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Možnost oglaševanja
v glasilu Most
V vsaki tiskani številki občinskega glasila Most lahko oglašujete in se na takšen način predstavite občankam in
občanom Kanala ob Soči.

Oblikovana oglasna sporočila naj bodo v formatu JPEG ali PDF in ustrezne
velikosti.
Priporočene velikosti so:
cela stran (190 x 270 mm)
1/2 strani (190 x 135 mm)
1/4 strani (95 x 135 mm)
1/8 strani (95 x 70 mm)
Oglasna sporočila pošljite na naslov
matejka.maver@obcina-kanal.si ali
tina.testen@gmail.com s pripisom
"oglaševanje v Mostu".
Vse dodatne informacije v zvezi z
oglaševanjem dobite po telefonu
(05) 398 1225 (Matejka) ali na GSM-ju:
040 475 676, 051 626 798 (Tina).

Pa

Maja Gerbec

smo nazaj. Počasi, počasi se po dol-

gem, vročem, dogodivščin polnem poletju vračamo nazaj k ustaljenim ritmom našega vsakdana.
Poletje, ki počasi odhaja in svoj prostor prepu-

šča barviti skrivnostni jeseni, nam je prineslo
veliko zanimivega.
Vsak izmed nas si je čisto po svoje in v svojem
ritmu ustvaril spomine, ki ga bodo greli še dolgo tja v zimske dni.
Naši otroci so že pridno zasedli šolske klopi in že utirajo pot novim znanjem.
Za nekatere je to prvič in prav tem želimo še posebej lepo popotnico v svet
znanja. Čeprav se vam bo morda na trenutke zdelo, da je šola nepotrebna in

nezanimiva, pa vam bo prav slednja dala osnove in znanja, ki vam bodo prišli v nadaljnjem življenju še kako prav.
Ne glede na številne obveznosti, ki jih nam in našim najbližjim prinaša jesensko obdobje, pa ne pozabimo, da je tudi to obdobje lahko magično, če le
sami tako želimo. Krajši dnevi in daljše noči so kot ustvarjeni za druženje s
tistimi, ki jih imamo najraje.
Narava v jesenskem obdobju je kot paleta čudovitih barv. Vzemimo si čas in

Most
Glasilo občine Kanal ob Soči
http://www.obcina-kanal.si/most
Izdajatelj: Občina Kanal ob Soči,
zanjo župan Andrej Maffi
Glavna in odgovorna urednica:
Maja Gerbec
Člani uredniškega odbora: Irena Hočevar
Križnič, Petra Paravan, Ana Valentinčič,
Mojca Perkon Kofol
Lektoriranje:
http://lektoriranjepipan.si, Mojca Pipan
Oblikovanje in grafični prelom:
Erik Pregelj
Fotografija na naslovnici:
Damijan Simčič (ZOSO photography)
Naslov uredništva: Glasilo Most,
Trg svobode 23, 5213 Kanal
e- pošta: mostkanal@gmail.com
Tisk: Grafika Soča
Naklada: 2500 izvodov
Glasilo brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini Kanal ob Soči.
Uredništvo si pridržuje pravico do presoje
o primernosti člankov glede na novinarski
kodeks in po dogovoru z avtorjem članka.

uživajmo v njih.
Fotografija na naslovnici:
Po obilnem deževju fotografiran 29 m visok slap Savinka je na začetku enega izmed pritokov Ajbe. Nestalen slap, ki se boči ob cesti med Ročinjem in Kambreškim, je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Nova Gorica uvrstil med pomembnejšo hidrološko
dediščino (vir: TIC Kanal). Foto: ZOSO

Navodila za pošiljanje prispevkov, fotografij in nagradne
križanke
Prispevke za glasilo Most oddajte na spletnem portalu mojaobčina.si, Občina Kanal ob Soči
(http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci). V primeru težav pri registraciji na portal se obrnite
na gospo Matejko Maver Pregelj preko elektronske pošte, na naslov
matejka.maver@obcina-kanal.si.
Zaželeno je, da besedila niso daljša od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4-formata.
Če so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridržuje pravico do njihovega krajšanja. Članki
in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja ali vsaj inicialkami imena in priimka.
Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi) in brez vodnega žiga,
sicer niso ustrezne za tisk.
Skrajni rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko Mosta je 27. november 2017.
Uredniški odbor glasila Most si pridržuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni v
tiskani verziji in kateri ne. Vsi prispeli prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu
http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci.
Rešeno nagradno križanko pošljite na naslov Občina Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po
e-pošti na naslov mostkanal@gmail.com s pripisom "nagradna križanka", napišite tudi svoje
ime, priimek in naslov.
Imena nagrajencev bodo objavljena na spletnem portalu www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci in
v naslednji številki glasila Most.
Uredništvo
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Obisk Svetlane Makarovič na Občini Kanal
Prav prijetno presenečen sem bil, ko me je poklicala gospa Ana Jug in vprašala, če lahko pride s prijateljico Svetlano na obisk na Občino. Še bolj pa sem bil presenečen, ko
sem izvedel, da pride s Svetlano Makarovič.
Zelo prijetna gospa, ki je želela videti kraj, kjer so živeli njeni predniki. Bila je navdušena nad lepoto Kanala. Pogovor nas je popeljal do ugotovitve, da je prav ona dedička
enega majhnega dela Kontrade. Z veseljem ga je poklonila vsem Kanalcem in uporabnikom trga Kontrada.
Zahvaljujem se ji za tako lepo gesto in se veselim ponovnega srečanja na odprtju obnovljenega trga Kontrada.
Andrej Maffi, župan

Dragi moji
(z županom vred)!
Ko sem se zadnjič sprehodila skozi vaš
lepi in z ljubeznijo urejeni kraj, so mi spotoma zadehteli cvetoči grmički jasmina.
In sklenila sem, da vam za vaše glasilo
pošljem eno svojo pesem.

JASMIN
V staro predmestje se plazi mrak,
od daleč se sliši večerni vlak,
mame kličejo mulce z dvorišč,
mački oprezajo okrog smetišč.
V kuhinjah so se že prižgale luči
in prve zvezde nad strehami,
odsotno stopiš na balkon,
takrat zaslišiš saksofon –
ta glas iz temnega zlata,
a nimaš pojma, kdo igra,
kot on ne ve, kako si ti
poln zamolčanih melodij –
zakaj potem, še sam ne veš,
na lepem vstaneš in kar greš,
kar greš po prazni ulici,
kjer v temno noč jasmin dehti.

Članice Društva ženske in vino so letošnje poletje izvedle dva dogodka Primorke v
mestu, v Novi Gorici in Ljubljani, v okviru katerih so se predstavljale vinarke iz vseh
primorskih vinorodnih okolišev. Dogodkoma so pridale dobrodelno noto, zbirala
so se sredstva za enostarševsko družino iz Goriške s tremi nepreskrbljenimi šoloobveznimi otroki, ki doživlja hudo stisko zaradi brezposelnosti in nizkih dohodkov
ter živi v skromnih življenjskih razmerah. Zbranih je bilo skoraj 800 EUR.

Še sam ne veš, zakaj je tako,
da ti je v prsih postalo tesno,
morda se zbuja kak star spomin,
mogoče pa je kriv jasmin?
Morda preveč omamno diši,
da se ti bolj ko kdaj zazdi:
Po dva in dva je ta svet skovan,
in kdor je sam, je še bolj sam …
A saksofon v večerni mrak
usmerja nežno tvoj korak,
potem pa hipoma zamre
in temno okno se zapre.
A glej, v tišini še igra
odmev iz temnega zlata,
dokler se vse ne umiri
in v tvojem srcu se znoči.
Pozdrav in na svidenje!
Svetlana Makarovič

Občina Kanal ob Soči se skupaj z Mestno občino Nova Gorica v imenu družine, ki je
prejela sredstva, iskreno zahvaljuje članicam Društva ženske in vino in vsem, ki so
darovali prostovoljne prispevke, za izkazano pomoč.
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26. obletnica osamosvojitve Slovenije
V Sloveniji obeležujemo 25. junija dan državnosti. Na ta dan pred 26 leti sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela osamosvojitvena vojna, v kateri je
Slovenija obranila neodvisnost.
V Kanalu je bila osrednja proslava ob
dnevu državnosti v torek, 20. junija. Proslavo je v sodelovanju z Občino Kanal ob
Soči in OŠ Kanal organiziralo Območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo
Kanal (OZVVS Kanal).
V kratkem nagovoru sta ob prihajajočem
dnevu državnosti čestitala predsednik
OZVVS Kanal Marijan Nanut in župan Andrej Maffi. Kot slavnostni govornik je nastopil polkovnik Srečko Lisjak.
Na proslavi so plakete OZVVS Kanal prejeli:
 Stanislav Makarovič za dolgoletno
opravljanje funkcije praporščaka in trobentača.
 Srečko Lisjak za sodelovanje z našimi veterani v obdobju 1968–1991, v času razvoja Teritorialne obrambe in za sodelovanje
z njimi v osamosvojitveni vojni ter za sodelovanje z našim združenjem veteranov
vse do danes.
 Milka Zimic za sodelovanje, za koordinacijo in za organizacijo vseh naših pomembnih prireditev.

 Tanja Laščak Mužič za nesebično, brez-

plačno vodenje računovodskih storitev za
naše združenje.
 Andrej Maffi, župan občine Kanal ob Soči,
za nesebično in razumevajočo pomoč
našemu združenju v vseh njegovih dosedanjih mandatih.
 PGD Kanal za aktivno pomoč in varovanje
prebivalstva v Kanalu med osamosvojitveno vojno.
 Krajevna skupnost Kambreško za aktivno
pomoč med osamosvojitveno vojno.
 Krajevna skupnost Lig za aktivno pomoč
med osamosvojitveno vojno in za veliko
gostoljubje enoti Teritorialne obrambe,
nastanjeni na kanalskem Kolovratu.
 Krajevna skupnost Deskle za aktivno zaupnost varovanja skrivnosti MOB – mobilizacijske lokacije večine udeležencev v
vojni iz naše občine.
 Društvo veteranov Sever severne Primorske za medvojno sodelovanje z nami in za
zgledno sodelovanje na vseh osamosvojitvenih povojnih dogodkih četrt stoletja.
Matejka Maver Pregelj

Slavnostni govornik na prireditvi je bil polkovnik
Srečko Lisjak. Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Prejemniki plaket OZVVS Kanal, foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti v Kanalu so sodelovali tudi otroci iz Osnovne šole Kanal. Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

Radivoju Veluščku
v slovo
Konec avgusta smo se poslovili od
častnega občana Občine Kanal ob Soči
Radivoja Veluščka. Naziv častni občan
mu je bil po sklepu občinskega sveta in
na predloge društev upokojencev Kanal
in Deskle - Anhovo ter političnih organizacij občine Kanal ob Soči podeljen letos
spomladi.
Na začetku leta 1996 je skupaj s posamezniki ustanovil Društvo obolelih zaradi azbesta ter ga dvajset let zavzeto in
požrtvovalno vodil. Deloval je na občinski ravni in v širšem slovenskem prostoru. Javnost je ozaveščal o posledicah
uporabe azbesta ter sodeloval s priznanimi strokovnjaki pri iskanju novih načinov
za hitrejše odkrivanje najtežjih azbestnih
obolenj. Pod njegovim vodstvom je bil
društvu podeljen status društva posebnega družbenega pomena na področju
zdravstva.
Številni ljudje so ga poznali kot vztrajnega in nepopustljivega, vendar vedno
pokončnega in pravičnega. Predstojnica
Kliničnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa (KIMDPŠ) ter prejem-

V sejni sobi Občine Kanal ob Soči je bila od 29. 8. do 1. 9. 2017 odprta žalna knjiga.
Foto: arhiv Občine Kanal ob Soči

nica priznanja Občine Kanal ob Soči za
leto 2012 prof. dr. Metoda Dodič Fikfak ga
je v poslovilnem pismu takole opisala:
"Gospod Velušček je vaš kraj zaznamoval s
svojim delom in zavzemanjem za boljše
življenje ljudi in delavcev, ki so bili izpostavljeni azbestu. Bil je vztrajen in odličen delavec, dober organizator, nobena ovira, še

tako težka, mu ni bila nepremagljiva; neizmerno je verjel v dialog. Njegova velika
vrlina je bila, da ni obsojal, da ni iskal krivca, kljub temu da je bil sam žrtev."
Hvaležni smo, da so se naše poti srečale.
Župan Andrej Maffi in občinska uprava
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Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v občini Kanal ob Soči
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 in 18/04), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Ur. list RS, št. 14/04 in 34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPBZ, Ur. l. RS, št. 24/06), Zakona o socialnem varstvu (ZSV - UPB2, Ur. l. RS, št. 3/07) objavlja Občina Kanal ob Soči:
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Predmet razpisa je oddaja naslednjih neprofitnih stanovanj v najem:
• enosobno stanovanje na naslovu Gradnikova 24, Kanal v izmeri 49,55 m 2;
• dvosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 4, Deskle v izmeri 33,80 m2;
• enosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 8, Deskle v izmeri 49,83 m 2;
• enosobno stanovanje na naslovu Ulica talcev 12, Deskle v izmeri 43,50 m 2
• trisobno stanovanje na naslovu Kal nad Kanalom 119, Kal nad Kanalom v izmeri 69,80 m 2;
• in druga stanovanja, ki bi bila v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
Oblikovani bosta dve prednostni listi, in sicer lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011
in 47/2014) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine, ter lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem,
ki so glede na dohodek zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Prosilci bodo uvrščeni na ločeni listi.
Stanovanja bodo upravičencem oddana v najem predvidoma v šestih mesecih po zaključku javnega razpisa, s katerimi bodo tudi
sklenjene najemne pogodbe.
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem je treba vložiti na predpisanem obrazcu, ki se ga dobi na sedežu Občine
Kanal ob Soči ali na spletni strani občine www.obcina.kanal.si, kjer je objavljeno besedilo javnega razpisa v celoti. Vloga s prilogami
se vloži osebno ali s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, najkasneje v 30 dneh od
dneva objave (do vključno 16. 10. 2017) na spletni strani občine www.obcina.kanal.si, s pripisom: Vloga za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem – NE ODPIRAJ.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Kanal ob Soči pri Klari Golja (tel. št. 3981 218) vsak delovni dan.
Župan
Andrej Maffi

JAVNO NAZNANILO IN OBVESTILO
Agencija RS za okolje z javnim naznanilom in obvestilom obvešča
javnost, da je Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, zaprosil
ARSO za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: Izkoriščanje

mineralnih surovin lapor in apnenec za industrijske namene v kamnolomu Anhovo.
Javno naznanilo je objavljeno na krajevno običajen način, in sicer na
oglasnih deskah sedeža Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za
okolje in prostor, oglasnih deskah Občine Kanal ob Soči, na spletni
strani Občine Kanal ob Soči ter na spletnih straneh Agencije RS za
okolje.
Vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to
je vlogo nosilca nameravanega posega za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju, je zagotovljen od 15. septembra do 16. oktobra
2017 v času uradnih ur, na sedežu Upravne enote Nova Gorica, Oddelek za okolje in prostor, Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica
(pritličje levo, pisarna št. 5).

Obvestilo o izvajanju javnega razpisa
za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva
v občini Kanal ob Soči
Občinska uprava Občine Kanal ob Soči
obvešča mikro, majhna in majhna enotna podjetja ter samostojne podjetnike
posameznike v občini Kanal ob Soči, da
se v letu 2017 javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči ne bo izvajal. V proračunu za
leto 2017 predvidena sredstva v višini
20.000 EUR se bodo prenesla v proračun za leto 2018, v katerem bo za razpis
zagotovljenih 40.000 EUR. Razpis bo
objavljen predvidoma v februarju 2018.
Na razpisu se bo sofinanciral tudi ukrep
nakupa opreme kot nepovratna sredstva
v obliki dotacije.
Upravičeno obdobje za razpisane ukrepe bo od 1. 10. 2017 do 1. 10. 2018.
Občinska uprava
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Pomoč na domu
Pomoč na domu je oblika socialnovarstvenih storitev, ki se izvaja na domu uporabnika, če ima slednji zagotovljene ustrezne
bivalne in druge pogoje za bivanje v domačem okolju. Takšna
oblika pomoči vsaj začasno lahko nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu za osebe, ki zaradi starostnih težav, kroničnih
bolezni ali hude invalidnosti ne zmorejo skrbeti same zase.
Pomoč na domu zagotavlja 3 temeljne sklope pomoči, ki se prilagajo individualnim potrebam upravičenca, in sicer:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju in
slačenju, umivanju, hranjenju itd.),
- gospodinjsko pomoč (dostava enega toplega obroka, nabava
živil, pomivanje posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora
itd.),
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, spremstvo
na sprehod ali po opravkih itd.).
Storitve socialne oskrbe se izvajajo v sklopu Centra za pomoč
na domu, ta pa deluje pod okriljem Doma upokojencev Nova
Gorica, predstavlja pa uporabniku prijazno obliko pomoči, saj se

socialna oskrba izvaja na domu upravičenca po subvencionirani
ceni. Občina je namreč po Zakonu o socialnem varstvu dolžna
financirati storitev pomoči na domu najmanj v višini 50 % ekonomske cene. Glede na trenutno veljavno ekonomsko ceno storitve in višino sofinanciranja iz proračuna občine znaša cena storitev za uporabnika v občini Kanal ob Soči 3,80 EUR na uro.
Obseg in termin izvajanja storitev se oblikujeta v dogovoru z
vsakim uporabnikom posebej, glede na njegove potrebe in želje
ter glede na organizacijske in kadrovske zmožnosti izvajalca. V
občini Kanal ob Soči se storitve pomoči na domu izvajajo od ponedeljka do petka.
Za dodatne informacije se obrnite na:
CENTER ZA POMOČ NA DOMU
Tanja Peloz
Trg Jožeta Srebrniča 6, Solkan
Tel. št.: 05 335 33 00
E-pošta: cpd.ng@dung.si
Klara Golja

BREZPLAČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI v okviru projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019«
Ljudska univerza Nova Gorica (Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica) v sodelovanju z Občino Kanal ob Soči obvešča vse njihove zaposlene
občane o možnostih brezplačnega izobraževanja.
Na LUNG-u smo pripravili izobraževalne vsebine, ki so namenjene vsem zaposlenim z nižjo izobrazbo (osnovna, poklicna, srednja šola)
in starejšim od 45 let. Cilj projekta je povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje lastnih potencialov za kakovostnejše življenje.

Aktualni brezplačni tečaji v novembru:
Tematska računalniška tečaja: Računalniško in digitalno opismenjevanje (50 ur):
 Uporaba pametnih telefonov in tablic, pričetek: torek, 7. novembra 2017, ob 16.15.
 Program Excel – delo s preglednicami, pričetek: četrtek, 2. novembra 2017, ob 16.15.

Napoved brezplačnih tečajev v letu 2018:





Osnovni tečaj računalništva (60 ur),
Osnovni in nadaljevalni tečaj italijanščine in angleščine (50 ur),
Dobro počutje za kvalitetne korake (50 ur),
Komunikacija na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju (50 ur).

Izkoristite možnost brezplačnih usposabljanj in se prijavite.
Za dodatna pojasnila in prijave smo vam na voljo na telefonskih številkah: 05/ 335 31 00, 05/ 335 31 11 ali na milena.cotic@lung.si.
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Dan inovativnosti s podelitvijo priznanj najboljšim inovacijam
Inovacije so izrednega pomena za razvoj gospodarstva, saj so nosilke nastajanja sprememb v podjetju in predstavljajo najpomembnejši element podjetništva. V davni preteklosti je med drugim predstavljala inovacijo že iznajdba kamenega orodja ali šivanka, narejena iz ribje kosti. Si lahko predstavljate, kje bi bili danes kot družba brez vseh
teh inovacij?
Na GZS in tudi na svoji regijski zbornici
za severno Primorsko že vrsto let spodbujamo in promoviramo inovativnost. Na
območju severne Primorske od leta 2003
podeljujemo priznanja za najboljše inovacije in objavljamo javni razpis, ki sta ga
tudi letos poleg naših partnerjev podprla
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in agencija SPIRIT. Samo v
zadnjih desetih letih je prijave oddalo 369
inovatorjev s 114 inovacijami iz Goriške. V
istem obdobju so severnoprimorski inova-

torji prejeli kar 31 nacionalnih priznanj, od
tega 4 zlata, 18 srebrnih, 8 bronastih in 1
diplomo.
Letošnja podelitev priznanj za inovacije
leta 2017 je potekala 22. junija v Idriji. Podeljenih je bilo 5 zlatih priznanj, od katerih
so tri inovacije uvrščene med kandidate
za nacionalna priznanja, ter 7 srebrnih
priznanj. Jeseni se bodo na nacionalni
ravni pomerila z najboljšimi slovenskimi
inovatorji naslednja naša podjetja z inovacijami:

Julijan Fortunat je novi predsednik
Območne zbornice GZS za severno
Primorsko
Na 12. seji je Upravni odbor GZS OZ za severno Primorsko izvolil
novega predsednika. Predsedovanje območne zbornice je prevzel g. Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo, d.d.,
ki je ob izvolitvi povedal: "Predsedovanje Upravnemu odboru
Gospodarske zbornice za severno Primorsko je predvsem velika
odgovornost. Skupaj s kolegi v upravnem odboru, ki so me izvolili
na mesto predsednika, smo si zadali vrsto nalog. Pri tem bomo
potrebovali tudi sodelovanje sodelavcev v podjetjih. Salonit Anhovo je bil ves čas med osrednjimi akterji gospodarskega razvoja v
regiji, ki pogosto presega meje same regije in Slovenije – tudi pri
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije. Moja zaveza z večjo
vključenostjo Salonita Anhovo v regionalnem upravnem odboru je
predvsem zaveza k spodbujanju razvoja gospodarstva v regiji. Imamo dobra nosilna podjetja v regiji, zagotovo pa potrebujemo več
sodelovanja vseh – od lokalnih skupnosti, institucij do nacionalne
ravni –, da bi dosegli primerno okolje za doseganje vedno učinkovitejših rešitev v krožnem gospodarstvu. V Salonitu Anhovo nam je

 Kolektor Group, Vodenje in upravljanje
družb d.o.o.: mikro strukturiranje površin za zagotavljanje tesnosti hibridnih
komponent v avtomobilski industriji,
 HIDRIA AET Družba za proizvodnjo vžignih sistemov in elektronike d.o.o.: krmilni modul za nadzor ''aftertreatment''
sistema,
 MAHLE Letrika, Proizvodnja električne
in elektronske opreme za motorna vozila, d.o.o.: alternator z inovativnim zunanjim ventilatorjem za intenzivno hlajenje ležaja na pogonski strani za podaljšanje življenjske dobe alternatorja.
 Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in
želimo dobro uvrstitev na nacionalni
podelitvi.
Mag. Nevenka Volk Rožič,
direktorica GZS OZ za severno Primorsko

uspelo ustvariti eno najboljših rešitev na tem področju, zato verjamem, da s svojimi dejavnostmi lahko podpremo tudi celotno regijo
ter kolegom ponudimo pomoč."

Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo
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EBRD podelil Salonitu
Anhovo nagrado za
trajnost
Slovenski proizvajalec cementa Salonit
Anhovo, d.d., je dobitnik bronaste nagrade Evropske banke za obnovo in razvoj
(EBRD) za trajnostno energijo. Temeljni
razlog je velik napredek pri uporabi trdnih nenevarnih odpadkov v energetski
strukturi. Nagrado je predal gospod Dariusz Prasek, direktor Oddelka za okolje in
trajnost (EBRD), skupaj s slovenskim ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom ter vodjo
pisarne EBRD v Ljubljani Jolanto Gabriel.
Podelitve nagrade se je udeležil tudi župan občine Kanal ob Soči Andrej Maffi.
Salonit Anhovo ima v postopku poskusnega obratovanja naložbo, s katero bo
povečal delež uporabe alternativnih goriv
s 60 % na 75 %, pri čemer količina ostaja
enaka, kot je določena v okoljevarstvenem dovoljenju iz leta 2007. Pri tem bo
cementarna prihranila več kot 10.000 ton
letnih izpustov CO2. Proizvodna lokacija v
Anhovem bo dosegla raven izpusta 0,737
kg CO2/kg klinkerja, kar je znatno pod
ustreznim
primerjalnim
standardom
Evropske unije. Če primerjamo pričakovani razvoj ključnih kazalnikov, je Salonit
Anhovo danes na ravni, ki jo bo dosegla
industrija glede specifične porabe energije
predvidoma v letu 2025. Glede deleža klinkerja v cementu in specifičnih izpustov
CO2 bo industrija predvidoma na današnji
ravni Salonita Anhovo v letu 2030, kot je
poudaril gospod Prasek.

Nova linija in okolje
Nova linija za doziranje trdnih goriv iz
nenevarnih odpadkov je v poskusnem
obratovanju, ki se je začelo decembra lani.
Objekti in transportni trakovi so zaprti, že
v fazah priprave projekta smo predvideli,
da bomo v primeru izzivov uvedli dodatne
ukrepe za omejevanje vonjav. Spremljanje
in omejevanje vonjav sta vključeni tudi v
akcijski plan, ki je nastal na podlagi okoljskega pregleda s strani Evropske banke za
razvoj (EBRD). Danes ugotavljamo, da
nam to vse bolj uspeva in da proces ni
moteč za okolico.
Na začetku poskusnega obratovanja je
bilo treba testirati dobavitelje 3D-goriv.
Na osnovi testiranja materialov sedaj izbiramo dobavitelje, ki so najustreznejši, določene smo tudi izločili. Za spremljanje
pojava vonjav smo v sodelovanju s podjetjem U-Earth Biotechnologies postavili tri

Udeleženci podelitve nagrade za trajnostno energijo EBRD Salonitu Anhovo

Naložbo s posojilom v vrednosti 15 milijonov EUR podpira tudi EBRD. Dariusz
Prasek, direktor Oddelka za okolje in trajnost, EBRD: "V EBRD smo nagradili dosežek Salonita Anhovo na področju alternativnih goriv. To je odličen primer, kako inovativna in specifično prilagojena rešitev
prinaša prednosti tako pri poslovanju podjetja kot zmanjševanju vplivov na okolje. Ta
naložba bo zagotovila pomembne prihranke pri stroških, prispevala k operativnemu
prestrukturiranju in podpirala energetsko
učinkovitost Salonita Anhovo z dvigom
deleža alternativnih energentov v energetski strukturi." Zdravko Počivalšek, minister,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS: "Salonit Anhovo je med vodilnimi v Sloveniji pri proizvodnji gradbenih
materialov. Proizvodnja cementa je energetsko zahtevna, zato lahko samo pozdravim prizadevanja lastnikov, vodstva in za-

detektorje U-monitor, in sicer na naslednjih lokacijah: v objektu 3D, pod silosi in na
lokaciji mazutne postaje. Detektorji omogočajo sprotno spletno spremljanje različnih parametrov kakovosti zraka v okolju,
med njimi tudi spremljanje vonjav. Detektorji merijo: VOC (hlapne organske snovi),
vonjave, delce večje od enega mikrona
(PM1), delce večje od 2,5 mikrona (PM2,5),
ekvivalent CO2, temperaturo in vlago. Poleg vonjav spremljamo tudi meteorološke
pogoje z namenom, da ugotovimo, kdaj
se vonjave pojavljajo in v katerih vremenskih pogojih so najizrazitejše.
V 3D-objekt smo namestili štiri čistilce
zraka (bioreaktorje) AIRCEL 5000 proizvajalca U-Earth Biotechnologies. Delujejo na
način, da zrak s pomočjo ventilatorjev
vlečejo skozi čistilec, v katerem je posebna biomasa. Ta razgrajuje snovi v zraku, ki
povzročajo neprijetne vonjave.
Podjetje U-Earth Biotechnologies se

poslenih, da s tako izjemno trajnostno rešitvijo dosegajo poslovne in okoljske rezultate. Vsekakor je to sijajen primer inovacije –
utemeljitev nagrade tudi potrjuje, da je
cementarna med vodilnimi na evropski
ravni."
EBRD in Salonit Anhovo

Dariusz Prasek, direktor Oddelka okolje in trajnost (EBRD), predaja nagrado direktorju Salonita
Anhovo Julijanu Fortunatu.

ukvarja z razvojem inovativnih biotehnoloških postopkov čiščenja zraka. Poleg tega
načrtujemo še uvedbo dodatnega odpraševanja objekta 3D, kar bo ravno tako
dodatno pripomoglo k nadaljnjemu izboljšanju. Nekatere od uporabljenih najsodobnejših tehnologij so po naših podatkih
uporabljene prvič v Sloveniji.
Salonit Anhovo

Detektor U-monitor še nadgrajuje izjemno obsežno bazo okoljskih podatkov Salonita Anhovo.
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Dan že itak odprtih
vrat Parka Pečno
Z izvedbo dogodka Dan že itak odprtih
vrat se drugo leto pridružujemo vse bogatejšemu programu ob izvedbi največjega
turističnega dogodka v Kanalu, Skokom
z mosta. Na dan dogodka, v nedeljo dopoldan, smo načrtovali in uspešno izpeljali predstavitev gorskokolesarske ture
MTB Pečno. Idealne vremenske razmere,
sveže očiščena pot ter odlična podlaga
so bili zagotovilo za kolesarske užitke.
Ture se je udeležilo devet kolesarjev, ki
so z organizacijo prevoza po zaključku
ture imeli možnost dvakrat ponoviti
spust. Z organizacijo ture želimo ohraniti
vizijo razvoja gorskega kolesarstva tudi v
občini Kanal.
Za popoldan načrtovani vodeni ogled
Parka Pečno je zaradi nezanimanja odpadel.
Ob koncu čestitamo TD Kanal in vsem
drugim sodelujočim za ponovno odlično
izpeljan dogodek.

Gorskokolesarske ture MTB Pečno se je udeležilo devet kolesarjev. Foto: Primož Kožuh

Primož Kožuh

Praznik lipe na Goljevici
Vaščani Goljevice smo se letos po nekaj
letih premora odločili obuditi za nas simboličen praznik lipe. Ko je Slovenija leta
1991 razglasila samostojnost, smo na
sredi vasi posadili lipo in od takrat vsako
leto 25. junija ta praznik tudi obeležili.
Letošnje praznovanje je bilo drugačno
od prejšnjih, za kar je poskrbel Pihalni

orkester Salonit Anhovo, ki je ob dvigu
zastave zaigral slovensko himno, kasneje
pa še nekaj koračnic za boljše vzdušje.
Pri organizaciji dogodka nam je finančno
priskočila na pomoč KS Deskle - Anhovo,
za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
Nataša Ivančič,
foto: Matjaž Gusak

Obnovitev izvirka
Prvega avgusta smo se zbrali prijatelji in
obnovili izvirek pitne vode pri koritu v
Grlevšču. Z opravljenim delom smo zadovoljni in si želimo, da bi se čimveč ljudi
prostovoljno odločilo, da pripomorejo k
boljšemu videzu lokalne skupnosti.
Prijatelji
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Uspeh naših odbojkaric
Slovenija je kljub svoji geografski majhnosti velika
država predvsem glede športa in uspehov, ki jih
dosegamo. Kljub majhnosti, omejenim zmožnostim za kakovosten trening, delo ... se tako na
evropskih kot svetovnih prvenstvih ob bok postavljamo svetovnim velesilam. Uspeh naših košarkarjev pozna vsak.

Ob istem času, kot se je na košarkarskem igrišču
bìla zgodovinska tekma, so se dekleta v kategoriji
mlajših članic (do 23 let) borila na odbojkarskem
svetovnem prvenstvu, ki je potekalo na domačih
tleh v Stožicah. Dekleta so po šestih zaporednih
zmagah na koncu klonile proti ekipi iz Turčije in si
tako prisvojile mesto svetovnih podprvakinj v kategoriji mlajših članic. Gre za prvo žensko odličje v
moštvenih športih na svetovnih prvenstvih.

K temu zgodovinskemu
trenutku pa sta veliko
prispevali tudi dekleti iz
naše občine, ki sta na odbojkarski sceni že zelo
dobro poznani, Eva Mori
in Špela Marušič. Eva Mori
je postala tudi najboljša
podajalka
svetovnega
prvenstva, za kar ji še posebej čestitamo. Obema
dekletoma, za kateri sprejem je zaradi njunih klubskih obveznosti prestavljen na konec leta, iz srca
čestitamo. Željam se pridružuje tudi župan občine
Kanal ob Soči Andrej
Maffi, ki jima želi še veliko uspešnih sezon in čim
manj poškodb.
Dekleti, bravo! V ponos
sta naši mali, a po športnem duhu veliki občini.
Maja Gerbec

Fotografije: Odbojkarska zveza Slovenije
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Skoki z mosta,
Kanal 2017
Letos se je 26. po vrsti pognalo s kanalskega mostu v reko Sočo 13 izredno dobrih skakalcev. Tudi letos so tekmovali v
3 kategorijah. V figurativnih skokih je zopet zmagal najmlajši udeleženec, 15-letni
Aidan Heslop iz Anglije, drugi je bil Jan
Vončina iz Idrije, ki se je vrnil po krajšem
premoru, tretji pa je bil Christian Wurst iz
Nemčije. Skakalci so enotnega mnenja,
da so skoki v Kanalu nekaj posebnega.
Občutek, ko stojiš na odskočišču nad kanjonom reke Soče, je nekaj posebnega. V
drugi kategoriji skoki na glavo oziroma
lastovka so se pomerili skakalci iz Kragujevca v Srbiji. Prvi je bil Marko Pavlović,
sledila sta mu Mladen Cvetković in Marjan Milanović. V zadnji kategoriji, skoki
na noge, pa so se pomerili 3 tekmovalci,
od katerih je bil prvi Klemen Cizelj iz
Kranjske Gore, drugi domačin Domen
Grabrijelčič, ki je bil tudi najboljši domačin, saj je bil tudi edini, tretji pa je bil Franko Bajc iz Ajdovščine.
V dopoldanskem času se je na delavnicah za mladino pripravljalo 8 mladincev.
Jernej Klinar in Aleš Karničnik sta jim
poskušala pokazati osnove skakanja v
vodo. Popoldan se je na skakalnici pomerilo kar 15 mladincev. V najmlajši kategoriji do 8 let so se pomerili Nace Bole iz Doblarja, Ajda Fabjan iz Nove Gorice in Eva
Karničnik iz Maribora. V kategoriji od 8
do 11 let z višjega odskočišča pa je bil prvi
Kevin Pavlin iz Morskega, drugi Vid Fortunat z Modrejc in tretji Matevž Markež
z Jesenic.
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Skakalci so bili dobro pripravljeni in so
izvedli res fantastične skoke. Dobra pripravljenost skakalcev je za organizatorje
zelo pomembna, saj to pomeni, da obstaja bistveno manj možnosti, da gre kaj
narobe. Za drugo polovico varnosti pa so
poskrbeli skupina potapljačev Gasilske
poklicne enote Nova Gorica in člana PGD
Kanal, ki sta poskrbela za čoln, špricanje
vodne gladine in za pregled reke pred
skoki. Hvala vsem, ki skrbijo za varnost
skakalcev.
Tudi letošnji skoki so bili fantastični,
kot običajno pa jih je spremljala vrsta
dejavnosti že od zgodnjih jutranjih ur. Po
tradiciji smo imeli odprto tržnico, predstavili so se nam starodobniki in talenti,
srečelov smo imeli na trgu, na teku pa je
bilo kar 39 tekačev od vsepovsod. Najmlajši je bil 6-letni Jure Mugerli, najstarejši pa Albert Lazar, ki šteje 79 let. Najhitrejši je bil Andrej Kutin iz Žage, ki je za
progo porabil 33,45 minute. Na trgu je
letos igral ansambel Ikebana, Park Pečno
je imel dan odprtih vrat, dogajanje so
popestrili harmonikarji, lahko smo se
posladkali. Letošnja novost pa so bili
vitezi, ki so pripravili pravi turnir pod
mostom. Hvala Mihi in njegovim prijateljem, ki so poskrbeli za to popestritev na
skokih.

Najboljši trije v skokih z mosta: Aidan Heslop iz Anglije (v sredini), drugi je bil Jan Vončina iz Idrije
(levo), tretji pa Christian Wurst (desno) iz Nemčije.

Na igrišču pri OŠ Kanal je bil tudi letos
postavljen oder z bogato razsvetljavo,
predstavili so se nam talenti, podelili smo
priznanja, medalje in pokale tekmovalcem
ter se poveselili ob glasbi ansambla Nočni
skok in Vlada Kalamberja.
Ogromno truda in ur prostovoljnega
dela je vloženih v pripravo in izpeljavo
prireditve. Zahvala gre vsakemu posamezniku, ki je pripomogel s svojim prosto-

voljnim delom. Finančno so skoke podprli
Občina Kanal ob Soči, Krajevna skupnost
Kanal, Turistična zveza Slovenije in pokrovitelji (SAOP, Eternit Slovenija, Adriatic
Slovenica, Plastik Kanal, SENG in Rudis
Trbovlje). Posebna zahvala pa gre Salonitu Anhovo, ki s svojim prispevkom bistveno pripomore k uspešni izvedbi prireditve.
Besedilo: Vanja Cotič,
fotografije: Borut Jurca in Martina Pavšič
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Oratorij Župnije Kanal 2017 – "Eno je potrebno!"
V zadnjem počitniškem tednu, med 21. in 25. avgustom, je bilo v župnišču v Kanalu živahno. Ekipa osemnajstih animatorjev je ob pomoči številnih posameznikov, ustanov
in društev pripravila petdnevni oratorij, na katerem je več kot štirideset otrok ob zabavi spoznavalo življenje Friderika Barage pod geslom: "Eno je potrebno!"
Za animatorje se je oratorij začel že mesece prej. Kljub vabljivi reki Soči so voditelji, predvsem Peter Nanut, ki sta mu pri
vodenju pomagali Anja Mavrič in Maja
Križnič, vztrajno "predelovali" program
sestre Rebeke in organizirali oratorijski
prostor. Priprave so se stopnjevale in v
zadnjih dneh pred "velikim" tednom je od
jutra do večera potekalo postavljanje prizorišča, ki je bilo letos nekaj posebnega,
pravi labirint ... Sestavljali so ga namreč
različni kotički, v katerih so imeli otroci v
prostem času možnost ustvarjati, brati,
igrati nogomet, se zabavati na trampolinu
… Kotički so razveselili otroke že ob njihovem prihodu, in tako so ti lažje prebili
led in spoznali nove prijatelje.
Na začetku vsakega oratorijskega dne je
g. župnik Aleš Rupnik izvedel molitev v
krogu, od koder so se pozneje preselili
pod oder, na katerem so potekali bansi
(gibalne igre s petjem), jutranja telovadba
ali ples, tako so otroke prebudili in pripravili na naporen dan. Letošnje leto so spoznavali življenje častitljivega Friderika Ireneja Barage, ki jim ga je vsak dan v župnijski dvorani predstavil g. Aleš. Zgodbe iz
življenja slovenskega škofa in misijonarja
so med otroki požele veliko zanimanja, g.
župnik pa jih je nadgradil še z odlomki iz
evangelija, o katerih so se nato v skupinah
pogovorili ter jih obravnavali skozi igro in
ustvarjanje. Vsak dan je bil posvečen eni
od pomembnih vrednot; hvaležnosti,
skromnosti …, ki jih je g. Aleš izpostavil v
katehezi. Nove moči so si mladi nabrali z

malico, ki ji je sledil bolj sproščen del dneva; organizirane igre. Da bi dogajanje še
bolj popestrili, so se v sredo odpravili na
krajše romanje do Krstenic, kjer je potekala že tradicionalna vleka štrika, še bolj pa
je bil drugačen četrti dan druženja. Četrtkovo dopoldne je bilo mirno in tiho, potekali sta sveta spoved in molitev. Vsi so
bili namreč v pričakovanju svete maše, ki
je bila čudovit zaključek duhovnega dopoldneva. Igrivo popoldne z nogometnim
turnirjem, dramatizacijami odlomkov iz
Svetega pisma, zabavnim večerom na
odru in picamiiii pa je bilo še ena od novosti. Prav tako so imeli otroci prvič možnost prespati po nočnem kinu, kar animatorjem ni povzročalo težav, saj je vse naporen dan dodobra izmučil. Ob koncu
dneva so se v kapeli skupaj zahvalili za
čudovit dan.
Dogajanje je bilo pestro, zato je vse dejavnosti težko našteti. Tu so bile še delavnice, novi so bili izdelovanje makete totema pod vodstvom Kristine Stegel, biološka, pritrkovalska …, vsak dan so se otroci naučili nove pesmi. Zagotovo pa nihče
ne bo pozabil velikega zaključka. Po blagoslovu je v petek namreč na župnijski vrt
zavila cisterna PGD Kanal. Sledila je ura
vodnih užitkov, ki jih je popestril še tobogan.
Pa še nekaj vtisov otrok z oratorija:
Animatorji so se zelo potrudili in dobro
pripravili. Bili so zelo prijazni.
Matevž

Vodna zabava.

Na oratoriju je bilo najboljše spanje v vrečah.
Johana

Najboljši oratorij do zdaj!
Matija

Super malice in odlična kosila, najboljši
kotiček pa je bil nogometni. Veselim se
naslednjega leta, ko bom postal pripravnik
za animatorja.
Anže

Na letošnjem oratoriju smo se zelo zabavali zaradi marljivih animatorjev in ustrežljivega župnika Aleša. Animatorji so se letos
zares potrudili s kotički, novimi bansi ter
zabavnim večerom.
Aljaž
Besedilo: Irena Hočevar Križnič,
fotografiji: Nejc Markič
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Ganljivo srečanje s sorodniki iz Argentine
V rojstni kraj svojega očeta, Vodice, je
konec maja prišel na obisk bratranec
Oskarja Vodičarja Rudi Vodičar z ženo,
hčerko in sestro. Čeprav sta s sestro rojena v Argentini, pri njiju želja obiskati domovino svojih staršev ni nikoli usahnila.
Kljub izgubi staršev v rani mladosti in izgubi stikov z domovino sta vedno upala, da

se jima želja uresniči. Starši so namreč
odšli tja kmalu po prvi svetovni vojni s
trebuhom za kruhom, tako kot veliko drugih Primorcev. S pomočjo sodobnih metod sporazumevanja smo sorodniki ponovno vzpostavili stik z njimi. Sledilo je
dolgih devet let dopisovanja in prepričevanja, da sta se kljub zavidljivi starosti

odločila za obisk. Stiski rok in objemi ob
prvem srečanju so bili precej čustveni.
Prav v ta namen smo se skoraj vsi, ki smo
kakor koli povezani z rodbino Vodičarjevih na Vodicah, tam tudi zbrali in dogodek proslavili. Vprašanj in odgovorov je
bilo veliko, ostalo pa jih je še mnogo, saj
je dan minil, kot bi trenil. Ob slovesu pa je
po licih stekla prenekatera solza.
Oskar Vodičar

Foto: Domen Vodičar

Taborjenje rodu Odporne želve v Puntiželi
Taborniki rodu Odporne želve že mnogo
poletij organiziramo taborjenje v Puntiželi,
v prijetnem kampu nasproti Brionov, pri
Puli. Tudi letos nam je bilo tam lepo in
potrudili smo se, da bo taborjenje ostalo v
lepem spominu vsem, ki so se nam letos
pridružili; tako družinam kot posameznikom.
Veseli smo tudi, da naš taborni prostor v
poletnem času ni popolnoma sameval;
obiskali so nas nizozemski skavti in navdušeno priznali, da imamo čudovito deželo.
Med bivanjem so si ogledali Triglavski narodni park in obiskali primorje. Opravili so
več pohodov, Soča pa jih je v res vročih
dneh uspešno hladila.
D. M.

Foto: taborniki rodu Odporne želve
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15. kulturni dnevi pod
Globočakom
TR društvo Globočak - Kambreško je 28.
maja in 17. junija skupaj z Občino Kanal
ob Soči pripravilo Kulturne dneve pod
Globočakom.
Vse zbrane na prvem kulturnem dnevu
v Domu Mihaela Gabrijelčiča na Srednjem
sta pozdravila predsednica društva Natalija Melink in župan občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi.
Na prireditvi, kjer so se predstavili z
recitalom, petjem in plesom, so nastopili:
domača Gledališka skupina Globočak,
otroci iz KS Kambreško, mešani pevski
zbor Canto Ergo Sum iz Tolmina pod vodstvom Minke Markič, Folklorna skupina
Živa Nit iz Benečije, Marjetka Luznik in
Jan Kubish, Bakalina z gosti in Klapa Gallus iz Poljanske doline. Organizirana je
bila tudi tržnica, kjer so prodajali sir, suhomesne izdelke, košare, kvačkane, klekljane in razne šivane izdelke, mila, dišavnice. Prikazana je bila slikarska razstava
slikarke Jelke Usico. Za hrano in pijačo je
poskrbela restavracija Grad Dobrovo. Na
drugem kulturnem dnevu pa sta se predstavila pevska skupina Liwk in gledališko
društvo Kontrada Kanal s komedijo Vinka
Möderndorferja Vaja zbora.
Vsi navdušeni smo se razšli v upanju, da
se drugo leto spet srečamo na kulturnih
dnevih.
Dora Ravnik,
foto: Miran Melink

Globočkarji na Triglavu
8. in 9. avgusta se je Gledališka skupina
Globočak Kambreško odpravila na Triglav.
Iz Trente smo se še v mraku odpravili peš
do Zadnjice. Tu se makadamska pot spremeni v mulatjero, ki se zmerno vzpenja čez
strma pobočja. Večkrat smo se na poti
ustavili, da smo se malo okrepčali in se
nagledali lepote doline, ki je bila pod nami.
Počasi smo le prispeli do koče na Doliču.
Tu smo se kar dobro spočili, se okrepčali in
si nabrali novih moči za vzpon na vrh Triglava. Šli smo mimo bivaka g. Lojza Žaklja,
ki je bil ta dan tudi pod Triglavom. Prispeli
smo do stene, si nadeli varnostne pasove
in čelade. Drug za drugim smo se začeli
vzpenjati. Malo nas je bilo strah, a na vse
to smo pozabili, ko smo prišli na vrh. Solze
sreče so nam tekle po licih, ko smo se vsi
skupaj objeli in zavriskali. Presrečni smo
bili. Nekateri naši člani so bili ob prvem
vzponu tudi krščeni z vrvjo. Prelepi razgledi so se razprostirali na hribe blizu in daleč.
A burja nam je onemogočala daljši posta-

nek, zato smo se morali kmalu odpraviti
proti dolini – koči na Planiki. Tu smo se
zopet okrepčali, se malo poveselili in šli na
počitek.
Naslednji dan smo zgodaj zjutraj odšli
proti koči na Doliču. V dolinici smo pustili
tudi svoj spominek – napis Globočak. Dolič je bil tu in zopet smo izvedli majhen
postanek. Še zadnjič smo se malo spočili
za spust proti dolini. Pot se je vila kot jara

kača. A trud je bil poplačan. V Trenti so
nas pričakali naši domači s kavo, pecivom
in šilcem grenčine. Sklenili smo, da v hribe
še gremo skupaj.
Dora Ravnik
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Gledališka skupina Globočak letos na Cerkniškem in na Krasu
Člani Gledališke skupine Globočak že več let radi skupaj preživimo nekaj dopustniških
dni. Letos smo se od 28. do 30. julija potepali po Cerkniškem in po slovenskem Krasu
ter si ogledali tamkajšnje zanimivosti. Nastanili smo se na turistični kmetiji v Dolenjem
Jezeru, kjer nas je gospodinja Jolanda s pomočjo drugih družinskih članov razvajala in
nam pripravljala okusne domače specialitete.
Prvi dan smo obiskali Lokev na Krasu,
kjer smo si ogledali pršutarno. Pripravili so
nam pokušino njihovih mesnih specialitet
in domačega terana. Daleč nazaj v vojaško
zgodovino pa sta nas popeljala v Vojaškem muzeju Lokev zgovorni gospod
Srečko in njegova žena ter nam prijazno
razkazala njihovo obsežno muzejsko zbirko. Letos je 100 let, odkar se je končala 1.
svetovna vojna, zato smo svoje letošnje
oglede v večjem obsegu posvetili tej tematiki. Popoldan smo si rezervirali za
ogled Škocjanskih jam. Zvečer pa so nas
na kmetiji, kjer smo bili nastanjeni, z obiskom presenetili Dragonarji generala Maistra iz Dolenje vasi, ki smo jih že predhodno povabili na gostovanje na Globočak.
Pripeljali so se z oldtajmerjem, fičkom,
oblečeni v njihove tradicionalne dragonarske uniforme, in nam za dobrodošlico
zapeli z odločnimi in ubranimi glasovi.
Skupaj smo nadaljevali prijeten kulturno-umetniški večer s pogovorom, pesmijo in
igro še dolgo v noč.
Naslednji dan nas je gospodar Frenk s
konjsko vprego z lojtrnikom popeljal po
presahnjenem Cerkniškem jezeru in okolici. Med vožnjo nam je pripovedoval zgodovino Cerknice in zanimivosti iz preteklosti. Ugotovili smo, da so imeli na tem področju nekoč veliko več konj predvsem
zato, da je "pameten konj" lahko domov
pripeljal gospodarja, ko je ta pregloboko
pogledal v kozarec. Videli smo tudi
"vzletno stezo" v Slivnici, kjer so pred leti

vzletale coprnice na metlah, z Uršulo na
čelu. Iskali smo medvede, a jih trenutno ni
bilo. Je bil pač čas dopustov! Popoldne
smo si ogledali še Križno jamo, kjer smo
se s čolnom popeljali po notranjem jezeru, ki ima ravno še dovolj vode za plovbo.
Obiskali smo tudi Grad Snežnik. Tam so
imeli še zadnje priprave na prireditev Plavajoči grad. Navezali smo stike s tamkajšnjimi kulturnimi delavci in mogoče bo enkrat
v prihodnje sledilo gostovanje naše gledališke skupine na gradu. Drugi del popol-

dneva smo se razvajali ob čudovitem Bloškem jezeru s prijetno toplo vodo, kjer so
nas na vsakem koraku pozdravljali medvedi iz lesa in druge velike lesene skulpture. Tudi drugi večer je potekal v znamenju kulture. Uprizorili smo igrico Cirkus na
železniški postaji. Z nami so peli ljudski
pevci iz Dolenjega Jezera in nam obljubili,
da pridejo gostovat tudi v naše kraje.
Zadnji dan smo se prepustili še vodenemu ogledu celotnega Parka vojaške zgodovine v Pivki. Naša dva voznika sta se
preizkusila v vožnji podmornice s posadko, v kateri smo bili vsi člani gledališke
skupine.
Naše druženje je bilo uspešno in prijetno, saj nam je uspelo združiti prijetno s
koristnim. Domov smo se vrnili zadovoljni
in polni lepih doživetij. Vsi prenovljeni
smo z lahkoto začeli nov delovni teden.
Zdenka Brešan

ŠKTD Avče

Nogometni turnir
Avče 2017
V soboto, 29. julija, je na športnem igrišču
v Avčah potekal nogometni turnir trojk.
Nastopilo je 6 ekip iz okoliških krajev. Najbolje se je izkazala ekipa iz Doblarja, ki je v
finalu premagala ekipo iz Levpe. Tretje mesto so domov odnesle Ravne, 4. pa so bili
domačini iz Avč.
ŠKTD Avče se vsem ekipam zahvaljuje za
nastop.
Peter Levpušček
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Društvo upokojencev Kanal

Poletne počitnice članov društva
Po zaslugi neumornih voditeljev Društva
upokojencev Kanal, predvsem Sonje, je
naša poletna ogrlica bogatejša za prelep
biserček z Jadrana – to je Luka na Dugem
otoku!
Če se ozrem skozi okno v sivo, deževno
nedeljsko popoldne, kar težko dojamem,
da je minilo le dobrih 24 ur od objema sonca in morja. V spominu je še kako živ vonj
po morju, soli, v ušesih odzvanja pesem
škržatov, ki nas je spremljala od zore do
mraka. Veliko je lepega, kar nam je bilo
dano doživeti v preteklih dneh. Vem, da se
je ob prihodu v Luko, ki nas je pričakala
kot speča Trnuljčica, marsikomu porodilo
vprašanje: Le kam nas je tokrat pripeljala

pot?! Pa ni bilo treba dolgo čakati, da smo
odkrili skrite zaklade. Vsak je našel svojega, saj je bila izbira obilna. Njihov sijaj je z
lahkoto prekril tiste drobne malenkosti, ki
so nas na začetku morda motile.
Za mano je teden, prepoln sonca, kopanja, prijetnih presenečenj, druženja, raziskovanja kraja in otoka, smeha, kramljanja. Težko bi izbrala tisto najboljše. Gotovo je bilo pomembno to, da je cela skupina delovala kot ena družina, a v njej je
lahko vsak svobodno dihal. Hvaležna sem
tistim, ki so se še posebej trudili, da so
izgnali dolgčas iz naše sredine. Prijetni so
bili večeri ob glasbi in plesu. Vsekakor pa
je bil zame poseben užitek plavanje ob
zori. Potopiti se v osvežilno kopel in zarezati brazdo proti soncu v trenutku, ko prvi
žarki pozlatijo popolnoma zlikano morsko
gladino, je nepozabno doživetje, ki ga
bom gotovo pogrešala.

Košček srca je ostal v tem lepem mirnem kraju, s hišami, stisnjenimi ob morskem obrežju, kjer se v varnem zalivu zibajo stari ribiški čolni, skrbno privezani in
pripravljeni, da za njihova vesla poprimejo
krepke roke domačih ribičev. Vsak dan
smo jih lahko srečevali, ko so pred majhno
kantino, ob kozarčku pijače, sedeli na klopi in živahno kramljali o tem in onem. Turistov je bilo le za vzorec. Morda bosta prihodnja meseca pokazala drugačen obraz.
Predvsem pa upam, da bodo mladi prebivalci otoka, ki se množično selijo v Zadar, pravočasno spoznali, kako dragocen
biser imajo v svojih rokah. Težko je gledati, kako se žulji mnogih generaciji spreminjajo v ruševine in prah.
Srečno smo se vrnili s prelepih počitnic,
bogatejši za dobro izkušnjo in z željo, da
ob letu izbrusimo nov biserček.
Nevenka Malnič

Foto: Klavdij Kofol

Program Starejši za starejše prejel
nagrado državljan Evrope 2017

Foto: ZDUS

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado državljan Evrope
za posebne dosežke na področjih dejavnosti ali dela državljanov,
skupin, združenj ali organizacij. Kandidate lahko predlagajo le
poslanci Evropskega parlamenta – vsak poslanec lahko vsako
leto predloži po eno kandidaturo.
Na predlog evropskih poslancev Iva Vajgla in Igorja Šoltesa je
Evropski parlament nagrado državljan Evrope za leto 2017 podelil
programu Starejši za starejše, ki poteka v koordinaciji Zveze društev upokojencev Slovenije. Poslanec Ivo Vajgl je program Starejši
za starejše ob obisku prostovoljcev iz Slovenije predstavil na posebni konferenci v Evropskem parlamentu v Bruslju že leta 2015. Pro-
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Prostovoljno gasilsko društvo Kanal

Neurje odkrivalo strehe
V nedeljo, 25. junija, je naše kraje prešlo močno neurje. Vse se je
zgodilo nekaj minut pred pol dvanajsto, ko je orkanski veter
odkril nekaj streh in podrl mnoga drevesa. Ni trajalo dolgo, a je
bilo uničujoče.
Poleg odkritih streh je povzročilo tudi škodo na vozilih v okolici
večstanovanjskega objekta na Gradnikovi ulici 12 ter nekaj druge
škode na stanovanjskih objektih (razbita stekla, poškodovana
fasada idr.). K sreči se v neurju ni poškodovala nobena oseba.
Takšnega vetra ne pomnimo.
Kmalu smo dobili poziv za odkrito streho na Gregorčičevi ulici.
Še preden smo začeli dela na omenjeni lokaciji, smo prejeli že
drugo sporočilo, da je odkrilo streho na Gradnikovi ulici, kasneje
so začeli "deževati" klici. Zaradi obsežnosti intervencije so bile
aktivirane nekatere gasilske enote GZ Goriške. Na pomoč so se
odzvali PGD Dornberk, PGD Kostanjevica na Krasu, PGD Dobrovo
ter PGD Avče. Poklicne kolege iz JZGRD Nova Gorica smo zaprosili za pomoč z avtolestvijo. PGD Čepovan je posredoval na svojem
območju.
Prispeli gasilci so se razdelili v več ekip, ki so odšle na različne
lokacije. Tako smo delovali na objektu na Gregorčičevi ulici, na
dveh večstanovanjskih objektih (blokih) ter Osnovni šoli Kanal na

Gradnikovi ulici, Vojkovi ulici, po poti proti Kambreškem in še na
nekaj drugih lokacijah po Kanalu. Dela smo končali v poznih popoldanskih urah.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem kolegom iz PGD Dornberk,
PGD Kostanjevica na Krasu, PGD Dobrovo in JZGRD Nova Gorica
za pomoč pri odpravljanju posledic neurja.
Danijel Markič, PGD Kanal

Pokrivanje strehe na bloku. Foto: Danijel Markič

Regijsko gasilsko tekmovanje v Cerknem
V soboto, 3. junija, so se ekipe PGD Kanal udeležile regijskega tekmovanja severne Primorske za memorial Matevža
Haceta v Cerknem. Nastopili smo s štirimi
ekipami.
V dopoldanskem času smo nastopili z
mladinsko ekipo, ki je dosegla 7. mesto v
konkurenci 10 ekip. Popoldne pa so nastopile še tri članske ekipe, ki so vse
osvojile stopničke. Članice A in B so dosegle 2. mesto, ki jih pelje na državno tekmovanje prihodnje leto. Člani B pa so
dosegli 3. mesto, a so ostali brez nastopa
na državnem tekmovanju. Čestitke vsem
ekipam!
D. M., PGD Kanal

Članice A in B s pokali. Foto: Andrej Ponikvar

… nadaljevanje s prejšnje strani

gram v sedanji obliki teče od leta 2004, izvajajo pa ga že v 298
društvih upokojencev (tudi Društvu upokojencev Kanal) in 13 pokrajinskih zvezah. Po podatkih ZDUS-a so prostovoljci v 11 letih
opravili približno 6,5 milijona ur prostovoljskega dela ali več kot
700.000 obiskov starejših. Pomagali so skoraj 160.000 ljudem,
starejšim od 69 let.
Slavnostna podelitev nagrade je bila v petek, 30. junija, v Hiši
EU v Ljubljani. Na prireditvi sta bila prisotna tudi predlagatelja
programa za nagrado Ivo Vajgl in Igor Šoltes ter poslanca Lojze
Peterle in Franc Bogovič. Ob podelitvi nagrade iz rok vodje Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Klemna
Žumra je predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez
Sušnik pripravil zahvalo, v kateri je posebej izpostavil prizadeva-

nja dr. Mateje Kožuh Novak in Anke Osterman, ki sta program
najprej ustanovili, nato pa tudi predstavili Evropskemu parlamentu ter ponesli njegov glas v vso Evropo. Zahvalil se je tudi sedanji
vodji programa Rožci Šonc in vsem 3500 prostovoljcem na terenu, ki skrbijo, da program živi in raste.
Iz naše regije se je podelitve v Ljubljani udeležilo pet koordinatorjev, med njimi tudi Vanda Vidič, koordinatorka programa Starejši za starejše v Društvu upokojencev Kanal.
Letos je Evropski parlament razglasil 50 dobitnikov nagrade
državljan Evrope iz celotne Evropske unije. Osrednji dogodek za
vse nagrajence pa bo 11. in 12. oktobra v Bruslju.
Marija Marinič in Vanda Vidič
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Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal

Watzmann Mittelspitze (2713 m)
Lanskoletne sanje so se nam letos uresničile. Komu naj bi se priklonili z našim pristopom, če ne našemu Valentinu Staniču. O njem bi lahko pisali marsikaj, skoraj ni bilo
poklica, ki ga ne bi opravljal, lotil se je prav vsega ... In prav zato ga tako močno cenimo, tako da vsako njegovo pot prehodimo z užitkom na kvadrat.
Če smo že prejšnjič trije člani PD Valentin Stanič Kanal še s tremi prijatelji ponosno stopili na njegov, Staničev vrh in prečili Zeleniške špice, smo se s Planinskim
društvom Valentin Stanič Kanal zopet
podali še na enega izmed njegovih vrhov
– Watzmann Mittelspitze –, ki mu je leta
1800 kot prvopristopnik izmeril višino.
Nemci ga cenijo, v koči Watzmannhaus so
mu namenili poseben kotiček z njegovimi
slikami in slovensko zastavo, pred kočo
pa postavili spominsko ploščo v njegov
spomin v slovenskem in nemškem jeziku.
Naša pot se je začela zgodaj zjutraj v
Novi Gorici z avtobusom, s katerim nas je
popeljala prijazna in umirjena voznica
Jasna. Na Predelu so vstopili še zadnji
naši udeleženci pohoda (Gorenjci) in smo
se odpeljali proti Berchtesgadnu, pozitivno naravnani in prepričani, da stopimo na
njegov 2713 visoki vrh Watzmann Mittelspitze. Na avtobusno steklo smo prilepili napis Valentin Stanič prihajamo, in to
smo mislili hudo resno …
Iz kraja Ramsau smo krenili navzgor
proti koči Watzmannhaus na višino 1930
m n. m. in ta dan prehodili pribl. 1260 nadmorske višine. Pot h koči se ves čas vzpenja in ne popušča, a naš trud je bil poplačan s toplim, prijetnim sprejemom nemških oskrbnikov. Takoj smo morali poizku-

siti bavarsko pivo in zrezke, ki smo jih poimenovali Franzschnitzel mit kartoffeln, in
solatko. Napokali smo se do škode in sledil je počitek. Vstajanje v rano jutro ni bilo
naporno, zunaj je bilo toplo in mirno. Morali smo pohiteti, kajti vremenska napoved zjutraj ni kazala ravno najbolje …
Spremenljiva, ja, Watzmann je muhasta in
nepredvidljiva gora, če imaš srečo, prideš.
Dvourni vzpon do prvega vrha Hocheck
2651 m se je iztekel hitro, med potjo smo
bili priča še čudoviti jutranji zarji in sončnemu vzhodu … Že zaradi tega je vredno
tako zgodaj vstati. Kar naenkrat smo bili
pred ličnim, na nenavadnem mestu postavljenim bivakom. Tu smo si nadeli vso
potrebno opremo, nekaj prežvečili, popili
in krenili čez lesen mostiček dalje po grebenu. Odlična, varovana pot z jeklenicami,
mestoma izpostavljena, premikali smo se
počasi, kot eden, nihče ni zaostajal, na
vsakega posebej smo popazili. Sam vzpon
na najvišji vrh Mittelspitze je trajal približno uro, od prvega je drugi višji samo za 62
m, a tu se pot razpotegne po grebenu, po
dolžini. Ko sem plezala še zadnje metre
proti vrhu, sem dvignila glavo in pred seboj zagledala križ na vrhu, iz ust mi je utekel krik veselja ... tu smo. Vsi smo si vidno
veseli in zadovoljni čestitali med seboj, se
skobacali na ta mali prostorček okoli kri-

ža, kjer smo naredili skupinsko fotografijo. Okrog smo pogledovali proti hribom
Kleiner Watzmann ter Watzmannkinder,
Hockkalter ... tam v daljavi pa se je bohotil naš cilj za naslednje leto, Hoher Goll, v
dolini pa kraljevsko jezerce Konigssee ...
Naše veselje je kaj kmalu zmotilo grmenje v daljavi, morali smo hitro nazaj do
bivaka. Vedeli smo, da je Watzmann nepredvidljiv, pa čeprav so nam v koči prejšnji dan zagotovili, da dežja ne bo, pa
vendar so to gore, v njih smo gostje in
biti moramo pripravljeni na vse. Pri bivaku je začelo deževati, najprej malo, nato
vedno bolj, dilema je bila ali ostati v bivaku ali oditi navzdol proti koči. Odločitev
je padla, gremo dol, sestop. In smo šli,
urico in pol mokrega sestopa z malo vetra. V kočo smo prišli mokri kot cucki,
ampak kljub temu srečni in veseli, ponosni, ker smo bili dovolj zgodnji, smo tudi
prišli do vrha, hvala, Valentin Stanič, bil si
z nami ves čas, mi pa s teboj.
Nato smo razmišljali naprej, v mislih
smo imeli nadaljevanje do zadnjega vrha
Südspitze 2712 m (del skupine), ki je še
dve uri oddaljen od srednjega – najvišjega – in samo meter nižji, pa nas je grmenje ustavilo in nas odvrnilo od tega, in ta
trenutek smo razumeli, NE, torej, vse je
tako, kot mora biti, vedno. V koči smo
izlili vso vodo, ki smo jo prinesli z vrha, iz
gojzarjev, se preoblekli, pojedli toplo
juhico, popili čajček, se ogreli in čez dve
uri začeli sestopati nazaj v dolino. Tudi na
avtobusu nam ni bilo dolgčas, petje, takšne in drugačne zgodbice, šale, vsega
malo in pot je bila zaradi vsega tega krajša. Analiza pohoda: lahko bi preprosto in
z lahkoto rekli: bilo je lepo, božansko.
Katja Žagar

21

Planinsko društvo Valentin Stanič aktivno deluje že vrsto let. Po reorganizaciji v preteklem
letu se je društvo podalo v aktivno oživitev
mladinskega odseka. V letu 2018 načrtujejo
izvedbo novih dejavnosti, namenjenih mladim
– enodnevne izlete, tabore, izobraževanja, in
če bo dovolj zanimanja, tudi ferate. Različne
dejavnosti bodo namenjene tako osnovnošolcem kot tudi srednješolcem in vsem mladim,
ki jih veseli osvajanje vrhov. Seveda pa društvo
sprejema tudi nove člane. Članstvo ni pogoj za
udeležbo na določenih dejavnostih, vendar vam
prinaša precej ugodnosti. Kot je denimo 50 % popusta na prenočevanje v kočah planinskih društev
članic PZS (za več informacij obiščite spletno
stran društva ali PZS). Mladinski odsek PD Valentin Stanič je pripravljen k sodelovanju
povabiti tudi planinske krožke osnovnih šol v Kanalu
in Desklah ter
tudi člane
Kluba kanalske
mladine.
Članstvo
v
planinskem društvu pa ponuja še veliko več. Vsako
leto se s strani
Planinske
zveze
Slovenije
organizira
več taborov, namenjenih
različnim starostnim skupinam
otrok, mladostnikom in tudi odraslim.

Tabori ponujajo odlično aktivno preživljanje prostega časa v naravi, kjer se skozi zabavo ter ob družbi vrstnikov mladim približajo gorski svet in
nekatere veščine, ki jih v šolskih klopeh ne
dobijo. Letos se je član našega društva udeležil tabora mladinskih voditeljev v Bavšici.
Tam je pridobil praktična znanja, kot so
priprava na turo, orientacija v naravi,
osnove prve pomoči. Z veliko truda so se
učili izdelovanja vozlov, osvojili pa so tudi
nekaj resnejših znanj, kot je plezanje s
samovarovanjem. Predvsem pa so se
zabavali. Udeleženec tabora pove, da je
bila druščina vseh vedno nabita s pozitivno energijo. Dnevno so hodili na krajše
ture (Malo in Veliko čelo, Veliki rob, Rombon), vendar so vsak dan imeli več ur časa za
družabne igre, večere pa so preživljali ob tabornem ognju. Takšen tabor z uspešno opravljenim izpitom je prvi korak do poti planinskega voditelja.
Na sestanku odbora planinskega društva 23. avgusta je bil izvoljen novi
načelnik mladinskega
odseka
Vasja Gabrijelčič. Njegova
izjava: "Kot
novi načelnik mladinskega odseka se bom
trudil pozitivno energijo in znanje, ki
sem ga pridobil
na taboru v Bavšici, prenesti v domače
okolje našega planinskega društva."
Marjo Gabrijelčič
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IZJAVA Športnega kulturnega turističnega društva Levpa

Prve dirke z osli so se odvijale že leta 1976
ŠKT društvo Levpa je 6. avgusta organiziralo tradicionalne 15. Mušje dirke. Kot organizator prireditve izjavljam, da so tokratne predvidene dirke z osli zaradi neurja odpadle.
Kot kaže, so se nekateri posamezniki in člani organizacij proti mučenju živali zelo potrudili s pozivom k bojkotu prireditve, tako da nam ni prizanesla niti narava – proti njej
smo vsi nemočni.
Cilj našega društva ni organizirati prireditve zato, da bi se z neprimernimi pristopi do živali nad njimi izživljali, jim povzročali nepotrebne muke in s tem izzvali
zgražanje! S to prireditvijo želimo ohranjati tradicijo v naših krajih, kjer so se prve
dirke z osli odvijale že leta 1976, in hkrati
razvijati turizem v naši lepi domovini, ki
marsikomu predstavlja dodaten ali pa
edini vir preživljanja. Osli so v preteklosti
izgubili svoje mesto na kmetijah in končali
v klavnicah, ker so jih nadomestili traktorji. Z delovanjem društva želimo spodbujati
posamezne rejce, da bi nam ohranili to
živalsko vrsto tudi v naših krajih, da se
lahko domačini pa tudi turisti, ki naše kraje obiščejo s kolesom, motorjem ali peš, z
občudovanjem ozrejo na te prelepe in
prisrčne živali. Za ohranitev te vrste se že
6 let trudim tudi sam; imam samca in samico, ki vsako leto skoti neverjetno lepo,
neprecenljivo bitje – mladega oslička. Na
pašniku jih vsakodnevno oskrbujem, hranim jih s kakovostnim senom, vedno imajo na razpolago svežo vodo, z rezino suhega kruha, sadjem in vrtninami – kar imajo vse zelo radi – jih razveselim. Tak odnos
do teh živali imajo tudi drugi lastniki
oslov, ki se udeležujejo naše prireditve z
namenom druženja, izmenjave rejskih

izkušenj, prikaza svojih ljubljencev obiskovalcem prireditve, prikaza jahanja in
oslovske vprege, predvsem z namenom
predstavitve pomena osla in tradicije
kmetijstva v naših krajih. Marsikdo se je
odvadil dela na kmetiji v sožitju z naravo
in domačimi živalmi, prav tako tudi z
oslom. S svojim delovanjem želimo, da se
ohrani vsaj nekaj tradicionalnih podob
podeželja, na katere je marsikdo žal pozabil. Menimo, da brez sožitja z naravo in
živalmi kot človeška vrsta ne moremo
obstati. Industrija in druge sodobne tehnologije (npr. internet itd.) so sicer izkaz
napredka, imajo pa tudi slabe strani.
Strinjamo se, da stremimo k sodobnim
metodam reje in pogledom na živali, ki pa
niso nujno najboljši. Kot ljudje moramo
uporabljati razum, ne smemo nespoštljivo, brez poznavanja razmer obsojati, potreben je dialog. Kaj je pomembnejše:
medsebojno druženje ali zaslepljeno tipkanje sporočil na daljavo, ki nimajo otipljive vsebine? Osla in osebo, ki ga zajaha, je
treba videti v živo in šele nato oceniti, ali
gre za mučenje živali. Z marsikatere objavljene fotografije iz preteklosti je lahko
viden nek neprimeren prizor, kar pa ne
pomeni, da če nekdo drži palico v roki,
tudi "udriha" po oslih. Mislim, da vsi po-

zabljamo, da ima tudi palica svoj pomen,
saj je tudi Mojzes s palico popeljal svoje
ljudstvo v obljubljeno deželo.
Prav je, da vsi stremimo k lepši prihodnosti za ljudi in živali, za kar se v društvu
trudimo. Z neargumentiranimi pozivi k
bojkotu prireditve s strani posameznikov,
ki menijo, da se da s sodobno tehnično
komunikacijo vse urediti, žal lepše prihodnosti ne bomo dočakali. O ponovni
organizaciji take prireditve bomo v društvu globoko razmislili. Sprašujemo se, ali
se takšno prireditev sploh da organizirati,
ne da bi nam kdo očital, da trpinčimo
osle, in bi kot organizatorji morali nositi
veliko duševno breme, da smo necivilizirani, nevzgojeni itd.
Vse zaščitnike živali oz. borce proti
mučenju oslov pozivam, naj najdejo pristen stik s temi ljubkimi živalmi, morda
kdaj tudi na naši prireditvi, kjer ne dopuščamo prevelikih obremenitev oslov, ali
pa doma pri rejcih, ki so ljubitelji oslov.
Mogoče se vam bodo tako odprle oči in
ne boste več zaslepljeni z negativnimi
informacijami.
Z lepimi pozdravi, lepo vabljeni na še
kakšno našo prireditev, z namenom, da
se bomo vsi počutili bolj civilizirane.
Aleksander Štrukelj, predsednik ŠKTD Levpa

ZAHVALA
Janez Gradišar in Planinsko društvo
Valentin Stanič Kanal se kot pobudniki
zahvaljujejo gospe direktorici Nives Prijatelj, gospodu županu Andreju Maffiju ter
Zavodu za spomeniško varstvo za tenkočuten posluh pri predlogu, da se napiše
na spomenik Valentinu Staniču dodatno
besedilo.
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Društvo O.Z.O.N.

Pečno OPENČ 2017
V soboto, dne 12. avgusta, je društvo
O.Z.O.N. priredilo odprtje lokostrelskega
strelišča ob gozdni poti, ki povezuje naselje Pečno z bregom reke Soče. S tem je
zaključilo največji letošnji projekt, ki sodi v

sklop ureditve gozdne poti ter vsebinsko
nadgrajuje pred tem popolnoma zaraščen
in neprehoden kotiček gozda. Strelišče
predstavlja tehten razlog, da bomo vztrajali pri ohranjanju doseženega stanja, ter
ponuja možnost prebivalcem Kanala in
tudi drugim za zanimiv in zdrav način rekreacije v naravnem okolju. Prostor smo

očistili in pripravili s prostovoljnim delom
članov društva ter ga opremili s finančno
pomočjo Občine Kanal ob Soči v sklopu
razpisa za turizem.
Strelišče smo simbolično odprli s prestrelitvijo slavnostnega balona. Inštruktorja streljanja z lokom Dejan Znidarčič in
Tilen Komel iz Lokostrelskega kluba Gorica sta nam nato predstavila različne
vrste lokov ter v nadaljevanju strokovno
pomagala pri izvedbi prvega lokostrelskega tekmovanja Pečno OPENČ. Tekmovanje je potekalo v kategorijah moški,
ženske in otroci in bilo za prvo izvedbo
bolj zabavnega značaja. Zmagovalec vsake kategorije je prejel simbolično nagrado Parka Pečno.
Želimo si, da bi se čimveč domačinov
navdušilo nad tem res lepim in plemenitim športom in bi tako uporabljalo urejeni
prostor. Zgodaj jeseni načrtujemo organizacijo tečaja streljanja z loki, kjer se boste
lahko naučili osnov streljanja.
Ob koncu se zahvaljujemo Dejanu in
Tilnu za njuno res zanimivo predstavitev
ter pomoč in Občini Kanal za finančno
podporo.
Primož Kožuh

Dejan Znidarčič in Tilen Komel iz Lokostrelskega kluba Gorica. Foto: Primož Kožuh

Vrtnice in šipki v Parku
Pečno
V soboto, 15. julija, je Park Pečno gostil
Goriško društvo ljubiteljev vrtnic (GDLV), s
katerim dve leti sodelujemo pri oblikovanju rozarija v Sloveniji rastočih vrst šipka.
Rahlo zamudo začetka dogodka smo izkoristili za krajši sprehod in predstavitev dela
parka. Med obiskovalci jih je bilo kar nekaj,
ki so bili pri nas prvič. V na začetku prijetno svežem okolju nas je peščico zbranih
nagovorila predsednica GDLV Katja Kogej,
ženska s pretanjenim okusom, ljubiteljica
izbranih dišav in someljejka. Podarila nam
je delček svojega bogatega znanja o vrtnicah, s poudarkom na njihovi kulinarični
uporabi. Ob tem nam je predstavila svojo
novo knjigo s sladkimi recepti z vrtnicami.
Skladno s temo dogodka je tudi poskrbela
za pogostitev z izbranimi jedmi in pijačo.
Izjemen poznavalec vrtnic in strokovni
vodja GDLV Edi Prošt nam je v nadaljevanju spregovoril o svojih vtisih z nedavnega
svetovnega kongresa ljubiteljev vrtnic v
Volčjem Potoku, kjer je kot aktiven član
predstavil v svetovnem merilu največjo
zbirko burbonk na Kostanjevici. Posebej
pomembna novica za PP je njegov dogovor z direktorjem Botaničnega vrta v Ljub-

ljani dr. Jožetom Bavconom, ki je pripravljen s strokovne strani bdeti nad našo nastajajočo zbirko šipkov. Trenutno je v zbirki posajenih od 8 od 25 različnih vrst, ki
rastejo na ozemlju Slovenije. Zaradi velike
raznolikosti znotraj posameznih vrst je
določevanje vrst zelo težavno, zato sodelovanje z največjim poznavalcem šipkov
pri nas predstavlja osnovni temelj za nek
resen projekt, ki si ga v parku želimo. Ob
koncu v že neprijetno hladnem okolju je za

sladko in ledeno osvežitev poskrbel naš
domači stilist hrane Dragi Lazovski s pripravo sladoleda iz jagod in vrtnic.
P. K.
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Kresni večer v Parku
Pečno
Tri mesece zatem, ko smo na gregorjevanju med žafrani uspešno priklicali pomlad, smo se ponovno dobili v Parku Pečno, da pozdravimo poletje. Pomlad se je
medtem izzelenela in izščebetala, sonce je
doseglo svoj zenit. Peščico zbranih smo
najprej povabili na sprehod do najhladnejšega kotička parka, kjer sta si na klopci
roki podajala iz keramičnega zvočnika
prihajajoča zvoka glinenih piščali in ščebeta ptic, ki v Parku Prečno simbolično oznanjata pomlad ter praprotna semena, simbol kresne noči, poletja. Slednja, nabrana
v kresni noči med 11. in 12. uro, naj bi imela
magično moč. Po starih verovanjih naj bi
nekaterim prinesla nevidnost, drugim sposobnost prisluhniti živalim, mladim dekletom fante, četrte obvarovala pred zlimi
silami. Obiskovalci so si lahko izbrali vsak
svoje seme z našo željo, da jim bodo prinesla vsaj nekaj iz starih verovanj, sicer pa
naj bodo to semena ljubezni, radosti in
upanja, ki jih lahko zasejejo kadar koli v
življenju. Eno izmed semen je bilo drugačno od drugih, in to je najditelju na koncu
dogodka prineslo darilo Parka Prečno,
skledico Pečanko.
Običaj ob naših dogodkih v parku so
glasbeni nastopi, ko poskušamo skrivnostne kotičke narave nadgraditi z vibracijami
zvoka in misli. Tokrat smo lahko prisluhnili
Sabini Vostner, kantavtorici, pesnici in
pisateljici. Zapela in recitirala nam je v slovenščini in ruščini, njenih materinih jezikih,
ter angleščini, jeziku njenih glasbenih popotovanj po svetu.
V Parku Pečno se trudimo, da bi bile tudi
pogostitve enakovreden del dogodkov.
Domišljene, posebne ter predvsem dobre
in lepe, običajno z navezavo na temo dogodka ali letni čas. Zato smo bili zelo veseli pobude Kluba keramikov Kanal, da nam

Peščica obiskovalcev. Foto Matic Kožuh

Pečanke na svojem mestu z delom sodelujočih pri projektu v ozadju. Foto: Primož Kožuh

za namen pogostitev izdelajo keramične
skledice, ki bodo del celostne podobe
parka, nosile njegov zapis ter bodo močno oplemenitile
naše
dogodke. V sklopu več kot pol
leta projekta Skledica Pečanka so
pod strokovnim
vodstvom prof.
Dubravke Urban
izdelali 60 keramičnih posodic, ki
jih bomo ponosno uporabljali ob
svojih naslednjih
druženjih. Skledi-

Kantavtorica, pesnica in pisateljica Sabina Vostner. Foto: Primož Kožuh

ce smo na koncu dogodka lahko preizkusili z odlično ješprenko, ki nam jo je pripravila Ošterija Matija. Še pred tem pa nam je
Darja Žorž, skupaj s soprogom Ferdom,
glavna gonilna sila projekta, predstavila,
kako je sam projekt potekal, ter odprla
razstavo o skledici Pečanki v galeriji Razglednica. Razstava, na kateri je predstavljen celoten potek od ideje do končnega
izdelka, bo odprta do jeseni.
Prisrčna zahvala Klubu keramikov Kanal
za projekt in skledice. Hvala tudi Sabini
Vostner za krasen nastop ter vsem
gostom, ki ste si v tisti poletni vročini vzeli
čas in nas obiskali.
Primož Kožuh
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Kino v gozdu
Sodelovanje Parka Pečno z goriškim Kinoateljejem se nadaljuje in razvija v projekt,
poimenovan Kino v gozdu, v sklopu katerega se v parku predstavljajo slovenski filmi in
njihovi avtorji.
Po filmih Niso letele ptice avtoric Nadje
Velušček in Anje Medved pred dvema
letoma, Idile Tomaža Gorkiča in M ame
Vlada Škafarja lani je selektorica projekta
Mateja Zorn za letos izbrala mladinski
pustolovski film s pridihom grozljivke Pojdi z mano režiserja Igorja Šterka. Nekaj
kadrov filma, katerega zgodba se odvija
pretežno v gozdu, je bilo posnetih v odročnih soteskah naše neposredne soseščine. To in odličnost filma sta bila glavna
razloga za izbiro.
Najprej smo si privoščili kratek večerni
sprehod, ker smo želeli, da obiskovalci
začutijo atmosfero gozda. Sprehodili smo
se do mesta, kjer smo prisluhnili zvočnim

vibracijam gozda in goriškega glasbenika
Boštjana Zlobca. Zvoki hanga in gonga so
kot brzice in slapovi zapolnili praznino
struge hudournika in v meni uspeli dodobra umiriti napetost. Ob vrnitvi pred veliko platno so se obiskovalci lahko najprej
okrepčali. Tokratna pogostitev v režiji
Dragija Lazovskega se je navezovala na
droben atribut iz samega filma. Krompir v
obliki čomp in pečen v žerjavici.
Pred ogledom filma nam je režiser Igor
Šterk v razgovoru z Matejo razkril posamezne zanimivosti iz ozadja snemanja
filma. Sama projekcija je na začetku imela
tehnične težave in nam jo je po malem
čudežu in z rezervnim projektorjem le

V pričakovanju dogodka in obiskovalcev

uspelo izpeljati. Napeta zgodba filma je
gledalce prikovala v bolj ali manj udobna
sedišča in ležišča vse do samega konca.
Slika se je s platna razlivala naokrog, prepletale so se akacije parka s smrekami
kadra, kar je filmu dalo dodatno dimenzijo. Večer nam je uspelo izpeljati v veliko
zadovoljstvo organizatorjev, režiserja
filma (kar je najpomembneje) in tudi obiskovalcev, ki se jih je že v mraku prizorišča nabralo kar lepo število.
Na koncu se še enkrat iskreno zahvaljujemo glavnima protagonistoma večera,
Igorju Šterku in Boštjanu Zobcu, ter seveda vsem obiskovalcem, ki osmišljajo naša
prizadevanja.
Vinski pokrovitelj večera je bila Vinska
klet Vidmar iz Branika, iskrena hvala tudi
njim. Zahvala tudi Občini Kanal ob Soči za
finančno podporo v okviru razpisa za
kulturo.
Primož Kožuh

Režiser Igor Šterk v razgovoru z Matejo Zorn. Foto: Primož Kožuh

SKLEDICA PEČANKA
Projekt izdelave skledice za namen pogostitev ob dogodkih v Parku Pečno.
Strokovna vodja projekta: prof. Dubravka Urban.
Pri projektu je sodelovalo 13 članov Kluba keramikov Kanal: Ana Valentinčič, Silva
Gornjak, Lijana Jurečič, Primož Kožuh, Nada Likar Lazovski, Dragi Lazovski, Alenka
Gololičič, Anka Barbič Nives Volk, Nadica Vidmar, Darja Žorž, Ferdo Žorž, Lilijana
Merljak Skočir.
Cilj projekta: izdelati skledico iz keramike, ki bo praktično uporabna, prepoznavna
ter bo nosila zapis Parka Prečno.
Trajanje projekta: december 2016–junij 2017.
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Štirideset let Mešanega pevskega zbora
"Jože Srebrnič" Deskle
Junija je MePZ "Jože Srebrnič" iz Deskel
praznoval častitljivi jubilej – štiridesetletnico neprekinjenega delovanja zbora.

Foto: Lea Malnič

Foto: Borut Jurca

V dvorani kulturnega doma v Desklah so
se zbrali vsi, ki imajo radi zborovsko petje,
nekdanji pevci, prijatelji. V štirih desetletjih delovanja zbora je glasba stkala vezi
med več kot 200 pevci, ki so peli in še pojejo v zboru. Trije pevci in seveda dirigentka, ki vztrajajo v zboru že od samega začetka, pa so povedali, da jim glasba nudi
duhovno bogastvo, petje v zboru pa tudi
druženje, zabavo in neprecenljive trenutke.
V uvodnem govoru sta povezovalca programa Vanja Gabrijelčič in Boštjan Simčič
poudarila, da so redki glasbeni ansambli,
ki uspejo proslaviti 40-letnico umetniškega delovanja, in nam za popestritev postregla z nekaj statističnimi podatki. Zbor
za pevske vaje in nastope porabi povprečno 6200 ur letno, za 40 let delovanja enega pevca se tako nabere kar tri leta delovne dobe, na vaje in nastope pa prevozijo
pevci približno 14.000 kilometrov letno,
kar pomeni, da bi v 40 letih kar dvanajstkrat obkrožili zemljo ob ekvatorju.
Spomini segajo v čas pred štiridesetimi
leti, ko se je skupina učiteljic na deskljanski osnovni šoli zbrala z zamislijo, da bi
ustanovile pevski zbor. Delo je takratna
glasbena pedagoginja Adela Jerončič z
navdušenjem sprejela, pravi pa, da si ni
predstavljala, da se bo "rodil čisto pravi
zbor". Želje so prerasle meje zbornice,
vedno več je bilo pevcev, ki so se želeli

naučiti dobro zapeti. Zbor je skupaj z zborovodkinjo Adelo rasel. Razdajala mu je
svoje bogato glasbeno znanje, učila čutiti
in spoznavati lepoto glasbe in hvaležno
sprejemala vse, kar so ji pevci vračali.
V kroniki MePZ "Jože Srebrnič" beremo,
da so pevci prve pevske vaje najprej zapeli
skladbo Če ti ne boš moj. A veliko lepši
spomini jih vežejo na Uspavanko, s katero
so se prvič predstavili. Zapeli so pevki
Boženi in novorojenki – hčerki Tini.
"Naše je življenje vpeto v pesem, ki se
zdaj glasi," je misel iz himne zbora. Pevci
so svoje trenutke življenja vpeli v skoraj
300 skladb – ljudske in umetne, borbene
in ljubezenske, skladbe različnih umetnostnih obdobij, domačih in tujih skladateljev, preproste in zahtevne. Posebej so
ponosni na tri Rukovete Stevana Mokranjca ter dve maši. Leta 2005 so z orkestrom
izvedli Haydnovo Misso brevis, poslušalci
so izvajalce nagradili s stoječimi ovacijami.
Missi Loretto skladatelja Vojteha Adalberta
Rihovskega pa smo lahko prisluhnili štiri
leta kasneje, prvič v Ročinju v počastitev
200-letnice prihoda Valentina Staniča v
župnijo. Obe maši sta doživeli več ponovitev.
Pevci so v vseh letih v Desklah ob različnih priložnostih zapeli več kot 100-krat,
50-krat so nastopili v drugih krajih naše
občine, 66-krat so pesem ponesli izven
njenih meja, med drugim v ljubljanske Križanke, na Vrhniko, v Novo mesto, Domžale, na Sveto Goro, Bizeljsko, v Belo krajino ... S pesmijo so več kot 10-krat razveselili Slovence v zamejstvu. Peli so v Vidmu,
v Rožeku v Avstriji, na Reki, gradu Miramar … Od leta 1978 se udeležujejo revije
Primorska poje, prav tako so gostje Revije
pevskih zborov Goriške. Stike so navezali s
skoraj 50 različnimi zbori.
Na slavnostnem koncertu je bilo izvedenih osemnajst pesmi, ki so se močno vtisnile v repertoar zbora – Srebotnjakova

Vesna, ki so jo izvedli na prvem koncertu
Primorska poje, Nocoj pa oh nocoj, primorska ljudska Pa se sliš', ki je zapisana tudi v
naslovu prireditve, istrska ljudska Kemu si
dala rožice, Ej tedaj! Benjamina Ipavca, če
omenimo samo nekatere. Simonitijevo
Pod jasnim soncem rdeča roža pa je zbor
posvetil vsem nekdanjim pevcem.
Zboru je čestital župan občine Kanal ob
Soči, učenca Osnovne šole Deskle pa sta
pevce ganila s prisrčnimi voščili in željami.
Vodja JSKD Območne enote Nova Gorica
Sabina Volk je nagovorila pevce in dirigentko ter podelila Gallusova priznanja, ki
so jih prejeli pevci jubilanti za večletno
zvestobo petju.
Za krepitev trdnih prijateljskih vezi pa so
pomembni tudi praznovanja, druženja,
zabava. V zboru je lepo tudi zaradi tega,
posebno je veselo v pustnem času, marcu,
decembru. Zgodi se, da pevce presenetijo
z obiskom plesalci, Rominje, dalmatinska
klapa in celo osebnosti iz filmskega sveta.
Nekaj veselih nastopov z naših prazničnih
srečanj je bilo predstavljenih tudi na koncertu. Občinstvo jih je sprejelo z navdušenjem in skupaj s pevci, ki so se jim nato
pridružili v dvorani, so zapeli zaključni
skladbi Čej so tiste stezice in Sem pevec.
Srečanje sta zaokrožila zdravica in skupno
druženje pozno v večer.
Prav pa je, da se člani MePZ "Jože Srebrnič" ob jubileju zahvalimo prav vsem, ki so
bili v teh 40 letih opora in pomoč zboru in
dirigentki.
In na koncu iskrena hvala zborovodkinji
Adeli Jerončič, ki od prvih pevskih vaj deli
s svojimi pevci dar, ki ji je bil položen v
zibelko. Pevci ji izrekamo hvaležnost z
željo, da bi še dolgo nadaljevala svoje poslanstvo.
Ana Valentinčič
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Poletje v galeriji Keramost
Poletno razstavo keramike je letos v galeriji Keramost postavila članica Kluba keramikov Kanal Alenka Gololičič z namenom popestritve poletnega dogajanja v kraju. Razstavo si je ogledalo veliko domačih in tujih obiskovalcev. Julija pa so galerijo obiskali
udeleženci simpozija umetniške keramike V-oglje 2017, na katerem je sodelovala tudi
sama.
Barbara Štamberger Zupan in Niko Zupan sta letos organizirala že 12. mednarodni simpozij. V vseh teh letih je ta pridobil
ugled predvsem v tujini. Zavod V-oglje je
kot glavni organizator simpozija z njim
dosegel mednarodno prepoznavnost in
članstvo v svetovni eliti, mednarodni akademiji za keramiko International Academy
of Ceramics iz Ženeve. K temu je vsako
leto prispeval izbor referenčnih avtorjev,
ki sta jih organizatorja doslej vabila na
simpozij in katerih ustvarjanje temelji na
tehnično bogatih ustvarjalnih izhodiščih. Z
njimi gostje, doslej je v Vogljah ustvarjalo
129 ustvarjalcev iz 29 držav, izražajo svojo
umetniško širino, ki vsebuje tudi trende
sodobnega časa. Letošnji udeleženci iz
Finske, Izraela, ZDA, Nemčije in Slovenije
so: Kirsi Kivivirta, Annette Schwarte, Shamai Sam Gibsh, Heide Nonnenmacher,
Steve Hilton, Kiki Klimt, Sapane
Gandharb,
Huberto
Široka,
Nikol
Mašukov, Klaudija Košenina, Andreja
Gregorič in Alenka Gololičič (Igor Kavčič
– Gorenjski glas).
Organizatorja sodelujočim vedno želita
predstaviti Slovenijo in slovensko keramiko in sta udeležence simpozija že drugič
pripeljala v Kanal – tokrat na ogled poletne razstave v galeriji Keramost. Kot pravi

Alenka, pomeni ta obisk veliko priznanje
njenemu delu.
Tudi sicer je odziv obiskovalcev zelo
dober in knjiga vtisov je popisana z več
sto lepimi mislimi in dobrimi željami. Veliko je turistov, ki se spotoma ustavijo, si
ogledajo Kanal in razstavo, zabeležijo svoj

vtis – in nato odpotujejo dalje. Domačini
pa so tisti, ki ostajajo, in prav njihov množičen obisk je letos Alenko razveselil in
presenetil. Tako številen odziv domačinov pomeni podporo in pohvalo njeni
razstavi in priznanje vsemu dosedanjemu
delu Kluba keramikov. Zato iskrena hvala
vsem, ki s svojim obiskom podpirate in
spodbujate ustvarjalnost. Obenem naj bo
to tudi vabilo k ogledu razstav v galeriji
Keramost v prihodnje.
Ana Valentinčič

Organizatorja Barbara Štamberger Zupan (tretja z desne) in Niko Zupan (četrti z leve) sta udeležence simpozija umetniške keramike V-oglje že drugič pripeljala v Kanal – tokrat na ogled poletne
razstave v galeriji Keramost. Foto: Alenka Gololičič
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Slovesna otvoritev mednarodnega festivala
sodobne glasbe Kogojevi dnevi 2017
V organizaciji Prosvetnega društva "SOČA" Kanal je 1. septembra potekala svečana
otvoritev letošnjega mednarodnega festivala sodobne resne glasbe Kogojevi dnevi.
Slavnostni govornik je bil minister za kulturo RS gospod Anton Peršak, ki je v svojem
govoru poudaril poseben pomen tega festivala za promocijo sodobne slovenske
ustvarjalnosti na področju resne glasbe, tako na ustvarjalnem kot poustvarjalnem področju. Napovedal je večje spremembe na tem področju v okviru slovenske kulturne
politike. Vsekakor je festivalu Kogojevi dnevi napovedal "boljše čase", oziraje se na
njegovo dosedanje poslanstvo, ki ga ima za slovenski kulturni prostor.
Letos smo se poslovili od dolgoletnega
umetniškega vodje festivala, dirigenta
Antona Nanuta. PD "SOČA" bo letos imenovalo novega umetniškega vodjo. Zahteva organizatorja je, da programska shema
festivala ostaja nespremenjena. Tudi letos
bomo predstavili nekaj novih glasbenih
del, čeprav je organizator v dogovoru z
umetniškimi vodji nastopajočih ansamblov malo prilagodil koncertni program, saj
je kar nekaj koncertnih dogodkov posvečenih spominu na dolgoletnega umetniškega vodjo festivala, maestra Antona Nanuta.
Organizatorji iz Kanala
odhajamo tudi letos na tradicionalna prizorišča koncertov izven Kanala, tj. v
Trst, Gorico in Bardo v Italijo
ter Novo Gorico, kjer že leta
uspešno sodelujemo s soorganizatorji Glasbeno matico
Trst, Kulturnim centrom
Lojze Batuž, organizatorji iz
Beneške Slovenije, kjer smo
se letos za vedno poslovili
od nam dragega prijatelja in
zavednega Slovenca, pesnika in pisatelja Viljema Černa.
V Galeriji Rika Debenjaka
smo ob tej priložnosti odprli

razstavo zamejskega slikarja Andreja Sirka
in izdali tudi zelo lep katalog. Kustosinja
razstave je dr. Verena Korsič in razstavljena so predvsem dela iz zasebnih zbirk,
nekatera celo prvič. Trenutno je zaradi
gradbenih del na Kontradi malo otežen
dostop do galerije, vendar organizatorji te
zagate sproti rešujemo z izvajalci del, tako

Slavnostni govornik je bil minister za kulturo RS gospod Anton Peršak.

da si obiskovalci galerije lahko razstavo
ogledajo v Kanalu do 25. septembra 2017.
Odprta je vedno dve uri pred koncerti v
okviru festivala, nakar jo bomo selili v
Gorico, v galerijo KC Lojze Bratuž.
Na vse koncertne dogodke, ki so izven
Kanala, se morajo udeleženci obvezno
prijaviti vsaj dva dni pred datumom koncerta, da organizatorji lahko uskladimo
sedežni red s soorganizatorji v tujini. Prijavite se v delovnem času na TIC-u ali v
galeriji, pred koncerti, ko je odprta.
Milica Zimic, PD "Soča" Kanal

Nadaljevanje na naslednji strani ...

Župan občine Kanal ob Soči Andrej Maffi. Foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav
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V okviru festivala Kogojevi dnevi 2017
napovedujemo še naslednje dogodke v
mesecu oktobru:

Povsod je lepo, a najlepše je doma
"Povsod je lepo, a najlepše je doma" zaplesati pred domačim občinstvom, pravijo tudi
kalski folklorniki, ki so z lepimi spomini na poletna gostovanja širom Slovenije svoj
Shat svetga Jurje veseli predstavili na prvo septembrsko, angelsko nedeljo doma v Kalu
nad Kanalom.
V poletje so kalski folklorniki zaplesali
drugo junijsko soboto na Štajerskem. S
prijatelji iz FS Korenine in njihovo mentorico, gostiteljico Ivanko Prapertnik, so se
spominjali prvega gostovanja v Domu
kulture Bistrica ob Dravi. In če so pred
petimi leti, še brez folklornih kostumov in
nekoliko boječe, stopili na tamkajšnji
oder, so se tokrat v tahmašnih gvantih
ponosno zavrteli na 19. Srečanju veteranskih in upokojenskih skupin Slovenije ter
bili deležni iskrenih pohval in odobravanja. Poletno pohajkovanje so nadaljevali v
Zavratcu, najmanjši, a kulturno najrazkošnejši idrijski skupnosti, in s kalskimi plesi

sodelovali v ljubezenski zgodbi Dobiva se
pri koritu, ki jo je v soboto, 8. julija, ob
praznovanju sv. Urha oblikoval tamkajšnji
župnijski mešani pevski zbor. V nedeljo,
20. avgusta, so kamenček kalskega izročila dodali mozaiku vseslovenskega kulturnega dogajanja v Črni na Koroškem in
zaplesali na tamkajšnji gaudi, kjer se je,
poleg gostiteljice domače FS Gozdar,
predstavilo kar 12 folklornih skupin z vseh
koncev Slovenije. Zadnjo nedeljo v avgustu pa je FS Kal nad Kanalom delček kalske kulture tudi letos ponesla čez mejo v
Italijo in našo državo zastopala na 47.
Festivalu Mondiale del Folklore v Gorici ter

Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom

Nedelja, 8. 10. 2017, ob 15.00:
Bardo, Benečija (Italija), Terska Beneška Slovenija, cerkev sv. Jurija,
TROBILNI ANSAMBEL SLOVENSKE FILHARMONIJE.
Program: J. S. Bach, A. Boysen, J. F.
Michel, T. Habe, J. Parker, S. in V. Avsenik, J. Žitnik.
Spominski koncert je posvečen znanemu slovenskemu kulturniku Viljemu
Černu.
Sobota, 14. 10. 2017, ob 20.30:
velika dvorana kulturnega doma
Nova Gorica,
Kogojevi dnevi v sodelovanju
s Kulturnim domom Nova Gorica,
ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE,
Borut Smrekar, dirigent, Milan Kolbl,
viola, Aleksandar Milošev, viola.
Program: P. Mihelčič, W. A. Mozart,
L. V. Beethoven.
Spominski koncert je posvečen maestru Antonu Nanutu.
Sreda, 25. 10. 2017, ob 20.30:
Trst, kulturni dom,
Glasbena matica v sodelovanju
s Stalnim slovenskim gledališčem,
ANSAMBEL SAKSOFONOV V SODELOVANJU S STUDIEM ZA TOLKALA – AKADEMIJA ZA GLASBO.
Program: T. Alla, J. Golob, I. Stravinski.

se z nastopom na že 52. Mednarodni Parati Folkloristici postavila ob bok številnim
folklornim skupinam svetovnega merila.
Darja Rijavec

Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom
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Dvesto let od začetka
šolskega pouka
v Ročinju
Letos obeležuje Ročinj 200. obletnico
začetka šolskega izobraževanja otrok. Za
ustanovitev šole je bil zaslužen Valentin
Stanič, ki je v vasi služboval kot vikar med
letoma 1809 in 1819. Poleg duhovnega
dela, ki ga je opravljal v vikariatu, je veliko
storil tudi za splošni in izobraževalni napredek okolja, v katerem je bival in deloval. Leta 1817 je dal pobudo in pripravil
načrte za gradnjo kaplanije, ki ji je poleg
tega namenil še funkcijo šole. To leto v
nekaterih virih velja za začetek organiziranega pouka v Ročinju, saj je Stanič že v
času gradnje kaplanije otroke večkrat na
teden učil na prostem brati, pisati, računati, veliko pozornosti pa je posvetil tudi
telovadbi. Ker takrat v Ročinju ni bilo učnih knjig, se je obrnil na šolskega nadzornika Jožefa Balanta v Ljubljani, da mu jih je
priskrbel. Poleg tega je poučeval odrasle o
novih metodah kmetovanja in cepljenja
dreves.
Pri gradnji kaplanije je sodeloval tudi
sam. Leta 1848 je takratni ročinjski kaplan
in učitelj Filip Jakob Kafol v Novicah objavil članek, v katerem je opisal dogodek, ki
se je Staniču pripetil pri delu: "Ko so gosp.
Valentin Stanič še vikar v Ročini bili, so si na
glavo naložli svojimu kaplanu lastno hišo
sozidati in so speljevanje kaplanije sami
prevzeli. De bi tako speljevanje po redu šlo,
so hotli po svoji navadni skrbi vse sami viditi in vediti, in zmirej so okoli zidarjev in
tesarjev hodili, kamnje, apno in les pregledovali. Kadar so zidovi že do vrha speljani in
v zgornji stanici trami za pode počez zmetani bili, pridejo gosp. vikar Stanič, in prederzni na ravnost po enim brunu tje gredo.
Pa komej sredo bruna dosežejo, se na enkrat brun, ki ni bil še trdno položen, preberne, se Jim spod nog spodmakne, in gosp.
Stanič padejo; pa k sreči so pri padenji nanagloma brun z obema rokama objeli in

Ročinj pred prvo svetovno vojno (PANG 667, Zbirka razglednic krajev, t. e. 5, Ročinj, št. 2927)

tako v zraku obviseli, dokler niso delavci z
lestvico na pomoč prileteli in gospod vikarja nevarnosti oteli. Ako bi gosp. Stanič tako
sebi pričijoči in z rokama hiterni ne bili, gotovo bi Jim k zdravju ne bilo služilo, šest
sežnjev visoko na trdo skalo pasti. Ko so
nevarnosti odšli, so sami z navadno priprostnostjo rekli: 'Saprabolt, skorej bi me
bili mertviga pobrali,' in kmalo so neprestrašeni drugej na visoko gori stopili." Gradnja poslopja je bila dokončana leta 1819,
kar je Stanič ovekovečil z napisom Vicarius
et vicariani cooperatori et scholae posuere
1819 (Vikar, kaplan in šola, postavljeno
1819), ki ga je dal postaviti nad vrata.
Tudi po odhodu iz Ročinja v Gorico, kjer
je bil imenovan za kanonika, ni pozabil na
Ročinjce. Ustanovil je sklad, ki je letno
namenjal štipendije revnim otrokom in
najmlajšemu ter najuspešnejšemu učencu.
Tudi po njegovem odhodu so v kaplaniji za
izobraževanje skrbeli vikarji ali kaplani, ki
so otroke poučevali v slovenskem jeziku
ob nedeljah. To je trajalo vse do leta 1842,
ko so uredili novo šolsko poslopje in je v
vas prišel poučevat učitelj Mihael Butara.

Pred 140 leti: začetki osnovnega šolstva
na Gorenjem Polju
V obdobju Avstro-Ogrske je na območju današnje občine Kanal ob Soči delovalo 16
osnovnih šol. Ena prvih je bila ustanovljena leta 1877 na Gorenjem Polju.
Pred prvo svetovno vojno je vas spadala
pod občino Anhovo, ki je nastala leta 1850
in je bila del sodnega okraja Kanal. Gorenje Polje je sestavljalo 33 hiš, v katerih je
med tem obdobjem bivalo približno 170
prebivalcev. Poseben pomen je kraju daja-

la cerkev sv. Mihaela, ki se prvič omenja
že leta 1420. Kaplanija s sedežem v vasi je
nastala leta 1757, v vikariat pa je bila povzdignjena v 60. letih 19. stoletja. Večina
prebivalstva se je ukvarjala s kmetijstvom,
nekateri posamezniki pa z obrtjo. Poleg

Viri in literatura:
 Novice, 12. 4. 1848, št. 15.
 Pokrajinski arhiv v Novi Gorici – PANG
585, Zbirka mikrofilmov, kolut 93.
 Devetak, Emil: Stanič, Valentin. Primorski
slovenski biografski leksikon III (ur. Martin Jevnikar). Gorica: Goriška Mohorjeva
družba, 1986–1989, str. 445–450.
 Lovrenčič, Joža: Za novi rod: biografska
povest. Valentin Stanič: Cerovščkov gospod: ob dvestoletnici prihoda v Ročinj
(ur. Marko Valentinčič). Nova Gorica: Educa, 2009, str. 185–194.
 Pahor, Drago. Pregled razvoja osnovnega
šolstva na zahodnem robu slovenskega
ozemlja. Osnovna šola na Slovenskem
1869–1969 (ur. Vlado Schmidt). Ljubljana:
Slovenski šolski muzej, 1970, str. 235–337.
 Verč, Alojzij: Izvadek iz kronike ljudske
šole v Kanalu. Kanal ob Soči. Nova Gorica:
Goriški muzej; Kanal: Občina, 2006,
str. 33–36.
Robert Devetak

verskega je vas od sredine 19. stoletja
dalje predstavljala tudi lokalno izobraževalno središče. Pred letom 1869 sta imela
v okraju samo Kanal in Ročinj samostojno
šolsko poslopje ter učitelja. Ponekod drugod so za izobraževanje otrok skrbeli
duhovniki. Takšen primer so bila v 60.
letih 19. stoletja naselja Gorenje Polje,
Avče, Lig in Deskle.
Prvi zametki šolskega pouka na Gorenjem Polju segajo v 50. leta 19. stoletja in
so povezani z delovanjem kaplana Andreja Razpeta, ki je vodil duhovnijo med
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… nadaljevanje s prejšnje strani

letoma 1852 in 1856. Razpetovo delo je
nadaljeval vikar Gregor Štrukelj, ki je bival
na Gorenjem Polju več kot 30 let. Ker ni
bilo primernih prostorov, se je pouk izvajal
kar v skednju župnijskega hleva. V sredini
60. let 19. stoletja je šolski okoliš obsegal
kraje Gorenje Polje, Anhovo, Ložice, Plave,
Prelesje, Skala, Robidni Breg, Goljevica,
Kamence, Vrtača in Zamedvedje, v katerih
je živelo 178 za šolanje primernih otrok.
Do postopnih sprememb in posodobitve
izobraževalnega sistema je prišlo z uvedbo novega šolskega zakona leta 1869.
Zakon je določal ustanovitev šole povsod,
kjer je bilo na razdalji ene ure hoje po petletnem povprečju več kot 40 šoloobveznih
otrok. Izboljšala sta se usposobljenost in
ekonomski položaj učiteljev, pouk je postal kakovostnejši, poleg tega se je povečalo število šol in učencev. Osnovnošolski
zakon so začeli v okraju Kanal izvrševati
postopoma, Kanalu in Ročinju je leta 1874
sledila šola v Batah, tri leta kasneje pa še
šoli v Desklah in na Gorenjem Polju. Čeprav je bilo Anhovo večje naselje in občinsko središče, so šolsko poslopje zgradili na
Gorenjem Polju. Po vsej verjetnosti je temu botrovalo, da je bila vas versko središče in se je zaradi delovanja duhovnikov
uspela poleg tega uveljaviti tudi kot izobraževalni center za celoten vikariat. Šolska kronika kot morebitni razlog navaja
še, da je takratni duhovnik zaradi starosti
želel, da se šola zgradi čim bližje župnišču,
da ne bi imel težav z dolgo potjo. Šolo so
zgradili domačini pod vodstvom lokalnega
zidarskega mojstra Vuge. Šolska stavba je
po površini obsegala približno 100 m2. V
pritličju sta bili učilnica in manjša kuhinja, v
zgornjem nadstropju pa je imel učitelj svoje stanovanje.
Na delovnem mestu v šoli se je med letoma 1877 in 1914 zvrstilo pet učiteljev. Prvi
je bil Tomaž Lukančič iz Kamenj v Vipavski
dolini. V izobraževalni proces je vpeljal
kmetijski pouk in uvajanje novih tehnik pri
sadjarstvu in poljedelstvu. Glavni promotorji kmetijskega napredka so bili v tem
obdobju ravno učitelji in duhovniki. Lukančič je dal že leta 1880 postaviti šolski vrt,
kar je bilo takrat v okraju redkost. Na vrtu
je otroke in odrasle učil pametnega kmetovanja ter cepljenja trt in dreves. Celotno
okolje je tako prišlo v stik z novimi tehnikami in metodami dela, kar je pripomoglo
k družbenemu in gospodarskemu napredku. Leta 1898 je bil Lukančič po 21 letih
poučevanja na Gorenjem Polju premeščen
v Gaberje. V naslednjih osmih letih so se
na mestu učitelja zvrstili Jožef Urbančič,

Učenci šole na Gorenjem Polju med obema vojnama (hrani Marko Maffi)

Jožef Kuntih in njegov sin Maks Kuntih, ki
pa zaradi kratkotrajnega delovanja niso
pustili vidnejšega pečata v kraju. Zadnji
pred prvo svetovno vojno je bil Henrik
Klavora iz Trsta, za katerega so v šolski
kroniki zapisali, da je bil izvrsten učitelj.
Podobno kot Lukančič je pomagal domačinom pri sadjarstvu, poleg tega je leta 1908
ustanovil kmetijsko izobraževalno društvo
Zarja v Ložicah. Vsako leto je organiziral
prireditev, kjer so se otroci predstavili s
pevskimi in dramskimi nastopi ter recitali.
Na ta način so zbirali sredstva za šolske
izlete, nakup knjig za knjižnico in šolskih
potrebščin revnim učencem. Šolo na Gorenjem Polju je na prehodu iz 19. v 20. stoletje obiskovalo približno 140 otrok iz osrednjega dela občine Anhovo. Otroci iz južnega in zahodnega dela so po letu 1881 obiskovali osnovno šolo v Plavah, s severnega dela pa od leta 1892 dalje v Zapotoku.
Kasneje, leta 1908, so ustanovili še podružnično šolo v Ložicah, ki jo je vodil Mihael Gabrijelčič, rojen v Anhovem.
Šola je delovala neprekinjeno tudi po
začetku prve svetovne vojne, do pomladi
1915. Učitelj Klavora se je maja 1915 umaknil v pričakovanju vojaškega spopada med
Avstro-Ogrsko in Italijo. Številni prebivalci
Gorenjega Polja so vojna leta preživeli
razkropljeni po Italiji. Vas je bila medtem
zaradi bojev, ki so potekali v Posočju, v
veliki meri porušena, pri čemer pa šolsko
poslopje ni utrpelo večjih poškodb. Ker je
bila cerkev porušena, so po koncu vojne
leta 1918 šolsko poslopje uporabljali za
maševanje, v zgornjih prostorih pa je začasno prebival duhovnik. Pouk se je ponovno začel po prihodu beguncev domov.
Šola je prenehala delovati leta 1954, tamkajšnji otroci pa so od tedaj začeli obiskovati osnovni šoli v Desklah in v Kanalu.
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Poletno ustvarjanje na
OŠ Kanal
Na OŠ Kanal se je v času poletnih počitnic na šolskih hodnikih slišal otroški živžav, najmlajši nadobudneži so ustvarjali
na počitniško sproščen način izdelke iz
različnih materialov in se, sicer brez zvezkov in knjig, tudi kaj novega naučili.
Od 10. do 14. julija je potekala poletna
ustvarjalnica za najmlajše. Učenci so s
pomočjo mentoric, učiteljic OŠ Kanal, na
prodnike ob Soči slikali z barvnimi kredami, izdelali po poslušanju pravljic naprstne lutke in lutke iz odpadnega materiala,
barvali odpadne plastenke in jih uporabili
za izvirne okrasne lončke, v katere so
posadili zelenje … Na ustvarjalnico, poimenovano Spoznajmo elektroniko, so se
prijavili učenci, ki jih zanima tehnika.
Mentor Miha Stegel, ki je brezplačno delavnico vodil od 7. do 12. avgusta, je prepričan, da morajo otroci že zgodaj spoznati osnove tehnike. Potrebe po tem znanju so vedno večje, strojni in elektrotehniki in inženirji so na trgu vedno bolj iskana delovna sila. Počitniški čas se lahko
izkoristi za širjenje znanja najmlajših, ki jih
to področje zanima. Skupina dvanajstih
fantov je tako spoznavala osnove elektrotehnike, merilne instrumente, tiskana
vezja ...
Skratka, poletje ni čas za dolgčas, na
prijeten način in v družbi prijateljev sta
ustvarjanje in učenje zabavni.
Irena Hočevar Križnič,
foto: arhiv OŠ Kanal

Prvi september na OŠ
Deskle
Prvega septembra šole zadihajo s polnimi pljuči in nič drugače ni bilo tudi na OŠ
Deskle. Kljub deževnemu vremenu je bilo
pri nas zelo živahno. Po šolskih hodnikih
je odmeval otroški smeh in dobra volja se
je po zvonjenju preselila v učilnice. Prvi
šolski dan so nam seveda popestrili tudi
naši prvošolci, ki so se nam pridružili skupaj s starši. Dvaindvajset najmlajših šolarjev smo z učenci nižjih razredov sprejeli v
šolski avli, po nagovoru ge. ravnateljice in
kratki predstavitvi dela v prvem razredu
pa sta sledila še pozdrav g. župana in na
koncu sladko presenečenje. Začeli smo z
zanosom, pogumno in odločno. In svojim
171 učencem želimo, da bodo v istem ritmu nadaljevali celo šolsko leto.
V. D.
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Šola je odprla svoja vrata
Prvi šolski dan je zagotovo eden tistih, ki si jih vsakdo zapomni za vedno. Letos je bil to poseben
dan za 23 malih nadobudnežev, ki so se prvega septembra pridružili starejšim vrstnikom na kanalski osnovni šoli, v Kalu pa bodo šolske klopi prvič obiskovali trije učenci. Letos je vseh učencev OŠ Kanal 260.

Prvi dan so kanalske prvošolčke v šolo
pospremili starši. V večnamenski dvorani
OŠ Kanal so jih pričakali drugošolci in jim
pripravili krajši kulturni program. Da je bil
začetek šolskega leta slovesen, so jih nagovorili in jim zaželeli uspehov in varno
pot v šolo ravnateljica Milka Zimic, župan
Andrej Maffi in policist Samo Berdon.
Učenci so nato odšli v učilnico, kjer sta jim
učiteljici Anka in Monika prebrali pravljico.
Iz papirja so mali šolarčki izdelali šolsko
torbico, pregledali in uredili šolske potrebščine, se nato še posladkali s torto in
sokom in prvi dan je bil že mimo. Vsi jim

želimo, da bi čim bolj z veseljem polnili
svoje glavice z učenostjo in modrostjo.
In kaj jim je najbolj ostalo v spominu na prvi
šolski dan?
Všeč mi je bila pravljica o medvedku. (Lara Makarovič)
Všeč mi je bilo, ko smo iz papirja naredili šolske
torbice. (Zala Žnidarčič Škaper)
Medvedku smo povedali željo. (Domen Božič)
Dobili smo rumene rutke, drugi razred nam je
zapel pesmico. (Ela Šuligoj)
Všeč mi je bilo, ko smo dobili medvedke. (Peter
Beridan)

Meni je bila najbolj všeč učilnica. (Žiga Jug)
Razveselil sem se medvedka in rumene rutice.
(Jani Humar Bajt)
Vesel sem šel v šolo. (Mohor Bertoncelj)
Najbolj sem si zapomnil, da sem šel v šolo in
jedel torto. (Jakov Galić)

Na srednje šole pa so se na ta dan raztepli lanski devetošolci. Teh je bilo lani na
OŠ Kanal 32. Po devetih letih postane
osnovna šola "premajhna", razpreti želijo
krila in oditi novim izzivom naproti.
S kakšnimi pričakovanji so začele novo
obdobje, so nam zaupale Manca, Teja in
Tinkara:
Zaključek osnovne šole sem pričakovala že dolgo časa, saj sem si po devetih letih zaželela
spremembe. Kljub temu pa sem bila "živčna",
saj nisem vedela, kaj naj pričakujem in kako bo
v srednji šoli. 1. septembra sem prišla v čisto
novo okolje in izvedela, da se osnovna in srednja šola kar precej razlikujeta. Seveda bom
potrebovala kar nekaj časa, da se bom navadila
nove šole, in včasih bom pogrešala svojo staro
šolo ter nekdanje sošolce, ampak mislim, da mi
bo na srednji šoli zelo všeč. (Tinkara Vršnik)
Konec osnovne šole sem komaj čakala, ker sem
se veselila prihoda na srednjo šolo. A osnovna
šola mi bo ostala v dobrem spominu zaradi
sošolcev, s katerimi sem skupaj odraščala, ter
izkušenj, ki sem si jih pridobila. (Tea Blažič)
Čeprav sem v osnovni šoli preživela zelo lepe
trenutke svojega otroštva, sem njen konec
težko pričakovala in se veselila novih izzivov v
srednji šoli. Od te pa pričakujem, da bom tam
razširila svoja obzorja, sklepala nova prijateljstva in gradila dobre medsebojne odnose.
(Manca Velišček)
Irena Hočevar Križnič

Veselo v prvi razred. Foto: arhiv OŠ Kanal
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Občanke in občani častljivih let
Tudi v jesenski številki občinskega glasila Most nadaljujemo predstavitve občank in občanov častitljive starosti. Dočakati tako zavidljivo starost ni tako samoumevno, kot se morda sprva zdi, in prav zato je pomembno, da tem ljudem namenimo posebno pozornost.
Njihove življenjske zgodbe so bogate in zanimive. Ogromno se lahko iz njih naučimo. Tokrat vam predstavljamo naslednje
Amalija Jerončič je praznovala 90. jubilej, rodila se je pri
Plahtarjevih v Kostanjevici. V družini je bilo šest otrok. Že v otroških letih je pomagala staršem pri težkem delu na kmetiji, njive in
travnike so imeli v dolini ob reki Idriji. Ves pridelek so nosili s košem domov, seno pa so nosili v brenclju. Med NOB je bila kurirka
in skrbela je za nabiranje hrane za partizansko bolnišnico v Kostanjevici. Z žalostjo v očeh pripoveduje o izdaji bolnišnice, nemškem napadu in požigu vasi Kostanjevica 6. oktobra 1943. Po vojni je delala kot šivilja na Jesenicah in v Mariboru. Spoznala je Mlinarjevega Vladimirja, se z njim poročila in mu povila sina in hčer,
sedaj pa ji delajo družbo dva vnuka in štirje pravnuki. Gospa Amalija rada gleda televizijo in bere bukve.

Častitljivih 90 let praznuje gospa Jožica Valentinčič. Rodila se je
pri Gabrščkovih v Morskem. Kot otrok je občudovala učitelje, in
tako je v njej vzklila želja, da bi tudi sama enkrat poučevala. Učiteljišče je obiskovala v Gorici. Svojo prvo službo je nastopila na
Gorenjem Polju, pozneje v Desklah in potem v Kanalu. Poročila
se je s Štormanovim Tonetom in mu povila sina, danes pa je nona
dvema vnukoma in pranona
štirim pravnukom. Gospa
Jožica je aktivno sodelovala
v Prosvetnem društvu Soča,
bila je pobudnica za odprtje
galerije v Kanalu. V hrambo
so ji bile zaupane slike
gospoda Rika Debenjaka, ki
danes krasijo galerijo v Kanalu. Sodelovala je v turističnem društvu, igralski skupini,
ukvarjala se je z ročnimi deli;
kvačkanjem, pletenjem, njeni
izdelki so bogatili razstave
ob dnevu starejših, ki jih
organizira Društvo upokojencev Kanal.

Anica Jovanović, ki je praznovala svoj 90. rojstni dan, se je
rodila v Bodrežu pri Prgonovih. V družini je bilo enajst otrok.
Gospa Anica pove, da so staršem večkrat kaj ušpičili, sama je
mami naskrivaj jemala cuker. Prišla je vojna, doma so pekli kruh
za partizane in zbirali sanitetni material. S šestnajstimi leti se je
priključila Gradnikovi brigadi in pozneje XIV. diviziji. Zaradi ozeblin je bila pripeljana na zdravljenje v bunker pri Železni Kapli. Tu
so jih zajeli Nemci in gospo Anico so odpeljali v Celovec, nato pa
v koncentracijsko taborišče Auschwitz in kasneje v Ravensbruck.
Na roki ima vtetovirano številko 76142, ki jo spominja na preživete grozote v taborišču. Po vojni se je vrnila domov in se zaposlila
v Elektru Gorica v Kanalu. S prijateljicami je hodila na mitinge, in
tako je v Novi Gorici spoznala oficirja Ivana, se poročila in mu
rodila hčerko, danes ima dve vnukinji in štiri pravnuke. Anico
večkrat srečamo, ko nakupuje v marketu in pove kaj veselega.

Ivan Gabrijelčič se je rodil 24. februarja 1927 v Plavah. Osnovno šolo je obiskoval v rojstni vasi, nato se je vpisal na gimnazijo v
Kanalu, pozneje pa se je v Gorici izšolal za mehanika. Prvo zaposlitev je dobil na železniški postaji v Gorici. Malo pred koncem
vojne se je pridružil partizanom. Po koncu vojne je tri leta služil
vojaški rok v Osijeku. Po končani vojaščini je delal kratek čas na
železniški postaji v Novi
Gorici, nato leto in pol v
anhovski
cementarni,
potem pa vse do upokojitve kot šofer v Soških
elektrarnah. V zakonu z
Maro Žbogar so se mu
rodili trije otroci, ki ga
sedaj, ko je v domu upokojencev v Novi Gorici,
pogosto obiskujejo. Veseli se njihovih obiskov in
vsakodnevnih sprehodov
v spremstvu spremljevalke, ki mu jo je priskrbela
hčerka.
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˝mladenke˝ in ˝mladeniče˝. Želimo jim, da bi jim zdravje še
naprej dobro služilo in da bi nas s svojimi življenjskimi prigodami razveseljevali še na mnoga leta.
Jožef Fabjančič se je
rodil v Hrušici pri Podgradu 23. aprila 1925
kot četrti otrok v veliki
kmečki družni. Osnovno šolo je dokončal v
domači vasi. Med vojno je bil deportiran v
Italijo. Po vojni je dokončal šolo za miličnike
in leta 1953 nastopil
svojo prvo službo v
Ložicah, kjer se je dve
leti kasneje poročil z
Berto Kralj, po domače
Beškovo, s katero sta
imela tri hčerke. Kot
mlad miličnik je veliko
delal na terenu in tri leta tudi kot obmejni miličnik na mejnem
prehodu Mišček v dolini Idrije. Iz tega časa so mu ostali v spominu zlasti ljudje, ki so po postavitvi meje po reki Idriji zapustili svojo zemljo in domove ter se preselili na italijansko stran, potem pa
so se kot dvolastniki dnevno vračali na zapuščene domačije in
obdelovali zemljo. Kasneje je služboval še v Desklah in Novi Gorici. Že enainštirideset let je upokojenec. Tudi po upokojitvi je bil
še vedno zelo aktiven, in sicer kot ekonom taborniškega društva
in tajnik Zveze borcev Anhovo. Nesebično je tudi pomagal sokrajanom pri urejanju raznih uradnih zadev. Danes preživlja svoj čas
v Domu upokojencev Nova Gorica in je z oskrbo v domu zelo
zadovoljen. Vesel je obiskov hčera, drugih sorodnikov in znancev.
Bernarda Jug je življenjsko pot začela 20. avgusta 1927 v majhnem zaselku ob reki Idriji. Še dobro se spominja, da so domačiji
rekli Pr malnu, saj so doma imeli mlin. Kmalu so se preselili v Kanal, kjer je obiskovala vrtec, osnovno šolo in gimnazijo. Bila je
zelo pridna učenka in želela je nadaljevati šolanje v Gorici, česar
pa ji oče zaradi nevarnih vojnih časov ni dovolil. Iz Kanala so se
preselili v Gorenje Deskle. Ko je imela že lastno družino in otroka,
sta z možem Mirkom kupila staro hišo na Partizanski ulici v Spodnjih Desklah, jo dozidala in
obnovila. Zaposlena je bila v
anhovski cementarni. Ko so
kmalu po vojni gradili kulturni
dom v Desklah, je po končanem delu v tovarni še udarniško pomagala pri gradnji doma, prav tako je prostovoljno
pomagala tudi pri gradnji prvih
stanovanjskih blokov v Desklah. Vsi vaščani so jo poznali
kot drzno voznico mopeda
(motorina), ki se mu ni odpovedala niti na stara leta. Ponosno je povedala, da se ga je
naučila voziti kar sama. Zelo

Jožefa Stanič - Pina je
bila dolga leta trgovka v
Desklah. Zlasti starejša
in srednja generacija se
je dobro spominjamo.
Ko smo šli po nakupih,
smo vedno rekli, da gremo k Pini. Bila je izredno
prijazna, vedno dobre
volje in nasmejana. Rodila se je 2. avgusta 1924 v
Drnovku v Goriških brdih
kot nezakonski otrok.
Kot štirimesečno dojenčico jo je mati pustila
svojim staršem in se
podala v Ameriko, oče,
čeprav sosed, se za malo deklico ni kaj dosti brigal. Osnovno
šolo je obiskovala na Dobrovem. Učitelj je bil sicer Slovenec,
vendar lojalen Italijanom, tako da v materinem jeziku niso smeli
govoriti. Pravi, da šola ni bila posebno resna, še največ so se učili
računstva. Živela je na kmetiji starih staršev in vozila – do razpada Italije leta 1943 – prodajat sadje v Videm. Sodelovala je s partizani. Bila je aktivistka in kurirka. Dvakrat so jo Nemci zajeli.
Pred odhodom v taborišče jo je rešil nono, ki je dobro obvladal
nemški jezik. Po vojni se je šolala v Mariboru, Radencih in Ljubljani in se usposobila za knjigovodkinjo. Najprej je opravljala knjigovodska dela v kmetijskem skladu Volčja Draga, nato pa še v
Ročinju. Leta 1951 je prišla v Deskle, se poročila in začela delati v
trgovini v Desklah in tam tudi dočakala upokojitev. Z družino je
živela na Rodežu in po odhodu hčera in smrti moža Cvetka sama, kljub starosti, skrbela za domačijo in obdelovala vrt. Pred
dvema letoma si je zlomila kolk in po uspešni rehabilitaciji v bolnišnici Stara Gora je sprejela odločitev, da gre v dom upokojencev. Z veliko volje, vztrajnosti in ob pomoči fizioterapevta si je
ponovno pridobila tako želeno mobilnost. Kljub dopolnjenim
triindevetdesetim letom gre vsak dan s pomočjo hojce na jutranji sprehod v okolici doma. V domu se dobro počuti. Ko smo jo
obiskali, je bila ravno na tomboli, ki jo vsak teden organizirajo za
varovance doma. Tudi telovadbe se redno udeležuje.
Sonja Kralj in Majda Rejec

rada je imela in še vedno ima
živali. Vedno so ji delali družbo
pes in mačke. Najlepši spomin
ima na psa Vučka, s katerim
sta se zelo dobro razumela, saj
le govoriti ni znal. Po smrti
moža pred sedemnajstimi leti
je vse do letošnjega poletja
živela sama in tudi sama skrbela za hišo in vrt. Družbo so ji
delali pes in mačke pa tudi
sinova in vnuki so jo pogosto
obiskovali. Zaradi bolezni je
letos poleti odšla v dom upokojencev v Novo Gorico. Zelo
je vesela obiskov znancev,
zlasti se še veseli obiskov starejšega sina, ki se oglasi pri
njej prav vsak dan.

POPRAVEK
Pri objavi v prejšnji številki Mosta (52) smo pri
starostnikih nenamerno
pozabili navesti imena še
dveh avtoric prispevkov.
To sta bili, poleg Sonje
Kralj, še Vlasta Velušček
in Majda Rejec.
Prizadetima se opravičujemo.
Uredništvo
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Anton Žnidarčič

Dr. strojništva iz Ložic, ki se je poglobil v področje energetike – dinamike tekočin
Vsi, ki Antona poznamo, vemo, da je miren in prijazen mladenič, ki se je v šoli zelo izkazal. Tako je pred leti tudi odšel na podiplomski študij v tujino, natančneje v Francijo, in
ga je lani uspešno zaključil. Sedaj ga lahko pogosteje vidimo doma, saj si je delo našel v
Ljubljani, konce tedna pa preživlja v domačih krajih. Njegovi prijatelji in nekdanji sošolci so me nagovorili, da bi bilo lepo o njegovi dosedanji poti in študiju izvedeti kaj več.
Rojen si bil leta 1988, osnovno šolo obiskoval v Desklah in osemletko dokončal z odličnim uspehom. Kako se spominjaš tistih let?
Najprej bi vse bralce glasila Most lepo pozdravil. Vprašanje je kar zanimivo, saj obsega vtise iz obdobja osmih let, v katerem se
je zgodilo veliko stvari. Tako sem se že v
osnovni šoli začel zanimati za letala, kar je
skupaj z mojim veseljem do Formule 1 vzbudilo zanimanje za dinamiko tekočin oziroma idejo, da bi lahko nekoč o tem več izvedel. V sedmem razredu sem na državnem
tekmovanju iz kemije prejel zlato priznanje.
Leta v osnovni šoli so bila lepa tudi zato,
ker smo bili zelo enoten razred in smo trdno držali skupaj.
Šolanje si se odločil nadaljevati na Gimnaziji
Tolmin. Kako bi opisal ta štiri leta, ki mlade
ljudi morda najbolj zaznamujejo?
Najprej kot spremembo, na katero pa sem
se kar hitro navadil. Vsekakor so bila v mojem življenju to štiri pomembna leta in
imam nanje lepe spomine. V gimnazijskih
letih so se tudi oblikovali moje želje in zanimanja za nadaljnji študij. Predvsem pa bi za
to obdobje rekel, da se takrat oblikuje človekova osebnost in da je šolanje na Gimnaziji Tolmin na to kar močno vplivalo.

Na tolminski gimnaziji si si prislužil naziv
zlati maturant. Ali te je uspeh na maturi
presenetil in vplival na odločitev o nadaljnjem šolanju?
Vplival na odločitev za nadaljnje šolanje
ravno ni, ker sem se že odločil za študij na
Fakulteti za strojništvo, kjer vpis ni bil omejen. Me je pa uspeh na maturi presenetil.
Glede na učni uspeh sem si namreč dejal, da
bi bilo lepo zaključiti gimnazijo kot zlati
maturant. Vendar vseh točk takrat res nisem pričakoval, zato je bilo presenečenje
ob objavi rezultatov toliko večje. Vedno mi
bo tudi ostalo v spominu začudenje, ko
sem na dan objave zgodaj zjutraj na internetu preveril rezultate.
Tvoja nadaljnja izbira je bila študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Povedal si tudi, da je bil zate odhod v Ljubljano "velik preskok" in da po letih bivanja v
tujini zdaj na to gledaš drugače.

Tako je, Ljubljana zame ni bila vedno tako
lepo mesto, kot ga hvali župan. Ko smo bili
tam na izletu z osnovno šolo, pa tudi kasneje z gimnazijo, se mi je zdela siva in pusta.
Do mesta sem čutil nekakšen odpor, ki pa
mi je zdaj samo še zanimiv spomin. Danes
mi je Ljubljana kar všeč. Med študijem v
tujini sem spoznal, da ima, kljub vsem znamenitostim, ki jih premorejo Bruselj, Pariz,
London, lahko bi rekel tudi Lille, naša prestolnica s središčem posebno privlačnost.
Diplomiral si avgusta 2012 na Fakulteti za
strojništvo, s področja energetskega strojništva. Sama tema tvoje diplome pa je bila?
Tema za diplomo je bila kavitacija na ultrazvočni sondi. Preprosto povedano, na
manjši sondi v obliki cilindra, ki hitro niha v
kapljevini, se je pojavljal mehur pare (oz.
oblika kavitacije). Takšne naprave se danes
uporabljajo v različne namene. Na primer
za čiščenje površin, pripravo raztopin, uničevanje bakterij, mešanje barve. Zanimivo
je bilo, da je bila frekvenca pojavljanja pare
tudi do štirikrat nižja od frekvence nihanja
sonde, sam mehur pare pa je bil tudi dokaj
velik. Razlog za to ni bil znan, ker pa se lahko takšen pojav uporabi za izboljšanje delovanja teh sond, smo v okviru naloge ta pojav raziskali in razložili.
Kdaj si se odločil za študij v tujini, katera
merila moraš izpolnjevati?
Za študij v tujini sem se odločil v zadnjem
letniku bivanja v Ljubljani. Pri študiju sem
bil kar uspešen, zato se mi je zdelo smiselno
to nadgraditi. Mislim, da je bila to dobra
izbira, ker sem se želel tudi po diplomi
ukvarjati z numeričnimi simulacijami toka
tekočin. Na podiplomskem študiju namreč
lahko znanje s tega področja precej nadgradiš. Glede samih meril pa bi po mojih izkušnjah dejal, da sta predvsem pomembni dve
– med seboj tudi povezani. Najprej sta tu
študijski uspeh in tvoje lastno zanimanje. S
tem povezano pa je potem tudi priporočilo
oziroma pomoč profesorjev. Mentor, ki
sem ga imel, mi je tako odločilno pomagal
pri iskanju podiplomskega študija v tujini.
Svoje izobraževanje si nadaljeval v mestu
Lille v Franciji na univerzi ENSAM – to je

Anton Žnidarčič, foto: osebni arhiv

šola za umetnost in obrt z 200-letno tradicijo. Povej nam kaj več o tem.
Kratica ENSAM pomeni nacionalno šolo za
umetnost in obrt. To je nekoliko zavajajoče, saj je to sicer ustanova, kjer se izvajajo
študij različnih vej strojništva ter razni
raziskovalni projekti. Ime se je leta 2007
tudi spremenilo v Arts et Métiers ParisTech, vendar se pogosto, čeprav neuradno, še vedno uporablja stara kratica ENSAM. Poudariti je treba tudi, da to ni ustanova, ki je prisotna samo v enem mestu,
ampak ima svoje kampuse v osmih večjih
mestih po Franciji. Tako je to pomembna
in ena izmed najstarejših ter najbolj priznanih izobraževalnih ustanov za področje
strojništva v Franciji. Bi pa za svoj podiplomski študij rad poudaril tudi, da sem ga
sicer opravil na tej ustanovi oziroma njenem centru v mestu Lille, vendar sem še
natančneje rečeno doktorat opravljal v
okviru Laboratorija za mehaniko Lille
(LML). To je kar precej velik laboratorij, ki
z vidika izobraževanja študentov in tudi
izvajanja projektov precej sodeluje s kampusom ENSAM Lille, obenem pa tudi drugimi izobraževalnimi ustanovami v tem mestu. Sam sem tako nato v širšem okvirju
spadal pod ENSAM.
V Franciji si ostal štiri leta in decembra
2016 zagovarjal doktorat.
Doktorat tako kot sama diploma spada
pod področje energetskega strojništva,
natančneje pod domeno dinamike tekočin.
V njem pa sem se ukvarjal z nadgradnjo
obstoječe računalniške kode za izvajanje
izračunov tokov v kodo, ki omogoča na-
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tančnejše izvajanje izračunov kavitirajočih
tokov z vidika opisa turbulence. To je vseh
vrtincev, ki se v nekem toku lahko pojavijo.
Cilj je bil namreč izdelati orodje, ki je sposobno napovedati tok, na primer, kjer se
zaradi nizkega lokalnega tlaka pojavi para
(kavitacija), obenem pa za opis turbulence
ne uporablja nobenih poenostavitev z raznimi modeli.

Praznike si že pričakal doma. Februarja letos pa si se zaposlil v Ljubljani na Fakulteti
za strojništvo (FS). Povej nam nekaj o tem.
Res je, po zagovoru, ki sem ga imel 16. decembra, sem se želel čim prej vrniti domov.
V Lille sem se za teden dni vrnil v januarju,
uredil vse dokumente, s prvim februarjem
pa sem že začel delo na Fakulteti za strojništvo, v Laboratoriju za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost. Čeprav ime nakazuje delo s področja motor-

jev, pa se sedaj ukvarjam s simulacijami
zgorevanja odpada iz čistilnih naprav. To je
danes vedno zanimivejša tema, saj je tega,
poleg vseh smeti, vse več, zgorevanje pa
ponuja veliko prednosti pred drugimi načini
reševanja te problematike. Zame je to velika sprememba, saj mi je področje samega
zgorevanja novo. Ponuja pa mi spoznavanje
in delo na novem in aktualnem področju,
kjer lahko že pridobljenemu znanju o simulacijah in toku tekočin dodam precej novih
spoznanj.
Za tabo je že kar nekaj uspešno prehojene
življenjske poti. Dejal si, da ti študij v tujini
da veliko novih izkušenj, spoznanj, prijateljev … Kakšne so tvoje želje, pričakovanja,
načrti za prihodnost?

ličnih delov sveta ter videti, kako je živeti
daleč od doma, ob vsem tem sem spoznal,
kako lep del sveta imamo doma.
Želje za bližnjo prihodnost pa so predvsem
uspešno delo na trenutnem projektu. Že
med študijem v Franciji sem razmišljal, da bi
rad našel zaposlitev bliže domu. Seveda pa
pričakujem in si želim, da bi tudi v prihodnje imel čimveč priložnosti za sodelovanje
na mednarodni ravni, saj so takšne izkušnje
izredno zanimive in pri mojem delu nepogrešljive. Moje mnenje je, da so tudi na drugih življenjskih področjih sodelovanje in
stiki s tujino pomembni, saj le tako lahko
zares dobiš dober pogled in stik z dogajanjem po svetu.
Ana Valentinčič

Študij v tujini je bil zame izkušnja, ki bi jo
sicer zelo težko dobil. Ne samo da sem imel
priložnost spoznati in delati z ljudmi z raz-

Luka Kralj

Zlati maturant, ki bo širil svoje znanje v Londonu
Luka Kralj s Pečna pri Kanalu je letos zaključil šolanje na športnem oddelku Gimnazije Nova Gorica. In to več kot uspešno, saj se je zapisal med zlate maturante. V celotni Sloveniji je bilo letos le 260 dijakov, ki so zbrali 30 in več točk na splošni maturi. Luka je svoje
šolske uspehe žel že na OŠ Kanal in ob zaključku prejel za izjemen prispevek k delovanju
in ugledu kanalske osnovne šole v širši javnosti knjižno nagrado Občine Kanal ob Soči.
Katere predmete si opravljal na maturi in
koliko točk si dosegel?
Vse obvezne predmete sem opravljal na
višji ravni, in tako sem pri slovenščini dosegel 6 točk, pri angleščini 7, pri matematiki
pa 8 točk. Za izbirna predmeta pa sem si
izbral informatiko in fiziko in pri obeh dosegel vseh 5 točk. Skupno torej 31 točk od 34.

Dosežek na maturi ti odpira pot na katero
koli fakulteto. Kakšna bo tvoja nadaljnja
pot?
S prijavami za študij v tujini sem bil uspešen, saj sem dobil ponudbi iz dveh angleških institucij, odločil pa sem se za King's
College London, kjer bom študiral računalništvo in informatiko (Computer Science).

Pri katerem predmetu si bil najuspešnejši?

Zakaj si se odločil za študij v tujini?

Najuspešnejši sem bil pri fiziki, kjer sem
dosegel 97 % vseh možnih točk.

Ena stvar je zagotovo, da so nekatere fakultete še boljše kot naše. King's College London recimo spada med najboljših 25 fakultet na svetu (QS Rankings). Poleg tega bom
imel priložnost spoznati še več ljudi iz različnih okolij, s katerimi si bomo lahko izmenjevali izkušnje in drug drugega učili dandanes prepotrebne strpnosti. Na splošno pa
gledam na to kot na nek dodaten izziv,
popestritev v življenju.

Že vsa leta šolanja si bil odličen učenec in
dijak, dosegal vrhunske rezultate na državnih tekmovanjih iz znanja in bil hkrati uspešen odbojkar. Ali ni to prenaporno?
Samo dobro sem si moral organizirati urnik
in tako sem točno vedel, kdaj se bom učil,
kdaj šel na trening. Moram pa priznati, da
sem zadnje leto nekoliko več treningov
žrtvoval v prid šolanju, večino prav zaradi
celotnega prijavnega postopka za študij v
tujini, v sklopu katerega sem bil decembra
2016 tudi povabljen na intervjuje na Univerzo Oxford. Kljub temu pa sem pri odbojki
vztrajal vse do zadnje tekme v sezoni
2016/17.

Želiš v tujini tudi ostati ali je tvoj cilj pridobljeno znanje "izkoristiti" doma?
Upam, da mi bo po zaključenem študiju
uspelo dobiti delo nekje v tujini, morebiti
prav v Londonu, da utrdim naučeno znanje
in si pridobim delovne izkušnje. Potem pa
se bom verjetno vrnil v Slovenijo.

Luka Kralj išče nove izzive v tujini.
Foto: osebni arhiv

Mladi si v tvojih letih želijo zabave, stikov z
vrstniki. Se je treba temu odpovedati, če
želijo biti tako uspešni?
Seveda ne, le vedeti je treba, kdaj si lahko
privoščiš malce več zabave in kdaj je treba
tudi kakšen sobotni večer preživeti pred
knjigo. Mislim pa, da je zelo pomembno,
da si vzamemo nekaj časa tudi za druženje
z vrstniki izven šolskih klopi.

In še tvoj nasvet našim srednješolcem in
prihodnjim maturantom na začetku šolskega leta.
Delajte sproti in skušajte čim prej ugotoviti, katero poglavje iz prejšnjih let vam manj
leži, da ga lahko pravočasno ponovite in
utrdite. Pa ne se bati mature; s sprotnim
delom, upoštevanjem profesorjevih napotkov in trezno mislijo lahko maturo res vsak
opravi z želenim rezultatom.
Irena Hočevar Križnič
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Vsaka stvar je lahko za
nekaj tudi dobra
Pravijo, da se v vsaki stvari vedno lahko
najde tudi nekaj dobrega, in v tem primeru je zagotovo tako.
Narava je bila zadnji konec tedna v mesecu juniju resnično neizprosna. Poleg
odkritih strešnih kritin je za seboj pustila
tudi veliko izruvanih, polomljenih dreves.
Eno izmed takšnih je bila tudi ogromna
cipresa nasproti vrtca, ki ji neurje tistega
nedeljskega dne prav zagotovo ni prizaneslo. Dva močna sunka in že je bila na
tleh. Na srečo ni bilo takrat nobenega
tam.
Ali je bil padec te ciprese povod za odstranitev velikega števila visokih dreves,
ki so obdajala zadnji blok na Gradnikovi
ulici, ne vem, lahko pa samo rečem, da je
danes lepo. Blok se ponovno vidi v celoti,
okolica je očiščena in morebitne nevarnosti ob naslednjem hudem pohodu narave
so preprečene. Pridni!
Maja Gerbec

Gostilna Dermota
Čeprav naj bi gospodarska kriza, ki je
nekaj let nazaj zajela tudi Slovenijo, počasi, a odločno odhajala, pa je v realnosti,
predvsem pa v zavesti ljudi, še kako zelo
prisotna. Zdi se, kot da večina ljudi še vedno živi v nekakšnem krču, v strahu pred
preveliko porabo sredstev, predvsem pa v
strahu pred vlaganjem v nekaj, kar ti lahko
ali pa tudi ne prinese finančno neodvisnost.
A tovrstno razmišljanje ni ustavilo mlade
ambiciozne Ane Tinta in njene družine, ki

Neurje je bilo povod za to, da se stanovanjski
blok na Gradnikovi ulici ponovno vidi ter da je
okolica bolj varna in zračna.
Foto: PGD Kanal in Maja Gerbec

so se odločili, da bodo kljub negotovim
časom svežino vdahnili med vsemi nami
zelo dobro poznani gostilni Dermota.
Meseci trdega dela, vlaganja, truda so
se na koncu obrestovali, in tako je drugi
konec tedna v juliju ponovno odprla vrata
prenovljena gostilna Dermota. Svežina na
novo prepleskanih prostorov, prevetrena
in zanimiva ponudba jedi ter prijaznost in
gostoljubnost nove upraviteljice gostilne
so zagotovilo za uspeh.
Če sodimo po zadovoljnih obrazih ljudi,
ki so bili na odprtju, lahko samo rečemo,
da v Dermoti zagotovo ne bo manjkalo
obiskovalcev. Vsi tisti, ki se boste tam
ustavili, in verjemite, ne bo vam žal, pa ne
pozabite Ane pocukati za rokav in je prositi, naj vam postreže z izpod njenih rok
narejenim tiramisujem. Odličen je!
Torej naslednjič, ko si boste zaželeli
nečesa dobrega, v prijetnem vzdušju in s
prijazno postrežbo, se zapeljite do gostilne Dermota.
M. G.

Če opazite v vaši okolici stvar, na katero
bi bilo treba opozoriti (pohvaliti ali pograjati), nas obvestite ali pa napišite o
tem kratek sestavek in po možnosti
fotografirajte.
Vaši pogledi so nam pomembni!
Uredništvo Mosta
Gostilna Dermota je tik ob Soški cesti.
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Priključite se organizirani vadbi v OK
Salonit Anhovo - Kanal
V Odbojkarskem klubu Salonit Anhovo - Kanal bi radi predstavili
možnosti otroške vadbe v najuspešnejšem moškem primorskem
odbojkarskem klubu.
Z začetkom šolskega leta 2017/18 smo v OK Salonit Anhovo - Kanal
pripravili pregled možnosti vadbe odbojke in odbojkarske gimnastike
po osnovnih šolah na S. Primorskem.
 Vadba odbojke na OŠ Deskle bo potekala ob ponedeljkih od 15.00 do
16.00 in ob sredah od 15.30 do 16.30. Za več informacij je na voljo trener Dalibor Tomić na 040 416 394.
 Vadba odbojke (MINI in MALA odbojka) na OŠ Kanal. Za več informacij
o urnikih vadbe je na voljo trenerka Meta Okroglič na 040 556 395.
 Vadba odbojke na OŠ Most na Soči bo potekala ob ponedeljkih od
15.00 do 16.00 in ob četrtkih od 15.00 do 16.00. Za več informacij je na
voljo trener Dejan Munih na 031 406 231.
 Vadba odbojke na OŠ Tolmin bo potekala ob ponedeljkih in četrtkih
od 13.30 do 14.30. Za več informacij je na voljo trener Dejan Munih na
031 406 231.
Trener Matija Dugar (040 370 340) bo tudi letos vodil nadvse priljubljeno odbojkarsko gimnastiko (kombinirano vadbo gimnastičnih in odbojkarskih prvin) na kar štirih OŠ.
 Na OŠ Deskle bo vadba odbojkarske gimnastike potekala ob torkih od
15.15 do 16.00 in ob sredah od 14.30 do 15.30.
 Na OŠ Kanal bo vadba odbojkarske gimnastike potekala ob torkih od
14.00 do 14.45 in ob petkih od 14.00 do 14.45.
 Na OŠ Most na Soči bo vadba odbojkarske gimnastike potekala ob
ponedeljkih od 15.00 do 16.00 in ob četrtkih od 15.00 do 16.00.
 Na OŠ Tolmin bo vadba odbojkarske gimnastike potekala ob ponedeljkih od 13.30 do 14.30 in ob četrtkih od 13.30 do 14.30.
V OK Salonit Anhovo - Kanal želimo vsem udeležencem organiziranih vadb obilo športnih užitkov. Za morebitne dodatne informacije
smo seveda na voljo tudi na klubskem elektronskem naslovu
info@oksalonit.com.
Miloš Grilanc, OK Salonit Anhovo - Kanal

RK Šempeter - Vrtojba vse številčnejši in
po sedmih letih spet v članski ligi B
V Rokometnem klubu Šempeter - Vrtojba od leta 2012 število
rokometašic vztrajno narašča. V sezoni 2011/12 so šempetrske
rokometašice nastopale v dveh kategorijah – starejše deklice A
in mlajše deklice A. Danes klub šteje že več kot 70 deklet različnih starosti, ki bodo v prihajajoči sezoni svojo občino zastopale v
kar šestih kategorijah. Poleg mlajših deklic A, B, C, starejših
deklic B in kadetinj se bodo po sedmih letih dekleta RK Šempeter - Vrtojba ponovno pomerila tudi v članski ligi B.
Ob vstopu v novo sezono RK Šempeter - Vrtojba vabi vsa
dekleta, da se šempetrskim športnicam pridružijo na poti k
novim uspehom, in vse rokometne navdušence, da rokometašice v športnem duhu podprejo s tribun.
RK Šempeter - Vrtojba
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Evropsko tekmovanje
E.F.B.T
V prvem tednu julija je potekalo evropsko tekmovanje E.F.B.T v mestu Tortosa v
Španiji. Naš klub je pod okriljem slovenske
reprezentance Twirling zveze Slovenije
sodeloval z 12-člansko delegacijo tekmovalk. Pot smo začeli v ponedeljek, 26. 6.
Avtobus nas je popeljal skozi vrsto držav,
ko smo v torek končno prispeli v kraj
Tortosa. Udobno smo se namestili v hotelu ter takoj preizkusili hotelski bazen. Naslednji dan smo se podali tudi do morja in
cel dopoldan uživali v pesku in soncu. Že
naslednji dan so se začeli prvi preizkusi
telovadnice in priprave na tekmovanje.
Tekmovanje je trajalo od 30. 6. do 2.7.
Naša dekleta so odlično nastopila in domov prinesla obilo dobrih mest ter dve
bronasti medalji.

Karin Lazar je v kategoriji senior
women zasedla odlično 3. mesto, Maja
Laščak in Urška Marušič pa sta prav tako
v kategoriji junior pari zasedli 3. mesto.
Drugi rezultati:
 JUVENILE WOMEN:
11. mesto Hana Bašelj, 12. mesto Tia Štendler, 13. mesto Teja Pavšič.
 JUNIOR WOMEN:
4. mesto Taja Lazar, 11. mesto Nika Marušič, 16. mesto Neža Kogoj, 17. mesto Ana
Čargo.
 JUVENILE PAIR:
6. mesto Tia Štendler in Hana Bašelj.
 JUNIOR PAIR:
8. mesto Neža Kogoj in Nika Marušič.
 SENIOR PAIR:
6. mesto Karin Lazar in Taja Lazar.
 JUVENILE TEAM:
5. mesto (Tia Štendler, Hana Bašelj, Teja
Pavšič, Nives Leban, Ana Čargo, Nika
Marušič).
 JUNIOR TEAM:
4. mesto (Karin Lazar, Taja Lazar, Urška
Marušič, Maja Laščak, Sara Štendler,
Neža Kogoj).
V veliko podporo tekmovalkam sta bili
trenerki Nena Štendler in Angelika Koncut, ki je tudi sodila na tem tekmovanju.
Deklica za vse pa je bila Saša Jug, ki je skrbela, da so bili želodci polni, da so bile
glave sproščene in da so bile vse praske
oskrbene.
Športni twirling klub Deskle se tako zahvaljuje vsem dekletom, da so odlično
zastopala naš klub in našo občino, trenerkam, da so jih pripravile in pripravljale skozi celo sezono, Saši, da jim je pričarala
košček doma. Se vidimo jeseni!
Tanja Laščak Mužič
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Za male in velike popotnike

Oddih v termalni vodi
Velika večina nas je glavnino svojega dopusta že porabila. Čeprav so spomini na preživet letni dopust, bodisi na morju bodisi
v hribih, še zelo živi, pa se nekje v ozadju naših misli že pojavljajo želje po novih dogodivščinah, spoznanjih. In kot nalašč za to
so temu namenjene jesenske počitnice, ki bodo en, dva, tri pred
našimi vrati. In zakaj ne bi bili nanje pripravljeni že danes?
Jesen je čas, ko je po navadi že premrzlo za oddih na morju in
še pretoplo za obisk zimskih letovišč, saj jih sneg še ni pobelil. Je
pa to pravi čas za obisk term. Slovenija jih ima kljub svoji majhnosti kar nekaj in veliki večini je skupno, da slovijo po zelo dobri
kakovosti tako storitev kot ponudbe.
S kar sedmimi zdravilišči in termami se lahko pohvali Štajerska,
na Primorskem in Dolenjskem vas čaka dvoje, Pomurje ravno
tako ne zaostaja, največje terme pa boste našli v Posavju, kjer se
združita reki Krka in Sava. Tokrat smo za vas obiskali Thermano
Laško, Talaso Strunjan in Terme Ptuj.

Talaso Strunjan odlikuje izredna lega tik ob morju. Prav zaradi
svoje izjemne lege v borovem gozdičku v osrčju krajinskega parka je zdravilišče specializirano za zdravljenje bolezni dihal, revmatskih obolenj in poškodb na prsnem košu, pljučih. V Talasu
Strunjan boste lahko uživali v ogrevanem notranjem bazenu z
morsko vodo, fitnesu, savnah ter spa centru Salia. Ljubitelji morja, term, dobre hrane in kakovostne ponudbe bodo v Talasu Strunjan zagotovo našli vse tisto, kar potrebujejo.

Thermana Laško razpolaga z dvema štirizvezdničnima hoteloma, hotelom Thermana Laško, ki leži ob reki Savinji in je od laškega mestnega jedra oddaljen le 15 minut hoda, ter hotelom
Zdravilišče Laško, ki je zaradi svoje arhitekturske zasnovanosti
primeren tudi za goste s posebnimi potrebami. Poleg dveh hotelov nas tu pričakuje tudi Termalni Center, ki nam na 2200 m 2
vodnih površin ponuja nepozabna vodna doživetja. Bazen z valovi, hitra reka, otroško vodno zabavišče, rekreacijski masažni
bazen s slapovi in termalnimi izviri, trije whirpooli ... ter sedem
savn (finska savna v obliki hiše Kozjanskega, parna savna v obliki
kotla za varjenje piva, infrardeča savna v obliki vagona, laconium
z aromo lipe, finska savna, ki ponazarja element ognja, finska
savna, ki ponazarja naravni element zemlje, ter najsodobnejša
pridobitev – zunanja finska savna Kristal). Vse to in še veliko več
čaka na vas v Thermani Laško.

Thermana Laško, foto: svetovni splet

Talaso Strunjan, foto: svetovni splet

Kot zadnje smo tokrat obiskali Terme Ptuj, ki s svojimi 35 leti
sodijo med najmlajše terme v Sloveniji. Največja posebnost
Term Ptuj je termalni park – notranji in zunanji bazenski kompleks, ki nudi več kot 4200 m2 vodnih površin z največjim toboganskim sistemom v Sloveniji. Stari Rimljani so dobro vedeli,
kako razvajati telo in duha, in prav v rimskem slogu in v duhu
tradicije je opremljen Valens Augusta Wellness v Grand Hotelu
Primus, ki je sestavljen iz treh sklopov, in sicer Imperiuma dobrega počutja, termalnih kopeli in savn Flavia ter bazenskega dela
Vespasianus. Za sprostitev in dobro počutje so vam na voljo finska savna s kromoterapijo, ekstremna finska savna, aroma savna, blatna savna, solna savna, whirpool s termalno vodo in ohlajevalni bazen. Čeprav sodijo med najmlajše terme v Sloveniji, pa
je njihova ponudba izjemno bogata in zanimiva in so zato resnično vredne vašega obiska.
Maja Gerbec

Terme Ptuj, foto: svetovni splet
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Velika kuharija za male šefe

Buče
Poletje je čas lahke, hitro prebavljive hrane, katere priprava nam ne vzame veliko časa.
Jesen pa je obdobje, ko smo več doma, ko dnevi postajajo vse krajši in je časa za kuho
več. Narava nas v tem letnem času še posebej razvaja. Mize se kar šibijo pod dobrotami,
ki nam jih slednja ponuja, in prav zato je možnosti za ustvarjanje pregrešno dobrih kuharskih mojstrovin ogromno.
Sestavin, s katerimi nam postreže narava v tem čarobnem jesenskem času, je res veliko in kar težko je izbrati med njimi. Odločili smo se, da vam v tokratni izdaji občinskega
glasila Most predstavimo dve jedi, katerih glavna sestavina je buča.
Tista lepa velika buča, katere notranjost je čudovite oranžne barve, njen okus pa je
naravnost odličen. Buče nismo izbrali samo zato, ker je značilna za ta letni čas, ampak
predvsem zato, ker je njena uporaba tako vsestranska. Iz nje lahko pripravimo tako
predjed kot glavno jed ali sladico, njeno zunanjost pa na koncu uporabimo za ličen jesenski aranžma. Sladka ali slana, buča je vedno odlična.
Da pa ne bi bilo prepira med ljubitelji slanih ali sladkih jedi, vam predstavljamo dva
recepta. Enega slanega, drugega sladkega, na vas pa je, za katerega se odločite. V vsakem primeru bo odlično. Pa dober tek.
zmernem ognju dušimo še toliko časa, da
se buča zmehča. Po okusu začinimo s poprom in soljo. Kuhane testenine dobro
odcedimo in stresemo v ponev z omako.
Odstavimo, dobro premešamo in serviramo na krožnike. Po želji pripravljene
testenine potrosimo še z naribanim parmezanom in postrežemo.

Testenine z bučo in slanino
Za odlično in hitro pripravljeno jed, ki bo
zadovoljila še tako zahteven okus, potrebujemo naslednje sestavine:
Za 4 osebe potrebujemo:
400 g testenin,
500 g buče,
150 g slanine,
1 rdečo čebulo,
1 žlico masla,
3 žlice oljčnega olja,
0,7 dl suhega belega vina,
ščepec soli,
ščepec popra,
parmezan.
Postopek:
Bučo operemo. Bučno meso narežemo
na majhne kocke. Tudi slanino narežemo
na majhne kocke. Čebulo olupimo in drobno sesekljamo. Na kuhalnik pristavimo
večji lonec z ustrezno količino vode za
kuhanje testenin. Tik preden voda zavre,
jo solimo, nato pa v krop stresemo testenine. Kuhamo jih toliko časa, kot je označeno na embalaži. V ponvi segrejemo
maslo in olje. Na maščobi pražimo čebulo
toliko časa, da postekleni. Dodamo bučo
in slanino ter med mešanjem pražimo še
tri do štiri minute, da se kosi slanine hrustljavo zapečejo. Prilijemo belo vino in na

Bučna rulada z maskarponejevim nadevom
Sestavine, ki jih potrebujemo za pregrešno dobro sladico:
3 rumenjaki,
3 beljaki,

120 g sladkorja,
1,25 dl pireja buč,
1/4 žličke cimeta,
2 ščepca muškatnega oreščka,
1 ščepec ingverja,
110 g moke,
1/2 žličke pecilnega praška,
ščepec soli.
Nadev:
250 g maskarponeja,
3 zvrhane žlice kandiranega ingverja,
1 ščepec soli,
2 žlici sladkorja,
1 žlica sladke smetane.
Postopek:
Bučke olupimo, odstranimo semena in
razrežemo na manjše kose. Skuhamo jih
nad paro, v ekonom loncu ali pa v pečici
(200 stopinj). Naredimo 1,25 dl pireja.
Pečico segrejemo na 180 stopinj.
Iz beljakov stepemo trd sneg, ki mu
dodamo polovico sladkorja. Rumenjake
in drugo polovico penasto vmešamo.
Dodamo pire bučk, vse začimbe in sol ter
gladko zmešamo. Potem kot za običajno
rulado izmenjaje dodajamo moko, ki smo
ji dodali pecilni prašek, in stepene beljake.
Pekač prevlečemo s papirjem za peko in
na tanko namažemo z maslom. Biskvitno
testo enakomerno razmažemo in damo v
pečico. Pečemo približno 12 do 15 minut.
Medtem pripravimo nadev. Kandirani
ingver res drobno nasekljamo, ga dodamo maskarponeju, smetani in sladkorju.
Ko je biskvit pečen, položimo nanj še en
kos papirja za peko in rulado zavijemo.
Počakamo, da se popolnoma ohladi.
Ohlajen biskvit odvijemo, odstranimo
papir in enakomerno premažemo z nadevom. Zavijemo, posipamo s sladkorjem v
prahu in postavimo na hladno.
Maja Gerbec
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pobarvanka

avtorica: Sandra Ozebek

Pobarvano pobarvanko lahko
pošlješ na naš naslov:
Občina Kanal ob Soči
(Most – pobarvanka),
Trg svobode 23, 5213 Kanal
ali skenirano po e-pošti:
mostkanal@gmail.com.
Mogoče boš prav ti prejel/a
nagrado.
Nagrado za poslano pobarvanko
iz prejšnjega Mosta prejme
Neli Jug, Kanal.
Čestitamo!

45

46
Zahvali
Konec junija vsako leto naša država
praznuje dan državnosti. Letos je ta
praznik padel ravno na nedeljo, tako da
je bilo še posebej veličastno. Da je postal letošnji praznik poleg svoje veličastnosti tudi nepozaben, pa je poskrbela
narava sama. Narava, do katere se velikokrat, prevečkrat obnašamo izredno
mačehovsko in pokroviteljsko, se je
odločila na ta dan imeti čisto svoj praznik. Nič kaj svečan, a zato toliko bolj
odmeven in nepozaben, pa čeprav je
trajal borih deset minut.
Ja, tisto nedeljsko jutro je bilo resnično drugačno. V trenutku je nebo potemnelo. Vlil se je močan dež, ki ga je
spremljal sunkovit veter. Deveta zjutraj
se je zdela kot deveta zvečer.
Hud naliv, par močnih sunkov, ki smo
jim po navadi priča samo na televiziji, in
že je bilo vsega konec. Narava je pokazala svoje. Posledice pa ... odkrite strehe, uničeni avtomobili, izruvana drevesa. Vse to je ostalo za desetminutno
predstavo narave.
Nekajminutna predstava in ogromno
dela za naše nadobudne GASILCE. Slednji so si ne glede na nedeljo, praznik,
vzeli čas in namesto nedeljskega počitka, pohajanja ... nemudoma začeli popravljati nastalo škodo.
Velikokrat jih jemljemo za samoumevne in se ne zavedamo njihovih vrednosti, nesebičnosti, podpore ter pomoči,
ko jo najbolj potrebujemo. To nedeljo
so nam znova pokazali, da brez njih
preprosto ne gre. Zato jim gre velika
zahvala. HVALA, da ste bili, ste in boste
vedno tam, ko vas najbolj potrebujemo,
nesebično in požrtvovalno.
Maja Gerbec

Stanovanjski blok na Gradnikovi ulici
12 je zajel orkanski veter in delno odtrgal del strehe. Ob njenem popravilu so
nam pomagali Občina Kanal ob Soči,
Gasilska enota Nova Gorica, Gasilsko
društvu Kanal, Krajevna skupnost Kanal, Elektro Kanal, Fertis d.o.o. in izvajalci del Krovstvo-kleparstvo Domazet. Za
pomoč se jim iskreno zahvaljujemo.
Zahvaljujemo pa se tudi sosedom na
Gradnikovi ulici 14 in družini Pušnar za
strpnost.
Stanovalci Gradnikove 12

Čestitka novorojenim in njihovim staršem
Prvi pogled. Prvi iskreni nasmeh, iskrice
v očeh in izraz na obrazu, poln zaupanja.
Samo en pogled je dovolj, da te to malo
bitje prevzame v celoti in za vedno. Samo en pogled in en dotik sta dovolj, da
ljubiš neizmerno in za celo življenje. Ja,
tako zelo malo je treba, da malo nedolžno bitjece postane bistvo našega življenja. Naše vse.
Lepo je postati starš. Naporno, odgovorno, na trenutke izčrpavajoče, a kljub
vsemu tako zelo lepo.
Poletni meseci so bili vsaj za dvajset
staršev še posebej lepi in nepozabni.
Občina Kanal ob Soči je postala bogatejša za dve deklici in osem dečkov.
Vsem novorojenkam in novorojenčkom
želimo čudovito, zdravo in brezskrbno
otroštvo, njihovim mamicam in očkom
pa obilo potrpljenja, čim več prespanih
noči in čim manj skrbi. Naj vam bo lepo
danes in za vedno. Dobrodošli, male
gospodične in gospodiči!

Alexander Caruso Zimic, Morsko

Aljaž Kovačič, Kanal
Anej Manfreda, Deskle
Anže Kralj, Kanal
Benjamin Samec Lipicer, Kanal
Eva Košir, Kanal
Jan Testen, Bodrež
Maša Jakopič Kitek, Avče
Mihael Šuligoj, Kanal
Oskar Bremec, Plave

Uredništvo Mosta

Pol stoletja skupaj
Konec avgusta sta v krogu svojih domačih in prijateljev proslavila zlato poroko
Milena in Maksimiljan Pavšič iz Kanala. Čeprav je od 26. avgusta 1967, ko sta si
obljubila večno zvestobo, minilo že 50 let, sta oba polna življenjske energije. Vsi
jima želimo srečno na poti k biserni poroki.
Maja Filej
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S knjižnih polic v naše
domove
V času posodobitve, ogromnega tehnološkega napredka, ko so telefoni, tablice
in z njimi družabna omrežja zamenjali
osebno komunikacijo, ko so se zasebnost
in pristni občutki izgubili v svetu tako imenovanih emoji stanj, se zdi branje knjige le
še bežen spomin. Ljudje, ki smo odraščali
ob vsakodnevnem prebiranju knjig, vemo,
kako zelo so slednje pomembne. Danes se
veliko otrok sreča s knjigo le še v sklopu
bralnih značk, kjer jim šola skuša pričarati
čarobnost knjige in knjižnega sveta, a velikokrat brez uspeha.
Moč družabnih omrežij in vsesplošno
hitrega, instant življenja je terjala svoj davek. Današnja mladina skoraj ne pozna
več pristnega knjižnega jezika. Različne
okrajšave, tujke, počasi, a močno spodrivajo slovensko besedo.
Knjige na drugi strani bogatijo besedni
zaklad, širijo domišljijo in razgledanost,
dajejo nam vse tisto, kar nam ta naš hitri
in s tehnologijo prežeti brezosebni svet
vsakodnevno jemlje.
Prav zato smo se v občinskem glasilu
Most odločili, da bomo delček slednjega
po novem namenili knjigam in vsemu
tistemu, kar nam knjige dajejo.
V vsaki številki Mosta bomo tako predstavili eno knjigo in občutke, ki so nas
preveli ob njenem branju.
Dragi bralci in bralke, do naslednje številke nam pošljite, zaupajte, katera knjiga
je bila za vas najzanimivejša in občutke, ki
so vas obšli ob njenem branju.

Ljubiteljem knjige naj bo to v veselje,
drugim pa v izziv, saj bomo tiste najbolj
pridne tudi nagradili.
Prva knjiga, ki vam jo predstavljamo, je
knjiga že pokojnega italijanskega pisatelja
Tiziana Terzanija. Njegove knjige so bile
prevedene v vrsto svetovnih jezikov, v
slovenščini pa sta doslej izšli le dve in ena
izmed njiju je Vedeževalec mi je rekel. Gre
za prvoosebno pripoved dopisnika iz JV
Azije, ki ga nekje na poti po Aziji zadene
huda prerokba – celo leto 1993 ne sme
leteti z letalom, sicer se bo zgodilo nekaj
hudega.

Za poklicnega novinarja je bila to huda
naloga, ki pa jo je vzel z veliko mero spoštovanja in odgovornosti. Čar knjige je v
tem, da nam pripovedovalec skozi številne osebne dogodivščine na slikovit način
prikaže portrete različnih azijskih dežel,
njihovih običajev in verovanj. Prav duhovna plat knjige ter pripovedovalčeva pripravljenost prisluhniti in spoštovati posebnosti azijske celine sta pripomogli, da je
knjiga med mnogimi ljubitelji Azije postala
kultni simbol. 415 strani dolga knjiga bralca dobesedno potegne vase. Mene osebno je prevzela, saj mi je skozi različne običaje orisala celino, s katere prihaja hčerka.
Zanimivo je, kako podobni, a hkrati tako
zelo različni smo si. Knjiga je vsekakor
vredna branja in bo prijetna popestritev
dolgih zimskih noči, ki so pred nami.
Maja Gerbec

Navodila za pošiljanje rešene nagradne križanke objavljamo na 2. strani pod "Uredniško besedo".

nagradna križanka

48

NAGRADNA KRIŽANKA MOST, številka 52:
praktično nagrado za poslano rešeno križanko iz prejšnje številke glasila Most prejme Nevenka Gerbec iz Ročinja. Čestitamo!

49

50

51
Možne so spremembe koledarja dogodkov.

Informacije: TIC Kanal, tel. (05) 398 1213, e-pošta: tic.kanal@siol.net
KDAJ

KAJ

KJE

ORGANIZATOR

vsako soboto od 8. ure dalje

Tržni dan

Tržnica Kanal

TIC Kanal

petek, 29. september ob 19. uri

Uvodno predavanje o rastlinski
pridelavi po biodinamični metodi

Tumova ulica 5,
Nova Gorica

Društvo za biodinamično
gospodarjenje Ajda Goriška

sobota, 30. september in 14., 21.
oktober ter 4. november ob 11.18 uri
sobota, 7. oktober ob 9. uri

Prihod muzejskega vlaka v Kanal

železniška postaja Kanal

TIC Kanal

Deskle

nedelja, 8. oktober ob 15. uri

Dan igrač - izmenjava rabljenih
igrač
Kogojevi dnevi 2017

nedelja, 15. oktober ob 8. uri

Srečanje planincev pod Ježo

Bardo-Benečija
Italija
Pod Ježo

Društvo tabornikov ROD Odporne želve
PD Soča Kanal

nedelja, 15. oktober ob 12.30 uri

Praznik kostanja Lig

Lig

TD Kolovrat Lig

sobota, 21. oktober ob 8. uri

Moški balinarski turnir

ŠD Kanal

DU Kanal

sobota, 21. oktober ob 8. uri

Turnir v balinanju za ženske

Balinišče v Desklah

DU Deskle Anhovo

sobota, 21. oktober ob 17. uri

Pohod na Vodice

KD Deskle

TD Korada Deskle

nedelja, 22. oktober ob 8. uri

Ženski balinarski turnir

ŠD Kanal

DU Kanal

nedelja, 22. oktober ob 8. uri

Turnir v balinanju za moške

balinišče v Deskle

DU Deskle Anhovo

nedelja, 22. oktober ob 11. uri

16. Spominski pohod na Globočak

Kambreško – stavba KS

TR društvo Globočak

nedelja, 22. oktober ob 17. uri

Zimski abonma - 1. predstava

Gledališko društvo Kontrada

petek, 27. oktober ob 18. uri

Otvoritev razstave ročnih del

Večnamenska dvorana
Kanal
Gostišče Križnič Kanal

sobota, 28. oktober ob 14. uri

Kostanjev piknik

Društvo ROD Odporne želve

nedelja, 29. oktober ob 14. uri

Pohod na Lipnik

Taborniški prostor v Gorenjih Desklah
Kanal

torek, 31. oktober ob 14. uri

Kanal

sobota, 4. november ob 8. uri

Komemoracija ob dnevu spomina
na mrtve
Turnir v pikadu

Krajevna organizacija Zveze
borcev za vrednote NOB Kanal
DU Kanal

sobota, 11. november ob 19. uri

Martinovanje v Levpi

ŠKTD Levpa

sobota, 11. november ob 19. uri

Martinovanje v Avčah

Večnamenska dvorana v
Levpi
Avče

nedelja, 12. november ob 17. uri

Zimski abonma - 2. predstava

Gledališko društvo Kontrada

sobota, 25. november ob 11. uri

Spominska slovesnost

V večnamenski dvorani
Kanal
Kanal

sobota, 25. november ob 18. uri

2. Štokolofest

Deskle

Krajevna organizacija Zveze
borcev za vrednote NOB Kanal
TD Korada Deskle

sobota, 2. december ob 18. uri

Večer parkeljnov

Kanal

ED Liški pustje

nedelja, 3. december ob 17. uri

Zimski abonma - 3. predstava

Gledališko društvo Kontrada

torek, 5. december ob 18. uri

Miklavževanje

Večnamenska dvorana
Kanal
Kanal

sobota, 9. december ob 10:30

2. rekreativni tek ob Soči

Solkan

TD Korada Deskle

nedelja, 10. december ob 8. uri

Pohod na Jelenk

Kanal

PD Valentin Stanič

petek, 22. december ob 19. uri

Zimski nočni pohod ob Soči

Solkan - Plave

Društvo ROD Odporne želve

sobota, 23. december ob 19. uri

Luč miru

Deskle

Društvo ROD Odporne želve

ponedeljek, 25. december ob 17. uri

Večnamenska dvorana
Kanal
Morsko

TD Kanal

torek, 26. december ob 14. uri

Revija pevskih zborov in vokalne
skupine
Pohod na Jelenk z baklami

torek, 26. december ob 17. uri

Štefanovo v Levpi

ŠKTD Levpa

sreda, 27. december ob 17:30

Novoletno srečanje krajanov

Večnamenska dvorana v
Levpi
Na "placu" v Kanalu

ŠD Kanal

PD Valentin Stanič

DU Kanal

PD Valentin Stanič

KS Avče

ED Liški pustje

ŠD Morsko

TD Kanal
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