetku sezone. Vsekakor
pa so nihanja v vseh ekipah.«
Ste zadovoljni z odnosi v ekipah?
»V vseh ekipah so odlični odnosi »prava
klapa«, kar še prispeva k večjemu uspehu.
Tu gre posebna zasluga trenerjem, ki odlično
opravljajo svoje delo.«
Kaj pa prihodnja sezona?
»Poskušali bomo sestaviti ekipo predvsem z domačimi igralci oziroma z igralci,
ki jih je klub vzgojil. Manjkajoče igralce, ki
jih ne bomo uspeli angažirati v domačem
okolju, bomo iskali v slovenskem prostoru.
Kot zadnja možnost pa ostajajo igralci iz tujine. Zaradi tekmovalnega sistema, ki ima
v mladinski kategoriji malo tekem, se bomo
prijavili na tekmovanje v tretji DOL, kjer

Berlot v bloku na pokalu Slovenije.
(Foto: Barbara Fajdiga Perše)

Kakšna misel za konec?
»Klub Salonit Anhovo iz Kanala ima veliko
tradicijo in je poznan po Sloveniji in Evropi.
Z uspehi in rezultati tudi na ta način prispevamo k prepoznavnosti kraja, kjer živimo in
tekmujemo. V letu 2006 bo klub praznoval
častitljivo 60 letnico svojega obstoja, na kar se
želimo temeljito pripraviti in jubilej primerno
počastiti.«

19

zadnja stran

Prvo državno prvenstvo v 4X
>> Miha Reščič

Lansko leto so kolesarji iz kolesarskega kluba Djak Extreme organizirali
že sedaj tradicionalno tretjo tekmo
Guerrilla bikes 4X Plave 2006. Ker
velja tekma tako med tekmovalci kot
tudi med gledalci za eno najbolj atraktivnih tekem v 4X v Sloveniji, nas je
letos doletela čast prirejanja prvega
državnega prvenstva v 4X v zgodovini
samostojne Slovenije.
Mednarodna kolesarska zveza je odločila,
da bo letošnja tekma za naslov državnega
prvaka že 15. julija, kar pomeni več prostega
časa za tekmovalce in gledalce, predvsem pa
precej lepše vreme kot lanskega septembra.
Letos bo na državnem prvenstvu v 4X Plave
2006 predstavljenih kar precej novosti za tekmovalce. Tekmovalo se bo v treh kategorijah,
in sicer v uradni amaterski in elite kategoriji
ter neuradni osnovnošolski kategoriji. To po-

meni, da je tekmovanje odprto za tekmovalce
vseh starosti in vseh klubov. Zaradi tega potekajo na progi pod okriljem Djak Extreme tudi
že treningi za kolesarje, ki bi se radi naučili
kakšne vragolije na kolesu, osvojili osnove tekmovalnega 4X kolesarjenja in zdravo preživeli
prosti čas. Po koncu tekmovanja seveda sledi
obvezno in tudi že tradicionalno tekmovanje
v trikih “Kralj umazanije”. Lani se
je potrdilo ime tega tekmovanja, saj
je tekmovalec Jan Porič dobesedno
skakal v blato.
Državno prvenstvo 4X Plave
2006, ki ga pripravljata organizator
državnega prvenstva Miha Reščič in
direktor 4X progre Dejan Krašček,
bo ponudilo najbolj divje tekmovalne užitke v letu 2006, saj je to
edino državno prvenstvo in le en
tekmovalec je lahko državni prvak.
Pričakujemo pa tudi, da bodo tekmovalci v trikih pokazali kakšen
backflip (salto po nazaj) in obrat za

360 stopinj. Na koncu pa sledi seveda nepozabna zabava.
Več informacij o progi, tekmi in klubu lahko dobite na strani www.4xplave.com. Lansko
leto žal ni deloval, tako da se vsem iskreno
opravičujemo.

Foto: Miha Reščič in Grega Stopar

Pobarvanka za poletje
Čeprav smo že skoraj konec junija, o
poletju res ne moremo govoriti. Šola
se je tudi že zaključila in pred vami sta
dva meseca počitnic.
V tem času boste gotovo ustvarjali, risali in
pisali razglednice, zato vas vabimo, da kakšno
narisano razglednico s toplimi morskimi ali
pa domačimi pozdravi pošljete tudi na naslov
našega časopisa. Zelo jo bomo veseli. Na naš
naslov Glasilo Most, Trg svobode 23, 5213

Kanal ob Soči pa lahko pošljete tudi predloge
za pobarvanko, ki jo bomo v barvanje ponudili v jesenski številki.
Tokrat pobarvajte slona, ki ga je že pred
časom narisala in na naš naslov poslala Kristina Humar. Vsi skupaj komaj čakamo, kako
ga boste pobarvali. Lahko pa temu slonu
dorišete tudi okolje, v katerem prebiva.
Nagrado pa tokrat podeljujemo Lari
Vončina, Grajska c. 23, 5213 Kanal ob Soči.

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: 051/3344-82
Elektronski naslov glasila: glasilo_
most2003@yahoo.com
Spletna stran: www.obcina-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

