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Župan Obcine Bled Janez Fajfar, podžupan Toni Mežan,
obcinska uprava, obcinski svet in sveti krajevnih skupnosti
obcankam in obcanom ter obiskovalkam in obiskovalcem Bleda
želimo lepe praznike in vse dobro v prihajajocem letu!
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Aktualno

Spoštovane občanke in
občani,
tokrat se na vas obračam že v popolnoma prazničnem vzdušju, ki nam ga vedno
znova pričara december. Res, da ni zavit v
belo tančico kot bi si marsikdo želel, pa je
vendarle v soju številnih lučk in drugega
okrasja. Zlasti v teh dneh se name obračajo številni tako ali drugače naključni
ljudje, in kar me posebej navdušuje, ob
voščilih skoraj brez izjeme opazijo velik
napredek, ki ga je Bled naredil v zadnjih
letih. Kakor se na eni strani bogatijo vsebine in ponudba, tako pozorno, še tako
kritično, oko ne more spregledati tudi infrastrukturnega razvoja.
Res je gradnja obeh obvoznic najpomembnejši strateški projekt občine, za
kar si prizadevamo že leta, pravzaprav
desetletja. In rezultati so tu. Posamezne
faze severne obvoznice so deloma že
zgrajene ali v gradnji, za osrednji del je
skoraj pridobljeno gradbeno dovoljenje in
le korak nas loči do dokončne izgradnje
v letu 2018. Na južni obvoznici so stekli
intenzivni odkupi zemljišč … Pa vendarle

se bo Bled vsaj simbolno, v veliki meri pa
dejansko, spet vrnil »na pota stare slave«,
kot imamo navado reči, s celovito prenovo Jezerske promenade.
Po mnenju veččlanske strokovne komisije, kjer je prevladovala arhitekturna,
krajinska in oblikovalska stroka, je bila
dokončno izbrana najboljša rešitev avtorske skupine pod vodstvom arhitekte prof.
Maruše Zorec, ki vam jo v dveh najbolj
značilnih podobah tudi predstavljam. V
letu 2017 najprej sledi intenzivno projektiranje najbolj problematičnega dela med
Hotelom Park in Kazino, nato še osrednji
del od Parka do Prešernovega spomenika in Hotela Jelovica, za konec pa ostane
še predel med Grand hotelom Toplice in
Hotelom Trst. Tudi izvedba bo predvidoma sledila v tem zaporedju. Pričeli bomo
predvidoma jeseni 2018 …
Jezerska promenada bo tako pridobila na prepoznavnosti in se bo še bolj
utrdila kot osrednje in vrhunsko prizorišče številnim prireditvam, ki pa morajo na Bledu zaradi njegovega slovesa in
splošne prepoznavnosti zadovoljiti širok
nabor potreb in okusov. Na žalost gredo
številni dogodki na promenadi, ki se zadnja leta stopnjujejo, nekaterim v nos.
Vendar želim izpostaviti predvsem dvoje.
Vsi ti dogodki se odvijajo zaradi potreb
obiskovalcev in občanov Bleda ter na drugi strani zaradi volje in želje turističnega
(gostinskega in trgovskega) gospodarstva,
da se predstavi v najboljši luči in približa končnemu potrošniku. Se pa strinjam
s kritiki, da je marsikateri poskus lahko
tudi strel v prazno. Vendar napake, ki so
storjene, se lahko tudi popravijo, mar ne!?

Zato me moti nestrpnost in slaba volja, da gre na Bledu vse narobe, ki jo nekateri v svoji lastni nezadovoljnosti širijo
naokoli. December je tudi mesec miru in
sprave in pozivam k temu vse ljudi dobre
volje oziroma, ki dobro v srcu mislijo.
Izteka se namreč Marsovo leto, ki je bog
vojne. Verjetno je že nekaj resnice v teh
planetarnih zakonitostih. Tudi zato morda nekaterim ni bila prikrajšana niti kritika njihovega dela niti morebitne tegobe,
ki jih prinaša povsem običajno zasebno
življenje. Osebno živim v prepričanju, da
se dobro vrača z dobrim, o zlu pa niti ne
razmišljam … V tem duhu vam drage občanke in spoštovani občani ter drugi prijatelji Bleda iskreno želim lepo doživete
praznične dni in vse najboljše v novem
letu, ki prihaja!
:: Vaš župan Janez Fajfar

Novo vozilo za
gasilce iz Zasipa
V soboto, 3. decembra, so zasipški
gasilci v vas ponosno pripeljali novo vozilo. ''Gre za vozilo s cisterno, ki premore
1600-litrsko črpalko in 2500 litrov vode,''
je ponosno povedal poveljnik Viktor Dolžan. Vozilo z vso opremo stane 200.000
evrov.

In kako so jih v Zasipu zbrali? ''Tri
četrtine je prispevala Občina Bled, ostalo smo zbrali sami. Varčevali smo nekaj
let!'' je povedal Dolžan.
Vozilo je precej večje in bolje opremljeno kot staro, zato bo potrebno šolanje ekipe, da ga bo znala varno in dobro
opravljati.
Gasilcem želimo srečno!
:: RP
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V parku ob Blejskem jezeru bo med
15. decembrom in 6. januarjem razstava starih razglednic in fotografij Bleda
v organizaciji in izvedbi Turizma Bled,
CUT-a Bled in župana Janeza Fajfarja.

Občinske novičke

Pregled pomembnejših naložb in drugih
projektov občine v letu 2016
Na Bohinjski Beli je bilo celo iztekajoče leto še vedno v znamenju novogradnje doma krajanov na pogorišču starega
kulturnega doma. Jeseni pa smo končno
dočakali otvoritev tega večnamenskega
objekta, v katerem je poleg krasne prireditvene dvorane z opremljenim gledališkim
odrom svoje prostore dobil še manjši gostinski lokal, v okviru katerega deluje tudi
poštna poslovalnica. V kleti so prostorni
sanitarni prostori in še ena večnamenska
dvorana s skladišči oziroma pisarnami.
Oprema v domu še ni v celoti dobavljena,
tako da bo potrebno počakati še kakšen
mesec novega leta na popolno avdio in video tehniko. Objekt s svojo vsebino privlači številne domačine in gostujoče, z izvirno
arhitekturo in leseno gradnjo pa daje zgled
zlasti projektantom ter gradbenikom.
Med letom so bila opravljena najnujnejša dela na cestah proti Slamnikom, ki
je bila sicer bolj celovita urejena že lani,
in na Kupljenik, kjer je bil v celoti obnovljen podrt oporni zid.
V krajevni skupnosti Ribno je bilo postavljenih 29 novih cestnih LED svetilk.
Gre za nedokončane napeljave iz preteklih let. Takšnih odsekov je v občini še
kar nekaj in bodo zaključeni v naslednjih
2-3 letih. V okviru vseh novih naložb pa je
postavljanje javne razsvetljave vključeno
že sproti, da se ne bi več nalagale nove in
nove obveznosti za nazaj.
V Ribnem je bilo na novo asfaltirano
športno igrišče pri šoli in povezovalna cesta od Koritnega do Ribna. Zgrajen je bil
tudi del odvodnjavanja Izletniške ceste
nasproti teniških igrišč. Na podlagi pripravljene dokumentacije pa se bo v kratkem pričela graditi komunalna oprema in
pozidava novega območja na vhodu v vas
pod Gostilno Štefan.
Rečica je bila letos zaznamovana z
rekonstrukcijo Rečiške ceste in novogradnjo pločnika ob njej. Občini je uspelo za
cesto in sorazmerni del pločnikov, avtobusnih postajališč ter javne razsvetljave
pridobiti približno pol milijona evrov državnih sredstev, saj gre le za državno cesto. Sama pa je morala zagotoviti odkupe
zemljišč, financiranje vseh prilagoditev
stanovanjskih in drugih objektov ter novogradnjo ali obnovo vse komunalne infrastrukture v cestnem telesu. To pa predstavlja kar dve tretjini celotne naložbe.
Veliko nevšečnosti je povzročalo deževje,
ko je bilo delo popolnoma onemogočeno,
in visok nivo podtalnice, saj je celotno
območje Rečice zelo vodnato, kar pove že
samo ime naselja.
V Zasipu se je zaključila gradnja manjkajoče kanalizacije na območju Sebenj in

Pod hribom. Sočasno se je obnovila ostala
infrastruktura in na novo postavila javna
razsvetljava. Na drugem koncu je bila v popolnoma novi preobleki s končno asfaltacijo obnovljena tudi ulica skozi Polje.
Pred obeleževanjem gasilske obletnice je bila izvedena prilagoditev dela
Sebenjske ceste pred gasilskim domom,
vrhunec prazničnega leta pa so gasilci
obeležili s slavnostnim prihodom novega
gasilskega vozila. V teh dneh se urejajo še
koritnice proti Piškovci, kjer vsako večje
neurje odpira bankine.
Na širšem območju krajevne skupnosti oziroma naselja Bled je bil osrednji
gradbeni projekt vzpostavitev komunalne
opreme novega poslovno-stanovanjskega
območja Seliše na mestu bivše tovarne
Vezenine. Projekt omogoča postavitev
nove Mercatorjeve trgovine s spremljajočimi lokali, vzpostavitev parkirišč za
osebna vozila, avtobuse in avtodome,
selitev bencinskega servisa in osrednje
avtobusne postaje, v nadaljevanju pa tudi
oskrbovanih stanovanj ter občinskega
večgeneracijskega središča.
Sicer pa so gradbena dela potekala še
na Cankarjevi in Želeški cesti, na delu Gregorčičeve ulice, Koritenske ceste, na Poljski poti in Partizanski cesti, v celoti obnovljena in podaljšana je bila Hrastova ulica,
sanirani so bili kanalizacijski jaški po Prešernovi in Ljubljanski, katere del je bil tudi
na novo asfaltiran v celotni širini cestišča.
Na Mlinem je bil obnovljen magistralni vodovod do Vile Bled in sočasno
zgrajen nov plinovod, ob državni cesti pa
postavljena nova javna razsvetljava. Investicija se nadaljuje spomladi s preureditvijo avtobusnih postajališč in obalnega
dela. Pod Kazino smo v središču Bleda
zagnali novo črpališče kanalizacije, ki je
tudi osnova za vzpostavitev popolnoma
prenovljenega ločenega sistema odvajanja odpadnih voda pod Jezersko promenado v prvi polovici naslednjega leta.
Večina izvedenih naložb in projektov,
zlasti pa pripravljene projektne dokumentacije, torej
že trasira naloge v
naslednjem letu, o
čemer pa obširneje
v naslednji številki
Blejskih novic, po
potrditvi proračuna
za leto 2017 na občinskem svetu.
:: Matjaž Berčon,
direktor OU

Oblikujmo skupaj
prihodnost našega
mesta in občine
V sklopu projekta Celostne prometne
strategije Občine Bled, ki ga sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz
Kohezijskega sklada, smo izvedli 4. javno
razpravo "Oblikujmo skupaj prihodnost
našega mesta in občine".

V sklopu projekta, ki je namenjen reševanju izzivov občine na področju urejanja prometa s poudarkom na zagotavljanju dobrih pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci in kolesarji,
ter spodbujanju uporabe trajnostnih
prevoznih sredstev, so bile v prvi in drugi
fazi že tri razprave, izvedeni intervjuji in
ankete ter na podlagi teh izdelane analize
stanja o prometu in javnih površinah na
Bledu.
Na četrti javni razpravi smo posebno
pozornost posvetili izbiri ukrepov z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v Občini
Bled s ciljem doseganja zastavljene vizije,
po kateri naj bi Občina Bled postala vsem
dostopna, varna in zelena alpska občina.
Stremela bo k spodbujanju svojih občanov k aktivnemu in zdravemu življenju
in si hkrati prizadevala za dobro počutje
obiskovalcev. Poleg tega si bo prizadevala
k trajnostnemu prenavljanju in oživljanju pomena javnih površin ob jezeru in
v vaških središčih, ki ponovno postajajo
prostor druženja in igre. S pestrim izročilom, bogato naravno in kulturno dediščino bo domačinom in obiskovalcem ponujala doživetje na tisoč in en način.
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Aktualno
Razprava se je pričela s predstavitvijo
vizije, ki so jo nato udeleženci tudi potrdili. Sledila je opredelitev strateških ciljev
in pregled ukrepov po stebrih trajnostne
mobilnosti, kjer so udeleženci spoznali namene in cilje posameznih ukrepov
znotraj posameznega stebra.
Da bi končni dokument dejansko reševal prometno problematiko v Občini
Bled, smo v celoten proces izdelave strategije vključili številne občane. Zato smo
tudi na tokratni javni razpravi vzpostavili interakcijo z udeleženci, ki so izbrali
njim najpomembnejše ukrepe, in sicer iz
vsakega stebra po dva prioritetna ukrepa,
in podali tudi nekaj dodatnih predlogov.
V stebru ''hoja'' so iz mehkih ukrepov
tako izbrali ''register črnih točk in odpravo le-teh'', iz seznama trdih ukrepov pa
''postavitev smerokazov do glavnih točk s
časovnimi oznakami in razširitev omrežja pešpoti''. Za ''kolesarjenje'' so izmed
mehkih ukrepov izbrali ''posodobitev oziroma izdelavo načrta omrežja za kolesarjenje'', iz seznama trdih ukrepov pa ''povezovanje kolesarskih poti z obstoječimi

in načrtovanimi daljinskimi kolesarskimi
potmi'', ''dopolnitev manjkajočih delov
površin za kolesarjenje ob glavnih cestah
v mestu'' in ''razširitev omrežja kolesarskih poti''. Na področju javnega potniškega prometa so iz seznama mehkih ukrepov izbrali ''integracijo sistemov JPP'', izmed trdih pa je bila izbrana ''prilagoditev
voznega parka za kolesa'' in ''avtobus za
turistične namene''. Na koncu so se opredelili še glede motornega prometa, kjer so
kot njim pomembne izmed trdih ukrepov
izbrali ''izvedbo razbremenilnih cest'' in
''zmanjševanje števila parkirnih mest v
centru naselja''.
Po zaključku je sledil še žreb nagrad v
zahvalo za sodelovanje pri izpolnjevanju
anketnih vprašalnikov. V anketi je sodelovalo nad 700 občanov, kar 344 občanov,
ki so oddali veljavno izpolnjen anketni
vprašalnik, pa se je potegovalo za nagrado. Izmed sodelujočih je podžupan Toni
Mežan izžrebal srečnega dobitnika, Valentina Strgarja z Bohinjske Bele, ki je v
zahvalo za sodelovanje pri anketi prejel
skiro.

Novoletna okrasitev
Na Občini Bled skupaj s partnerji že
od leta 2008 sledimo ideji novoletne okrasitve, ki jo je zasnovala arhitektka Karin
Košak. Koncept je zasnovan na arheoloških najdbah, ki so bile najdene na Bledu,
in je tako edinstven. Po prvotno razvitih
okraskih v obliki rajske ptice kot upodobitvi zaponke v obliki pava, reinterpretaciji uhana v obliki zvezde, izpeljavi v ličen
ter najpogosteje zastopan okrasek blejske
luči, smo v tem letu pripravili nov okrasni
element v obliki konjička, oblikovanega
po okrasni zaponki, arheološki najdbi iz
groba deklice iz 6. stoletja. Okraske v obliki »blejskega konjička« si lahko ogledate
na drevju ob praznični promenadi.
Poleg dodatne okrasitve drevja smo
letos kot novost okrasili 30 metrov visoko
rastočo smreko ob postajališču fijakarjev,
ki jo krasi kar 2000 žarnic na 1 kilometru žice. Okrasitev je bila tehnično precej
zahtevna, vendarle pa se lahko pohvalimo
z najverjetneje najvišjim božičnim drevesom v Sloveniji, ki povrhu vsega še vedno
raste. Turizem Bled je prostor pod jelko

popestril s 3-metrskim stolom, delom Tesarstva Štajf, ki privablja množico ljudi k
fotografiranju.
Zelo razveseljiv je ob prihodu na Bled
pogled po Ljubljanski cesti, kjer so ob finančnem sodelovanju blejsko turistično
gospodarstvo, Zavod za kulturo Bled in
Infrastruktura Bled uspeli okrasiti večji
del drevoreda. Ker gre za drevored ob državni cesti, je bila okrasitev tehnično zelo
zahtevna. Pri okraševanju sta se izkazala
mlada blejska plezalca Jernej in Matevž
Vukotič iz podjetja Altituda d.o.o., ki se
jima ponovno zahvaljujemo za pomoč in
sodelovanje. V želji po estetski okrasitvi
in čim manjših motnjah pri odvijanju
prometa po Ljubljanski cesti med okraševanjem smo na koncu zelo zadovoljni,
enake odzive pa že dobivamo tudi od kritičnih opazovalcev.
Veseli nas, da z vsakim letom bogatejšo novoletno okrasitvijo res dobivamo
pravljično podobo prazničnega Bleda, kar
nas vse navdušuje.
:: Saša Repe

V prihajajočih mesecih sledijo še zadnji koraki za izdelavo Celostne prometne strategije Občine Bled. Med drugim
ne zamudite razstave na temo vizije prometne ureditve naše občine, ki bo januarja in si jo boste lahko ogledali na sprehajalni poti ob Blejskem jezeru. Veseli
bomo tudi vaše udeležbe in sodelovanja
na dveh javnih delavnicah, zato vljudno
vabimo k spremljanju obvestil na spletni
strani Občine Bled.
V sklopu Celostne prometne strategije Občine Bled smo v fazi opredelitve
vizije, prioritet in ukrepov pričeli z izvajanjem ankete, s katero želimo izvedeti,
kakšne so želje in predlogi glede ukrepov,
ki zagotavljajo možnosti za trajnostno
mobilnost, in sicer na področjih hoje, kolesarskega, javnega potniškega in motornega prometa.
Povezava do ankete: https://www.1ka.
si/a/110942
Anketa bo odprta do vključno 20. januarja 2017.
:: Bojana Lukan, Občina Bled

Ribič Pepe
na Silvestrovanju
za otroke na Bledu
Na silvestrovo bodo otroci ponovno
prišli na svoj račun, saj že enajstič zapored pripravljamo silvestrovanje za otroke.
Na Jezerski praznični promenadi bodo
najmlajšim polepšali prehod v novo leto
Ribič Pepe, pevka Aleksandra Vovk (Slovenija ima talent), Teater Cizamo s ''pridnometrom'', Janja in Jan iz Gledališča Smejček, dedek Mraz s spremstvom in darili za
vse otroke ter ansambel Kumske punce,
katerega sestavljajo štiri mlada dekleta.
Program z Ribičem Pepetom se bo začel ob 15. uri, že pol ure prej pa animacija
Gledališča Smejček za vse tiste, ki ne boste prišli zadnji trenutek.
:: Toni Mežan, podžupan

Aktualno

Lokalna samooskrba ali okusi blejskega podeželja
Zakaj bi sami pridelovali oziroma kupovali doma pridelano hrano, če jo lahko
ceneje kupimo v trgovini? Kupljena hrana
je tako super, vedno istega okusa, sadje in
zelenjava sta popolnih oblik, kričeče živih
barv in vse ima tako dolg rok trajanja. Ker
je poceni, jo lahko kupimo tudi nekoliko
več, čeprav potem večina teh viškov na
žalost pristane v smeteh. Zakaj bi se pa
obremenjevali, saj je je vendar v izobilju.
Police v supermarketih se kar šibijo pod
hrano tujega, celo eksotičnega porekla.

»hiško« v praznični vasi (na Jezerski promenadi)! Pod okriljem KGZ Gozd Bled
smo v njej združili 7 lokalnih pridelovalcev in vam ponujamo doma pridelano
hrano visoke kakovosti. Ta hrana ima precej višjo biološko in hranilno vrednost,
poleg tega pa ni močno kemično obdelana in je zato tudi bolj zdrava. Ta hrana
ima tradicionalen okus, okus, kakršnega
ste vajeni iz svojega otroštva …
Če bi vsak od vas samo en izdelek namesto v supermarketu kupil v tej hiški, bi
Kot odgovor na izgovor za družbo brez
časa pa smo vam pripravili Android mobilno aplikacijo »Okusi blejskega podeželja«, kjer si lahko sami poiščete določen
lokalni proizvod preko direktne povezave
s pridelovalci, lahko si ogledate tudi njihovo ponudbo ali pa nam preko aplikacije
postavite zgolj vprašanje oz. nam sporočite, kaj iščete in pomagali vam bomo. Aplikacija je dosegljiva na Google Play, lahko
pa jo namestite tudi tako, da odčitate priloženo QR kodo. Vse pridelovalce oz. ponudnike lokalno pridelane hrane pa vabimo, da se z vnosom na spletnem portalu
www.kmetije.eu tudi sami predstavijo in
na lokalnem trgu ponudijo svoje izdelke
(informacije na info@kmetije.eu).

Če še vedno berete te vrstice, si verjetno mislite, da se je avtorju zmešalo ali
pa ste spoznali, da je takšen pač stereotip,
v katerem zlahka najdete tudi sebe ali pa
vsaj veliko večino ljudi okoli vas. Dejstvo
je, da bi si vsi želeli lokalno pridelano hrano, pa velika večina nič ne naredi za to.
Večni izgovor večine posameznikov naše
moderne, digitalno usmerjene in potrošniško naravnane družbe je pomanjkanje
časa.
Bled sicer nima vsakodnevne tržnice
z lokalno pridelano hrano, ima pa tokrat

s tem podprl sovaščana, prijatelja, znanca,
soseda oz. pridelovalca hrane iz našega
kraja in s tem tudi omogočil, da se bo projekt lahko nadaljeval s tržnico, dostavo na
dom idr. Lokalna samooskrba prinaša tudi
širšo družbeno korist, saj z nakupom podprete lokalnega pridelovalca in ne neke
tuje trgovske verige. Na ta način denar, ki
je bil porabljen v kraju, v njem tudi ostane
in se vanj ponovno vrača, ta pozitiven učinek kroženja denarja v lokalni skupnosti
pa se slej ko prej zagotovo dotakne tudi
vas!

Janko Poklukar in njegove miniaturne pletne
V Zasipu, v Poljah, v delavnici Janka
Poklukarja nastajajo miniaturne pletne.
''Sam sem vozil pletno, leta 1986 sem
prevzel čoln, ki sva ga izdelala s stricem
Leopoldom Bijolom. Pozimi pa je stric izdeloval pletne v miniaturni obliki in rad
sem mu sledil! Začetek je bil zelo težak,
saj za končni izdelek potrebuješ ogromno
znanja,'' pravi Janko Poklukar. Znanje je
osvojil, stric mu je zapustil tudi pripomočke za izdelavo in tako izpod njegovih
rok nastajajo miniature, ki pa so plovne!
Uporablja orehov in lipov les, medtem
ko so "ta velike sestrice" na Blejskem jezeru
v glavnem iz macesna, špica pa iz hrasta.

Poleg pleten naredi tudi lično ptičnico, lotil se je tudi miniature Sv. Katarine
na Homu. Pletne izdeluje zaradi domače
tradicije in da si ustvarjalno krajša čas v
pokoju.
Ponosen je tudi na to, da je svojo hčer
Barbaro naučil voziti pletno – in kako ji je
to prišlo prav! Poleti je supala na jezeru
in slišala krike na pomoč s pletne, polne
turistov! Barbara jih je varno pripeljala do
Grajskega kopališča.
Njegove pletne imajo predvsem domači pa tudi škof Jamnik in košarkar
Beno Udrih.
:: Romana Purkart

Hvala za sodelovanje Občini Bled,
LTO Bled, KGZ Gozd Bled in seveda lokalnim pridelovalcem.
PODPIRAJMO LOKALNE PRIDELOVALCE, PODPIRAJMO LOKALNO
GOSPODARSTVO!
Osti Jarej
:: Simon Sirc, Sašo Ignjatovič
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Center za presajanje
diabetične
retinopatije na Bledu
Sladkorna bolezen je ena najbolj razširjenih bolezni sodobnega časa, ki povzroča vrsto zapletov na različnih organih.
Najpogostejši kronični zaplet je prizadetost oči, to je diabetična retinopatija, ki
velja za glavni vzrok slepote in slabovidnosti med delovno aktivnim prebivalstvom razvitega sveta.
Pri diabetični retinopatiji pride do
sprememb na očesnem ozadju: majhne
žilice začno najprej nabrekati in nato puščati, na mestu poškodovanih žilic pa se
pojavijo majhne krvavitve, otekline in poškodbe vidnih celic, ki v zgodnjih stadijih
niso opazne in bolnikom še ne povzročajo težav. Ko se te spremembe širijo proti
centru očesnega ozadja – rumeni pegi,
povzročajo nepovratne spremembe vida,
kjer je zdravljenje le delno uspešno.
Ob postavitvi diagnoze sladkorne bolezni ima četrtina bolnikov že prisotne
spremembe na očeh, njihova pogostost
in resnost naraščata z leti trajanja sladkorne bolezni, zato so preventivni pregledi očesnega ozadja izjemno pomembni.
Vsak sladkorni bolnik naj bi pregled očesnega ozadja opravil enkrat letno, če ni
naročeno drugače. Večkrat letno morajo
pregled opraviti bolniki z nihanji krvnega
sladkorja, bolniki s pridruženo ledvično
okvaro ali arterijsko hipertenzijo, tisti, ki
so pred kratkim pričeli prejemati inzulin
in sladkorne bolnice v nosečnosti.
Leta 2015 je bil na nacionalni ravni
sprejet dogovor o sistematičnem pristopu
k presejanju za diabetično retinopatijo,
znotraj katerega je bilo ustanovljenih 9
regijskih centrov, ki so z delovanjem pričeli v letošnjem letu. V centrih se izvaja
enoten presejalni postopek za diabetično
retinopatijo po dogovorjenih strokovnih
smernicah, bolniki pa imajo dostop do
visokokakovostne diagnostike in neposredne napotitve na zdravljenje, če je le-to potrebno.
Julija letos je tako pričel z delovanjem Center za presejanje diabetične
retinopatije za področje zgornje Gorenjske v Zdravstvenem domu Bled, ki ga
vodi oftalmologinja Eva Novinec Prlja,
dr. med. Ambulanta deluje dvakrat tedensko, postopek zajema pregled vida,
očesnega pritiska in slikanje očesnega
ozadja, po potrebi pa še ostale preiskave. Čakalna doba za pregled je 1 mesec,
napotnico pa sladkornim bolnikom izda
osebni zdravnik ali diabetolog.
:: Eva Novinec Prlja, dr. med., spec.
oftalmologije

November v glasbenem
centru DO RE MI
Naši učenci in učitelji tudi novembra
niso počivali. Učenci kitare, klavirja, klarineta, trobil in saksofona so skupaj s svojimi mentorji pripravili razredne nastope.
Ob svetovnem dnevu otroka smo 19.
novembra tokrat skupaj z Medgeneracijskim centrom Bled, Blejskim mladinskim
centrom, Plesno šolo Miki, društvom Žarek, No1 fitnesom in Zavodom za kulturo Bled na Blejskem gradu pripravili nov
nastop v nizu nastopov Otroci na gradu.
27. novembra so fantje iz skupine Čudoviti um ponovno pripravili nepozaben
glasbeni večer s predstavo Fantom iz opere. Predstava je bila tokrat v Baročni dvorani Radovljiške graščine. Obiskovalci so
dvorano napolnili do zadnjega kotička in
sleherni od njih je začutil globoko čustveno sporočilnost predstave in bil navdušen

nad zmožnostjo mladih umetnikov izstopiti iz povprečja in dokazati, da zmorejo.

Praznični december v
glasbenem centru DO
RE MI
Decembra pa v Glasbenem centru DO
RE MI pripravljamo že tradicionalni praznični koncert. V četrtek, 22. decembra,
bo ob 10.30 matineja za otroke, ki obiskujejo okoliške šole in vrtce, nato pa ob 18.
uri še praznični koncert. Obe prireditvi
bosta v Festivalni dvorani Bled.
Vstopnice za večerno prireditev so na
voljo na TD Bled in na portalu www.mojekarte.si. Cena vstopnice je 5 EUR.
Vljudno vabljeni!
:: Špela Globočnik, DO RE MI

Stanovska nagrada Hubertu Široki
Društvo oblikovalcev Slovenije je
devetič podelilo priznanja Oblikovalski
presežki za izstopajoča dela v letošnjem
letu. To je najvišje priznanje oblikovalske
stroke v Sloveniji. Med nagrajenci je tudi
blejski virtuoz pri oblikovanju nakita, Huberto Široka.
Strokovna žirija med prispelimi deli
nagradí tista, ki so po njeni oceni najbolje
oblikovana in ki prispevajo k razvoju in
dvigu vizualne kulture okolja na različnih
področjih oblikovanja. Ocenjuje grafično,
industrijsko, unikatno, prostorsko, scensko oblikovanje, oblikovanje notranje
in zunanje opreme, prostorov, scenskih
postavitev in multimedijskih celostnih
rešitev. Letos je na razpis prispelo 25 del,
žirija pa je podelila sedem priznanj za
oblikovanje in eno za življenjsko delo.
Huberto Široka je dobil nagrado za
projekt Nakit, pri katerem avtor prepleta
svoje odlično obrtno srebrokovaško znanje in kreativnost. Nakit je oblikovan polno in hkrati prefinjeno, masivno in obenem elegantno, močno in hkrati nežno.
Skozenj uporabniku in gledalcu sporoča,
da tu ne gre več zgolj za formo, temveč za
sredstvo; ne gre več za izdelovalca, ampak
za pripovedovalca.
Med njegovimi deli prav nakit najbolj
odraža avtorjev pogled na svet: »Ko kitim
človeka, kitim prostor; ko kitim prostor,
kitim človeka.«
Ko sem ga obiskala, je dejal, da svoje
kreacije dela v ciklusih, ljudje pa pridejo
k njemu, da bi domov odnesli njegove
zgodbe.
''Stanovska nagrada je veliko vredna,
saj pomeni, da tvoje delo prepoznajo tvoji

kolegi,'' je dejal in dodal, da je izjemno
ponosen na Rajsko ptico.
''Rajska ptica, ki sem jo naredil, je že
petnajst let simbol Bleda in verjamem, da
bo tako tudi ostalo,'' pravi.
Njegova ljubezen sta namreč arheologija in Bled. ''Bled je seveda zelo vplival
na to, kar delam. Ko so našli 1500 let star
kovan nakit, me je prešinilo – to je to!
Včasih se poistovetim z mojstrom, ki je
tu delal dva tisoč let nazaj, in ko nekje v
daljavi odzvanjajo kladiva, nikoli ne vem,
ali so moja ali njegova.''
Iskrene čestitke, Berto!
:: Romana Purkart

Kultura

Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno v letu 2016
Naše društvo je bilo v letošnjem letu zelo dejavno in uspešno.
Odrasla dramska skupina s predstavo Opalo ima vsakdo rad
uspešno nadaljuje z gostovanji po raznih krajih Slovenije. Za
vlogo Opale je bila glavna igralka na Festivalu gorenjskih komedijantov nagrajena s priznanjem za najboljšo žensko vlogo.
Otroška folklorna skupina Ragl´ce že dve desetletji vztrajno
nadaljuje folklorno tradicijo. Kot vsako leto se jim je tudi letos
pridružilo nekaj novih mladih članov iz domače krajevne skupnosti in Bleda. Novembra so s svojo prisrčnostjo popestrili
martinovanje na Blejskem gradu, pripravljajo pa tudi nov splet
za območno srečanje otroških folklornih skupin. Veseli smo, da
nekateri, ki so prerasli mlajšo, zdaj obiskujejo vaje pri starejši
skupini, ki je bila v tem letu še posebno dejavna.

Najraje se seveda pokažejo domačinom, zato smo veseli, da
lahko sodelujejo na različno obarvanih dogodkih širom naše
občine, kot so tradicionalni Večer na vasi na Selu pri Bledu, semenj na Koritnem, otvoritev turistične sezone na Bledu in na
drugih prireditvah. Oktobra so pripravili večer Ličkanje koruze
pri Kosel´nu v Bodeščah in poskušali prikazati, kako so se včasih
zbirali vaščani pri tem opravilu ter kaj vse se je ob takih priložnostih dogajalo. V juliju sta naša člana Helena in Franci stopila na skupno življenjsko pot. Veseli smo, da smo bili lahko del
njune zgodbe in ju, kot se spodobi, s plesi in glasbo pospremili
v zakon. Godci našega društva so se prvič udeležili območnega
srečanja ljudskih pevcev pesmi in godcev viž »En godec nam
gode, en pevec pa poje 2016« v Tržiču.

Odrasla folklorna skupina je leto 2016 začela z intenzivnimi
pripravami na območno srečanje folklornih skupin. Trud je bil
poplačan, saj so dosegli regijski nivo, kar jim je dalo novo energijo ter zagon za nadaljnje delo. Maja so se predstavili v televizijski
oddaji Dobro jutro, ki so jo snemali na Homu. Avgust je prinesel
še dva čudovita dogodka. V Črni na Koroškem so se udeležili
festivala »NA GAUDI SE DOBIMO«, kjer je sodelovalo deset
folklornih skupin. Z velikim veseljem so se odzvali vabilu župana Janeza Fajfarja in z njim preživeli poučno ter lepo nedeljo v
Brixnu, hkrati pa na glavnem mestnem trgu prikazali gorenjsko
folkloro plesov, pesmi in šegavih običajev.

Leto se res počasi izteka, za naše dejavnosti pa se je sezona
komaj dobro začela, saj so vodje vseh skupin zdaj zopet polni
idej ter s polno paro drvijo zastavljenim ciljem naproti.
Na tej poti je mnogo ljudi, s katerimi te cilje sploh lahko
uresničimo. In prav vsem – tistim, ki so obsijani z lučmi, tistim, ki skrbijo za obsijane z lučmi in tistim, ki obsijane pridejo
pogledat, hvala. Zavedamo se, da v društvih, kot je naše, samo
sodelovanje med ljudmi nekaj šteje in da le na tak način kultura
lahko preživi. Da bi živela še mnogo dni! Zato še povabilo, da se
nam pridružite – na katerikoli strani reflektorjev.
:: KD Rudija Jedretiča Ribno

Big band na Bledu!
Novoustanovljeno društvo z imenom BIG BAND Bled je
združenje glasbenih entuziastov z Bleda, bližnje in daljne okolice. Smo klasična zasedba 17-ih članov, željnih »big bandovskega« skupinskega glasbenega ustvarjanja. Ker smo novoustanovljeni, še nimamo svoje zgodovine, jo pa imajo posamezniki, ki
so ali pa še vedno sodelujejo v različnih vrhunskih glasbenih
sestavih slovenske glasbene scene, kot so Big Band RTV Slovenije, Stari Mački, Greentown Jazz Kranj, Bled Jazz Selection, …
V prihajajočem letu 2017 se vam želimo predstaviti s skladbami zgodnjega swinga, latina, funka in slovenske popevke z
vrhunskimi domačimi in tujimi solisti. S takim programom
želimo popestrili glasbeno dogajanje na različnih prireditvah,
organiziranih v sklopu turističnega dogajanja na Bledu in širši
okolici.
:: Marjan Pogačar, predsednik društva
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Veselo po domače 2016
Folklorno društvo Bled prireja že 18.
Veselo po domače, ki bo v četrtek, 29. decembra, ob 20. uri v Festivalni dvorani na
Bledu.
Nastopili bodo: Ansambel Igor in
Zlati zvoki, ansambel Petra Finka, Kumske punce, MPZ Anton Tomaž Linhart,
Bohinjski pritrkovalci, Jerneja Terlikar,
Jana in Majda, Duo Nota, Erazem in Miro
ter folklorniki Folklornega društva Bled.
Za humor bo poskrbel Franc Pestotnik Podokničar, skozi prireditev pa nas bosta
vodila člana Folklornega društva Bled Mateja Repe in Milan Debeljak.
Tako kot vedno doslej ima prireditev
tudi humanitarni značaj. Nanjo povabimo gojence Doma Matevža Langusa iz
Radovljice in domov starostnikov iz Radovljice in Jesenic. Seveda pa prost vstop
omogočimo tudi tistim, ki si vstopnic ne
morejo privoščiti.
Skratka, prireditev je umeščena v
najlepši čas leta, med božičem in novim
letom. Mnogim, tudi osamljenim in žalo-

stnim, prikliče na lica vesel nasmeh in jih
dobre volje popelje v novo leto.
Zatorej, vidimo se v četrtek, 29. decembra, ob 20. uri. Vstopnice so na voljo
v Turističnem društvu Bled ali pa si jih
zagotovite preko članov Folklornega dru-

Gledališka predstava Usodna pletna
V nedeljo, 11. 12. 2016, ob 19. uri,
je Kulturno društvo Zasip v Kulturnem
domu Zasip krstno uprizorilo gledališko
predstavo Usodna pletna. Besedilo sta
napisala domačina Lucija in Aljaž Vidic,
igrali pa so Andrej Gracelj, Aljaž Vidic,
Meta Vodnjov, Gašper Peterman, Ana
Berčon, Domen Ivanšek, Urša Bizjak, Lucija Vidic in Mark Džamastagič. Za tehnično podporo je poskrbela Sara Gracelj.
Usodna pletna je veseloigra, ki govori
o nesrečni ljubezni med pletnarjevo hčer-

ko Meto (Ana Berčon) in Lovrom (Domen
Ivanšek) iz Gorij. Usoda jima ne dovoli,
da se vzameta, zato mora Meta vzeti fanta
Denisa (Urša Bizjak) iz bogate ljubljanske družine. Mlad par se seveda ne ljubi,
toda apetiti družin so usmerjeni v posle,
zato jima ne preostane nič drugega. Na
poročni dan se s pletno odpravijo na otok,
vendar jih vmes ujame nevihta. Strele,
valovi in močan veter jih skoraj vržejo v
jezero, zato se v navalu čustev in strahu
vsak izpove. Nasedejo na otok, kjer jih
reši Lovro. Kdo preživi, kdo se poroči in
kdo koga ogoljufa? Vse to boste izvedeli
na predstavi. Vsebina je komična in aktualna.
Po predstavi je sledila bogata pogostitev za vse gledalce. Nastopajoči se zahvaljujemo vsem, ki so nas kakor koli podprli pri predstavi, predvsem pa naslednjim
sponzorjem: Piceriji Rustika, Občini
Bled, Antusu, Conditusu in Frizerskemu
studiu Adesign.
Za igro je izredno zanimanje, saj je
bila premiera razprodana v nekaj dneh.
Tudi naslednja predstava, ki bo v soboto,
17. decembra 2016, ob 17. uri je že razprodana.
Po novem letu bodo sledile dodatne
predstave in gostovanja, tako da brez skrbi, pridemo tudi v vašo vas! Spremljajte
nas na fb-strani Usodna pletna!
:: Ekipa Usodne pletne, foto: Oto Žan

štva Bled. Cena vstopnic v predprodaji je
13 eur, na dan prireditve pa 15 eur. Za vse
informacije lahko pokličete tudi na telefon 041 774 256.
:: Folklorno društvo Bled

Anja Šivic - v finalu
showa Slovenija ima
talent
Anja Šivic z Bleda je mlada, perspektivna športnica, ki letos že peto leto v
Športnem društvu Moj klub trenira plesu na drogu–acrobatic pole. Zaradi svoje
skromnosti jo je prijavila vodja Mojega
kluba Mojca Jakopič. Vsi, ki stojijo za tem
delom so zaznali njen talent. V oddaji
Slovenija ima talent je Anja zablestela že
na avdicijskem odru, prislužila si je Anin
zlati gumb – direktno polfinale. Od tedaj
Anja pridno trenira in pripravlja točko za
finalni nastop. Z devetimi sotekmovalci
se bo potegovala za zmago in glavno nagrado 50.000 evrov. Oddaja bo v nedeljo.
18. 12. 2016 ob 20. uri zvečer. Vabimo vas
k ogledu in podpori naše tekmovalke.

Mladi

Dvajsetletnica Zgodovinskega društva Bled 1004
25. junija 1996 je bilo ustanovljeno
Zgodovinsko društvo Bled 1004. Glavni
namen društva je bil zainteresirati občane za bogato zgodovino Bleda in uvedba
datuma 10. april, ko se leta 1004 Bled prvič pisno omenja, kot občinski praznik.
Pri tem sta takrat igrala posebno vlogo občinska svetnika Mirko Volk, kot predlagatelj 10. aprila za občinski praznik in Franci Kindlhofer, kot iniciator za ustanovitev
zgodovinskega društva. Ta glavni cilj je bil
dosežen leta 1998, ko je občina Bled pod
županom Borisom Malejem prvič uradno
obeležila svoj občinski praznik 10. aprila
na Blejskem gradu. Sledilo je sklenitev
partnerstva med Bledom in Brixnom. Najlepše pa se prizadevanja Zgodovinskega
društva zrcalita v zelo lepem in dostojnem
praznovanju 1000 – letnice leta 2004, kar
je za turistični kraj, kot Bled je, vsekakor
pomembno.
Drugi pomemben dogodek v zgodovini društva je bila izdaja DVD o zgodovini
Bleda, ki je kmalu pošla. Avtorica tega zahtevnega videa je bila članica društva, zgodovinarka Metka Žnidar. Društvo pripravlja

novo izdajo tega videa, v dveh verzijah,
originalni in nekaj skrajšani za turistične
namene. Poleg vseh različnih dejavnosti je
potrebno omeniti prizadevanja društva, da
se važni kulturni spomeniki ohranijo. Tukaj
moramo posebej omeniti rojstno hišo šolnika Blaža Kumerdeja in kot kulturno dediščino Mrakovo domačijo na Rečici.

Seveda bi bilo delovanje društva lažje
in še uspešnejše, če bi razpolagalo s kakšnim primernim prostorom. Mogoče
ima kdo od bralcev kakšno idejo.
Ob tej priložnosti vabi društvo zainteresirane Blejke in Blejce, da se pridružijo
zanimivemu delu.
:: Franci Kindlhofer

Blejski kozorogi malo tu in malo tam
V letošnjem letu je za nami kar nekaj
planinskih izletov. Septembra smo se podali do koče v osrčju Krnice, kjer so se nam
pridružili tudi najmlajši. Na prvi dan jesenskih počitnic smo se povzpeli do Orožnove
koče pod Črno prstjo. Tudi novembra smo
se povzpeli kar visoko. Na Roblek smo jo
mahnili. In veste, kaj? Na vrh smo prinesli
12 polen! Z mladimi planinci iz sosednjih
Gorij smo skupaj preživeli tri čudovite dni
na plezalno-planinskem taboru, za kar smo
hvaležni Občini Bled, PD Bled in PD Gorje,
ki so nam pomagali pri izvedbi.
Nismo pa osvajali le vrhov. Na regijskem tekmovanju Mladina in gore, ki je
potekalo 12. novembra na OŠ Litija, so
se naše tri ekipe, Pretkani gamsi, Divje
mušnice in Divji svizci, odrezali več kot
odlično. Čestitamo!

Planinsko-plezalni tabor na
Javorniškem rovtu
Med počitnicami smo se najbolj pridni planinci planinskega krožka OŠ Bled
in OŠ Gorje udeležili tabora v domu Trilobit. Bilo nas je kar 28.
V sredo, 2. 11. 2016, smo se podali na
planino Stamare. Pot je bila strma, a vseeno zanimiva. Na poti nam je učiteljica
Tina pokazala fosile školjke, lista in trilobita v kamnu. Po kosilu smo plezali na
umetni steni, streljali z lokom in ustvarjali v naravi z naravnimi materiali. Nastale
so prekrasne podobe.
Drugi dan smo se odpravili v telovadnico na Jesenice. Inštruktorice plezanja
so nam podale osnovna navodila za plezanje in že smo se zagnali v steno. Vsi smo
uživali, plezali prav do vrha in se spuščali - »abzajlali« dol.
Popoldne smo odšli
po skrivni potki do
Zoisovega parka na
Pristavi. Oba večera
smo imeli planinsko
šolo in družabni večer, kjer smo se zabavali, smejali ali pa ob
ognju zapeli nekaj
planinskih in drugih
slovenskih pesmi.
Zadnji dan nas je
čakal pohod na Stru-

ško. Sredi poti smo doživeli pravo zimsko
pravljico. Drevesa, grmovje in trava so bili
prekriti z ivjem. V zavetju koče na Belski
planini smo pomalicali in si oddahnili. Še
skok na vrh in že smo bili v Avstriji. Pa
nismo šli tja, vrnili smo se po sončni strani v našo lepo Slovenijo. Polni nepozabnih vtisov smo se pozno popoldne vrnili
domov na Bled. Hvala vsem učiteljicam
mentoricam Francki, Jerci, Marini, Bernardki in Jani.
:: Urša Rihtar, 8. b
Najbolj se mi je vtisnil v spomin sprehod po Zoisovem botaničnem parku na
Pristavi. Vodil nas je Matej in nam povedal veliko zanimivega. Hodili smo po
gozdu, šli smo mimo skal, v katerih so
bili fosili ter mimo velikanske razvejane
smreke. Med potjo smo videli različne
živali: čebele, muhe, kuščarje, krave, veverico in pa okostje volka. Na izletu sem
se počutila dobro, bili smo super družba.
:: Ajda Šmit, 5. e
Čakajo nas novi izleti, že naslednji bo
tradicionalni nočni pohod v dolino Tamar,
kamor bomo povabili tudi starše. Za vse izlete se zahvaljujemo PD Bled, da nam poplača vse stroške prevoza, ter našim mentoricam Marini, Bernardki, Meti, Alenki in
Jani, da se z nami podajajo malo sem in
malo tja po zanimivih vrhovih.
:: Blejski kozorogi
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Izjemen uspeh učencev iz znanja
matematike in logike
Na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled že več let učenci tekmujejo na različnih tekmovanjih s področja matematike in logike.
Letošnje šolsko leto so skupaj osvojili že 10 zlatih in 14 srebrnih
priznanj.
Letos je našim učencem uspelo doseči to, kar vsak učitelj sanja, da bi lahko kot mentor enkrat doživel. Vita Pintar iz 6. b in
Urška Končar iz 7. b sta postali državni prvakinji iz znanja razvedrilne matematike in prejmeta prvi nagradi ter zlati priznanji.
Povabljeni bosta na slavnostno podelitev nagrad DMFA, ki bo
junija 2017 v Ljubljani. Zlato priznanje prejmejo še Jakob Burja
iz 7. a, Jernej Frelih iz 7. b in Ema Razingar iz 8. a. Sedem učencev pa je osvojilo srebrno priznanje in to so: Grega Kos, Klara
Podlipnik, Aljaž Kirar, Manca Končar, Primož Jarc, Domen Jarc
in Jure Kos.

Na tekmovanju iz logike je zlato priznanje prejela učenka
Ema Razingar iz 8. a, srebrno priznanje pa so prejeli: Klara Podlipnik in Jakob Burja iz 7.a, Urška Končar in Jernej Frelih iz 7. b
in Jure Kos iz 9. b.
Na državnem tekmovanju iz prostorske predstavljivosti Matemček so bili tudi odlični in so osvojili zlato priznanje: Vita Pintar iz 6. b, Urška Končar iz 7. b, Manca Končar iz 8. b in Jure
Kos iz 9. b. Srebrno priznanje pa sta osvojila Jernej Frelih in Žan
Ambrožič iz 7. b.
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem za izkazano znanje in
uspeh na vseh treh tekmovanjih. Izjemni dosežki so ponos in
veselje za našo šolo, ki ima ime po velikem matematiku. Dokazali ste, da se z veliko truda, timskega dela in osebne zavzetosti
za tovrstna tekmovanja lahko doseže tudi najvišje in sanjske rezultate.
:: Metka Jemec, mentorica

Varno, zdravo in ustvarjalno v
novo leto
Na Podružnici Ribno so se učenci petega razreda z učiteljico Meto Skumavec prijavili na razpis Varno na kolesu, ki ga je
razpisal Butan plin iz Ljubljane. Opazovali so promet in cestno
infrastrukturo na cestah in poteh, po katerih prihajajo v šolo. Izpolnili so vprašalnike za opazovanje prometa, prepoznali varne
in nevarne poti in točke za kolesarje. Po skupni evalvaciji so prišli do zanimivih ugotovitev, ki so jih predstavili pomočniku komandirja Policijske postaje Bled Tomažu Hafnarju, predsedniku
KS Ribno Dušanu Žnidaršiču, vodji podružnice Meri Poklukar
in četrtošolcem, ki bodo v naslednjem šolskem letu opravljali kolesarski izpit. Izpostavili so nevarno točko z ozko in nepregledno
cesto v ovinku na Selu in predlagali postavitev cestnega ogledala.

Bolj pa so petošolci zaskrbljeni glede kolesarske poti iz Ribnega do matične šole na Bledu. Predlagajo, da bi staro cesto proti
Bledu namenili le kolesarjem, pešcem in uporabnikom kmetijskih zemljišč.
Decembra smo se v okviru zdrave šole in v koordinaciji psihologinje Alenke Weithauser posvetili vzgoji za zdravje. O zdravih navadah, zdravem načinu življenja in različnih zasvojenostih
se je z učenci pogovarjala dipl. medicinska sestra Nika Teran.
Izdelovali smo novoletne voščilnice z lepimi željami, ki jih
bo medobčinski odbor RK razdelil med starejše občane in občanke.
Veselimo se skupnega prednovoletnega druženja in ustvarjanja s starši in cvetličarko Meto Kenda.
Dramski krožek z mentoricama Nušo Poljanec in Blanko Valant pa v sodelovanju s KUD Ribno vabi vse otroke naše KS v
dvorano Zadružnega doma v Ribnem v četrtek, 22. decembra, ob
17.00. S predstavo Pikapolonica in pike bomo skupaj pričakali in
pozdravili dedka Mraza.
Naj nam novo leto prinese polno zdravja, dobre volje in mnogo skupnih nepozabnih trenutkov.
:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno
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Koledar prireditev
www.bled.si

datum

ura

lokacija

prireditev

Vsako sredo
Vsak petek
Vsako soboto

18:00 – 21:00
20:00 – 21:00
11:00 – 12:00

Terasa Kavarne Park
Terasa Kavarne Park
Terasa Kavarne Park

Vsako nedeljo

18:00 – 21:00
18:00 – 21:00

Terasa Kavarne Park

2. – 24.12.

v del. času

Jezerska promenada

Blejsko drsališče z razgledom: Curling
Blejsko drsališče z razgledom: Salsa na ledu
Blejsko drsališče z razgledom: Drsanje z
Zakijem in Rozi
Drsanje v ritmih DJ glasbe
Blejsko drsališče z razgledom: Drsanje v
ritmih DJ glasbe
Božičkova pošta na Praznični promenadi

Petek, 16.12.

17:00

Jezerska promenada

17:00

19:00
20:00
Sobota, 17.12.

10:00 – 12:00
17:00
17:00

18:00

Dom krajanov Bohinjska Goli pianist: gledališka predstava v izvedbi
Bela
KD Janez Jalen Notranje Gorice
Restavracija Panorama Prednovoletno srečanje v Restavraciji
Panorama s Piccolo Orchestra
Blejski mladinski center Predpraznični prodajni sejem unikatnih
v Športni dvorani Bled daril
Jezerska promenada
Praznična promenada: Kulturni program KD
Bučka (Dolenjska), nastop ženske vokalne
skupine DU Bled, predstavitev Občine Hoče
– Slivnica s kulturnim programom, nastop
KD Bohinjska Bela, koncert skupine 101ka
band in nastop mojstrov letečega ognja
Dom krajanov Zasip
Ples v maskah
Festivalna dvorana Bled Eroika, koncert najlepših melodij
Jezerska promenada
Praznična promenada: Nastop mladih
talentov Glasbenega studia Osminka
Jezerska promenada
Praznična promenada: Glasba za dušo
in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist
Branko Brezavšček
Jezerska promenada
Praznična promenada: Staš in Žiga,
akustični kitari
Dom krajanov Bohinjska Trikrat da: gledališka predstava v izvedbi
Bela
KPD Josip Lavtižar Kranjska Gora
Festivalna dvorana Bled Praznični koncert Do Re Mi: matineja
Jezerska promenada
Praznična promenada: Akustičen koncert:
vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič
Zadružni dom Ribno
Obisk Dedka Mraza z igrico "Pikapolonica
in pike" v izvedbi učencev Podružnične šole
Ribno
Festivalna dvorana Bled Praznični koncert Do Re Mi

16:00 – 20:00

Grajsko kopališče Bled

19:30
20:00
17. - 18.12.

10:00 - 19:00

Nedelja, 18.12.

14:00

17:00
18:00
Ponedeljek, 19.12. 17:00
Torek, 20.12.

17:00

Sreda, 21.12.

17:00
19:30

Četrtek, 22.12.

10:30
17:00
17:00

22.12. – 1.1.

Praznična promenada: Koncert skupine
Trije mušketirji & Ona ter nastop plamenite
gospode
Knjižnica Blaža
Metuljček in Metuljčica: lutkovna predstava
Kumerdeja Bled
za otroke, stare 2-8 let, v izvedbi lutkovnega
gledališča Labirint
Festivalna dvorana Bled Predbožični koncert Slovenske filharmonije
Restavracija Panorama Prednovoletno srečanje v Restavraciji
Panorama z one man band
Infocenter Triglavska
Triglavska tržnica
roža Bled
Jezerska promenada
Praznična promenada: Koncert Neishe in
nastop svetlobnega dua s hoduljarjem
Dom krajanov Zasip
Usodna pletna: predstava KUD Zasip

Jaslice ob Blejskem jezeru

Znamka Bled

Znamka Bled je naša prodajalka,
agentka in ustvarjalka dodane vrednosti
V jesenskem času je Turizem Bled –
zavod za pospeševanje turizma pripravil
izobraževalne delavnice za turistično gospodarstvo Bleda. Srečanje je vodil priznani strokovnjak za znamke in znamčenje dr. Andrej Pompe. Namen treh
delavnic, ki so potekale v hotelu Kompas,
je bil ozavestiti ključne turistične akterje
o pomenu in vrednosti znamke Bled, ki
bo na eni strani pomagala graditi Bled kot
edinstveno turistično destinacijo, po drugi strani pa omogočala turističnemu gospodarstvu Bleda, da bo s pomočjo močne
znamke Bled pridobil želeno vrednost.

Prisotni udeleženci so se zavezali, da
bodo odslej aktivni ambasadorji znamke
Bled in se bodo trudili, da bo lahko znamka Bled – Imago paradisi (podoba raja)
zaživela v celoti.
:: Turizem Bled

Praznični stol

Turizem Bled si je za letošnjo praznično Jezersko promenado domislil novo
atrakcijo, velikanski božično-novoletni
stol, ki stoji pod več kot trideset metrov
visoko smreko, na kateri je kar dva tisoč
lučk. Stol in smreka sta praznični par, ki
skupaj pričarata čarobno vzdušje za vse
mimoidoče. Skupaj z legendarnim srčkom
preko fotografij popeljeta Bled v širni svet.
Zahvaljujemo se Tesarstvu Štajf ter
cvetličarni Spaans.
:: Turizem Bled
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Kratke novičke iz
Sportine Turizma

datum

ura

lokacija

Petek, 23.12.

17:00

Jezerska promenada

Magister ljudske medicine
Maksim Osipov v Hotelu
Ribno
Maksim Osipov, magister ljudske medicine in zdravilec, bo v prvi polovici leta
2017 v Hotelu Ribno gostoval trikrat. V
začetku leta se tako lahko njegove terapije
udeležite med 23. in 29. januarjem.

17:00
18:00
18:00
20:00
Sobota, 24.12.

Prešernov vinski zaklad
V globini Blejskega jezera je od letos
spomladi počival vinski zaklad, ki smo ga
v sredini meseca decembra uspeli dvigniti na površje. Kulturnemu programu, ki
se je odvil na obali jezera pred Vilo Prešeren na Bledu, je sledila dražba treh dragocenosti zaklada, pridobljena sredstva pa
smo podarili varovancem CUDV Draga.

17:00
Nedelja, 25.12.

Novoletni sprejem
poslovnih partnerjev
Vsako leto decembra povabimo naše
poslovne partnerje na prednovoletno druženje, ki smo ga letos pripravili 8. decembra v Hotelu Ribno. V prijetnem okolju,
kjer smo obdani z naravo, smo našim
poslovnim partnerjem razkazali Glamping Ribno Bled, ki uspešno obratuje že
vse od julija 2016. Dogodek je popestril
klarinetist Sašo Debelec, ki nas je zabaval
s svojim glasbenim programom.
:: Tjaša Lavtižar, Sportina Turizem

14:00

17:00
20:30
Ponedeljek, 26.12. 10:00
11:00
14:00

Razstava adventnih
venčkov že dvanajst
let

Razstavo adventnih venčkov v organizaciji Turističnega društva Bled zagotovo
lahko imenujemo tradicionalna, saj je
bila letošnja razstava na terasi Kavarne
Park, ob drsališču, že dvanajsta po vrsti.
Nekaj »mlajša« je delavnica, ki jo izvajamo v dneh pred razstavo. V vseh letih je
udeležba tako na delavnici kot na razstavi
odlična in že vrsto let adventne venčke
izdelujejo tudi učenci v OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled pod vodstvom mentorice
Alenke Šimnic in sodelujejo na razstavi.
Dvodnevne delavnice pod vodstvom
in budnim nadzorom gospe Mete Kenda se je letos udeležilo 17 članic društva,
vsaka je izdelala vsaj dva venčka, nekatere
pa tudi več. Na razstavi je sodelovalo 41
venčkov odraslih izdelovalk in 32 venčkov učencev 8. razredov OŠ prof. dr. Josipa
Plemlja Bled. Kot je že navada, so obiskovalci z glasovanjem izbrali najlepše izdelke v otroški in odrasli kategoriji, svoje
pa je povedala tudi strokovna komisija,
ki je z ostrim očesom ocenjevala tako iz-

11:00
16:00
17:00

18:00
20:30
Torek, 27.12.

17:00

Sreda, 28.12.

17:00
19:00

Četrtek, 29.12.

17:00
20:00

Petek, 30.12.

od 15:00

17:30
18.00
18.05
19:00 – 22:00

prireditev

Praznična promenada: Koncert skupine
Trije mušketirji & Ona ter nastop mojstrov
letečega ognja
Dom krajanov Zasip
Otroška matineja KUD Zasip z Božičkom
Festivalna dvorana Bled Božični koncert Glasbene šole Radovljica
Blejski mladinski center Turnir v namiznem nogometu s Simonom
v Športni dvorani Bled Zormanom
Restavracija Panorama Prednovoletno srečanje v Restavraciji
Panorama s Piccolo Orchestra
Blejski grad
Ples z graščakom
Terasa Kavarne Park
Mladi pevci z Božičnimi pesmimi
Jezerska promenada
Praznična promenada: Glasba za dušo
in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist
Branko Brezavšček, nastop mladih talentov
Glasbenega studia Osminka, Božiček
prevzame pošto in nastop svetlobnega
hoduljarja
Zbor: Terasa Kavarne
Sprehod z baklami ob Blejskem jezeru
Park
Jezerska promenada
Praznična promenada: Glasba za dušo
in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist
Branko Brezavšček in nastop partner
akrobatike
Velika Zaka – tribune
Legenda o potopljenem zvonu
Dvorana Grand v Grand Božični koncert a-cappella skupine Jazzva
hotelu Toplice
Kupljenik
Sejem sv. Štefana in žegnanje konj na
Kupljeniku
Blejski grad
Ples z graščakom
Jezerska promenada
Praznična promenada: Folklorni nastop
KUD Bled, otroška predstava v izvedbi KUD
Zasip, stojnica mladih Prgarjev s pokušino
lokalnih jedi in pijač, nastop Jureta Pavliča
s harmoniko in Navihančkov, predstavitev
Atletskega društva Bled, nastop FS Zala
Žirovski Vrh, predstavitev Slikarskega
društva Atelje Bled, nastop Pevske skupine
Plamen iz Škocjana, nastop mladih talentov
Glasbenega studia Osminka ter gospodiča
in mične gospodične
Festivalna dvorana Bled Novoletni koncert Godbe Gorje
Dvorana Grand v Grand Baletna predstava za otroke in odrasle:
hotelu Toplice
Pepelka
Jezerska promenada
Praznična promenada: Glasba za dušo
in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist
Branko Brezavšček
Jezerska promenada
Praznična promenada: Staš in Žiga,
akustični kitari
Cerkev sv. Martina Bled Božični koncert vokalne skupine Canticum
novum
Jezerska promenada
Praznična promenada: Akustičen koncert:
vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič
Festivalna dvorana Bled Veselo po domače s Folklornim društvom
Bled
Pešpot okoli Blejskega Krog prijateljstva:
Zabavni program v posameznih conah:
jezera
Veseli Begunjčani
Mlino
Samuel Lucas
Velika Zaka
Čuki
Mala Zaka
Razvrščanje udeležencev okrog jezera
Ognjemet, sklenitev kroga in prižig lučk
Kingston
Jezerska promenada
Restavracija Panorama Plesni večer
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prireditev

Petek, 30.12.

20:30

Cerkev sv. Martina Bled

20:30

Jezerski salon v Grand
hotelu Toplice
Blejski grad
Jezerska promenada

Božično – novoletni koncert: Nataša
Zupan – sopran, ženski pevski zbor Carmen
Manet, Gašper Primožič – harmonika
Koncert za dve kitari

Sobota, 31.12.

11:00
15:00
22:00
24:00
11:00
14:00

Blejski grad
Jezerska promenada

16:00

Terasa Kavarne Park

Ponedeljek, 2.1.

17:00

Jezerska promenada

Torek, 3.1.

17:00

Jezerska promenada

Sreda, 4.1.

17:00

Jezerska promenada

Četrtek, 5.1.

17:00

Jezerska promenada

Petek, 6.1.

17:00

Jezerska promenada

21:00
11:00
17:00

Zbor: Terasa Kavarne
Park
Blejski grad
Jezerska promenada

Nedelja, 8.1.

19:00 – 22:00
14:00

Restavracija Panorama
Jezerska promenada

Sobota, 14.1.

19:00

Dom krajanov Zasip

20:00

Marijin dom Bled

Sreda, 18.1.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Petek, 20.1.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled
Rudno polje, Pokljuka

Nedelja, 1.1.

Sobota, 7.1.

26. – 29.1.
RAZSTAVE:
1.12. – 31.12.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

1.12. – 31.12.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Ples z graščakom
Praznična promenada:
11. Silvestrovanje za otroke, koncert
Kumskih punc
Silvestrovanje z Gregorji, plamenito
gospodo, svetlobnim hoduljarjem in
ognjeno točko
Čarovnija laserja in ognjemeta
Ples z graščakom
Praznična promenada: Nastop Mešanega
pevskega zbora Lipnica, folklorni nastop FD
Bled, koncert skupine Prifarski muzikanti in
nastop visoke narodne noše
Novoletna glasbeno-drsalna predstava z
mladimi pevci Studia Osminka in drsalci
drsalnega društva Labod
Praznična promenada: Nastop mladih
talentov Glasbenega studia Osminka
Praznična promenada: Glasba za dušo
in srce: pianistka Maja Tajnšek, violinist
Branko Brezavšček
Praznična promenada: Staš in Žiga,
akustični kitari
Praznična promenada: Akustičen koncert:
vokalistka Anja Baš, harmonikar Mitja Jeršič
Praznična promenada: Koncert skupine
Soul, jazz in jaz ter nastop plamenite
gospode
Sprehod z baklami ob Blejskem jezeru
Ples z graščakom
Praznična promenada: Koncert skupine
DarMar in nastop mojstrov letečega ognja
Plesni večer
Praznična promenada: Plesni swing nastop
KD Podobe raja, plesna točka Moj Klub,
nastop DO-RE-MI, koncert Mance Špik &
skupine Kvartopirci ter nastop svetlobnega
dua
Bejbe: gledališka predstava v izvedbi KD
Bohinjska Bela
Pogovorni večer z zakoncema Heleno in
Alešem Rozman
Sredin večer: Voda skozi objektiv Vilija
Vogelnika in odprtje samostojne fotografske
razstave
Otroci na gradu: nastop glasbene šole
Do-Re-Mi
IBU Pokal v biatlonu za mlajše člane
Razstava Obrazi Bleda: Medgeneracijski
center Gorenjske, enota Bled razstavlja
Razglednice Bleda iz preteklosti in
sedanjosti
Srčni dotik: razstava ilustrativnih del in
barvitega akrila umetnic Tine Uranič in
Tatjane Logar

delavo kot okrasitev in barvno skladnost
venčka. Oceni publike in strokovne komisije sta si pogosto v nasprotju. Čeprav
tekmovanje ni glavni namen razstave, jih
omenjamo. Prvi trije v posamezni kategoriji so prejeli simbolične nagrade, ki
jih je prispevalo Turistično društvo Bled.
Zmagovalke po izboru publike so bile pri
učencih OŠ Bled Pia Katarina Arko, Connie Žerovec in Zala Krašovec, pri odraslih
Judita Piškur, Bernarda Polanec in Irena
Kraner, po izboru strokovne komisije pa
pri učencih OŠ Bled Katarina Arko, Špela
Capuder in Nika Potočnik in med odraslimi Natalija Kos, Nataša Kristan in Alenka
Poklukar. Zmagovalcem seveda gredo iskrene čestitke, vsekakor pa se strinjamo
z obiskovalcem, ki je na glasovalni listič
zapisal »Vsi so prečudoviti!«.

Letošnjo razstavo smo združili z dobrodelnostjo. Pridružili smo se pobudi
Sava hotelov Bled in ob vhodu na teraso
Kavarne Park obiskovalcem in domačinom ponudili sveže pečeno posmoduljo
in zbirali prostovoljne prispevke za družino v stiski iz okolice Bleda. Zbrali smo
nekaj čez štiristo evrov in upamo, da bo ta
znesek družini vsaj malo polepšal prihajajoče praznične dni.
:: Vanja Piber
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Turizem I Prireditve

Novičke
iz Sava Hotelov Bled

datum

ura

lokacija

14.12. – 15.1.

8:00 – 16:00

Blejska zimska pravljica z vlakom na Bled

24.12. – 2.1.,
6.1. – 8.1.,
14.1. – 15.1.,
21.1. – 22.1.,
28.1. – 29.1.

12:00 – 18:00

Infocenter Triglavska
Fotografska razstava Bohinjske planine pred
roža Bled
štirimi desetletji - fotograf Drago Holynski
Izletniška kmetija Dornk Razstava preko 120 različnih božičnih jaslic
na Mlinem

18.1. –

8:00 – 16:00

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami smo letos oblikovali prav posebno
pravljično pot z vlakom, v družbi Muce
Copatarice in pomočnika Škrata, ki pelje
iz Nove Gorice na Bled.
Odziv je izjemen, za nami so namreč
že štiri pravljične vožnje, ki so bile polno
zasedene.
Muca Copatarica in pomočnik Škrat
že na vlaku otroke razveselita s pravljico
in darilci, na Bledu pa se prava družinska dogodivščina šele začenja - pripravili smo posebno ponudbo, od drsanja na
Blejskem drsališču z razgledom, kopanja
v Wellnessu Živa, do ogleda razstave Salvadorja Dalija ali Blejskega gradu.

Blejsko drsališče
z razgledom
12. novembra smo na terasi Kavarne
Park ponovno odprli Blejsko drsališče z
razgledom, ki vabi vse, ki si želijo aktivne
zimske zabave ob drsanju ali curlingu ali
pa le sproščeno druženje ob čaju ali kuhanem vinu.
Letos so drsališče odprli direktorica
Mojca Krašovec, Vid Valič ter drsalke Drsalnega kluba Labod Bled. Kavarna Park
se lahko pohvali tudi z novo ponudbo vročih čokolad.
Na pragu novega leta bi vam radi zaželeli prijetne praznike in vse lepo v letu
2017.
:: Ana Tolar, Sava Hoteli Bled

prireditev

Infocenter Triglavska
roža Bled

Fotografska razstava Voda skozi objektiv
Vilija Vogelnika

Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin pridržuje pravico do spremembe programa. Spremembe in
dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani www.bled.si/dogodki.

Restavracija Grill Lovec z novim vodjo kuhinje
Jure Kordež, novi vodja kuhinje restavracije Grill Lovec, s povsem novim
jedilnikom ostaja zvest vodilu »0 kilometrov, 100 % okus«, ki obljublja uporabo
najboljših lokalnih in sezonskih sestavin,
sočasno pa v kuhinjo uvaja vrsto novosti,
ki temeljijo na njegovem poznavanju klasične francoske in mediteranske kulinarike in ljubezni do pristne domače kuhinje.
Jure svojo kulinariko opisuje kot preplet svojih gorenjskih korenin in pridobljenega svetovljanskega znanja. Izhaja
namreč z Jamnika, majhne gorenjske vasice, kjer dela nikoli ni zmanjkalo.
Pot ga je kasneje vodila v radovljiško gostinsko šolo in v Vilo Bled, kjer je
opravljal šolsko prakso in pripravništvo.
V Vilo Bled se je v svoji karieri vrnil še
trikrat, kot najbolj usodno za svojo nadaljnjo pot pa Jure opisuje delo z Andrejem
Kuharjem. Ko je že razmišljal o odhodu iz
kuharskega poklica, je Kuhar, ki je v svoji
restavraciji v Nemčiji prejel Michelinovo zvezdico, v kuhinjo Vile Bled namreč
vnesel povsem nov veter, energijo in kulinariko. Jureta je navdušil s sodobnimi
francoskimi, mediteranskimi in slovenskimi okusi ter modernimi postopki in
tehnikami, pa tudi s svojim odnosom, ko
je mladim sodelavcem nalagal vedno več
odgovornosti. Jure je v svojem znanju in
kulinaričnih spretnostih nadalje napredoval ob sodelovanju z Igorjem Jagodicem,
nato pa še v Hotelu Triglav, kjer je kuhal
ob boku z Andrejem Rovanom.
Skladno s svojimi izkušnjami se Jure
v svoji kuhinji oddaljuje od stare šole in
želi gostom ponuditi sodobne jedi, pripravljene iz najkvalitetnejših, svežih,
sezonskih in lokalnih sestavin. Njegova
kuhinja se v osnovi opira na gorenjsko
tradicijo, vanjo pa vnaša sodobne postopke, tehnike priprave in prezentacijo jedi,
ki je prava paša za oči.
Juretovi krožniki so že na prvi pogled
drugačni in tudi sam priznava, da je videz
krožnikov eden od pomembnih elemen-

tov njegove kuhinje, saj najprej jemo z
očmi.
Ena od predjedi je hladno dimljena
bohinjska postrv z espumo postrvi in
hrenovo peno, kateri med drugim sledijo
bučna juha z limonsko travo in žlikrofi z
bakalico, za glavno jed si lahko privoščite
na primer jagenjčkovo zarebrnico z lešnikovo skorjico ali file zlatovčice z domačimi njoki z zelišči in obed zaključite s fondantom temne čokolade z jagodičevjem
in sorbetom kutine.
Gostje restavracije Grill Lovec so imeli
prvo priložnost za spoznavanje z Juretovo
kulinariko v okviru novembrskih Okusov Bleda, v restavraciji pa obljubljajo, da
bodo tudi v bodoče ponujali degustacijske
menije – naslednji bo na voljo na silvestrovo, predvsem pa bodo jedilnike menjavali in prilagajali vsako sezono. Jure že
razmišlja o pašteti po babičinem receptu,
žgancih, kot jih je delal njegov oče, pa jezerski postrvi, ajdovih krapih in potici.
:: Andreja Palhartinger
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Po praznikih diši
V Vrtcu Bled so otroci krasili in ustvarjali različne smreke. Naš vrtec se je spremenil v gozd, kjer domuje Sapramiška.
V začetku meseca nam je Miklavž vrgel nekaj dobrot. V igralnice so pokukali

parklji in angelček.
Dan pred Miklavžem je pri nas lepo
dišalo. Z otroki iz skupine Račke smo Miklavžu pomagali peči piškote. Opremljeni s predpasniki, valjarji, noži za testo

Veroučenci
v Marijinem domu
Blejski veroučenci se tedensko zbirajo pri verouku v župnijskih učilnicah, dvakrat letno pa pridejo k sestram v Marijin dom.
Tudi letošnji predzadnji teden v novembru je bilo tako. Igra
in prijateljski klepet se je prevesil v odkrivanje, kaj vse se skriva v
Marijini hvalnici Moja duša poveličuje Gospoda, ki nas spremlja
tudi skozi božično devetnevnico.
Bog je v Mariji storil velike reči. Tudi v našem življenju, v
naših družinah in okolju odkrivamo, kako v drobnih in večjih
vsakdanjih dogodkih Bog tiho dela dobro za nas. Njegova dobrotna roka spremlja skozi življenje vsakogar, ki jo želi sprejeti.
:: Marija Imperl

in seveda modelčki za piškote so otroci
pristopili k skupni mizi. Najprej so spoznali sestavine, pomagali zgnesti testo in
ga dali počivati na hladno. Po zajtrku je
prišlo na vrsto najzanimivejše: izdelovanje piškotov. Mali otroški prsti so pokazali
veliko spretnosti pri izrezovanju različnih
oblik in domišljije pri ustvarjanju novih.
Testa je zmanjkalo in piškote smo odnesli v kuhinjo, kjer so jih prijazne kuharice
spekle. Na koncu smo jih še okrasili s čokoladnim prelivom.
Naslednji dan nas je v vrtcu čakal pehar, poln Miklavževih dobrot.
Naš praznični december se je nadaljeval z ogledom gibalno-glasbene predstave
Sneguljčica v mestu in baletno predstavo Pepelka. Ves čas pa nas je iz kota tiho
opazovala Sapramiška in čakala na svojo
predstavo, ki so si jo otroci po čajanki
ogledali skupaj s starši.
Vas zanima, s čim nas je razveselil dedek Mraz? Le vprašajte otroke!
:: Irena Frelih, Vrtec Bled

Prišel je veseli december
December je čas veselja, praznovanj, obdarovanj in druženja. Tudi na Podružnici Bohinjska Bela se dogajajo same prijetne stvari.
Poskrbeli smo, da pogled na šolska okna spominja na zimsko pravljico. Obiskali so nas snežni zajčki. Če vas pot zanese
mimo naše šole, pa le poglejte, kako prisrčni so. Prijetno decembrsko vzdušje smo popestrili z ustvarjalno delavnico. Učenci so
skupaj s starši pridno ustvarjali in nastale so čudovite novoletne
voščilnice. Ker pa je konec leta čas obdarovanj, smo za starše
pripravili posebno darilo. Učenci so ob spremljavi kitare zapeli
božične pesmi. Petje nam je seglo v srce in nas popeljalo v praznični čas, ko so naše misli polne pričakovanj. Poslovili smo se
z lepimi željami za leto, ki prihaja. Želimo si, da prihajajoče leto
poskrbi za čim več veselih dni!
:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela
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AKCIJA NAKUPA ZABOJNIKA ZA PAPIR IN PAPIRNO EMBALAŽO
Še nimate zabojnika za papirno embalažo?
Imate velike količine papirja in papirne embalaže in jih oddajate ob zabojnikih, kjer jih
zmoči dež in raznese veter?
Za vas smo pripravili akcijo nakupa zabojnikov za papirno embalažo.
Naročila in informacije:
- telefon 04/ 5780- 535
- e-pošta: info@ibled.si
- sprejemna pisarna v času delavnih ur

JASLICE OB BLEJSKEM JEZERU
Jaslice so kipci ali slike, postavljene za božične praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva, poklonitve pastirjev in treh kraljev. Značilne so za Rimskokatoliško cerkev in Katoliške cerkve vzhodnega
obreda. Prva znana upodobitev živih jaslic sega v leto 1223, ko je
sv. Frančišek Asiški v Grecciu (Italija) obhajal božični večer v votlini
nad vasjo.
Na Slovenskem so prvi postavili jaslice jezuiti. To je bilo v cerkvi sv.
Jakoba v Ljubljani leta 1644. V njih so poldrugi meter visoke osebe,
kipi, v zaporednih različnih prizorih predstavljale božične skrivnosti.
Tudi letos bomo jaslice v naravni velikosti postavili »na Blejsko jezero«, in sicer v Grajsko kopališče. V soju luči, zvokih glasbe in čudoviti kulisi adventnega časa bodo prava paša za oči. Jaslice so izdelane
in unikatno poslikane v lokalnem okolju (člani slikarskega društva
Atelje Bled in vsi drugi sodelujoči so opravili več kot odlično delo).
Ogledali si jih boste lahko med 22. decembrom in 1. januarjem med
16. in 20. uro.

NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI, KI GA NI
Preprečevanje nastajanja odpadkov
in njihova ponovna uporaba
Zmanjšajmo porabo embalaže
Embalaža je vsak material, ki obdaja, varuje
ali shranjuje izdelek na poti od proizvajalca
do končnega uporabnika ter ga predstavlja
potencialnim kupcem. To so tudi izdelki za
polnjenje, ki se uporabljajo na prodajnem
mestu, kot so lončki, papir, plastične posode, kartonske škatle ipd. Čeprav je embalaža zelo koristna, postaja vse večji globalni
problem, saj je proizvajamo in porabljamo
vse preveč. Velik delež te embalaže je nepotreben, zato si moramo prizadevati, da
ga zmanjšamo.

Z drobnimi spremembami vedenja in nakupovanja lahko precej prispevamo k zmanjšanju odpadne embalaže. Odloči se in izberi.
• STEKLENICA proti PLASTENKI naravne
mineralne vode (Radenska)
• STEKLENICA svežega lokalno
pridelanega mleka iz mlekomata
proti TETRAPAKU homogeniziranega,
pasteriziranega in steriliziranega mleka
• STEKLENICA domačega soka, doma
narejenega iz lokalnih sestavin (hruške,
jabolka …) proti tetrapaku z napitkom
(sploh ne sokom)

• jogurt v povratni STEKLENI embalaži
z dodanim domačim sadjem ali sadni
jogurt v plastičnem lončku
• NOSILNA VREČKA IZ BLAGA proti vrečki
za enkratno uporabo

Infrastruktura Bled

SMUČIŠČE Z NAJLEPŠIM RAZGLEDOM
Nova zimska sezona na smučišču Straža
Bled se nezadržno približuje. Poleg ustaljene ponudbe tudi z letošnjo zimo za vas pripravljamo novost, in sicer snežni tuba park,
kjer se boste po zasneženem kanalu lahko
spuščali s tubami in skakali na napihljivo
blazino. V sodelovanju z Velnesom Živa
smo pripravili pakete smučanja, kopanja
in kosila v hotelu Golf, po novem letu pa
bomo nadaljevali s tedenskimi dogodki, ki
smo jih začeli v pretekli sezoni. Ker želimo
spodbuditi smučanje na domačem smučišču, bomo vsem otrokom OŠ BLED in OŠ
GORJE podarili dnevno karto.
Velika novost na Straži Bled je sezonska
smučarska karta po izjemnih cenah, ki velja
tudi za nočno smuko. Prodaja bo potekala
od začetka obratovanja (predvidoma 23.
decembra) naprej na blagajni smučišča. Več
informacij najdete na spletni strani www.
straza-bled.si.

REKREACIJSKO DRSANJE IN DISKO NA (B)LEDU
V Ledeni dvorani Bled bomo nadaljevali z
urami rekreacijskega drsanja, v novem letu
in potem vse do konca zimskih počitnic pa
bomo spet izvedli priljubljeni DISCO NA
LEDU – rekreacijsko drsanje ob disko glasbi
in svetlobnih učinkih. Tudi za rekreacijsko
drsanje si lahko kupite sezonsko karto.
Vabimo vas, da vse novosti, dogajanje in
vtise spremljate na naših Facebook profilih:
Straža Bled
Grajsko kopališče Bled
Ledena dvorana Bled

Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje, in si sproti riše svoj zemljevid.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po poteh življenja.
Naj bo novo leto pot dobre volje, ljubezni in zdravja.
(neznani avtor)

Vesele praznike in vse dobro v novem letu
vam želi Infrastruktura Bled d.o.o.

17

18

Mladi

Slovenski
tradicionalni zajtrk
18. noembra smo v vrtcu na Bohinjski
Beli že deseto leto pripravili slovenski tradicionalni zajtrk.
V tednu pred zajtrkom smo spoznavali življenje čebel in si na sprehodu ogledali čebelnjak. Otroci so izdelali čebelice,
okušali med, prepevali ob pesmi Čebelar. Obiskal nas je tudi čebelar Gregor in
nam pokazal panj in čebelarsko obleko.
Prinesel je med , s katerim smo se posladkali na zajtrku.
Za zajtrk smo praznično okrasili mize
in okušali zdravo slovensko hrano: mleko,
kruh, med, maslo in jabolka. Jedi so vsem
zelo teknile.
Po zajtrku smo se ob 10. uri pridružili
vseslovenski akciji in zapeli Slakovo pesem Čebelar. Pri petju sta nam na pomoč
priskočila Franc Podjed s harmoniko in
pevka Martina Špik. Pridružil se nam je
tudi predsednik KS Bohinjska Bela Bojan
Brglez. Obžalujemo, da nam je dež preprečil skupno medgeneracijsko druženje
in petje z krajani Bohinjske Bele na SIMBIOZA SPREHODU, ki ga izvajamo vsak
petek ob 10. uri Podrojami.
:: Maja Poklukar

Ste za sprehod?

SIMBIOZA SPREHODI PODROJAMI kot medgeneracijsko druženje potekajo vsak petek ob 10. uri ( če je primerno
vreme) in so otrokom iz vrtca v posebno

veselje, krajanom pa spodbuda za druženje in gibanje.
:: Maja Poklukar, vrtec na Bohinjski
Beli

Medeni november in praznični december na OŠ Bled
18. november je na naši šoli dan potekal drugače kot običajno. Po tradicionalnem slovenskem zajtrku, kjer smo poskušali lokalne dobrote, in sicer med, maslo,
mleko ter jabolko, so se učenci odpravili
po različnih dejavnostih. Šestošolci so odšli v Mlino, kjer so obiskali Kmečki muzej. Učenci 7. in 8. razredov so pisali slogane in lepe misli ter sestavljali uganke o
sadju in zelenjavi. Učenci 8. c razreda pa
so kljub dežju odšli na šolsko igrišče, kjer
so s sadjarjem Bojanom Žnidaršičem
premazali debla dreves in jih tako pripravili na zimo. Devetošolci so po kuharskih
knjigah iskali in izpisovali slastne recepte
jabolčnih jedi. Skupina učencev predmetne stopnje je pripravljala korenčkov sok
iz jabolk in korenja. Praznično so zavijali tudi izdelke iz šolskega vrta, ki so jih
ponudili na šolski tržnici (šipkov, sivkin
in metin sirup, smrekovo in kostanjevo
mazilo, zeliščno sol in še in še). Da Plemelj povezuje generacije, smo tudi letos
dokazali s tem, da so naši osnovnošolci
vezli, šivali ter malce poklepetali v družbi
blejskih upokojenk.
Točno ob 10.00 so se tudi naši učenci v
šolski avli pridružili vseslovenskemu pevskemu zboru in zapeli Slakovega Čebelarja.
V tem tednu pa so na razredni stopnji
potekale različne delavnice, saj so naši

najmlajši pekli slastne piškote in kruh,
izdelovali so tudi medene lončke s suhim
sadjem, sušili krhlje, nastalo je veliko lepih voščilnic, panjskih končnic, venčkov
iz slanega testa, iz filca so nastali ovitki za
pametne telefone. Vse te izdelke so učen-

ci turističnega krožka ponudili na adventni stojnici Triglavske tržnice staršem,
občanom in turistom.
:: Učenci in učenke OŠ Bled

Šport

Labodki gojijo tradicijo umetnostnega drsanja na Bledu
Umetnostne drsalke Drsalnega društva Labod Bled so novo sezono tekmovanj v enem najbolj prepoznavnih športov na Bledu začele zelo vzpodbudno. Na
prvem tekmovanju v novi sezoni, Gorenjskem trojnem akslu 15. oktobra v Kranju,
je v konkurenci šestih slovenskih klubov
DD Labod Bled doseglo odličen rezultat.
V svoji kategoriji je Julija Lovrenčič zmagala, Ajda Silič je bila 5., Lana Omovšek
6., Pia Brajlih Novosel 6., Živa Brajlih
Novosel 9. in Trischa Gašperin 9.
Dekleta so takoj začela tudi z mednarodnimi tekmovanji. Na 28. pokalu Zlatega medveda v Zagrebu z udeležbo več kot
desetih držav je Julija Lovrenčič zasedla
10., Lana Omovšek 10., Živa Brajlih Novosel 37. in Pia Omovšek 37. mesto.
Rezultat so še izboljšale na prvem tekmovanju za Evropski kriterij 2017, ki je
26. 11. potekalo v Celju. V konkurenci več
kot 16-ih držav je Lana Omovšek zasedla
odlično 5. mesto, Julija Lovrenčič 6. mesto, Pia Omovšek pa 23. mesto.
Ker so se lani mlade blejske drsalke
iz Drsalnega društva Labod Bled v tem
evropskem pokalu, v katerem sodeluje
134 klubov iz vse Evrope, odlično odrezale, si želijo letos ta uspeh še izboljšati.
Lani sta tako Monika Peterka in Julija Lovrenčič v svoji kategoriji zasedli 2. mesto,
Pia Omovšek pa 4. mesto. Skupno so se
drsalke DD Labod Bled na klubski lestvici
uvrstile na visoko 13. mesto, kar jih v tem
tekmovalnem okviru uvršča v najboljših

10 odstotkov klubov umetnostnega drsanja v Evropi.
Poleg tekmovanj pa je klub dejaven
tudi na organizacijskem področju. 22. in
23. oktobra je bilo na Bledu tekmovanje
Labodji pokal 2016, prvo tekmovanje za
odrasle rekreativne drsalce, ki ga je gostila Slovenija. Tekmovanja se je udeležilo
preko 60 tekmovalcev iz 11-ih držav. Prav
vsi so bili navdušeni nad lepoto Bleda,
gostoljubnostjo domačinov in odlično
izpeljanim dogodkom, zato si želimo, da

tekmovanje postane stalnica v koledarju
in da se ga v prihodnjih letih udeleži še
več tekmovalcev.
Za uvod v veseli december pa so naše
labodke pomagale Vidu Valiču, Zakiju in
Rozi otvoriti Drsališče z razgledom na terasi Kavarne Park. Zahvaljujemo se podjetju Sava turizem d.d., ki je naš dolgoletni podpornik.
:: Barbara Merlak

bronaste medalje ter dve četrti mesti in s
70 točkami premagali Furlanijo - Julijsko
krajino (62 točk), Zgornjo Avstrijo (51,5
točk), Istro s hrvaškim primorjem (45

točk), Benečijo (37 točk) in avstrijsko Koroško (34 točk). Čestitke vsem slovenskim
veslačem!
:: Saša Repe

59. veslaški šesteroboj
Konec oktobra je bila v Limskem kanalu v hrvaški Istri zadnja veslaška tekma
sezone - 59. Šesteroboj.
Nastopili so pionirji in mlajši mladinci 6 pokrajin; avstrijske Koroške, Zgornje Avstrije, Furlanije - Julijske krajine,
Benečije, Istre s hrvaškim primorjem in
Slovenije. Slovenijo so na tekmi pionirk v
dvojnem četvercu zastopale predstavnice
Veslaškega kluba Bled; Pia Gruškovnjak,
Jera Vovk, Ela Bajec in Ruby Čop in prepričljivo premagale konkurenco. Dekleta
so to pot prvič oblekle državne drese in
bile zelo ponosne, s še eno zmago pa
okronale že sicer zelo uspešno letošnjo
sezono! Blejski klub so s 4. mestom v
mlajšemladinski kategoriji enojnih četvercev zastopali še Martin Starič, Matevž
Tonejc, Žiga Brajnik in Isak Žvegelj.
Od 14 tekem se slovenski veslači in veslačice le dvakrat niso zavihteli na zmagovalne stopničke in tako prepričljivo tudi
ekipno premagali konkurenco. Slovenski
čolni so osvojili 4 zlate, 5 srebrnih, in 3
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Varnost

Kurilna sezona se je začela!
V naših stavbah imamo nameščene
različne kurilne naprave. Te se razlikujejo
tako po moči naprave, vrsti goriva ter ali
za gorenje uporabljajo zrak iz prostora ali
ne. Za našo varnost je pomembno tudi ali
je kurilna naprava nameščena v bivalnem
prostoru ali ne. Če naša kurilna naprava
ne stoji v bivalnem prostoru in je varno nameščena v kurilnici, potem moramo biti
pozorni predvsem na naslednje:
• Kurilno napravo moramo redno vzdrževati. Običajno to opravi pooblaščeni
serviser.
• Pri kurilnih napravah na trda goriva
moramo biti pozorni, da pepel odlagamo tako, da ne more priti do požara.
• Kurimo lahko le kvalitetno kurivo in
ne kakršnihkoli odpadkov, plastike ali
odpadnih olj.
• Redno čiščenje dimnika je pomembno. Ob gorenju se na obloge dimnika
sprimejo sajasti delci in ti lahko zelo
zmanjšajo pretok dimnih plinov. Lahko pride do vžiga saj in tudi do požara
objekta. Priporočamo, da dimnik očistimo pred kurilno sezono, ob kurjenju na trda goriva pa je priporočljiva
tudi kontrola stanja dimnika med
samo kurilno sezono in po potrebi
tudi njegovo čiščenje.
• Za gorenje je potreben kisik. V kurilnici bomo zadostno količino zraka za
gorenje zagotovili že s tem, da bo okno
kurilnice priprto ali pa bo za dovod zraka poskrbel dovolj velik zračnik.
Če naša kurilna naprava stoji v bivalnem prostoru, je potrebno poskrbeti tudi
za našo varnost in varnost naših družinskih članov. V kurilnih napravah na plinasta, tekoča ali trda goriva energent gori
s plamenom. Ob tem seveda za gorenje

potrebuje kisik. Novejše kurilne naprave
uporabljajo zrak, doveden po zračniku (ne
uporabljajo zraka iz bivalnega prostora).
Včasih je v prostor lahko vstopalo
dovolj zraka za gorenje že skozi špranje
pri oknih. Novejša okna dobro tesnijo in
praviloma zrak več ne vstopa v prostor.
Tako lahko v prostoru ob dolgotrajnem
gorenju nastane podtlak, ki bo preprečil
odvod dimnih plinov. K temu nam lahko
dodatno pripomore tudi kvalitetna kuhinjska napa, ki iz prostora sesa velike
količine sopare in s tem seveda tudi zraka. V prostoru bo tako lahko ostajal tudi
ogljikov monoksid, ki je brez vonja in ob
njegovem vdihavanju lahko pride do velikih zdravstvenih težav, pa tudi do smrti.
Po podatkih IVZ je od leta 1997 do 2011 v
Sloveniji zaradi nenamerne zastrupitve z
ogljikovim monoksidom (brez samomorov) umrlo skupaj 197 oseb.
Da se takšnim nevarnostim ognemo,
je potrebno v bivalne prostore, kjer imamo nameščene takšne kurilne naprave,
ki jemljejo zrak iz prostora, namestiti javljalnike ogljikovega monoksida (CO). To
je po predpisih potrebno storiti najkasneje do 1.1.2017, najbolje pa je, da to storimo
pred pričetkom kurilne sezone. Ob tem
priporočam, da kupimo kvaliteten javljalnik, saj je od njega odvisna naša varnost.
Javljalnik mora ustrezati standardu SIST
EN 50291 -1 (Evropski standard za električne naprave za odkrivanje ogljikovega
monoksida v gospodinjstvih). Opozorim
naj vas, da je nekatere javljalnike Zveza
potrošnikov Slovenije po testiranju označila kot nevaren proizvod (ob povečani
koncentraciji CO se niso aktivirali) in priporočamo vam, da takšnih javljalnikov ne
kupujete, četudi so poceni.

Življenjska doba javljalnikov je navedena na ohišju javljalnika, običajno je to
10 let od namestitve.
Javljalnik naj bo v prostoru, kjer je
kurilna naprava, namestimo ga na strop,
nikakor pa ne tik nad kurilno napravo. V
spalnicah je najprimernejše javljalnik namestiti na steno v višini glave. V kopalnici
javljalnika ne nameščamo in ga je bolje
namestiti v sosednjem prostoru (na primer v hodniku).
Če se nam javljalnik ogljikovega monoksida sproži, ga nikakor ne smemo
ugasniti in pospraviti v predal. Potrebno
je narediti naslednje:
• Družinske člane opozorimo, naj zapustijo prostor;
• Odpremo okna in vrata ter prezračimo stanovanje;
• Ugasnemo kurilno napravo (če je to
možno) oziroma v kurilno napravo ne
nalagamo kurjave;
• Obvestimo serviserja;
• Obvestimo dimniško službo;
• Ne vstopamo v prostore, dokler nevarnost ne mine.
Če je naše stanovanje v večstanovanjski stavbi, je potrebno obvestiti tudi gasilce na 112.
:: Jakob POR

GRILL

BEST WESTERN PREMIER HOTEL LOVEC | LJUBLJANSKA 6, BLED | T: (04) 620 41 26 | E: RESERVATIONS@KOMPAS-LOVEC.COM

Oglasi

SREČNO IN ZDRAVO
NOVO LETO 2017
Vabljeni v pizzerijo Gallus
vse dni v tednu
od 11h do 23 h
TC Bled
T: 04 57 432 99
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Jesenice, telefon: 04 586 24 16

Lesce, telefon: 04 531 89 34

Tudi očala
so lahko
novoletno
darilo!

DO NOVIH KOREKCIJSKIH OČAL
Z NAROČILNICO VSEH OKULISTOV
V SLOVENIJI,
LAHKO TUDI BREZ DOPLAČILA!

ŽELIMO VAM VESELE
BOŽIČNE PRAZNIKE IN
DOBER VID V LETU 2017

Vesele božične
praznike in
vse dobro
v novem letu 2017.

25let

POGREBNE STORITVE

NOVAK
Anton Novak d.o.o.
Hraše 19, Lesce

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom
velika izbira krst in žar
ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bled, Gorje, Radovljica in
Bohinj.

Srec1n7o!
20
v

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412
041 655 987
040 887 112
Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke
in aranžmaje ter aranžiranje daril.

SREČNO 2017
mojadežela

1

Oglasi
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potovalno izletniški center

VIDETI
DOBRO

Želimo vam vesele praznike.
V novem letu 2017 pa
veliko sreče, sanj in
nepozabnih potovanj!

Izkoristite ULTRA FIRST MINUTE popust
za zgodne prijave do konca januarja!

TAXI NON-STOP 031 205 611
Ljubljanska c. 7, Bled t: 031 321 122 www.bledtours.si

že od 9.390€

5 let podaljšanega jamstva
5 let brezplačnega rednega servisa
1 leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja
Paket zimskih pnevmatik**

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje
5 let podaljšanega jamstva,
5 let brezplačnega rednega
servisa ter obvezno in kasko
zavarovanje za prvo leto. 5 let
jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano
jamstvo za 3., 4., in 5. leto
ali 100.000 km, karkoli se
zgodi prej. Brezplačni redni
servis velja 5 let ali 100.000
km, karkoli se zgodi prej. Več
informacij o ponudbi, nakupu
in pogojih nakupa je na voljo
na renault.si.
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ALPSKA C. 43, 4248 LESCE
Popolna darila
v obliki
DARILNIH BONOV
Wellness centra Živa

Razvajanje v
Wellnessu Živa
Razveselite svoje najbližje z dragocenimi
trenutki sprostitve in nepozabnimi doživetji
Wellness center Živa - Hotel Golf
Cankarjeva 6, 4260 Bled, T: 04 579 1702 , E: ziva@hotelibled.com

SREČNO 2017!

