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Obnova Rečiške se nadaljuje
Občina Bled s sofinanciranjem države celovito obnavlja Rečiško cesto skupaj z vso infrastrukturo pod njo. Maja in junija je
velike zastoje pri delu povzročal dež, celotno območje Rečice pa
ima tudi zelo visoko talno vodo, ki še dodatno otežuje delo. Eden
najbolj zahtevnih zalogajev je prečkanje betonskega škatlastega
prepusta po katerem teče večina zalednih vod s Poljšice, območja Lipa in Elmonta … Kako zahtevna so dela, lahko vidite na
fotografiji, ki jo je posnel Franci Pavlič, vodja projekta z Občine
Bled.
Obnovitvena dela na rečiški cesti so fazno nadaljevanje gradnje Severne razbremenilne ceste v petih sklopih. Regionalna
cesta je sicer zaprta za ves promet, obvozi za Pokljuko so urejeni
po avtocesti preko Lipc. Lokalno so urejeni obvozi za domačine,
pri čemer je potrebno upoštevati spremenjeno prometno signalizacijo, zlasti skozi Podhom.
:: RP
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Aktualno

Spoštovane občanke in
občani,
sredi poletja ne morem drugače, kot
da se ponovno dotaknem naše najpomembnejše gospodarske panoge, tj. turizma. Čeprav sem po prejšnjem uvodniku prejel očitek, da se vse preveč vrti okoli
tega. Pozdravljam in podpiram tudi druge gospodarske panoge. Na Bledu imamo
tudi v drugih sektorjih pomembna in
uspešna podjetja. Nekatera s sedeži v drugih občinah pa imajo naše ime samo sposojeno in so prav tako ambasadorji Bleda,
kjerkoli se s svojo blagovno znamko pojavijo. Vsak se trudi po svojih močeh za
čim boljši uspeh pri svojem poslovanju in
nagovarjanju trga. Do tega imamo v svobodnem gospodarstvu vsi pravico.
Z isto željo po zaslužku, nekateri pa
vsaj po dostojnem preživetju, se znajdejo tudi številni turistični delavci na Bledu
vsako sezono. Poleg njih pa še ponudniki raznih storitev, ki so s tem povezane.
Roko na srce jih okolje pri tem vedno ne
razume in podpira. Na eni strani moram
samokritično ošvrkniti državne in občinske organe, na drugi strani pa so to posamezniki in skupine, ki jim ravno tako ne
ustreza, da je na Bledu poleti več gneče,
ponoči pa bolj glasno in včasih prekomerno veselo. Zato pogosto obstajajo konflikti med domačini in sezonskimi stanovalci
na eni strani ter gosti in njihovimi gostitelji na drugi.
Dejstvo je, da je izrazita turistična sezona omejena na nekaj tednov, optimisti
pa bi morda celo delili mnenje, da na nekaj mesecev. In v tem obdobju leta je potrebno poskrbeti zase, za svojo družino,
za zaposlene, da preživijo tudi sušne me-

sece leta. Razni predpisi pa praviloma te
izrazite sezonskosti ne upoštevajo dovolj.
Zato mnogi s svojimi dejavnostmi in poslovanjem hodijo po robu in se znajdejo
po svoje tako ali drugače. Z zakonskimi
luknjami ali brez njih. Z ustreznimi dovoljenji ali brez njih. Velika stopnja tolerance vseh deležnikov je bila na mestu
ravno zaradi socialnega in gospodarskega
vidika.
Očitno pa ta toleranca ne obstaja pri
posameznikih in skupinah, za katere je to
moteče. Zato izvajajo nasprotne pritiske
na državne in občinske organe, ki pa na
koncu dneva vendarle morajo skrbeti za
spoštovanje predpisov. In tako se je letos
prav na začetku sezone zgodilo, da je iz
blejske ponudbe izginila marsikakšna
popestritev. Npr. šotor v Zaki, labodji
čolni, manj je supov, pa še kakšen drug
stol, miza ali ležalnik je bil umaknjen.
Razočarani gostje in uporabniki se seveda spet v prvi vrsti obračajo na občino,
kaj se dogaja. Kakšna kriminalna dejanja
vendar preganjamo?! Kaj se je zgodilo s
posameznimi ponudniki, da so zginili z
jezerske obale?
Uraden odgovor občine je, da spoštujemo lastne predpise. Neuradnega pa lahko razberete zgoraj med vrsticami, ki jih
pišem tudi s podporo večine svetnikov, ki
so se na to temo pred nekaj dnevi neformalno zbrali na posvetu in izrazili svoja
mnenja. Sklenili smo predvsem dvoje: da
so svetniki večinsko med seboj enotni in
enotno podpirajo tudi delo župana oziroma občine ter da bodo še v tem mandatu,
po možnosti pa že do druge sezone, poskrbeli, da se določene omejitve, za katere je pristojna občina, sprostijo. Občinski
upravi so naložili, da nemudoma pripravi
paket sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta ter drugih odlokov, ki bodo še bolj upoštevali sezonski
turistični značaj Bleda. Na ta način bomo
sprostili nekatere pogoje za delo, morda
drugim pa tudi zavezali očitno nevoščljive
jezike.
:: Vaš župan Janez Fajfar, tokrat posebej s sodelovanjem večine
občinskih svetnikov
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Carigrajski patriarh
na Bledu
Carigrajski patriarh Bartolomej I je
bil v soboto, 16. julija, na zasebnem obisku na Bledu. Na gradu ga je sprejel župan Janez Fajfar, na otoku pa župnik dr.
Janez Ferkolj.

Je "prvi med enakimi", ker so pravoslavne cerkve avtokefalne, kar pomeni
vsaka zase, v bistvu pa je neke vrste pravoslavni papež, na čelu 300 milijonov
vernikov. Kot je slišati, je bil nad Bledom
navdušen.
:: RP

Darilo Bledu
Na občini sta se oglasila priznana kitajska slikarja Cheng Yun Zhong in Zhao
Wenjie ter nam podarila dve svoji sliki.
Očitno, da kdor da, tudi kaj dobi, saj smo
pred kratkim našemu veleposlaništvu na
Dunaju poklonili sliko Bleda, kot lahko
preberete tudi v teh novicah.
:: Janez Fajfar

Občinske novičke

Petrol bo skrbel za večjo energetsko učinkovitost blejskih šol in vrtca
Petrol, širši javnosti poznan predvsem
kot naftni trgovec, se v zadnjih letih pojavlja tudi kot ponudnik celovitih energetskih rešitev tako na področju energetike,
infrastrukture, objektov in okolja v celoti.
Omenjena področja so zanimiva predvsem za občine in širši javni ter storitveni
sektor, saj ima učinkovita raba energije z
jamčenjem prihrankov takojšnje in neposredne finančne učinke.
Sodelovanje Občine Bled in Petrola se
je vzpostavilo s podelitvijo koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe
dobave, postavitve, vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2012 za pogodbeno dobo
15 let s kombinacijo sredstev zasebnega
partnerja (Petrola), državne subvencije, ki
jo je pridobila občina, ter njenih lastnih
sredstev.
Že v prvem letu je bil prihranek električne energije 30 %, sedaj pa se doseženi prihranki gibljejo okrog 40 %, kar
pomeni letno zmanjšanje emisij CO2 za
126 ton.
V letu 2013 se je pričelo 10-letno sodelovanje med Petrolom in Sava Turizmom,
ki ima v lasti večino hotelov v centru
Bleda. Pri tem je tvorno sodelovala tudi
Občina Bled, del pogodbe o zagotavljanju
prihrankov in obratovanju energetskih
sistemov objektov obsega namreč tudi
izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja,
s katerim se s toploto oskrbuje 11 objektov: sedem hotelov družbe Sava Turizem,
dva objekta Občine Bled (Športna dvorana Bled, Občina Bled) in Trgovski center
Bled.
Poleg zamenjave energenta (pred izgradnjo sistema je bil primarni energent
v Savinih hotelih pretežno ekstra lahko
kurilno olje, sedaj je 96 % toplote proizvedeno iz zemeljskega plina in 4 % iz
elektrike preko toplotnih črpalk) je cena
toplote iz tega sistema najmanj 10 % nižja. Skupni letni prihranki znašajo 678
MWh oz. 580 ton CO2.
Tudi Občina Bled je v preteklih letih veliko vložila v svoje objekte, tudi na
področju energetske učinkovitosti, pri
čemer je uspešno črpala različne razpoložljive finančne pomoči in subvencije.
Energetska obnova Osnovne šole dr. Josipa Plemlja je potekala v okviru projekta
REAAL (Renewable Energy Across the
Alpine Land) in se sedaj skoraj popolnoma ogreva s pomočjo novih toplotnih črpalk voda – voda, na strehi je nameščena
sončna elektrarna. Kotlovnica v POŠ Ribno je obnovljena z lastnimi sredstvi Občine Bled. Vrtec Bled je v celoti obnovljen
s pomočjo državnega finančnega mehanizma LS-1. Ogreva se s toplotno črpalko

Ob podpisu koncesijske pogodbe za energetsko upravljanje objektov osnovne šole in vrtca
ter pogodbeno oskrbo z energijo so se zbrali vsi odgovorni. Pomembno pa bo tudi ozaveščanje uporabnikov, otrok in zaposlenih, za večjo energetsko učinkovitost in prihranke.

voda – voda, kot vršni vir služi zemeljski
plin. Neobnovljena je ostala samo kotlovnica v POŠ Bohinjska Bela, ki pa je popolnoma dotrajana.
Vgrajena nova in obstoječa oprema
zahteva skrbno vzdrževanje, spremljanje
in ustrezne nastavitve parametrov obratovanja, saj se v nasprotnem primeru ne dosegajo zadovoljivi prihranki in posledično
ustrezni finančni učinki. Zato se je Občina Bled odločila, da to skrb prenese na
pogodbenega partnerja. V aprilu letos je
bil izveden javni razpis za podelitev koncesije za energetsko upravljanje objektov
in pogodbeno oskrbo z energijo v javnih
objektih Občine Bled, za pogodbeno dobo
10 let. Ta se je zaključil s podpisom koncesijske pogodbe z izbranim izvajalcem,
družbo Petrol d.d., v okviru katere se bo
vgradila vsa potrebna dodatna oprema s
pripadajočimi deli tako, da bodo v celoti
izkoriščene vse prednosti že postavljenih
novih naprav.
V OŠ prof. dr. Josipa Plemlja se v sklopu prenove zamenja predimenzioniran in
dotrajan plinski kotel, enako v vrtcu, kjer
se vgradi še dodatna oprema za optimalno delovanje obstoječe toplotne črpalke.
Kotlovnica na Bohinjski Beli se obnovi v
celoti, pri čemer se kot nov energent uporablja UNP, v Ribnem pa se v kotlovnico
vgradi dodatna regulacijska oprema.
Sedanja raba primarne energije v

objektih se z uvedbo navedenih ukrepov
zmanjša za 175 MWh oz. 36 %. Petrol kot
koncesionar jamči za dosežene izkoristke
kotlov in toplotnih črpalk ter hkrati prevzema odgovornost za tekoče vzdrževanje
in upravljanje ogrevalnih virov. Ogljični
odtis se zmanjša za 37 ton CO2.
Učinki projektov so rezultat celovitega
pristopa k energetski obnovi vseh sistemov in vzpostavitve učinkovitega energetskega upravljanja ter dobrega sodelovanja
vseh udeležencev javnega in zasebnega
partnerja. Vsi navedeni projekti temeljijo
na uspešnem medsebojnem sodelovanju
vseh udeležencev oz. javnega in zasebnega partnerja. Vsebinsko pa temeljijo na
celovitem pristopu v najširšem smislu
(proizvodnja, distribucija, učinkovita optimizacija vseh sistemov preko vzpostavljenega sistema upravljanja). Sinergija
vseh učinkov se neposredno kaže v doseganju visokih prihrankov v rabi energije.
:: Petrol d.d., Občina Bled

Z naslovnice

Špela Perše
V slovenski olimpijski odpravi za Rio
je tudi mlada Blejka, Špela Perše iz Dindola. Plavalka Gorenjske banke Radovljice bo nastopila v daljinskem plavanju na
10 km. Dan pred začetkom iger bo napolnila 20 let. Vso srečo!
:: RP
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Hospic

Nov računalniški center

Star pregovor pravi, da za dežjem vedno posije sonce. Vemo
pa tudi, da sonce ne sije dolgo in še kako hitro se zgodi, da ga zagrnejo viharni oblaki. Tako tudi v družino nenadoma vstopi nov,
nepovabljen član. Pride kakor vihar vseh viharjev. Butne skozi
zaprta vrata in v trenutku skali družinsko srečo. Rak.
Na tak dan ima marsikdo občutek, da pada v črno jamo, iz
katere ni izhoda. Zrak je napolnjen z mnogo vprašanji, razočaranjem ter hudo bolečino pri srcu. Po šoku pa ledena tišina. Ne
veš, kaj bi. Telo je otrplo, noge so težke, a treba je vstati, sprejeti
usodo in se boriti.
S takšnimi in podobnimi zgodbami se vsakodnevno srečuje
Slovensko društvo hospic, nevladna humanitarna organizacija,
ki podpira ljudi v stiski, v času nemoči ob sprejemanju življenjske resnice, da se bližnjemu življenje izteka. Društvo po vsej
Sloveniji nudi sočutno celostno oskrbo umirajočim in njihovim svojcem na domu, v bolnišnici ali domu za ostarele in po
smrti nadaljuje s podporo žalujočim otrokom, mladostnikom in
odraslim. Na območju gorenjskega odbora mesečno izvajamo
skupino za samopomoč odraslim v procesu žalovanja, kreativno
delavnico za žalujoče otroke in mladostnike, v mesecu oktobru
organiziramo tridnevni tabor Levjesrčni za žalujoče otroke iz celotne Slovenije.
Žal se je društvo moralo lansko leto zaradi finančnih problemov odpovedati edini slovenski Hiši hospica. Zbiranje donacij
za njeno delovanje je preseglo moči društva, saj je država hišo
financirala le 20-odstotno. Vsa donatorska sredstva smo potrošili za delovanje hiše in se zaradi tega tudi v letošnjem letu znašli
v hudi finančni krizi.
Hišo hospica na Hradeckega 22 v Ljubljani je ljubljanski župan, ko Slovensko društvo hospic ni zmoglo več plačevati visoke
najemnine, prodal ljubljanskim lekarnam, ki so ustanovile zavod Ljubhospic, v okviru katerega hiša zdaj deluje. V njej imajo
prednost ljubljanski bolniki, za razliko od prej, ko so bili v okviru
Slovenskega društva hospic bolniki iz vse Slovenije v hišo hospica enakopravno sprejeti.
Slovensko društvo hospic, ki zajema vso Slovenijo, pa še vedno deluje na terenu, kot je opisano v drugem odstavku. Hiše
trenutno res nima, ima pa še vedno sočutno srce za ljudi v stiski.
Njegova predsednica od leta 2014 je Renata J. Roban. Ubada se z
rdečimi številkami, ki jih je prinesla hiša, in kljub obljubam države že eno leto zaman čaka s sodelavci in prostovoljci na razpis
za delovanje ustanove, kot je hiša. Vizija društva je namreč še
vedno sprejem najtežjih bolnikov v celostno oskrbo ne le doma
ali v domu za ostarele, ampak tudi v novi hiši na drugi lokaciji.
V slovenski družbi je ob podpori številnih posameznikov in
odgovornih zmagala filozofija hospic. Ta želi nuditi skrb prav
vsakomur v njegovem zadnjem obdobju življenja in podpreti
njegove svojce v stiskah, ki jih prinaša umiranje najdražjih, ter
sočutno prehoditi del poti žalovanja z odraslimi, mladostniki in
otroki. Vsakdo si zasluži hospic podporo ali oskrbo.
Vaše finančne podpore je društvo zdaj in je bo tudi v prihodnje potrebno, zato vas vabimo, da nas ne samo podprete,
ampak tudi pokličete, če se boste znašli v stiski zaradi bolezni,
umiranja svojcev ali žalovanja.

V Splošni bolnišnici Jesenice je ponovno kar nekaj novosti.
Bolnišnica ima nov računalniški center in nov PACS (Picture
Archiving and Communication System) ter RIS (Radiology Information System) sistem.
Po nesreči, ki nas je doletela jeseni leta 2015, ko nam je obstoječo strežniško sobo v času gradnje novega urgentnega centra zalil deževni naliv, so se začeli pogovori o novih ustreznih
prostorih.
Po ogledih možnih novih prostorov smo izbrali lokacijo v kleti bolnišnične stavbe v vzhodnem traktu, kjer se je pred začasno
kuhinjo nahajalo skladišče živil. Zadovoljni smo z novo pridobitvijo, saj so bili stari prostori že pred nezgodo neprimerni, nov
računalniški center pa ustreza vsem standardom glede varnosti
ter podvojenosti sistemov za neprekinjeno napajanje in hlajenje.
Po pridobitvi celotne projektne dokumentacije in izvedbi postopkov javnih naročil se je gradnja začela 10. 3. 2016 in je potekala do 5. 5. 2016, ko je bila izvedba strežniške sobe zaključena.
Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela so znašala 50.445,40
EUR z DDV-jem, vgrajena oprema 54.629,75 EUR z DDV-jem.
V novem računalniškem centru je:
1. inštalirano ter nastavljeno novo komunikacijsko vozlišče za
48 optičnih ter 72 UTP (bakrenih) povezav.
2. postavljena nova komunikacijska, strojna ter programska
oprema, potrebna za delovanje novega PACS (Picture Archiving and Communication System) ter RIS (Radiology Information System) sistema.
Sistem je dizajniran za naslednjih 5 let. Skupna vrednost investicije je cca 517.000 EUR, od tega je Ministrstvo za zdravje
prispevalo 300.000 EUR.
Na radiološkem oddelku imamo nove diagnostične postaje
za radiologe (4), digitalizator ter zapisovalnik DVD-jev, v skupni vrednosti cca 112.000 EUR. Investiralo je Ministrstvo za
zdravje.
:: Splošna bolnišnica Jesenice

Telefonska številka: 051 416 421
Št. računa: SI56 0510 0801 0047 155,
sklic: SI00 161016-4240
:: Mira Stušek, OO Gorenjska
Letošnja sobota na pravkar končanih Blejskih dnevih. Foto: Črt Slavec.

Aktualno

Številne dejavnoti blejskega medgeneracijskega centra
Prvo polletje je že za nami in dejavnosti v okviru blejske enote Medgeneracijskega centra Gorenjske so se zaključile. V prvih sedmih mesecih smo izvedli
27 programov, od tega enajst daljših, s
trajanjem po 30 ur. V naše programe je
bilo v prvem polletju skupaj vključenih

783 udeležencev. Tudi program S'M NA
POČITN’CAH, ki smo ga izvedli v sodelovanju z društvom Blejski mladinski
center, je bil zelo dobro obiskan. Na dvanajstih delavnicah smo imeli 138 udeležencev.
Za jesen že pripravljamo pester pro-

Uspeh na igrah!
Letošnje enajste državne ženske
kmečke igre so se odvijale v Škocjanu
na Dolenjskem. Članice Društva žena in
deklet na vasi občin Bled in Gorje smo
sestavile ekipo treh tekmovalk. Zastopale
so nas Maja Ambrožič, Helena Svetina in
Vilma Beguš, ostalih petnajst udeleženk
pa je z bučnim navijanjem spodbujalo
tekmovalke. Prijavljenih je bilo šestindvajset ekip iz Slovenije. Naše tekmovalke so bile zelo uspešne in so se uvrstile v

finale osmih ekip. Na koncu tekmovanja
so zasedle prvo mesto in osvojile priznanje in pokal, ki ga podeljuje Zveza kmetic
Slovenije. Naslednje igre organizira zmagovalno društvo, kar pomeni, da naj bi
tekmovanje organiziralo naše društvo. To
bo predstavljalo velik zalogaj za nas. Že
vnaprej se priporočamo občinama Bled in
Gorje za pomoč in sodelovanje.
:: Marija Pazlar

gram. Izvedli bomo 18 tečajev oziroma
delavnic, med katerimi bodo brezplačne
delavnice, kot so trening sproščanja, plesi
v krogu, poslikava panjskih končnic, slikarski tečaj, kulinarične delavnice z Matejo Reš, začetni zeliščarski tečaj, enkratna
zeliščna predavanja, tečaj notranji dotik,
energetska samopomoč, umska vadba in
krepitev spomina, možganski izzivi in
predavanje o odškodninskem pravu, ter
plačljive dejavnosti, kot so vadba za hrbtenico, 12-urni tečaj samoobrambe in začetni tečaj mozaika.
Izvajali bomo tudi subvencionirane
jezikovne tečaje.
Prijave zbiramo do 26. 9. 2016
na hpremrl@gmail.com oz. tel. št.:
031238824. Več informacij dobite na
hpremrl@gmail.com oz. FB-strani:
http://www.facebook.com/blejski.medgeneracijski.projekt
Vsem udeležencem želimo lepe počitnice.
Vabljeni v našo družbo jeseni!
:: Hana Premrl, koordinator Medgeneracijskega centra Gorenjske, Enota Bled, foto: Peter Jereb

Spominska slovesnost
na Vodiški planini
Združenje borcev za vrednote NOB
Radovljica vabi v soboto, 6. avgusta 2016,
na spominsko slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona in
prazniku Občine Radovljica. Spominska
slovesnost s kulturnim programom bo ob
11. uri pri Partizanskem domu na Vodiški
planini (Jelovica).

Za dolgoletno prizadevno delo v organizaciji Zveze borcev bosta podeljeni
plaketi Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije dvema članoma Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica.
:: Združenje borcev za vrednote
NOB Radovljica
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Slovo od Rečičana Vilija Lebana
Letošnjega 9. julija smo se poslovili
od 84-letnega Rečičana Vilija Lebana.
Vili je bil rojen na Primorskem. Kot
16-letni mladenič je prišel na Gorenjsko
iskat službo. Delo je našel najprej v Soteski na žagi, nato v Železarni na Jesenicah,
kjer je ostal do upokojitve. S pridnima
rokama je vsako delo vestno opravljal.
Ustvaril si je družino in na Rečici lastno
stanovanje.
Sovaščani smo ga imeli radi. Za vsakogar je imel prijazno besedo in vsakomur
je rad pomagal.
Poleg gospe Mince je veliko let skrbel
za urejeno zunanjost kulturnega spome-

nika, cerkve sv. Andreja na Rečici. Sodeloval je pri vseh organizacijah lokalnih semnjev ob cerkvi, kjer se je vsakokrat zbralo veliko Rečičanov in tudi drugih obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice. Lepo je
bilo sodelovati z njim. Z vsakim se je rad
pogovarjal. Obujal je spomine na otroštvo
v domačem Lokavcu, na mladost, ki jo je
preživljal na Gorenjskem ob težkem delu,
bil je ponosen na svojo družino. Rad se je
vračal v rodni kraj, obiskoval je znance in
prijatelje iz mladih dni.
Letošnje leto mu težka bolezen ni
prizanesla. Z žalostjo jo je sprejel, bal se
je živeti z njo v prihodnjih dneh. A to ni

trajalo dolgo. Tako si je tudi želel. Slovo
je bilo hitro, nenadno, nepričakovano in
brez slovesa. Za njegovo družino in nas
vse.
Rečičani smo ga spoštovali in imeli
radi. Hvaležni smo mu za vsa njegova
dobra dela, prijaznost, skrbnost in nesebično pomoč.
V velikem številu svojcev, sorodnikov,
Rečičanov, znancev, prijateljev od blizu in
daleč smo se na blejskem pokopališču poslovili od dragega Vilija.
Ostal nam bo zgled človeka, ki ga je
vredno posnemati.
:: Tončka Ferjanova in Rečičani

Folklorno društvo Bled na gostovanju v Makedoniji
Junija smo se člani FD Bled odpeljali
na skoraj enotedensko turnejo v Makedonijo. V Skopju nas je toplo sprejela predsednica Slovenskega združenja France
Prešeren Anastazija Ribarski. Obiskali
smo 1066 m visoko goro Vodno nad Skopjem. Z gore je lep razgled na Skopje in
okolico.
V Skopju smo na povabilo Slovenskega združenja France Prešeren nastopili na
svečani prireditvi v počastitev 25. obletnice samostojnosti Slovenije. Na proslavi so
poleg nas nastopili še pevski zbor France
Prešeren iz Skopja in oktet Castrum iz Ajdovščine. Proslave se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije v Skopju
Branko Rakovec.
Iz Skopja smo se odpeljali na Ohrid,
na I. festival »Slovenija na Ohridu«, kjer
smo se priključili povorki, v kateri so bile
zbrane vse nastopajoče skupine. Povorka
je potekala vzdolž ohridske obale in se je
zaključila na letnem prizorišču Dolni Saraj. Sledila je uradna otvoritev festivala
s kratko predstavitvijo skupin. Vsepovsod
nas je veselo pozdravljala množica turistov in domačinov in ni jih bilo malo, ki
so se hoteli z nami tudi slikati. Na festiva-

lu so sodelovali pevski zbori, mažoretke
in folklorne skupine. Sodelovalo je 590
nastopajočih, 21 različnih skupin, 17 slovenskih mest in vsi mi smo pridali svoj
delček v mozaik uspešne predstavitve
naše Slovenije na Ohridu, balkanskem
biseru. Hvala organizatorjem festivala,
še posebej predsedniku festivala Zoranu

Prva dela na Mrakovi domačiji v Rečici
Mrakova domačija na območju Rečice pri Bledu je ena izmed redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja, kjer sta se ohranila tako tradicionalen način gradnje kmečkih hiš kot celotna
zasnova notranjih prostorov. Zaradi prepoznavnih elementov in
ohranjenosti celotne strukture domačije je bila Mrakova domačija razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Konec
meseca junija 2016 so se začela prva dela, ki bodo vodila v prenovo in oživitev omenjene domačije. Projekt poteka kot sodelovanje med Občino Bled, Gorenjskim muzejem Kranj, Zavodom
za varstvo kulturne dediščine OE Kranj, Muzejskim društvom
Bled in Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Prvi sklop našega dela je potekal od 22. do 29. junija 2016.

Strezovskemu, izvršnemu direktorju Alešu Breznikarju, koordinatorki festivala
Tadeji Rozman, udeležencem festivala in
vsem, ki so poskrbeli za čudovito vzdušje, dobro počutje in lepe spomine, ki jih
bomo še dolgo podoživljali.
:: Tatjana Svete

Kultura I Mladi
Zajemal je temeljito čiščenje notranjih prostorov hiše: čiščenje,
prepoznavanje in pregledovanje predmetov, popis inventarja ter
zbiranje informacij o domačiji in njenih lastnikih. Pri tem so sodelovali predsednik Muzejskega društva Bled Srečo Vernig, člani
Muzejskega društva Bled, Irena Mazi, Matjaž Mazi in Iva Mohar,
domačinka Marjana Dacar ter študentke Oddelka za etnologijo
in kulturno antropologijo FF UL Sindi Časar, Sara Bertalanič in
Tara Milčinski. Spomine na nekdanje lastnike, Franca, Minco in
Katrco Slivnik, so nam zaupali sosedje Pavla Zupan, Olga Kneževič ter Franc in Vida Papler z Rečice. Potek dela sta koordinirali mag. Tatjana Dolžan Eržen iz Gorenjskega muzeja Kranj
in asist. Ana Vrtovec Beno iz Oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo FF UL. Vsem, ki so nam kakorkoli pomagali, se
iskreno zahvaljujemo za njihov čas, voljo in pomoč!
Vse, ki bi radi delili svoje spomine na družino Slivnik in
Mrakovo hišo ali nam ponudili pomoč pri zbiranju gradiva (fotografij, predmetov, drugih informacij), vabimo, da to javijo ali
predsedniku Muzejskega društva Bled Sreču Vernigu (sreco.vernig@kovinska-bled.si ali 041 767 293) ali kustosinji mag. Tatjani Dolžan Eržen (tatjana.erzen@gorenjski-muzej.si ali 04/ 201
39 61) ali Ani Vrtovec Beno (ana.beno@ff.uni-lj.si ali 031/ 862
102). Za vso pomoč in informacije se vam že vnaprej zahvaljujemo!
:: Ana Vrtovec Beno, foto: Matjaž Mazi

BEREM * BEREŠ * BERIMO SKUPAJ
letos že štirinajstič zapored vabi na

PREDŠMARNI VEČER
v nedeljo, 14. avgusta 2016,
ob 20. uri na Mlinem
Na predvečer Velikega šmarna, ki je na Mlinem poseben praznik, vam bomo v večernem odsevu jezera brali poezijo in prozo
ustvarjalcev, katerim je Bled vir ustvarjalnega navdiha.
Naj vas lepota slovenske besede in čar poletne noči spet združita v pletnah!
Ne pozabite tople obleke! V primeru slabega vremena bo prireditev preložena! (obvešča Radio Triglav)
Zahvala pletnarjem, kolektivu Gostišča Mlino – posebno
Gregorju, Društvu žena na vasi – Sonji, Občini Bled, vsem bralcem, pripovedovalcem in poslušalcem za obisk
Nasvidenje!
:: Ana Marija Kovač

Delo BMC
Blejski mladinski center deluje že od leta 2009, v tem času
ga je obiskalo okrog 3000 mladih, zamenjalo se je že kar nekaj
generacij. Letos smo z marcem dobili zaposlitev preko javnih
del, zato smo zelo veseli, da še vedno lahko delamo za mlade in z
mladimi. Aprila smo imeli na obisku Majo Novak, ki je predstavila Sejšele, Radovan Jokanović nam je povedal veliko koristnega o korenini svetlobe, veliko otrok nas je obiskalo na kreativni
delavnici Lutka iz cunj in Grebenčkanje, kjer preko grebenov
tkemo zapestnice, maja nas je obiskala ajurvedska zdravnica B.A.M.S. Monica Mohan, ki nam je predstavila ajurvedo. Z
medgeneracijskim centrom smo skupaj organizirali tudi dobrodelni žur za otroke, kjer smo zbrali veliko namiznih iger in tako
otroke presenetili z lepimi darili. Z Mihaelo Zalokar smo imeli
koristna predavanja o pomenu zdrave hrane ter načinu vrtnarjenja po biodinamiki. Katarina Žnidar nas je preko okusov in
preko slik popeljala po Kolumbiji. Ko se je končala šola, pa smo
skupaj s Hano iz medgeneracijskega centra pripravile zanimiv
počitniški program S'M NA POČITN'CAH.
Priznamo, da je mlade dandanes zelo težko privabiti na razna dogajanja, ki jih pripravljamo v mladinskem centru, zato
smo aprila obiskali gorjansko šolo, maja pa blejsko. Tako lažje
pripravimo program in popestrimo tisti prosti čas, ko ni šole.
Jeseni pripravljamo kar nekaj zanimivih projektov: brezplačno
španščino za otroke, brezplačni tečaj samoobrambe za mladino,

tečaj orientalskega plesa, fly box, gledališke delavnice za otroke
in mladino … in še in še.
V Blejski mladinski center vabljeni tudi vsi tisti, ki želite
kakorkoli sodelovati ali delati v programih za otroke in mlade.
Pokličete me lahko na telefonsko številko 040 429 941, da se
dogovorimo o možnostih sodelovanja. Vaših idej, vaše družbe in
pomoči bomo veseli mi in naši obiskovalci!
:: Jasmina Djordjevič

Letovanje gasilske mladine iz občin
Bled in Gorje
V deževnem nedeljskem jutru 3. julija se je pred osnovno
šolo na Bledu zbralo 41 mladih gasilk in gasilcev iz občin Bled
in Gorje ter se v spremstvu mentorjev odpeljalo na tradicionalno
letovanje v Savudrijo.
V kampu Veli Jože v Savudriji nas je pričakala ekipa, ki nam
je postavila tabor. Med sedemdnevnim letovanjem smo poleg
kopanja izvajali tudi številne druge aktivnosti: imeli smo spoznavni večer, športne igre, vsak večer smo postavili večerni kino
… Izvedli smo tudi pravo tekmovanje v orientaciji s petimi kontrolnimi točkami. Manjkala ni niti gasilska šola, kjer so mladi
pridobili znanje iz bronaste, srebrne in zlate preventivne značke, pa tudi tradicionalnega izleta ne smemo pozabiti, odpeljali
smo se v Umag.
Na letovanju so nas obiskali predsednik GZ Bled – Bohinj
Jože Smole, poveljnik GZ Bled – Bohinj Viktor Dovžan, strokovna delavka Tina Golja, župan Občine Bled Janez Fajfar, podžupan Občine Bohinj Jože Sodja, direktor občinske uprave Občine
Bohinj Miro Sodja, Občino Gorje je zastopal Jaka Por (občinski
svetnik in predsednik PGD Podhom) in predsednik PGD Ribno
Damjan Mulej. Obdarili so nas z evrokremom in bomboni.
Naši gostje so se počasi že odpravljali, ko sta dva izmed njih
prekršila pravilo, ki že vsa leta velja v taboru, in sicer da se iz tabora in v tabor ne sme pod ali čez vrv, ki ograjuje tabor. In kazen?
Preteči sta morala en krog okoli tabora, otroci pa so ju veselo
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spodbujali. Imeni naj ostaneta skrivnost!
V soboto je pred popoldanskim kopanjem sledil krst vseh otrok, ki so se prvič
udeležili letovanja. Zanimiva izkušnja pa
je doletela tudi enega mentorja, ki je bil z
nami prvič v tej vlogi. Otroci so nas mentorje že tradicionalno obmetavali z vodnimi balončki, a tokrat smo jim mentorji na
zanimiv način vrnili tako, da smo bili na
koncu mokri prav vsi.

Zadnji večer smo podelili nagrade za
dosežke pri športnih igrah, orientaciji,
spominska darila pa so dobili štirje mladi
gasilci, ki so bili letos zadnjič na letovanju ...
Iskrena hvala vsem, ki so kakorkoli
pomagali, vsem, ki so prispevali praktične nagrade, Rozman busu za prevoz ter
podjetju Agenca d.o.o za kombi, s katerim smo lahko pripeljali in odpeljali vso
opremo. Pri tem pa naj posebej izposta-

vimo Luko Poklukarja, ki je s kombijem
pripeljal vse potrebno za tabor, se nato v
nedeljo odpravil domov s kolesom ter se
v soboto, zopet s kolesom, vrnil nazaj v
Savudrijo in kombi z vso opremo odpeljal
domov, pri tem pa tudi pomagal pri nalaganju in zlaganju vse opreme.
:: Mojca Pečar

Tabor Hočem več, več kot šola = šola za življenje
Tabor je potekal 4. in 5. junija 2016 v
CŠOD Trilobit na Javorniškem Rovtu nad
Jesenicami.
Tabor poteka že 14. leto zapored.
Vedno je zabavno, poučno, športno in
ustvarjalno. Za vsakega se najde nekaj,
kar mu polepša dan in vsak najde koga
novega, ki mu na obraz nariše nasmeh.
Naš glavni cilj pa je preživeti prosti
čas na poseben način, v neokrnjeni naravi
in vzpostaviti stik tudi s samim seboj.
In tako smo dva dneva plezali na plezalni steni, se vozili s kanuji in preizkušali meje na brzicah, streljali z lokom, šli na
Malo Bonclo in v Zoisov park pri Pristavi.
Žal smo našli samo eno narciso, a smo si
lahko ogledali veliko različnih vrst dreves.
Ker se dom Trilobit imenuje po fosilu trilobita, smo okoli doma iskali fosile in jih
tudi našli.
Zvečer pa kurjenje ognja, peka hrenovk in kruhkov. Obvezna za dušo pa je
bila Larina kitara in pesmi, ki so jo spremljale. Otroci so povedali, da jim je bilo
vse super. Da pa smo naredili eno napako

in ostali premalo časa.
Da je TABOR HOČEM VEČ res nekaj
več, vemo tako mentorice (Marina, Irena
in Saša) kot otroci, ki so del tabora že vrsto let. Vsako leto nas je več in vsako leto
tabor zaživi še z večjim žarom.
Temeljimo na strpnosti, medsebojni

pomoči, druženju različnih starostnih
skupin, samostojnosti, izvirnosti, inovativnosti, …
Začuti okolje, začuti naravo, začuti ljudi, začuti sebe in cel svet ti bo ležal
pred nogami.
:: Saša Zupan

Mladi

Bili smo v Pragi!
Letos je učiteljica Meta Pazlar nas,
člane otroškega parlamenta, dramskega
krožka in gledališkega kluba, odpeljala na
izlet v Prago in Budimpešto. Na pot smo
odšli v sredo, 1. junija zvečer, in v jutranjih urah prispeli v Prago.
Že v jutranjih urah naslednjega dne
smo se odpravili na ogled mesta. Preko
Karlovega mostu smo se sprehodili do
Karlove ulice, nato do staromestnega trga
z znamenito astronomsko uro. Ogledali

V indijanskem taboru
»Ole majole, kili kili kili, bum bum
bum …« tako in še naprej smo prepevali
in plesali v indijanskem taboru. Kljub počitnicam je v vrtcu na Bledu živahno. Tu
se pojavijo Indijanci, tam gusarji … nikjer
pa ni dolgčas. Otroci in strokovni delavci
smo poskrbeli za ustvarjalnost in sproščenost pri igrah in izdelovanju kostumov,
šotorov, pripomočkov.
Indijanski tabor smo ustvarili v skupini Pikapolonic. Indijanci iz vseh »plemen« so ga radi obiskovali.
:: Maksa, Vrtec Bled, foto Mirjana

smo si tudi mestno hišo, spomenik Jana
Husa, muzej srednjeveških mučilnih naprav, judovsko četrt in razne znamenitosti. Zvečer smo se namestili v hostel in
kasneje odšli na ogled opere Rusalka. V
petek smo se po zajtrku odpravili na praški grad oziroma Hradčane.
Grad velja tudi za največjega na svetu.
Sprehodili smo se po dvorišču, opazovali
menjavo straže, videli predsedniško palačo. Vstopili pa smo tudi v osrednjo če-

ško katedralo sv. Vida, ki je prava gotska
mojstrovina. Sprehodili smo se po Zlati
ulički, kjer smo si med drugim ogledali
tudi hišico, v kateri je ustvarjal slavni češki pisatelj Franz Kafka. Petkov popoldan
pa smo preživeli v prekrasnem, velikem
živalskem vrtu v Pragi. Noč smo prespali
v hostlu.
V soboto smo dan preživeli na poti
proti Budimpešti. Ustavili smo se v mestecu
Kutna Hora, ki je že od leta 1995 uvrščen na UNESCO-v seznam svetovne
kulturne dediščine. Tam smo si ogledali
tudi kostnico, v kateri je shranjeno 50000
človeških kosti. Ob večeru smo prispeli v
Budimpešto, kjer smo si ogledali zelo zanimiv Tropicarium. Nad nami so plavali
morski psi, videli smo tudi razne druge
živali, kot so prosto leteči ptiči, hrošči, kuščarji … Prenočili smo v hostlu na robu
Budimpešte. V nedeljo smo se po zajtrku
peš odpravili na ogled znamenitosti mesta.
Videli smo razne visoke stavbe kot
tudi prekrasne cerkve. V popoldanskem
času pa smo se zapeljali z ladjico po
reki Donavi. Na poti smo videli razne
znamenitosti, tudi parlament. Bil je zelo
lep in velik, saj velja tudi za največjega v
Evropi. Z vožnjo po Donavi pa smo naše
oglede tudi zaključili.
Odšli smo na pot proti domu in okoli
desete ure zvečer prispeli na Bled.
Izlet je bil prekrasen in si ga bomo
učenci za vedno zapomnili. Zahvaljujemo se mentorici Meti Pazlar in tudi drugim mentoricam.
:: Kim Žust 8.c in ostali udeleženci
izleta OŠ Bled.
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90 let gospe Anice Berčič
Enajstega julija je praznovala devetdeseti rojstni dan Anica
Berčič z Rečice. Čeprav je že 35 let v pokoju, se je starejši še
spominjajo kot odločne in zavzete poslovodkinje v blejskih trgovinah Špecerije. Rodila se je v Mirni Dolini pri Trebelnem na

Dolenjskem, na Bled pa je prišla med drugo svetovno vojno. Tu
jima je z materjo zavetje in delo nudila družina Pernuš (hotel
Lovec). Pomagali so ji, da se je izučila za trgovko pri gospodu
Dobnikarju. Odtlej je bila v trgovinah vedno na odgovornem mestu, pri njej pa so se izučile mnoge dobre trgovke. Na Bledu si
je ustvarila družino in vse svoje življenje skrbela za topel dom.
Rojstni dan je praznovala v krogu svojih domačih, obiskali pa so
jo tudi gospod župan in predstavnici Rdečega križa, tako da se je
ta dan počutila še posebej prijetno.
:: Marjana Dacar

Dobrodelni Asjin tek
V maju že tradicionalno z velikim srcem in pozitivno energijo organiziramo dobrodelni tek z naslovom TEČEMO ZA ASJINE SANJE, v spomin na učenko in perspektivno športnico Asjo
Oražem, katere srce se je ustavilo prav ob Blejskem jezeru, ko je
tako kot že mnogokrat opravljala obvezni trening.
Sobotno jutro in dopoldan, 14. maja, nas je sonce razvajalo s
toplimi žarki, nad Stolom pa so se že zbirali temni oblaki, ki so
kmalu prinesli močan naliv. Nismo obupali, posamezni tekači
so začeli prihajati na prizorišče in na koncu je kljub dežju teklo 135 tekačev v treh disciplinah. Pripravili smo krajšo tekaško
razdaljo za najmlajše, ki so letos prejeli tudi medalje. Dobro razpoloženje se je širilo med prisotnimi v štartno-ciljnem prostoru
ob zvokih glasbe, za katero je poskrbel g. Omovšek. Utrujeni,
a z nasmehom na obrazu so se tekači vračali v Malo Zako, kjer
so se posladkali s kremnimi rezinami Sava hotelov Bled, za vitaminčke in žejo pa je poskrbel Jani Klemenčič. Na prireditvi je
bila prisotna tudi ekipa prve pomoči Zdravstvenega doma Bled
in zdravnika Janez Poklukar in Igor Rus. Štartno-ciljni prostor
nam je brezplačno oddal v najem Veslaški klub Bled, pri izvedbi nam je pomagala tudi Občina Bled. S tekom poleg dobrodelnosti želimo spodbujati tudi bolj zdrav, naraven in varen način
življenja, lahko pa je prireditev tudi rekreacija, v kateri sodeluje
vsa družina, in sodelovale so družine … Poleg zbranih sredstev s
prostovoljnimi prispevki, ki bodo šla v prave roke, tako kot v preteklih letih za pomoč pri plačilu vadnine mladim, perspektivnim
športnikom in jim tako pripomogla k boljšemu jutri, nas najbolj
veseli odziv vseh navzočih. S tem so nam dali dodatni zagon, da
se še bolj potrudimo.
Čeprav morda zveni banalno, pa v teh ekonomsko zaostrenih časih ni odveč omeniti, da so vsi našteti kot tudi zaposleni
na OŠ Bled, ki so že tretje leto brez pomislekov pristopili k sodelovanju in zagotavljali varnost udeležencev, svoje delo pri organizaciji in izvedbi prireditve opravili povsem brezplačno, zato se
jim iskreno zahvaljujemo. Ni treba veliko, ker imamo res veliko
skupnega, le izkoristiti je treba prave trenutke. Naj postane in
ostane naše osrednje vodilo »Ne le zase.«
:: Meta Pazlar OŠ Bled

Šport

Jubilejna 10ka uspela!

Mladinski hokejski turnir

Več kot tri tisoč tekačev in tekačic se je pomerilo na letošnji
jubilejni nočni desetki, tradicionalnem nočnem teku okoli Blejskega jezera. Letos je bil start teka na Jezerski promenadi, zabava in druženje pa tako kot vsako leto v Zaki.

Med 4. in 7. avgustom 2016, v sodelovanju s svetovnim proizvajalcem športne opreme BAUER, klub HKMK Bled gosti mednarodni mladinski hokejski turnir »Bauer Euro Tretyak Invite
– BLED«.

Med moškimi je zmago odnesel eden najboljših slovenskih
tekačev na dolge proge, Primož Kobe, ki je zmagal s časom 31.35,
med ženskami pa maratonka Neja Krišnar, ki je za krog in pol
okoli jezera potrebovala 37 minut in 55 sekund. Bosonogci so lovili Boštjana Urankarja, ki je bil sedmič zapored nerešljiva uganka tudi večini obutih tekačev. L
etošnjo izvedbo Nočne 10-ke so popestrili tudi zanimivi gostje. Med drugimi so to vrhunski tekači in znani olimpijci Primož Kobe, Žana Rojnik, Roman Kejžar, Brigita Langerholc, Helena Javornik, Mateja Šimnic, Sadik Mujkič ter vrhunski atleti
Peter Lamovec, Lucija Krkoč, Mitja Krevs, Janez Mulej, Denis
Šketako, Neža Mravlje in Neja Kršinar. Manjkal ni niti ambasador projekta Pospeši ritem, Jure Košir. Predsednik države se je
tik pred zdajci opravičil zaradi poškodbe rame.
:: RP

Turnir je že osmo leto zapored organiziran v Evropi. Prejšnja
leta so turnir gostila mesta evropskih hokejskih velesil (Moskva,
Stockholm, St. Petersburg, Riga, Praga, Helsinki in Bratislava).
Elitni druščini organizatorjev se bo letos pridružil tudi Bled. Bauer Euro Invite je priložnost za mlade, nadarjene hokejiste, da
odigrajo tekme proti ekipam s celega sveta, se udeležijo kulturnih ekskurzij in si pridobijo čudovito poletno izkušnjo.
Mednarodnega turnirja »Bauer Euro Tretyak Invite – BLED«
se bo udeležilo več kot 1200 igralcev in staršev iz Združenih držav Amerike, Latvije, Rusije, Slovaške, Avstrije, Švedske in Slovenije. Turnir bo potekal na kar treh drsališčih – v Podmežakli,
Tivoliju in na Bledu, ki je hkrati tudi osrednja dvorana.
Vsi vljudno vabljeni na ogled tekem. V četrtek, 4. avgusta, se
turnir začne s svečano otvoritvijo v prenovljeni Ledeni dvorani
na Bledu. Spored in rezultate lahko spremljate na spletni strani
turnirja www.slovenia-hockey.com.
:: HKMK Bled

Kolesarji KK Grega Bole Bled uspešno tekmujejo
Od 13. do 19. junija so Matic Veber, Luka Pajek, Martin
Kranjc, Patrick Komel in Jure Barat kot ekipa Slovenije nastopili
na etapni dirki po Srbiji.
V močni mednarodni konkurenci so dosegli nekaj vidnih
uvrstitev.
Matic Veber je kar v štirih etapah prišel v cilj v času zmagovalca in dosegel 10., 12., 13., in 16. mesto. V skupnem seštevku
je bil najboljši Luka Pajek na 38. mestu.
6. in 7. julija so nastopali na državnem prvenstvu na velodromu v Kranju.
Luka Pajek je v absolutni kategoriji na 4000 m osvojil drugo
mesto.
Mladinci so ekipno osvojili 4. mesto, med posamezniki pa
je bil Peter Šranc 4. na kriteriju in 7. na končnem cilju, Gregor
Matija Černe pa je bil dvakrat osmi.
Pri mlajših mladincih se je izkazal Benjamin Pajek z zmago
na 2000 m, v disciplinah na 500 m in 1000 m z 200 m šprinta
je bil drugi, na kriteriju pa 4.
Maj Žnidar je v šprintu zasedel 7. mesto.
:: Marjan Knaflič
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Novice iz Sava
Hotelov Bled

Koledar prireditev
www.bled.si

Kuvajtsko poporočno slavje
v Grand Hotelu Toplice
Bled je zasluženo še vedno pod vtisi
velike kuvajtske poroke s kar 400 svati.
Poročila se je hči znanega kuvajtskega
medijskega producenta. Nevesta slovenskih korenin si je po uradnem poročnem
slavju zaželela še tridnevnega slavja na
Bledu.

datum

ura

lokacija

prireditev

Vsak torek

17:00

Zgornja terasa Blejskega
gradu
Restavracija Panorama
Bled
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Zgornja terasa Blejskega
gradu

Baročna predstava Ženin v izvedbi KD IS
viteza Gašperja Lambergarja
Slovenski kulinarični večer z narodnozabavnim ansamblom
Večer zimzelenih melodij v klasični
preobleki
Srednjeveška predstava Lambergarjeva
dogodivščina v izvedbi KD IS viteza
Gašperja Lambergarja
Plesni večer

20:00 – 23:00
Vsako sredo

18:00 – 22:00

Vsak četrtek

17:00

20:00 – 23:00
20:00
21:00
Vsak četrtek, petek 18:00 – 22:00
in soboto
Vsak petek
20:00 – 23:00
20:30 – 22:00

Farah in Tatal

Organizacijo poporočnega slavja
(uradna poroka je bila v Kuvajtu), ki je
zajemalo tri velike zabave v Sloveniji, je
prevzela nevestina starejša sestra Noor.
Zadnja in hkrati glavna zabava se je odvijala v Grand Hotelu Toplice, ki je za ta
dan povsem spremenil svojo notranjo
podobo.
Na veliki dogodek so se različni partnerji pripravljali kar eno leto. V projektu
je sodelovalo več kot 100 ljudi, potekala
so večkratna usklajevanja na lokacijah, na
dan dogodka je za brezhiben videz dam
skrbelo 20 frizerk in 20 vizažistk. Vsa
hrana se je pripravljala pred gosti, vse
je bilo odeto v belo, za 400 gostov pa je
bilo le 50 sedežev, saj je v njihovi navadi,
da se na zabavi ves čas pleše. Poroka je
odmevala tudi v medijih. Oče neveste je
na vprašanje, zakaj so za lokacijo glavne
zabave izbrali ravno Grand Hotel Toplice,
odgovoril, da so poleg elitne lokacije, dvorane in samega hotela v nas prepoznali
profesionalce, ki mu znamo prisluhniti
in ki jim lahko zaupa organizacijo tako
zahtevnega in njemu osebno pomembnega dogodka.

Vsak petek, soboto 10:00 – 19:00
in nedeljo
Vsako soboto
20:00 – 23:00
20:00 – 23:00
Vsako nedeljo

15:30 – 19:00
20:00 – 23:00

22.7. – 7.8.
26.7. – 7.8.

Restavracija Panorama
Bled
Restavracija Grill, Hotel
Lovec
Prodišče ob Savi v
Kampu Šobec
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Terasa Kavarne Park
Bled
Restavracija Panorama
Bled
Zdraviliški park Bled

Romantični kitarski in akustični večer
Tradicionalni slovenski večer z nastopom
folklorne skupine
Sejem domače in umetnostne obrti

Terasa Kavarne Park
Bled
Restavracija Panorama
Bled
Jezero Launge, Grand
hotel Toplice
Restavracija Panorama
Bled
Zdraviliški park Bled
Jezerska promenada

Pop, soul, jazz & swing glasbeni večer

Blejski grad

26. Okarina Festival Bled 2016: Khoury
project - Palestina/Jordanija
26. Okarina Festival Bled 2016: Svetlana
Makarović - Slovenija; Sirventés - Francija
Plesni festival Swinging Bled:
plesni večer, nastopi in tekmovanje v
swingu s skupino The SwingTones
26. Okarina Festival Bled 2016: Mladinska
godba na pihala glasbene šole Offingen Nemčija
26. Okarina Festival Bled 2016: Javier
Paxariño Trío – Španija
26. Okarina Festival Bled 2016: Way Up
North - Švedska; Noreum Machi - J. Koreja
26. Okarina Festival Bled 2016: Malted Milk
& Toni Green - ZDA
26. Okarina Festival Bled 2016: Djmawi
Africa - Alžirija
26. Okarina Festival Bled 2016: Guillaume
Perret & The Electric epic - Francija

Petek, 29.7.

10:00 – 19:00
12:00 – 23:00;
10:00 – 23:00
(vikend)
20:30

Sobota, 30.7.

20:30

Blejski grad

21:30

Jezerska promenada

17:00

Jezerska promenada

20:30

Blejski grad

Torek, 2.8.

20:30

Jezerska promenada

Sreda, 3.8.

20:30

Jezerska promenada

Četrtek, 4.8.

20:30

Jezerska promenada

Petek, 5.8.

20:30

Jezerska promenada

Nedelja, 31.7.

Slovenski večer s harmoniko in slovenskim
menijem ter degustacijo pijač
Odkrivaj Triglavski narodni park: Zgodbe
ob ognju
Romantični glasbeni večer ob jezeru

Večer z narodno-zabavnim ansamblom
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Plesni večer
Sejem domače in umetnostne obrti
Okusi Bleda

Turizem I Prireditve
datum

ura

lokacija

prireditev

Sobota, 6.8.

20:30

Jezerska promenada

Nedelja, 7.8.

20:30

Jezerska promenada

Ponedeljek, 8.8.

19:00

Hostel Vila Viktorija
Bled

12. – 14.8.
12. – 15.8.

Hotel Ribno
Jezerska promenada

Petek, 12.8.

19:00
12:00 – 23:00
(petek);
10:00 – 23:00
17:00

26. Okarina Festival Bled 2016: Ve-zou-via Italija/Francija
26. Okarina Festival Bled 2016: Baba Zula
- Turčija
Otvoritev slikarske razstave slikarskega
društva Atelje Bled: Utrinki z Bleda in
okolice
Glasbeni večer v Hotelu Ribno
Okusi Bleda

Sobota, 13.8.

14:00

Bohinjska Bela

Nedelja, 14.8.

12:00

Bohinjska Bela

20:00

Mlino

20:30

Cerkev sv. Martina

Petek, 19.8.
Sobota, 20.8.

20:30
10:00 – 12:00

26. – 28.8.

12:00 – 23:00
(petek);
10:00 – 23:00

Bodešče
Infocenter Triglavska
roža Bled
Jezerska promenada

RAZSTAVE:
Vsak dan, razen ob 10:00; 12:00
ponedeljkih
11.5. – 11.9.
8:00 – 18:00

1.7. – 31.8.

v del. času

12.7. – 8.8.

8:00 – 22:00

8.8. – 8.9.

8:00 – 22:00

Bohinjska Bela

Infocenter Triglavska
roža Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled
Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Hostel Vila Viktorija
Bled
Hostel Vila Viktorija
Bled

Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli:
Zabava s skupino Mambo Kings
Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli:
Zabava s skupino Modrijani
Festival ribjih dobrot na Bohinjski Beli:
Zabava z dalmatinskimi klapami
Predšmarni večer na Mlinem: večer poezije
pod zvezdami
Koncert Gašperja Primožiča (harmonika),
Nataše Zupan (sopran) in Andreja Zupana
(klarinet)
Gledališki dogodek iz časa turških vpadov
Triglavska tržnica
Okusi Bleda

Antimuzej Dežela fizike: vodeni ogledi
Razstava otroških risb likovnega natečaja
z naslovom Varujmo raznolikost vodnih
ekosistemov v Triglavskem narodnem parku
Razstava Kakšno je bilo vreme na
Gorenjskem
Fotografska razstava Matjaža Vidmarja:
Studio challenge
Slikarska razstava slikarskega društva Atelje
Bled: Utrinki z Bleda in okolice

Kratke novičke iz Sportine Turizma
Slikarska razstava v hostlu
Vila Viktorija

8. 8. ob 19. uri bo v hostlu Vila Viktorija otvoritev razstave slikarskega društva
ATELJE BLED. Društvo je bilo ustanovljeno novembra 2014 in šteje čez 40 članov,
ljubiteljev slikanja in likovnega upodabljanja.
Med člani društva so tudi že uveljavljeni slikarji in slikarke. V letošnjem letu
njihova slikarska druženja potekajo pod
vodstvom mentorja, akademskega slikarja mag. Matjaža Arnola.
Razstava v Vili Viktoriji pod naslovom
UTRINKI Z BLEDA IN OKOLICE bo že
druga skupinska razstava del članov društva v letošnjem letu. Lepo vabljeni!

Fotolov v hostlu Vila
Viktorija

V hostlu Vila Viktorija bo tudi v avgustu potekal poletni fotolov, na katerem
bodo udeleženci lahko fotografirali najlepši pogled na Blejsko jezero in otok ter
na poti lovili enkratne motive, značilne
za Bled. Med potjo bodo spoznali, kakšna
kompozicija je najboljša, kako nastaviti
svoj telefon ali fotoaparat, kadar avtomatika zataji in kaj je skrivna sestavina osupljive pokrajinske fotografije. Fotolov, ki
bo potekal v angleškem jeziku, bo vodila priznana fotografinja Vida Dimovska.
Prijave sprejemamo v hostlu Vila Viktorija, na tel. 082 052 740 in na info@vila-victoria.si. Delavnica bo potekala vsak
torek ob 18. uri.

Snemanje Ene žlahtne štorije v Grand Hotelu Toplice
Ekipa priljubljene slovenske TV-serije Ena žlahtna štorija je v hotelski sobi
Grand Hotela Toplice in na novi terasi Jezero Lounge posnela medene tedne mladoporočencev Marije in Bonifacija. Pred
televizijskimi kamerami je nastopil tudi
vodja strežbe Sava Hotelov Bled, Amir
Dizdarević, v vlogi natakarja. Epizodo si
bomo na malih zaslonih lahko ogledali
jeseni.

98-letna zavzeta igralka bridža na počitnicah v Hotelu
Park
Julija je v Hotelu Park bivala prav posebna gostja z odličnim angleškim smislom za humor. 98-letna igralka bridža je
(po obisku frizerja) privolila v pogovor z
novinarji.
S svojim hobijem je gospa začela pri
rosnih 8-ih letih, ko še ni bilo televizije,
zato so z družino ob večerih igrali razne
družabne igre in bridž je bila njena najbolj priljubljena. Meni, da je glavni razlog
dobrega počutja in odličnega videza v njenih zavidljivih letih zagotovo pozitiven
pogled na svet, k temu pa dodatno pripomorejo tudi potovanja, ki ji omogočajo,
da večkrat letno obišče kraje s prijetno
klimo. Prav bridž je razlog, zaradi katerega gospa potuje po celem svetu. Kot pravi,
na Bledu ni prvič in ne zadnjič, saj se tu
počuti odlično.
:: Anja Kralj, Sava Hoteli Bled
Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin
pridržuje pravico do spremembe programa.
Spremembe in dodatne informacije bodo objavljene
na spletni strani www.bled.si/dogodki.

Poletna joga v hostlu Vila
Viktorija
Tudi to poletje bodo v sodelovanju z
YOGA BLED pod mogočno sekvojo in v
prijetni atmosferi hostla Vila Viktorija
potekale organizirane vadbe joge. Vadbe
bodo v angleškem jeziku in bodo primerne za vse, tako začetnike kot tiste, ki ste
z jogo povezani dalj časa. V avgustu se
bodo vadbe odvijale vsak ponedeljek in
sredo ob 18.30.

Glasbeni večeri v Hotelu
Ribno
12. 8., 13. 8. in 14. 8. ob 19. uri lepo vabljeni na glasbene večere v Hotel Ribno.
Večeri, polni prijetne zvočne spremljave,
se bodo odvijali v hotelski restavraciji!
:: Saša Suhadolnik
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Člani TD Bled na ekskurziji v Goriških Brdih in Vipavski dolini
V mesecu maju se člani TD Bled vsako
leto odpravimo na strokovno ekskurzijo v
enega od krajev v Sloveniji z namenom
spoznavanja njihove turistične ponudbe
in promocije krajših potovanj in izletov
po naši prelepi deželi. Letos nas je pot
peljala v Goriška Brda in Vipavsko dolino
in kot vedno je bilo zanimanje tudi tokrat
izjemno. Zbralo se nas je za dva polna
avtobusa, naši vodnici na poti pa sta bili
študentki Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, s katero prav tako že
vrsto let uspešno sodelujemo.
Naša prva postaja je bila vasica Šmartno, kjer sta nas lokalni vodnici popeljali
skozi zgodovino vasi, na koncu pa smo
izvedeli vse o oljčnem olju, ki smo ga
tudi poskusili. Mimo nepreglednih vinogradov smo se nato zapeljali do Nove
Gorice, kjer smo obiskali frančiškanski
samostan Kostanjevica in si ogledali nasad vrtnic burbonk in grobnico, ki hrani
posmrtne ostanke zadnjih članov francoske kraljeve rodbine Burbonov. Karel X.,
ki je sedemnajst dni po prihodu v Gorico

umrl za kolero, je izrazil željo, da bi ga
pokopali v tej samostanski cerkvici. Tako
je Kostanjevica postala »Mali St. Denis«,
saj vsi francoski kralji, razen treh, počivajo v baziliki St. Denis severno od Pariza.
Karel X. je torej edini francoski kralj, ki je
pokopan zunaj Francije in edini kralj, ki
je pokopan v Sloveniji. Ob zadnjem kralju
Francije, simbolu slave in moči te kraljevske dinastije, so želeli biti pokopani tudi
drugi člani te družine. Tako so v kripti
na Kostanjevici pokopani zadnji potomci
francoske veje Burbonov.
Popoldanski čas smo namenili obisku Vipavske doline in seveda ni šlo brez
pokušine njihovih vin. V Prvačini smo si
ogledali muzejsko zbirko Aleksandrinke,
ki govori o množični emigraciji ženske
delovne sile z Goriške v Egipt. Začela se
je v drugi polovici 19. stoletja, ko se je ob
gradnji Sueškega prekopa in po njegovem odprtju leta 1869 povečalo število
evropskih podjetnikov v Egiptu, naseljenih predvsem v Aleksandriji in Kairu.
Kmečka in meščanska dekleta so se pri

bogatih evropskih družinah zaposlovale
kot kuharice, sobarice, varuške, dojilje,
guvernante, šivilje. Zbirko so nam na izjemno slikovit način predstavile članice
Društva za ohranjanje kulturne dediščine
aleksandrink. Kar težko smo se poslovili,
saj zanimivim osebnim zgodbam ni bilo
ne konca ne kraja.
Polni prijetnih vtisov, nekateri tudi z
vrečkami slastnih češenj in dišečih jagod,
smo se domov vrnili v večernih urah.
:: Vanja Piber

Tradicionalni 18. Riklijev pohod
Prva nedelja v juliju je na Bledu že
tradicionalno posvečena spominu na Arnolda Riklija, priznanega zdravilca in ustanovitelja klimatskega zdravilišča na Bledu.
Kljub deževnemu vremenu se je pred
hotelom Golf v nedeljo, 3. julija 2016,
zjutraj zbrala množica okrog šestdesetih
najbolj zagnanih in vztrajnih udeležencev, poleg tistih stalnih tudi nekaj novih
pohodnikov z Bleda, širše Slovenije in
tudi gostov hotelov, med njimi Riklijevi
sorodniki iz Švice. Udeleženci so si pri
prijaznih delavcih Zdravstvenega doma
Bled lahko izmerili krvni tlak in sladkor.
Zbrane je nagovoril idejni vodja prireditve, dr. Leopold Zonik, ki je na kratko
opisal življenje in delo Arnolda Riklija ter
njegov pomen za razvoj turizma in prepoznavnost Bleda v svetu. Sledil je praktični
prikaz uporabe palic za nordijsko hojo in
pravilnega načina hoje.
Dež se je še okrepil, ko smo se v skupini začeli vzpenjati na Stražo, priljubljeno Riklijevo pohodno točko, kjer je
sledila vodena telovadba. Ob Riklijevem
spomeniku je udeležence pozdravil Jaka
Ažman, direktor Turizma Bled. Pri koči
na vrhu Straže nas je že čakal zdrav kakovosten zajtrk. Z obiskom sta nas počastila
tudi blejski župan Janez Fajfar in najbližja Riklijeva sorodnica, pravnukinja gospa
Margareta iz avstrijske Koroške, ki je
prejela spominsko priznanje, ostali ude-

leženci pa smo dobili izkaznice, kamor se
bodo odslej vpisovali opravljeni pohodi.
Kljub prijetnemu vzdušju v koči in
ne ravno prijaznemu vremenu smo strnili vrste, sestopili s Straže in nadaljevali pot skozi Mlino, kjer smo se osvežili z
napitki, do Velike Zake, tam pa smo si v
prijetni družbi in zadovoljni z opravljeno
potjo privoščili krepko zelenjavno juho in
sadje. Letos skok v jezero ni bil potreben,
saj nas je celo pot spremljalo obilo vode
izpod neba. Zato pa se je še toliko bolj
potrdilo Riklijevo načelo zdravega načina

življenja: »Voda je seveda koristna, še bolj
zrak in največ svetloba!«
Riklijevega pohoda tudi letos ne bi
bilo brez sodelovanja lokalne skupnosti.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripomogli
k izvedbi: Zdravstvenemu domu Bled,
Sava hotelom Bled, Infrastrukturi Bled,
ekipi koče na Straži, Osnovni šoli Bled,
Penzionu Mlino, Restavraciji Camping
Bled, vsem udeležencem in še posebej
idejnemu vodji prireditve, dr. Leopoldu
Zoniku
:: Turizem Bled

Infrastruktura Bled

PRIPOROČILA ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno
vodo in mestom uporabe pitne vode (pipe). Redno in pravilno
čiščenje hišnega (sekundarnega) vodovodnega omrežja v stanovanjskih objektih je ena od osnov za preskrbo prebivalstva z
zdravstveno ustrezno pitno vodo. Za minimalno in redno vzdrževanje vam kot upravljavci javnega vodovoda podajamo naslednja priporočila:
• Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj
2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje moči, debelosti
svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na
pipi ustali.
• Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti
mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo,
ki teče po tem sistemu, in po potrebi odstranjevanje vodnega
kamna.
• Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja
tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.
• Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Dotlej je
treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.
V primeru obnavljanja hišne vodovodne napeljave za vodomerom ali daljše neuporabe pitne vode se lahko poveča delež bakteriološko oporečnih pitnih vod. Posledica povečanja bakteriološke oporečnosti omogoča idealne pogoje za hitrejšo rast in razvoj
biofilma na cevovodnem omrežju. Pri ponovni uporabi vode se s
sten cevi in z mrežic, nameščenih na izlivkah, lušči in izpira vsebina razbohotenega biofilma. V vodi so tako prisotne tudi bakterije, ki tvorijo in sestavljajo biofilm in lahko povzročajo razna
želodčno-črevesna in dihalna obolenja (Escherichia coli, koliformne bakterije, legionela …).

Predlagamo, da se sekundarno vodovodno in toplovodno
omrežje dvakrat letno očisti tako, da se voda na vseh izlivkah
izpira najmanj 30 minut. Pred izpiranjem naj se z vodovodnih
pip in prh odstranijo vse mrežice, po izpiranju in pred ponovno
montažo naj se mrežice tudi očistijo. Predlagamo, da se na celotnem toplovodnem sistemu v stavbi izvede tudi toplotni šok,
zaradi morebitnega razvoja legionele. Toplotni šok naj bo izveden tako, da bo temperatura vode na najnižji izlivki vsaj 65 °C.
Čiščenje vodovodnega omrežja v stavbi, glavnega in stranskega cevovoda in še posebej mrtvih krakov vodovodnega omrežja (kar je ves toplovodni sistem, posebno grelna telesa, kot so
grelniki), kjer je gibanje vode minimalno, bi bilo treba opravljati najmanj enkrat letno. S takim ravnanjem preprečimo tvorbo
bakterijskih biofilmov v notranjosti cevovodov.

KOMPOSTIRANJE V KOMPOSTNIKU NA DOMAČEM VRTU
Za pomoč pri kompostiranju si preberite
praktično brošuro Kompostiranje, v kateri so povzete najpomembnejše informacije o tehniki in procesu kompostiranja ter
postavitvi hišnega kompostnika. Pri tem
opravilu vam bo z veseljem pomagal Vrtnar Črvek, ki h kompostiranju vabi tudi

odpadkov na domačem vrtu se postavlja
vprašanje kompostiranja ostankov hrane
(predvsem mesa, mastne hrane, kosti)
in kompostiranja citrusov (pomaranče,
limone, banane), ki resda privabljajo škodljivce, a veliko pripomorejo h kakovosti
komposta.

Zakaj kompostirati?
• za izboljšanje sestave prsti,
• za boljše zadrževanje vlage,
• za boljše prezračevanje tal,
• za večjo akumulacijo toplote,

• za pridelavo zdravih rastlin s plodovi
polnejšega okusa.

KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED d.o.o.:
otroke.
Za uspešno kompostiranje na domačem
vrtu, kjer za to seveda obstajajo možnosti
in želje, potrebujete zeleni vrtni odpad in
biološke kuhinjske odpadke.
Pri kompostiranju bioloških kuhinjskih

• informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera: 04/578 05 35
• pokopališka in pogrebna dejavnost: 04/578 05 33
• tajništvo: 04/578 05 34
• dežurna služba vodovod: 031/657 423
• pogrebna služba: 041/65 59 87 (Anton Novak pogrebne storitve d.o.o.)
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Infrastruktura Bled

PREJEM RAČUNOV NA MOBILNI TELEFON V HAL MBILLS
Račune podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. je zdaj mogoče prejemati na pametni telefon. Slovensko aplikacijo Hal mBills si brezplačno prenesete s tržnice aplikacij (App Store ali Google Play)
in že naslednji mesec račun plačate preprosteje.

Za več informacij pokličite na številko 01 200 33 69 ali pa obiščite www.mbills.si.

Zakaj izbrati Hal mBills?
• račun prispe neposredno na telefon, kjer koli ste,
• prihranek, saj plačilo računa znaša le 25 centov,
• ekološka rešitev, ker se izognete tiskanim računom,
• varnost zagotovljena z licenco Banke Slovenije ne glede na
to, pri kateri banki imate odprt račun.

ZMANJŠAJMO KOLIČINO ZAVRŽENE HRANE
Zadnji podatki za Slovenijo so pokazali,
da vsako leto zavržemo 170.000 ton hrane, kar je približno 82 kilogramov na prebivalca. To pomeni, da zavržemo tretjino
vse kupljene oziroma pripravljene hrane,
kar ni zgolj obremenjujoče za okolje, ampak tudi za naše denarnice. Raziskava
Evropske komisije je namreč pokazala, da
v povprečnem evropskem gospodinjstvu
na tak način vržemo stran 250 evrov na
leto.

ZAKAJ ZAVRŽEMO TOLIKO HRANE?
• Ker naenkrat kupimo preveč hitro
pokvarljivih živil (npr. sadja in
zelenjave).
• Ker ne znamo načrtovati obrokov
glede na to, katera živila je treba
porabiti prej.
• Ker kupujemo prevelike količine
hrane, še posebej v okviru posebnih
ponudb.
• Ker na mnoga živila pozabimo
in jih čez čas neužitna najdemo v
hladilniku, zamrzovalni omari …
• Ker smo zelo občutljivi na higieno
živil in datume na označenih živilih.
• Ker pripravimo prevelike količine
hrane.
• Ker ostankov jedi ne znamo znova
uporabiti.
• Zaradi splošnega, kulturno
pogojenega odnosa do hrane.

KAKO LAHKO SPREMENIMO SVOJ
ODNOS IN ZMANJŠAMO KOLIČINO
ZAVRŽENE HRANE?
• Načrtujte svoje nakupe. Preverite,
katere sestavine že imate doma,
nato napišite seznam živil, ki jih še
potrebujete. Kupujte nepakirano sadje
in zelenjavo, saj tako lahko kupite

ravno toliko, kolikor potrebujete.
• Preverite datume. Če živila ne
potrebujete takoj, izberite raje živilo
z daljšim datumom uporabe ali pa ga
kupite, ko ga boste res potrebovali.
Živilski izdelki so varni za uporabo
tudi po datumu, navedenem ob
oznaki »uporabno najmanj do«.
• Poskrbite za ustrezno vzdrževanje

hladilnika. Preverite tesnila in
temperaturo hladilnika. Da bi
hrana dolgo ostala sveža, jo je treba
shranjevati na temperaturi od 1 do 5
°C.
• Poskrbite za red v hladilniku. Novo
kupljene izdelke postavite zadaj,
izdelke, ki so že v hladilniku, pa
premestite naprej. S pravilnim
zlaganjem hrane vam tiste s
pretečenim rokom uporabe ne bo
treba metati proč.
• Uporabite ostanke hrane; lahko za
malico ali večerjo naslednji dan ali jih
zamrznete. Iz sadja lahko naredite sok
ali sladico, iz manj sveže zelenjave pa
lahko pripravite juho. Tudi kulinarični
portali in forumi ponujajo obilo
idej, kako porabiti kuhane testenine,
krompir ipd.
• Hrano zamrznite; odvečne obroke
lahko zamrznete in jih uporabite
takrat, ko nimate časa, da bi pripravili

Kultura I Šport

Na letošnjem Festivalu Okarina tudi Svetlana Makarovič s svojimi šansoni
Mednarodni glasbeni Festival Okarina letos na Bledu poteka
že 26. poletje. Glasba svetov v vseh odtenkih in z vseh koncev
sveta, odeta v sodobne glasbene ritme, med 26. julijem in 7. avgustom vabila obiskovalce v idilično okolje Blejskega jezera.
Med letošnjimi nastopajočimi velja še posebej omeniti francoski trio Sirventés. Trojica glasbenikov, ki bo nastopila v soboto,
30. julija, izvaja protestno liriko, ki obstaja še iz časa trubadurskih pesmi; skozi glasbo opisujejo nasilnost tiste dobe, neumnost veljakov in minljivost človeških čustev. Sirventés se želijo
z ustvarjanjem teh pesmi pokloniti izvirnim melodijam, ki so
jih ob koncu trinajstega stoletja zapustili poslednji trubadurji.
Na letošnji Okarini ne gre zamuditi niti južnokorejskih Noreum Machi, ki s spektakularnimi prikazi virtuoznega bobnanja, izpopolnjenega s plesom v kostumih, uprizarjajo adaptacijo
ceremonialnega ruralnega obreda, ki izvira iz šamanizma in
animizma, niti The Khoury Project, vodilne arabske glasbene
zasedbe na svetu, ki na edinstven in inovativen način združuje najboljše, kar ponujata arabska klasična in zahodna sodobna
glasba.
Izpustiti ne gre niti turške zasedbe Baba Zula, ki iz orientalskih glasbil ter elektronike ustvarjajo samosvoj zvok, ki ga

imenujemo istanbulska psihedeličnost, kot tudi ne tokrat edine
domače nastopajoče Svetlane Makarovič, ki bo pred francoskimi
Sirventés, v soboto, 30. julija, predstavila del svoje bogate zbirke
šansonov. Nekaj šansonov bo Svetlana Makarovič odpela sama,
pri interpretaciji ostalih pa ji bodo pomagali njeni zvesti glasbeni spremljevalci - pianist Joži Šalej, igralki Ljerka Belak in Janja
Majzelj ter drugi.
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Delo HDD Bled
V sredo, 15. 6. 2016, je imelo društvo HDD BLED (hokejska šola Rudi in
Gorazd Hiti) po uspešni sezoni 2015/16
skupščino društva. Na njej se je pregledalo delo v pretekli sezoni in začrtalo delo
za naslednjo sezono. O tekmovalni plati
smo v preteklosti že pisali, da je bila zelo
uspešna, da so vsi otroci imeli enake pogoje in enake možnosti za trening in kar
je najbolj pomembno tudi za tekmovanja.
Nikoli niso bili prikrajšani s strani trenerjev ali kako drugače. Toda to ni tisto, kar
je danes na tej skupščini stopilo iz ozadja,
temveč finančno stanje sezone.
Tu se je klub ob izdatni pomoči staršev
in sponzorjev ter seveda vodstva kluba,
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Šport I Dogajanja
kljub težkim časom, ki nas spremljajo,
izkazal. Iz poročila je bilo razvidno, da se
je tekoča sezona končala brez enega samega neplačanega računa. Mislimo, da bi
bil klub lahko za zgled ostalim klubom.
Poravnane so bile tako obveznosti do najema ledenih površin v Ledeni dvorani
Bled, kakor tudi v pokritem drsališču v
Radovljici, poravnane obveznosti do trenerjev, poravnane obveznosti do HZS in
vse ostale obveznosti tekočega leta. Prav v
Radovljici je potrebno izpostaviti dejstvo,

da so lahko brezplačno trenirali otroci, ki
niso bili člani HDD Bled, temveč naključni fantje in dekleta, ki so se lahko naučili
spretnosti drsanja ob budnem očesu trenerjev, in želja nas vseh je, da v prihodnje
postanejo člani naše sredine. Še posebej
zaradi tega, ker bomo v naslednji sezoni
nadgradili klub z novo kategorijo in igrali
državno prvenstvo U 12, kar pomeni, da
bomo potrebovali še več igralcev za nemoteno delovanje in igranje.

Zato se obračam na vse tiste, ki bi želeli, da se nam pridružijo, tako začetnike
kakor tudi fante od drugod, naše bivše
tekmovalce, ki so že bili v naši sredini
in so spoznali, da drugje ne delajo tako
kakor mi. Naj bo njihova volja do igranja
zadosten motiv za vrnitev v sredino, kjer
sta z roko v roki stroka, klub in starši.
Vableni vsi, skupaj bomo še boljši.
:: Branko Brgant

Več kot 12.000 evrov za bolnišnico
Na julijski poslovilni-dobrodelni tekmi nekdanjega slovenskega reprezentanca Tomaža Razingarja so od prodanih
vstopnic in dražbe dresov zbrali 12.583
evrov. Znesek bo šel v roke porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Jesenice.
Za tekmo v ledeni dvorani Jesenice
so prodali 914 kart. Na olimpijskem trgu
pred dvorano so za drese iztržili 4460
evrov. Največjo ceno sta dosegla podpisana dresa Tomaža Razingarja in Anžeta
Kopitarja - skupno 1200 evrov.
Tomažu Razingarju in vsem darovalcem so se zahvalili tudi iz jeseniške bolnišnice. Ček naj bi predali avgusta.
:: RP

Blejske novice tiskane na novem stroju
Te dni so v tiskarni ANTUS Jesenice zagnali nov 5-barvni offset tiskarski stroj MAN Roland 205 formata B2. To je vrhunski
tiskarski stroj z vso dodatno opremo, proizvajalca Man Roland,
ki velja za enega vodilnih proizvajalcev tiskarske opreme v svetovnem merilu. Računalniško krmiljen stroj že pred tiskom, na
osnovi pdf datoteke, avtomatsko nastavi barve, med samim tiskom pa skenira nanose barv in barve avtomatsko korigira. Vse
te in ostale napredne funkcije omogočajo bolj kakovosten odtis z
bistveno manj porabljenega časa in papirja za pripravo stroja za

tisk. Tako so povečali kapacitete tiska vsaj za 50 odstotkov, hkrati
pa znižali strošek izdelave tiskovine.
Svet postaja vse bolj virtualen, toda to se dogaja počasneje,
kot se je predvidevalo pred leti. Knjige, časopisi, letaki, brošure
na papirju in še mnoge druge tiskovine nas bodo spremljale in
nam lepšale, pestrile ter lajšale življenje še mnogo naslednjih
let.

Oglasi

ČE BI MIDVA
SE KDAJ SREČALA ...
ŠKODA FAMILY MODELI
INTEGRAL AVTO d.o.o.
C. maršala Tita 67, Jesenice
tel.: 04 583 33 99
Kombinirana poraba goriva: 3,4-7,1 l/100 km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Poletno
znižanje
sončnih očal
od 1. avgusta
dalje
do -50%

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled
G: 041 654 188
T: 04 574 26 50

info@komunala-mezan.si
www.komunala-mezan.si

-- POPRAVILO-KANALIZACIJSKIH-CEVI-BREZ-IZKOPA
-- NABAVA-IN-VGRADNJA-MALE-ČISTILNE-NAPRAVE
-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIHPRIKLJUČKOV
-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,ODTOKOV-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

㠀
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Oglasi

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.

DEŽURNA SLUŽBA:
04 53 33 412
041 655 987
040 887 112
ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

OV
O

Sprejemamo naročila za sveče in suhe ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke
in aranžmaje ter aranžiranje daril.

N
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Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.

