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Blejske novice

Rekonstrukcija Seliške in novo
šolsko leto
Novo šolsko leto je pred vrati, blejskim šolarjem bo prineslo
energetsko obnovljeno šolo, otrokom v vrtcu pa načrte za
temeljito sanacijo stavbe. Občina Bled je kot vedno poskrbela tudi
za prometno varnost otrok - ne le, da bodo prve dni zato skrbeli
člani ZŠAM in ostali prostovoljci, lotila se je tudi rekonstrukcije
dela Seliške ceste med osnovno šolo in vrtcem, kjer je poleg
razširjene ceste tudi nova površina za kolesarje in pešce. Investicija je vredna 250 tisoč evrov.
Gre za tretjo fazo urejanja širše okolice šole, potem ko je
občina Bled v preteklih dveh letih zgradila novo parkirišče in
enosmerno dovozno cesto.
:: Romana Purkart
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Aktualno

Drage občanke in občani,
dragi prijatelji Bleda

Dolgo, neverjetno vroče poletje gre
počasi h koncu. Nevajeni tako visokih
temperatur smo vzdihovali po svežini, ki
je zdaj tu, kar nam spet ni všeč. Turistični
obisk je bil in je še vedno zelo dober. Vsi
gosti vsem niso po volji, različna so
mnenja o prireditvah, ki jih je za nekatere
celo preveč. Turističnega kraja z zapornico
pred vhodom, kjer bi nekdo odločal, kdo
je primeren, da gre naprej in kdo ne, še
nisem videl, čeprav sem prepotoval dober
del sveta. Dolga leta se je turističnim
delavcem očitalo, da na Bled znajo privabiti le starejše goste. Danes so mnogim
odveč trume mladine, ki se v glavnem zadržujejo v mladinskih prenočiščih, ki jih
je vse več posebej v Gradu.
Ob obisku angleškega princa Edwarda,
ki je prišel pozdravit udeležence 100.
obletnice Rolls – Roycejevega rallyja čez
Alpe, sem se spomnil, kolikokrat sem
slišal, da na Bledu ni več prave gospode z
limuzinami kot nekoč. Pa so gospe in
gospodje le prišli in bili navdušeni. Obiskal nas je tudi mlajši brat japonskega
prestolonaslednika, princ Akishino s soprogo. Strogi cesarski protokol jima ne dovoli potovati v tujino po mili volji, zato se
vsake priložnosti še posebej veselita. Pred
občino sta zasadila dekorativno japonsko
češnjo, princ kot priznani strokovnjak za
some, pa ni skrival veselja, ko so se mu
kar sami priplavali pokazat na otoško obalo.
Bled je najbolj razpoznavna podoba
naše dežele, zato bo hočeš nočeš obiskovalcev iz leta v leto več. Predsednica vlade

si je za nas vzela celo dopoldne in obljubila, da nam bo po najboljših močeh pomagala pri reševanju vsem še predobro
znanih, predvsem prometnih težav. Z Direkcijo za ceste smo v stalnih stikih, stvari
se res premikajo, dokaz je že do prve
plošče zgrajena nadomestna hiša za družino, ki jo bo izgubila ob gradnji južne
razbremenilne ceste.
Kot ste gotovo opazili potekajo obnovitvena dela pri Zdravstvenem domu
Bled, ki služi tako blejski kot gorjanski
občini. Za prepotrebno energetsko sanacijo nam je uspelo pridobiti evropska
sredstva, razliko pa v sorazmernem
deležu krijeta obe občini in Osnovno
zdravstvo Gorenjske. Poleti je kljub turistični sezoni naša ambulanta vseeno manj
obremenjena, zato je ta čas še najbolj
primeren za izvedbo del, ki bodo predvidoma končana v septembru.
Šolske počitnice smo izkoristili za obnovo dela Seliške ceste med pokopališčem
in Mladinsko cesto. Cesta je razširjena,
zraven nje poteka mešana peščena površina za pešce in kolesarje. Tudi ta dela
niso pretirano motila domačinov, še manj
pa številnih obiskovalcev. Učenci in učitelji se bodo v novo šolsko leto lahko
pripeljali že po novi cesti. Gre za tretjo
fazo urejanja širše okolice šole, potem ko
smo v zadnjih dveh letih uspeli zgraditi
novo parkirišče in enosmerno dovozno
cesto. Takoj septembra prideta na vrsto še
ureditev športnega in naravoslovnega
parka ob šoli. Seliške ceste od Ljubljanske
do vrtca zaenkrat ne obnavljamo, saj bo
del bodoče državne severne razbremenilne ceste.
Končno se bo začela dolgo pričakovana
obnova vaškega jedra Mlina, pa tudi
Aljaževe, Prisojne in Razgledne ulice na

Rečici. Tako kot v ostalih primerih zahtevnih obnov v ozkih vaških jedrih in
ulicah v naseljih, vas prosim za veliko
mero potrpežljivosti. Ogromna večina
občanov razume, da je ropota enkrat
konec in hitro pozabijo na vse neprijetnosti, ko se njihovo domače okolje pokaže
v novi podobi. Naj se na tem mestu tudi
toplo zahvalim vsem, ki delavcem namenite pitno vodo, kavo ali kak drug priboljšek, kar zelo cenijo in zato tudi raje in
bolje izvajajo dela. Lepo je, da ne pozabljamo, da smo na koncu koncev vsi samo
ljudje.
Bled je tudi jeseni poln vseh vrst turistov z vseh vetrov. Začenja se še en »Blejski
forum«, vsakoletno največje mednarodno
politično srečanje v Sloveniji. Takoj nato
lahko pričakujemo večje število obiskovalcev evropskega prvenstva v košarki itd.
V vsem tem vrvežu pa Bledu še vedno
uspeva živeti svoje »zasebno« življenje, ki
se, razen izjemnega okolja, bistveno ne razlikuje od drugih slovenskih krajev. Naše
komunalno podjetje Infrastruktura je po
dolgoletnem uspešnem vodenju Mirka
Ulčarja dobilo novega direktorja, mag.
Janeza Resmana. V pokoj odhaja tudi Ludvik Hajdinjak, priljubljeni ravnatelj Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja, ki ga
nadomešča Nataša Ahačič. Obema svežima upokojencema želim, da bi v novi vlogi počela čim več tistega, za kar do sedaj
nista imela časa, novincema pa vso srečo
pri njunem novem, odgovornem poslanstvu. Tako kot povsod po naši domovini, bo
na Bohinjski Beli, v Ribnem in Bledu,
preko šestdeset malčkov, prvič sedlo v
šolske klopi. Tudi njim zaželimo vso
srečo, ne le v šoli in na poti do nje in nazaj
domov …
:: Vaš župan, Janez Fajfar

V petek, 13. septembra 2013, vas prisrčno vabim na imeniten koncert dveh italijanskh pianistov. Svetovno znani jazz pianist Enrico Intra bo na svoj način preigraval
klasične skladbe, ki jih bo pred njim izvedel mladi in zelo obetavni Massmiliano
Moterle. Vstopnine ni, lahko pa darujete v dober namen!
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Aktualno

Obisk predsednice
vlade in evropskega
komisarja
Predsednica Vlade Republike Slovenije mag. Alenka Bratušek je bila v začetku avgusta na Bledu, kjer se je srečala z
dr. Janezom Potočnikom, evropskim komisarjem za okolje, Janezom Fajfarjem,
županom Občine Bled, in dr. Danico
Purg, dekanjo in direktorico IEDC –
Poslovne šole Bled. Po besedah predsednice vlade so sodelujoči v pogovoru pozornost namenili predvsem turizmu na
Bledu in širše v Sloveniji, z evropskim
komisarjem za okolje pa sta spregovorila
tudi o perečih okoljskih in infrastrukturnih problemih. Predsednica vlade je po
srečanju o plinskem terminalu v Žavljah
dejala: »Verjamem, da bomo do 2. oktobra
skupaj z italijansko stranjo našli rešitve, ki
bodo dobre za vse.«
V nadaljevanju obiska se je predsednica vlade sprehodila ob obali Blejskega

jezera do IEDC – Poslovne šole Bled, kjer
ji je dekanja in direktorica šole dr. Danica
Purg predstavila namen in študijske programe IEDC – Poslovne šole Bled. Predsednica vlade si je nato v spremstvu župana Občine Bled ogledala še Blejski grad
in poudarila, da bo morala slovenska vlada

Energetska sanacija Zdravstvenega
doma

Občina Bled je poleti začela z energetsko sanacijo Zdravstvenega doma, ki služi tako občanom in občankam Gleda kot
Gorij, uporabljajo pa ga seveda tudi obiskovalci in turisti. Za investicijo v poletnem času so se odločili, ker ne moti turističnega
utripa kraja, predvsem pa, ker je poleti bistveno manj uporabnikov zdravstvenega doma in drugih storitev in lahko dela tečejo
povsem nemoteno. Z deli naj bi zaključili kmalu, svoj delež pri
investiciji pa bo prispevala tudi Občina Gorje. Marca prihodnje
leto bodo na Bledu začeli še z energetsko sanacijo Vrtca Bled, tudi
za to investicijo je občina dobila nepovratna sredstva v višini 417
tisoč evrov.
:: RP

Dva kraljeva obiska na Bledu
Konec junija je bil Bled v znamenju dveh visokih obiskov.
Sprejel je japonskega princa in princeso Akišino (na fotografiji

več narediti za promocijo slovenskega turizma. Po njenem mnenju je turizem ena
slovenskih boljših točk oziroma prednosti,
zato bo temu področju treba nameniti
posebno pozornost.
:: Romana Purkart,
foto: spletna stran Vlade RS

na naslovnici). Japonski cesarski par si je ogledal otok in
grad, pred stavbo Občine Bled pa sta zasadila japonsko češnjo.
Obisk je bil posvečen obeležitvi 20. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Japonsko, ki sta jo državi
praznovali lansko leto. Japonski gostje ustvarijo na Bledu šest
odstotkov vseh nočitev. Tudi letos so avgusta sprejeli in pozdravili goste, ki so prileteli s posebnim letalom direktno na ljubljansko letališče.
Bled pa je konec junija obiskal tudi britanski princ Edward
s soprogo. Na Bledu sta se udeležila sprejema udeležencev turneje Rolls Roycev 2013 Alpine Centenary Tour na Bledu,
ki je bil posvečen britanski avtomobilski industriji. Ogledala
sta si tudi vse blejske znamenitosti. Na sprejemu pri britanskem princu je bil tudi župan mesta Henley-on-Thames, s katerim je Občina Bled letos podpisala pismo o prijateljstvu med
mesti. Uradna delegacija iz Henleya bo skupaj z ekipo mladih
veslačev Bled ponovno obiskala 20. septembra. Veslači se bodo
kot gostje udeležili tudi državnega prvenstva v veslanju, ki bo v
soboto, 21. septembra, potekalo na blejskem jezeru. Pred
popoldanskim finalom bo v Mali Zaki ob 13. uri tudi krajša
slovesnost, ko bo Veslaški klub Bled v alejo olimpijcev vstavil tudi
spominsko obeležje na udeležbo naših veslačev na olimpijskih
igrah.
:: Romana Purkart

OBVESTILO O PODALJŠANJU
RAZPISA ZA STANOVANJSKE KREDITE
V OBČINI BLED ZA LETO 2013
Obveščamo vas, da v razpisnem roku kreditni potencial v
višini 27.900,00 EUR za stanovanjske kredite ni bil porabljen,
zato se razpisni rok podaljša do 30.11.2013 oz. do porabe kreditnega potenciala. Razpisna dokumentacija se nahaja na
spletni strani oz. v sprejemni pisarni Občine Bled.
:: Janez Fajfar, župan
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Mag. Janez Resman:
Bled je slovensko okno
v svet
Mag. Janez Resman je 1. avgusta postal
direktor javnega podjetja Infrastruktura
Bled. Kot pravi, se tega, da je »Bled slovensko okno v svet na komunali zavedamo
vsak dan!«. Sam zase pravi, da je velik
zagovornik ekologije, zato je ekološka osveščenost nekaj, na čemer bo temeljila
njegova vizija dela v prihodnje.
»Na Bledu in v Gorjah se res moramo
vsi zavedati, da je naše okolje samo eno,
zato ga moramo čuvati kar se le da. Ločeno zbiranje odpadkov je dobro vpeljano,
nikoli pa ni tako dobro, da ne bi moglo biti
boljše,« pravi Resman, ki si je med drugim zadal tudi nalogo, da bodo skupaj z
Občino Bled uvedli novo urbano opremo,
kar bo med drugim prineslo tudi koše za
odpadke z ločenimi frakcijami, aktivno
bodo sodelovali tudi pri uvedbi kopalnega
reda okoli jezera. »Naši delavci sicer zelo
vzorno skrbijo za urejenost Bleda, ne
samo jezerske sklede, pač pa širše okolice,
kar je seveda prav,« pravi in doda, da se
bodo v prihodnje še bolj potrudili pri
ekološkem osveščanju občank in občanov,
pa tudi obiskovalcev in turistov. »Nenehno
se povezujemo tudi z blejskim gospo-

darstvom, saj je prav po podjetjih odstotek
ločeno zbranih odpadkov občutno nižji
kot pri gospodinjstvih.«
Poudarja, da se vsi ločeno zbrani
odpadki tudi ločeno odložijo in predelajo
in da ni res, kar mislijo mnogi, namreč da
ločeno zbrani odpadki na koncu končajo
v istem košu.
Druga dejavnost, s katero se ukvarja
Infrastruktura, pa je upravljanje z blejskimi turistično-infrastrukturnimi objekti. Letošnje poletje so bili tako Straža,

Drage učenke in učenci, spoštovani
starši!

Grajsko kopališče kot Športna dvorana
Bled izjemno dobro obiskani. Do 20. avgusta so na letnem sankališču prodali
29.500 vstopnic, v kopališču 27.000, ledena ploskev v dvorani, ki je na Bledu na
voljo že od 1. julija, pa je nenehno zasedena.
Kljub vsemu z malce skrbi pričakujejo
zimo, na katero pa se že pripravljajo in
načrtujejo tudi kar nekaj novosti.
:: Romana Purkart

ki si ga lahko ogledate na vratih šole in na šolski spletni strani.
Po pouku bodo avtobusi in kombi odpeljali v vse smeri ob
10.15 uri.
V letošnjem šolskem letu bo matično šolo na novo začelo
obiskovati 59, POŠ Boh. Bela 5, POŠ Ribno pa 10 prvošolcev.
Prvošolce bomo na podružničnih šolah sprejeli v ponedeljek
ob 9. uri, na matični šoli pa ob 17. uri.
Želimo vam, da bi bilo šolsko leto uspešno,
:: kolektiv Osnovne Šole Bled

Splošno obvestilo

Dela v okolici šole.

Hitro se bliža konec poletnih počitnic in prvi šolski dan.
Upamo, da ste poletje lepo preživeli in se veseli in zdravi vračate
v šolo, ki za vas odpira vrata v ponedeljek, 2. septembra.
Obveščamo vas, da bo v letošnjem šolskem letu prišlo do
manjših sprememb v organizaciji pouka. Spremenili smo urnik
zvonjenja in sicer smo ponovno uvedli drugi glavni odmor. Le ta
bo trajal 15 minut. Posledično se spremeni tudi termin malice za
8. in 9. razrede, ki bo v drugem glavnem odmoru, ter prevozi
učencev iz šole.
Več informacij boste učenci izvedeli PRVI ŠOLSKI DAN, v
ponedeljek, 2.9.2013. Pouk se bo za učenke in učence od 2. do 9.
razreda pričel ob 8.20.
Avtobusi in šolski kombi bodo zjutraj vozili po voznem redu,

V Občini Bled delujejo različni izvajalci javnih gospodarskih
služb (Infrastruktura Bled, WTE, Gradbeništvo Prestor, Adriaplin, Petrol …). V kolikor nimajo javno objavljenih podatkov o
svojih dežurnih službah, lahko občani v nujnih primerih vedno
pokličejo tudi Regijski center za obveščanje Kranj na številko 112,
če pa gre za vzdrževanje ali odpravo napak, kličite redne serviserje.
Družba PETROL d.d., Ljubljana v konzorciju s podjetjem Eltec Petrol d.o.o., je postala koncesionar za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja
in izvajanja javne razsvetljave v Občini Bled.V okviru projekta
Prenova javne razsvetljave v Občini Bled je bila izvedena energetska sanacija javne razsvetljave. Vzpostavljen je sistem upravljanja z javno razsvetljavo ter Center za prijavo napak obratovanja
javne razsvetljave.
V kolikor opazite težavo oz. napako pri obratovanju javne
razsvetljave, to lahko sporočite 24 ur na dan vsak dan na Center
za prijavo napak po e-pošti: info@jr-lj.si, po tel. št: 01 58 63 600
ali po faksu 01 58 29 400. Spletna stran: www.jr-lj.si.
:: Občina Bled

Aktualno

40 let KS Zasip
Krajevna skupnost Zasip je letos
praznovala 40. obletnico delovanja, zato so konec julija in v začetku avgusta pripravili cel kup dogodkov in
prireditev. Osrednja sta bila otvoritev
vaškega jedra Rebr in slavnostna seja KS
s podelitvijo priznanj in otvoritvijo dveh
razstav.
Ob 40-letnici KS Zasip so dokončno
predali v uporabo vaško jedro Rebr, kjer
so dela potekala kar leto in pol. Celovito
je urejena vsa komunalna infrastruktura
s cestami ter vaškimi javnimi površinami
(trgi, korita, poti). Vrednost del je bila
750 tisoč evrov, dela pa je v celoti financirala Občina Bled.
Na slavnostni seji Krajevne skupnosti
so podelili priznanja, ki so jih letos prejela vsa društva, ki delujejo v kraju in ki
predstavljajo pomemben utrip družbenega in družabnega življenja v Zasipu,
podelili pa so tudi priznanja Turističnega
društva za lepo urejene hiše.
V 40 letih se je število krajanov
povečalo tretjino, izpeljanih je bilo veliko
projektov, kot so obnova Doma krajanov,
športnega igrišča na Homu, asfaltiranje
cest in ne nazadnje največja investicija v
Zasipu – prenova vaškega jedra v Rebru,

je povedal predsednik sveta KS Ciril
Kraigher. Po slavnostni seji so slovesno
odprli dve razstavi - zbirko slik avtorja
Cirila Kraigherja in vezenin domačega
društva Katarine. Razstava slik, na katerih so podobe Zasipa, je bila prav
posebna, saj so slike večinoma v zasebni
lasti in so jih lastniki posodili prav za
razstavo.

Poletni oddih v TNP
Naše naravno okolje je najbolj obremenjeno v poletnem času,
zato je Triglavski narodni park poleti privlačna izbira za oddih,
da pa naravno okolje ne bi bilo preveč obremenjeno, smo odgovorni vsi. Parkovni nadzorniki obiskovalce opozarjajo, če se v
parku ne vedejo pravilno, ob večjih kršitvah pa lahko tudi
(denarno) kaznujejo. Parkovni vodniki, med njimi tudi naravovarstveni nadzorniki, so v juliju in avgustu tedensko vodili po
tematskih poteh v parku, Triglavski narodni park poleti izvaja tudi
program ozaveščanja. Poseben način, kako obiskovalcem povedati, da vstopajo v dragocen in občutljiv prostor, pa je pripovedovanje zgodb ob ognju. Letos so večeri pripovedovanja potekali
v kampih Šobec in Danica v Bohinjski Bistrici, pa tudi na Ranču
Mrcina pod Studorjem. Tudi vse-alpska akcija Ogenj v Alpah, ki
jo mednarodna nevladna organizacija CIPRA obeležuje od leta
1986 vsako drugo soboto v avgustu, poizkuša opozoriti na to, da
imamo samo ene Alpe. V Julijskih Alpah, najbolj vzhodnem delu
celotnega alpskega loka, je akcija Ogenj v Alpah potekala na
Velem polju, kjer so člani CIPRE, Planinske zveze Slovenije in
naravovarstveni nadzorniki TNP s prostovoljci čistili zarast planine. Večerni dogodek Ogenj v Alpah pa je potekal v Stari Fužini
z ogledom filmov Planšarstvo v Bohinju in Sfinga. V Kranju, v
Prešernovi hiši gostuje fotografska razstava skladatelja, pianista,
fotografa in filmskega režiserja, Janka Ravnika. Ob odprtju smo
si lahko ogledali tudi njegov film v kraljestvu Zlatoroga, ki velja
za prvi slovenski celovečerni film. Klavirsko spremljavo je prispeval Jurij Dobravec. Ponovitev filma bo pred Prešernovo hišo v
Kranju v petek, 30. avgusta, ob 20. uri, razstava pa je na ogled še
do nedelje, 1. septembra.
Z najmlajšimi vabljeni na petkovo popoldne v parku, tokrat se
družine zberejo 30. avgusta ob 17h pri gasilskem domu na Koprivniku, opazovali in raziskovali pa bodo toploljubno rastlinstvo.

Pred Domom krajanov pa je vse čakalo presenečenje - grajski tiskar je vsem
krajanom ponudil, da si lahko natisnejo
podobo cerkve sv. Katarine. Ob obletnici
je KS izdala tudi poseben bilten, v katerem so predstavili del zgodovine Zasipa
in delo vseh društev.
:: Romana Purkart,
foto: Anja Šmit

5. septembra ob 10. uri dopoldne vabljeni v Dom sv. Martina
v Srednji vasi, kjer bomo odprli fotografsko razstavo skupine
Lubadarji: črno-bele fotografije obeležujejo življenje in arhitekturo naših planin, kot se jo je dalo ujeti v objektive dvajset in
trideset let nazaj.
V soboto, 28. septembra pa se Triglavski narodni park vključuje v obeleževanje Dni evropske kulturne dediščine s celodnevnim programom na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni.
Sto let v dobro dediščine je letošnje geslo vseevropskega dogajanja spoznavanja kulturne dediščine: TNP je leta 2006 dobil
mednarodno diplomo Evropa Nostra za arhitekturno obnovo
Pocarjeve domačije, kjer bo potekal celodnevni program spoznavanja življenja v odmaknjeni alpski dolini nekoč in danes.
Več o dogodkih Triglavskega narodnega parka na: www.tnp.si
:: Ana Marija Kunstelj, TNP
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Aktualno

Blejski dnevi in “Otoček sredi jezera”
Blejskim prireditvam je
bilo letos vreme kar naklonjeno in tudi Blejski dnevi so
minili v znamenju pestrega
dogajanja in zadovoljnih obiskovalcev. Tudi letos je sicer

dobro vpeljano
tradicionalno dogajanje s koncerti, stojnicami, lasersko projekcijo na grajsko skalo in
ognjemetom ter nepogrešljivimi lučkami, popestrilo tekmovanje akrobatskih letal nad
jezerom. Zavod Turizem Bled,
ki je organiziral prireditev, se
zahvaljuje sponzorju, zavarovalnici Generali, ki je v teh
kriznih prisluhnila prošnji za
pomoč pri realizaciji te tradicionalne prireditve.
Letošnja velika novost pa je
bilo prvo poletno srečanje harmonikaric in harmonikarjev.
Avsenikov »Otoček sredi jezera« je v nedeljo, 21. julija,
zadonel iz kar 404 harmonik.
V organizacijskem odboru prireditve »Harmonike ob Blejskem jezeru« se iskreno zahvaljujejo vsem udeleženkam

in udeležencem tega nepozabnega dogodka. Hvala vsem
pokroviteljem, brez katerih bi
težko izpeljali prireditev na
takem nivoju. Velika

zahvala pa gre tudi vsem
prostovoljcem, ki so s svojim
delom dokazali, da na Bledu
znamo stopiti skupaj in s
skupnimi močmi spraviti pod
streho tudi organizacijsko zahtevno prireditev.
Za vse, ki niste bili prisotni
na dogodku, naj omenimo, da
so vsi udeleženci s harmoniko
lahko koristili brezplačne prevoze iz parkirišč pri Vezeninah
in pri Kovinski na Seliški cesti
do Festivalne dvorane, za kar
gre zahvala podjetju Bled
tours. Vse, ki so se na Bled
pripeljali z vlakom do postaje
Bled - Jezero, je do Festivalne
dvorane brezplačno pripeljal
turistični vlakec, za kar gre zahvala podjetju Čarman, d.o.o.
Vsi udeleženci so na informacijski stojnici v Festivalni dvorani prejeli spominsko nalepko ter bon za hrano in pijačo.

Za gostoljubje hvala Zavodu za
kulturo Bled. Vsak udeleženec
je na stojnici pred dvorano dobil topel ob-

rok, pripeljan iz Oštarije Moskva v
Lescah in pijačo iz Skupine
Laško. Hvala tudi mesariji Mlinarič in pekarni Planika za
pomoč pri pogostitvi, za katero
so lepo poskrbele članice
Društva deklet in žena na vasi
Bled – Gorje. Hvala blejskim
pletnarjem, saj je Janez Pazlar
poslušalce generalnega medijskega pokrovitelja radia Veseljak v družbi župana zapeljal
po jezeru ob igranju pesmi
»Otoček sredi jezera«. Hvala
vsem podjetjem in posameznikom, ki so prispevali razne
nagrade in darilne bone: Restavracija Labod Bled, Diagnostični center Bled, Sava Hoteli
Bled, Hotel Triglav Bled, Infrastruktura Bled, Andema tisk
Lesce, Blejski fijakerji, Cut
Bled, Galerija in založba Avsenik Begunje, Mini golf Bled,
Andema tisk Lesce. Hvala
vsem medijskim pokroviteljem, poleg generalnega me-

dijskega pokrovitelja, radia
Veseljak, so največji delež pri
oglaševanju prispevali TV Vaš
kanal, Radio Triglav, Radio
Gorenc, Gorenjski grafiti in
GTV.
Glavni nagradi za v naprej
prijavljene harmonikarje sta
prispevala Marija Mojca Berce
iz Selc (darilni bon za lajbič
gorenjske narodne noše, narejen po meri izžrebanca, je prejel Alojz Ogulin iz Društva
harmonikarjev Mirna Peč) in
Brane Poličar, ki je kot glavno
nagrado poklonil srečnemu
izžrebancu harmoniko Poličar
s sliko Bleda v mehu (izžrebanec je bil Anže Cesar, prav
tako član Društva harmonikarjev Mirna Peč). Nagrado za
najstarejšega udeleženca je
prejel Albin Valant iz Bodešč,
nagrado za najmlajšega pa
Žan Papler iz Gorij. Zbrane
so zabavali člani ansambla
Slovenski pozdravi, za kar
jim gre prav tako iskrena
hvala! Hvala tudi županu
Janezu Fajfarju in Turizmu
Bled za podporo in posluh pri
tem projektu ter vsem ostalim
neimenovanim za pomoč in
sodelovanje.
Sam osebno se želim zahvaliti tudi nepogrešljivim
parterjem v projektu, Gregu Antolinu iz podjetja Antolin team, Urošu Ambrožiču
iz podjetja Aktivni oddih in Iztoku Pesrlu iz ansambla Slovenski pozdravi. Prepričan
sem, da smo SKUPAJ zaorali
ledino tradicionalnemu srečanju, ki bo vsako leto na
Bledu popestrilo dogajanje v
času Blejskih dnevov. Zagotovo bo to že prihodnje leto v
vsebinsko bogatejši različici.
Nasvidenje torej 20. julija
2014. Galerijo fotografij z
letošnjega dogodka si lahko
ogledate na www.harmonike.
bled.si.
:: Toni Mežan,
podžupan, RP

Bohinjska Bela

Marjetin sejem

Ribje dobrote na Beli

V nedeljo, 21. julija, smo na Bohinjski Beli praznovali Marjetin sejem, ki ga že tradicionalno prireja Turistično društvo Bohinjska Bela ob sodelovanju ostalih društev in
TNP-ja. Posebnost letošnje prireditve je bila zanimiva razstava starih fotografij Bohinjske Bele, ki sta jo pripravili Eli Gradnik in Ana Kunstelj. Razstava je bila zelo odmevna
in dobro obiskana. Kulturno-zabavni program se je pričel ob 18. uri v vaškem jedru.
Obiskovalci so uživali ob nastopih otrok z Vrtca in OŠ Bohinjska Bela ter citrark, se nasmejali skečni skupini Društva upokojencev Cerklje in zeliščarici Neži ter se zabavali ob
dobri glasbi pevke Nataše Lobovec Perovšek in Aleša Pogačnika z odličnima pevcema
Klemenom Torkarjem in Tino Debevec. Otroci so se zbrali ob stojnici TNP-ja, kje so
jim pripravili zanimive stare igre. Na prireditvi so se lahko obiskovalci okrepčali z domačimi dobrotami, ki so jih pripravile članice Društva žena in deklet na vasi, in letošnjo
glavno jedjo sejma – ričetom, ki ga je na prizorišču skuhala Nikica Zorč. Prijeten večer
je omogočilo tudi lepo vreme.
:: Francka Gregorc

Slikarska kolonija na Bohinjski Beli
Klub Blanskih ribičev je v začetku julija v
sodelovanju s člani
likovne sekcije VIR
Radovljica organiziral
slikarsko kolonijo, ki so
se je udeležili Ivanka
Kraševec Prešern, Ivan
Prešern Žan, Andreja
Ropret, Janka Vidmar,
Polde Gros, Marjan
Rozman, Draga Soklič
in Franci Šemerl. Bohinjska Bela in Sava
Bohinjka ponujata prekrasne motive, ki so jih
slikarji upodobili na
platnu.
Vsa dela, ki so jih ustvarili, so bila na ogled na razstavi v okviru Marjetinega sejma
in Festivala ribjih dobrot. Slikarjev se je najbolj dotaknila lepota pokrajine in gostoljubje
ribičev, zato se bodo prihodnje leto zagotovo vrnili. Klub Blanskih ribičev se slikarkam
in slikarjem likovne sekcije Vir zahvaljuje za podarjena likovna dela. Pri izvedbi likovne
kolonije so nam pomagali Hobby & Art Kranj, Mesarstvo Mlinarič Lesce in Ribogojstvo
Zupan & Zupan Nomenj.
:: Mihaela Rozman

Konec avgusta je Klub Blanskih
ribičev na Bohinjski Beli organiziral pravi festival ribjih dobrot. Na letošnjem festivalu smo se Blanski ribiči
še posebej potrudili, saj smo z odlično
ribjo kulinariko, izborom najbolj popularnih glasbenih skupin ter dobro promocijo privabili množico obiskovalcev iz
vse Slovenije, pa tudi veliko gostov iz tujine.
Festival se je začel z Dalmatinskim večerom in nastopom dalmatinske
klape Vinčace. Naslednji dan so se ribiči
pomerili v muharjenju na mednarodni
tekmi, zvečer je glasbena skupina Mambo Kings poskrbela za pravo ribiško
zabavo. Zadnji dan se je program začel z
otroškim kotičkom, kjer so otroci spoznavali ribiške veščine ter lepo naravo ob
Savi Bohinjki, nato pa nadaljeval z
Godbo Gorje in skupino Dolinski fantje,
sledil je nastop Modrijanov, ki so za
zabavo skrbeli vse do poznih večernih
ur. Poudarki festivala so bili na ribji
kulinariki kot zdravi prehrani in predstavitvi Bohinjske Bele in Save Bohinjke.
Predstavili smo ribolov in ribiške
veščine. Obiskovalci so lahko poskusili
blansko postrv, smuča in soma, od morskih rib pa orade, girice, lignje in celo
mečarico.
Kot ljubitelji in varuhi čiste narave
smo poskrbeli za ločevanje in sortiranje
odpadkov, kar je ob tako velikem obisku
zelo zahtevno opravilo, vendar nam je
uspelo ločiti prav vse odpadke.
Množični obisk in zadovoljni obrazi
gostov so nagrada za celoletno delo in
trud. Hvala vsem obiskovalcem in se
vidimo prihodnje leto.
:: Mihaela Rozman
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Gasilci

Visoki obisk v Ribnem
1. julija smo gasilci iz Ribnega na
enem njegovih prvih obiskov gostili
predsednika Gasilske zveze Slovenije,
Jošta Jakšo, poveljnika GZ Slovenije,
Francija Petka ter strokovno sodelavko za
organizacijsko-operativno področje pri
GZ Slovenije, Adriano Cividini.
Omenjeni visoki gostje so nas obiskali ob podpisu listine o prijateljstvu in
sodelovanju med Gasilsko zvezo Slovenije ter Lovsko zvezo Slovenije. V prostorih Lovskega doma v Ribnem sta jo
podpisala predsednik GZ Slovenije, Jošt
Jakša ter predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Srečko Felix Krope. Vidna
predstavnika obeh organizacij sta dejala,
da je namen podpisa krepitev povezanosti in sodelovanja med obema prostovoljnima organizacijama, ki se soočata s
podobnimi problemi. Na lokalnem nivoju oboji dobro sodelujemo, kar najlepše prikazuje prav primer iz Ribnega.
Največkrat se to odraža v primerih naravnih nesreč. Veliko gasilcev je hkrati
lovcev in tako je tudi pri nas. Ugotavljam,
da je več posameznikov našega društva
dejavnih v več prostovoljnih društvih
(športno društvo, kulturno društvo …),
kar je značilno tudi za druga društva.
V Ribnem člani Prostovoljnega gasilskega društva Ribno in Lovske družine
Jelovica domujemo v isti zgradbi, vzorno
sodelujemo ter delujemo vzajemno. Gre
za edinstven primer gasilsko-lovskega

doma v Sloveniji, zato ni bilo primernejšega kraja za srečanje in potrditev sodelovanja obeh organizacij.
Na srečanju smo bili prisotni tudi
predstavniki Prostovoljnega gasilskega
društva Ribno. V zahvalo za gostoljubje
nam je predsednik GZ Slovenije podaril
spominsko plaketo, mi pa smo jih obdarili z našim lanskoletnim zbornikom.
S poveljnikom GZ Slovenije sta si
ogledala še naš gasilski dom ter bila z videnim zadovoljna.
Obisk si štejemo v veliko čast in priznanje, da delamo dobro in smo na pravi
poti. Gasilci iz Ribnega se trudimo lokalni skupnosti prispevati čim več ter
otroke in mladino usmerjati na pravo
pot. Čeprav vsako leto opažamo, da je

Srečanje veteranov Gorenjske

Gasilska zveza Gorenjske, Gasilska zveza Bled-Bohinj in PGD
Ribno so 29. junija na prireditvenem prostoru v Ribnem organizirali 14. srečanje starejših gasilk in gasilcev Gorenjske.
Srečanje je namenjeno druženju in ohranjanju prijateljskih vezi
med veterani PGD Gorenjske. Samo srečanje je predvsem zanimivo tudi zato, ker se želijo veterani preizkusiti in tekmovati v
gasilskih disciplinah, zato je svet veteranov pri GZ Gorenjske prilagodil vajo s hidrantom in vajo raznoterosti za ekipe s petimi
člani.
Tekmovanja se je udeležilo 41 tekmovalnih enot, kar je v

kandidatov za prostovoljno delo vedno
manj, nam to trenutno še uspeva. Menim, da so humano in nesebično delo ter
trdno sodelovanje med društvi in organizacijami, temelji za močno lokalno
skupnost ter zdravo domovino. Zato vse
vabim, da se nam pridružite. Z vsakim
posameznikom bomo še boljši in skupaj
bomo vsi močnejši.
Lovski družini Jelovica se iskreno zahvaljujemo za vrhunsko pripravo prostora in pogostitev na srečanju, predvsem
pa iskrena hvala članom PGD Ribno ter
vsem, ki ste pomagali pri izvedbi naše
gasilske veselice ter 14. srečanja gasilcev
veteranov Gorenjske zadnjo soboto v juniju.
:: Damjan Mulej

dosedanjih srečanjih največ. Med veterani je prisoten velik tekmovalni duh, saj so burno navijali ob nastopu vsake enote in se
skupno veselili doseženih rezultatov, zlasti tistih, ki so osvojili
prva tri mesta.
V kategoriji starejših gasilk je tekmovalo devet enot. Prvo
mesto je osvojila enota PGD Žiri, 2. mesto PGD Bitnje in tretje
mesto PGD Smokuč. V kategoriji starejših gasilcev je tekmovalo
32 enot. Prvo mesto je osvojila enota PGD Mošnje, 2. mesto PGD
Žiri in tretje mesto PGD Britof.
Za sodelovanje na srečanju so vse enote prejele priznanja, za
prva tri mesta smo podelili pokale, prvouvrščeni pa so prejeli tudi
prehodni pokal.
V času tekmovanja in po njem je ob prijetni glasbi potekalo
veselo druženje, ki se ga je skupno udeležilo 300 starejših gasilk
in gasilcev, ki so v preteklosti nosili bremena gasilske službe in
razvijali našo gasilsko organizacijo, na katero nismo ponosni le
gasilci, temveč velik del slovenske javnosti.
Z organizacijo in potekom srečanja so bili vsi udeleženci zelo
zadovoljni. Njihova skupna ugotovitev je bila, da so taka srečanja
potrebna, saj s tem ohranjajo stike med seboj in obenem spoznavajo spremembe dela in razvoj gasilstva danes. Za uspešno
izvedeno srečanje gre zahvala gostiteljema PGD Ribno in GZ
Bled-Bohinj ter organizatorju, GZ Gorenjske.
Predsednik GZ Bled-Bohinj,
Jože Smole VKGČ II. st.

Društva | Dogajanje

Hvala za potovanje okoli jezera!

Prihajamo iz osnovne šole 27. julij iz Kamnika. Na naši šoli se izvaja osnovnošolski
program z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga obiskuje 19 učencev, in posebni program, ki ga obiskuje 10 učencev.
12. junija so blejski fijakerji brezplačno peljali naše učence okrog Blejskega jezera.
Kar nekaj učencev je bilo na Bledu prvič, prav vsi pa so se prvič peljali s kočijo. Bili so
navdušeni!
V njihovem imenu hvala Toniju Mežanu in ostalim fijakerjem!
Takole je zapisal Tim Smolnikar iz posebnega programa:
Bled
Včeraj smo šli na Bled. Všeč mi je bila kočija. Všeč mi je bil labod, všeč mi je bil konj, všeč
mi je bilo jezero, všeč mi je bila račka.
:: Janja Križnik

Zdravilec Maksim Osipov v Hotelu Ribno
Avgusta smo v Hotelu Ribno povno gostili svetovno znanega zdravilca, Maksima
Osipova, ki je naziv magistra ljudske medicine pridobil na Akademiji za zdravilstvo in
energoinformativne znanosti v Moskvi. Leta 2002 je pridobil svetovno licenco za zdravilstvo. Zaradi najvišjih ocen na izpitih sodi med deset najboljših zdravilcev na svetu. Po
znanih podatkih dosega vidne rezultate in zdravi praktično vse, od glavobolov z migreno, bolečinv hrbtenici in križu, išiasa, sklepnih in revmatskih obolenj, problemov s
prekrvavitvijo, bronhitisa, do psihičnih in imunskih teža. Rezultati se kažejo tudi
pri Downovem sindromu, paraplegičnih in diabetičnih težavah, zvišanem krvnem tlaku, cerebralni paralizi, problemih z dioptrijo, stresu, možganski kapi in srčnemu infarktu.
Najboljše dosežke pri zdravljenju dosega pri otrocih s posebnimi potrebami. Maksima bomo ponovno gostili od 23. do 29. septembra, od 28. oktobra do 3. novembra ter
od 2. do 8. decembra. V hotelu Ribno smo veseli, da je Maksim za izvajanje terapij izbral
ravno naš hotel za katerega pravi, da je njegov tretji dom.
:: Ekipa Sportine Turizem d.o.o.

Razstava in knjiga
Poleti je izšla knjiga Anemarije Nuše Mulej Obrazi navdiha, likovna razstava izvirnih
ilustracij iz knjige pa je zdaj na ogled v prostorih Občine Bled.
Knjiga prinaša izbor nekaj izostrenih aforizmov in misli svetovno znanih umetnikov,
znanstvenikov in pronicljivih ljudi, ki jih je avtorica opremila z lastnimi ilustracijami.
Knjiga bo prvo večjo predstavitev na Bledu doživela jeseni.
:: RP

Zahvala
Julija je Čebelarsko društvo BledGorje zgradilo čebelnjak v Zdraviliškem
parku na Bledu. Ob tej priložnosti
moramo izpostaviti podjetja in posameznike, ki so nam pri tem finančno in
s svojim prostovoljnim delom pomagali.
Najprej bi izpostavili Občino Bled, predvsem bi se zahvalili županu Janezu Fajfarju in direktorju občinske uprave
Matjažu Berčonu, ki sta idejo podprla in
predlagala lokacijo čebelnjaka.
Izkop temeljev in ureditve okolice je
izvedlo podjetje GVT Štraus d.o.o..
Višina donacije so bila izvedena dela in
porabljen material, za kar se direktorju
Janku Štrausu toplo zahvaljujemo. Postavitev in material za čebelnjak je podarilo podjetje Proform d.o.o., katerega
lastnik je naš član Blaž Primožič. To je
bila največja donacija in izredno velikodušna gesta. Še enkrat HVALA. S finančnimi donacijami za opremo čebelnjaka so nam pomagali podjetja in posamezniki:
Belinka – Belles, Cesar Zdravko
Srednja vas v Bohinju, Cvetličarstvo
Miha Potočnik s. p, Danijela Jovanovič,
Elmont Bled d.o.o., EL-TEC Mulej d.o.o.,
Hotel Kompas, Hotel Lovec, K-Grad
d.o.o., Komunala Mežek, Nova Ljubljanska Banka, Luka Demšar s.p., Penzion Mlino, Sava Hotels&Resorts, Slaščičarna Šmon-Klemen Zima sp. Bled,
Turistično društvo Bled,Turizem Bled,
Viličarji – Jungheinrich d.o.o.,, Vrtnarija
Trajnice Golob-Klančič Šempas, Zavod
za kulturo Bled.
Vsem navedenim in nenavedenim
se Čebelarsko društvo Bled – Gorje še
enkrat zahvaljuje za izkazano podporo
in finančno pomoč.
:: Blaž Ambrožič in Lovro Legat,
predsednik ČD Bled Gorje

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV BLED
ugodno odda
POSLOVNI PROSTOR
na zanimivi lokaciji
LJUBLJANSKA C. 15
BLED
Informacije
ob torkih od 9. do 11. ure ali po
tel.: 5 743 694.
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Prireditve | Turizem

Vez med Bledom in
Dubrovnikom

Koledar prireditev
www.bled.si
datum

Od leve proti desni: Siniša Žakula, vodja promocije Dubrovnika, Jelena LončariĆ, načelnica za urbanizem, Eva Štravs Podlogar, Ivo
Rudenjak in Božo Burić, promotor zasebnih
nasmestitev.

Dubrovnik in Bled, dva turistična bisera, vsekakor ostajata najbolj prepoznavna simbola Hrvaške in Slovenije.
Številni gostje, predvsem iz prekomorskih držav, ju obiščejo na svojem
popotovanju po tem delu Evrope. V potrditev dobrega sodelovanja sta mesto
Dubrovnik in Turistična zveza Dubrovnik
direktorici Turizma Bled, Evi Štravs Podlogar, izročila zahvalo za dobro sodelovanje in krepitev poslovnih vezi med
turističnimi deležniki.
:: RP

Labirint Bled

ura

lokacija

prireditev

Vsak dan

Velika Zaka

Razstava fotografij Roka Mučiča: Pot po raju

Vsak ponedeljek 19:00

Hotel Jelovica

Večer ob pianinu

Vsak torek do 10.9. 17:00

Blejski grad

Janičarjevo srce, srednjeveška predstava

Vsak torek

19:00

Hotel Krim

Slovenski večer ob harmoniki in slovenskih jedeh

Vsako sredo

19:00

Hotel Jelovica

Večer ob citrah

Vsak četrtek do 12.9. 17:00

Blejski grad

Junaške Blejke, baročna predstava

Vsak četrtek

18:00

Hotel Triglav

20:00

Restavracija Grill
(Hotel Lovec)

Predstavitev avtohtonih slovenskih sort vina in spajanje
s slovenskimi prigrizki
Slovenski večer s harmoniko in pristnim slovenskim
menijem ter degustacijo pijač

Vsak petek do 13.9. 15:00

Olimpijski trg

Bolšjak

Vsak petek

Hotel Krim
Hotel Jelovica

Grajska večerja ob svečah
Slovenski večer

Vsak petek,
10:00
soboto in nedeljo

Zdraviliški park

Sejem domače in umetnostne obrti

Vsako soboto

8:00
9:00
19:00
20:00

Slaščičarska delavnica Hotela Park
Ogled izdelave kremnih rezin
Zbor: Terasa Grand hotela Toplice
Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka
Pivnica Lovec
Lounge glasba z DJ ekipo
Restavracija Panorama Plesni večer: Miha Kralj s pevko

Vsako nedeljo

15:00

Terasa Kavarne Park

Sladki popoldnevi ob kitarski glasbi

Petek, 30.8.

20:00

Terasa Kavarne Park

20:30

Grand hotel Toplice,
Jezerski salon

Soul, jazz in etno glasbeni večeri:
Miha Lampič Band (tribute to F.Sinatra)
Trije talenti – ena družina: klavirski trio Rupnik

19:00
19:00

31.8. – 1.9.
Sobota, 31.8.

10:00
13:00
16:00

Tudi v letošnji poletni sezoni je blejski
labirint privabil številne obiskovalce, še
vedno pa ga lahko obiščete, saj je odprt do
konca oktobra. Labirint Bled je zabavno
poučni park, edinstven na celem svetu.
Razprostira se na površini dveh hektarjev,
le sto metrov od jezera Bled pod Blejskim
gradom. V parku, ki je odprt od leta 2011,
najdete poleg informativnih tudi interaktivne točke, kar vas pripravi, da naravo
tudi občutite. Pedagoški proces spoznavanja narave ni suhoparen, saj je povezan
z zabavo, kar se je izkazalo za zelo pri-

20:00
20:30
1. – 3.9.
Nedelja, 1.9.

Torek, 3.9.

Moj klub

Brezplačni športni vikend v Mojem klubu

Promenada

BCE Meeting 2013 - Srečanje BMW klubov Evrope:
Tekmovanje za najbolj urejeno vozilo
(Concorde de Elegance)
Mimohod udeležencev
4. Mali blejski maraton: mali maraton (21 km),
družinski tek (6 km), otroški Zakijev tek
Akustični glasbeni večeri: Sara Bee Akustik
Koncert pop in soul glasbe z Ano Soklič

Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Terasa Kavarne Park
Grand hotel Toplice,
Jezerski salon
Bled

Blejski strateški forum

11:00

Velika Zaka

17:00

Trgovski center Bled

20:00

Restavracija Panorama

Plavalni maraton (1 km, 2 km in 5 km) – plavanje za
dobrodelni namen za učenje plavanja otrok iz socialno
šibkejših družin
Otroški program v Trgovskem centru Bled: Čarodej Jole –
Cole: Varno v prometu v novo šolsko leto
Plesni večer s skupino Sara Bee Akustik

10:00

Grajska plaža

Oblikovanje nakita iz recikliranih materialov

Prireditve | Turizem

Četrtek, 5.9.

15:00
18:00
19:00
zvečer

Mini golf Bled
Grajska plaža
Blejski grad
Blejski grad

9. Handicap in turnir dvojic
Delavnica oblikovanje iz gume
Predavanje Muzejskega društva Bled: France Oražem
Pogled v vesolje, opazovanje neba s teleskopi

Sobota, 7.9.

10:00

Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Terasa Kavarne Park
Pr' Sodarju v Bodeščah

Triatlon Bled 2013 - plavanje, kolesarjenje in tek ob
Blejskem jezeru
Akustični glasbeni večer: Soul Jazz in jaz
Koko so učasuh pr' Sodarjo mvatil, folklorna prireditev
KUD Bled
15. Bolle originalni tek okrog jezera

17:00

Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Trgovski center Bled

21:00

Grajska plaža

Otroški program v Trgovskem centru Bled:
Lutkovno gledališče Rado Mužan: Rdeča Kapica
Ognjena predstava

Četrtek, 12.9.

15:00
19:00

Mini golf Bled
Blejski grad

10. Handicap
Koncert cerkvenega pevskega zbora Blejski odmev

Petek, 13.9.

18:00

Grajska plaža

Umetniška delavnica

Športni center
Triglav Pokljuka

Državno prvenstvo v letnem biatlonu

19:00
19:00
Nedelja, 8.9.

10:10

14. – 15.9.
Sobota, 14.9.

12:30
18:00

Mini golf Bled
Kavarna hotela Kompas

14. Pozivni masters (Turnir za Grand Slam)
Predstavitev del slikarke Romane Žitko

Nedelja, 15.9.

10:00
11:00

Hotel Triglav
Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Trgovski center Bled

Kuharska delavnica za otroke
Dobrodelni Proteini.si Utrip – športno dobrodelno
druženje za vso družino
Otroški program v Trgovskem centru Bled:
Lutkovno gledališče TRI: Muca Copatarica

Igrišče za golf Bled

Mednarodni seniorski golf turnir alpskih dežel

Info središče TNP
Triglavska roža na Bledu
Blejsko jezero, Veslaški
center Bled, Mala Zaka

Triglavska tržnica in Brihta:
Katere živali se lahko dotaknem?
23. Državno prvenstvo v veslanju Bled 2013
z gosti iz pobratenega mesta Henley:
Predtekmovanja
Otvoritev Aleje slovenskih veslaških olimpijcev
Finala

17:00
16. – 19.9.
Sobota, 21.9.

10:00

10:00
13:00
14.30
Petek, 27.9.

16:00

Mini golf Bled

Dvojice – partner

28. – 29.9.

10:00

Mini golf Bled

14. Mednarodni mini golf festival – Odprto prvenstvo
Mini golf zveze Slovenije

Sobota, 28.9.

11:00
11:00

Športni park Bled
6. Miting zvezde prihodnosti – festival otroške atletike
Info točka TNP Pocarjeva Ob Evropskem dnevu kulturne dediščine: Življenje
domačija v Zgornji Radovni v alpski dolini nekoč in danes - program za družine

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

Dan kampa
V sklopu projekta EU projekt LIN 2011
- Glamurozno kampiranje na Gorenjskem, ki ga Sava Hoteli Bled izvajajo s
partnerjem Aktivni oddih, so v kampu
gostom in dnevnim obiskovalcem predstavili postopek izdelave kope. Ob tem so
ob višku turistične sezone, (ki je v kampu
rekordna), zaokrožili z Dnevom kampa.
Obiskovalci so se pomerili na lokostrelskem turnirju, graščaki in žonglerska
skupina Čupakabra so uprizorili šov, za
glasbo pa je poskrbela Flora Ema Lotrič.

teden golfa z
rekordnim obiskom
S 4. avgustom so na igrišču za golf
Bled sklenili 40. tradicionalni teden golfa.
Gre za najstarejšo in najmnožičnejšo golf
prireditev v Sloveniji. Kljub rekordnim poletnim temperaturam je bilo zanimanje za
igranje bistveno večje kot v prejšnjih letih.
Poleg slovenskih golfistov so gostili še
igralce iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Srbije. Športno dogajanje sta popestrila glasbeni program ter odlična kulinarična ponudba.

meren način interpretacije. Tako smo približali Labirint Bled vsem starostnim
skupinam, od najmlajših do najstarejših.
Labirint Bled je odprlo društvo V naravi.
Letos smo poleg ogleda Labirinta Bled dodali še program za šolske skupine, teambuilding ter praznovanje rojstnega dne.
Tematski park Bled je nastal z veliko ljubeznijo do narave, željo obuditi v obiskovalcih navdih, da je narava pomemben del
našega življenjskega okolja. Za več informacij obiščite www.labirint-bled.si.
:: RP

Visoka šola za
hotelirstvo in turizem
Na Bledu v prostorih Višje strokovne
šole za gostinstvo in turizem deluje tudi
Visoka šola za hotelirstvo in turizem, kjer
izobražujejo visoko usposobljene in zaposljive strokovnjake za delo v turizmu, s
poudarkom na interdisciplinarnih in inovativnih pristopih. Znanstveno-raziskovalna spoznanja razvijajo in uporabljajo v
turističnem gospodarstvu, v lokalnem in
globalnem okolju. Pri svojem delu se opirajo na aktualne gospodarske in družbene
potrebe, pri čemer stalno spremljajo in
upoštevajo gospodarske spremembe. Delovanje šole temelji na celostni obravnavi
človeka, spodbujanju občutka za odgovornost in hkratnem zavedanju učinka lastnih dejanj. Info: www.vs-bled.si.
:: RP

Izlet!
KS Bled v soboto, 31. avgusta, vabi na
izlet na Solnograško / rudnik soli, Werfenweng... /. Zbrali se bomo ob 5.30 pri
Krimu, prijave zbiramo po tel. 041 618393
– Meta Pazlar.
:: Svet KS Bled

50 let obiskov v Grand
Hotelu Toplice
Grand Hotel Toplice se ponaša z dolgoletno tradicijo, katero spremljajo tudi
stalni gostje, ki se vedno znova z veseljem
vračajo v ta hotel. Zlasti izstopa gospod
Birdwood iz Velike Britanije, ki že 50 let
tam vsako leto počitnikuje in je nad Bledom še vedno očaran. Na sprejemu za
stalne goste, ki ga vsak teden organizirajo
Sava Hoteli Bled, sta se gostom pridružila
še blejski župan Janez Fajfar in direktorica Turizma Bled, Eva Štravs Podlogar ter
skupaj z vodstvom hotela zvestemu gostu
v znak zahvale podelila posebna priznanja.
:: Tanja Šviglej,
Sava Hoteli Bled

11

12

Društva | Mladi

Letos najlepša Riklijeva cesta

tra DO RE MI in GŠ Radovljica si na ta način širijo glasbena obzorja in sklepajo prijateljstva z mladimi iz Evrope, hkrati pa je
enotedensko druženje vedno nepozabno doživetje - tako za
učence kot tudi za mentorje. Umetniški vodja za Slovenijo je Primož Kerštanj. V novo šolsko leto gremo v DO RE MI spet z
novim zagonom. K vpisu v naše programe vabimo nove kandidate.
:: Nusa Piber, DO RE MI

Razgledi 2013

Turistično društvo Bled je v okviru akcije Moja dežela, lepa
in gostoljubna tudi letos razglasilo najlepše urejeno ulico na
Bledu. Ta naziv, oziroma naziv »Ulica leta 2013« je tokrat pripadel Riklijevi cesti v vaškem jedru Grad. Na prvo avgustovsko
soboto je Turistično društvo Bled prebivalcem ulice izročilo
posebno priznanje, ob tabli Riklijeva cesta pa visi tudi tabla z
napisom »Ulica leta 2013«. Prav na tej ulici je namreč v zadnjem letu viden največji napredek na področju urejenosti. V
letu 2011 je Občina Bled poskrbela za celostno ureditev vaškega
jedra v smislu komunalne in cestne infrastrukture, kar je nedvomno vzpodbudilo prebivalce, da so tudi sami še bolj poskrbeli
za lepši izgled okolice svojih domov. To je pri svojem delu
opazila tričlanska komisija Turističnega društva Bled in to je v
svojem nagovoru povedala tudi predsednica Jana Špec. To je
glavni razlog, da se je komisija odločila tokrat nagraditi Riklijevo cesto. Po ocvetličenosti hiš sicer daleč prednjači Valvazorjeva ulica v KS Rečica, do zdaj že štirikrat dobitnica prizanja za
najlepše urejeno ulico na Bledu. Posebej je poudarila, da
letošnje priznanje skupaj z Riklijevo cesto prejme tudi Slovenski trg, trg pred cerkvijo, do nedavnega prav tako Riklijeva cesta,
ki izjemno lepo zaključuje ulico in je vzorno urejen.
Vse prisotne je pozdravil tudi podžupan Občine Bled Toni
Mežan in dejal, da ga veseli, da je bilo opaženo delo, ki ga
izvedla občina in tudi trud prebivalcev. Vse to opazijo tudi naši
gostje, ki ta del Bleda obiskujejo še posebej pogosto.
Po odkritju table in podelitvi priznanja, ki ga je v imenu
vseh prebivalcev ulice prevzela Miša Potočnik, smo se skupaj
sprehodili do Slovenskega trga, kjer nam je župnik Janez Ferkolj pojasnil razloge za preimenovanje tega dela, kjer prav od
nedavnega ponosno plapola tudi slovenska zastava.
Sledilo je le še prijetno druženje, pridne gospodinje, gostilna Murka in picerija Rustika pa so poskrbeli za sladke dobrote.
:: Vanja Piber, TD Bled

Mlada sozvočja
Mladi glasbeniki iz Bleda tudi to šolsko leto sodelujejo v mednarodnem projektu Mlada sozvočja, ki smo ga lansko leto prvič
gostili na Bledu. V prekrasnem okolju ob Gardskem jezeru ustvarjajo skupaj z mladimi iz drugih držav. 31. avgusta bodo
udeleženci sozvočij nastopili na zaključnem koncertu, kjer bo v
orkestru in zboru sodelovalo 150 otrok. Mladi iz Glasbenega cen-

Muzejsko društvo Bled bo letos izdalo Razglede 2013 – Monografijo Muzejskega društva Bled. Za tokratno edicijo je svoje
prispevke napisalo štirinajst avtorjev in avtoric. Monika Rogelj
piše o Slovenski popevki na Bledu, Janez Petkoš o urejanju
obrambnega jarka pod gradom, Marjan Zupan o svetu razodetih
in nerazodetih skrivnosti, Drago Bregant je pripravil CV Johannesa Pokljukarja, Anja Bunderla o slikah iz preteklosti, Borut Rus
o socialnem varstvu 1784 - 1945, Tone Marolt o Sokolskem
društvu Bled, Milan Rejc o razvoju šolstva v Gorjah, Vladimir
Silič o delu Turističnega društva, Eva Štravs Podlogar o kroniki
Bleda v lanskem letu, Jože Skumavc o drevesni dediščini blejskega parka, Jože Smole o stari opremi gasilskih društev, Janez
Fajfar, Marko Vidic in Srečo Vernig o pešpoti Janeza Blejskega,
Vojko Zavodnik pa o nenavadnih podobah raja iz Riklijevih časov.
Tokratni Razgledi bodo imeli okoli dvesto strani in bodo izšli 20.
septembra.
:: RP

240 let stara kmetija Pr' Dornku

Izletniška kmetija po domače Pr' Dornku na Mlinem je od
avgusta dalje odprta vsak konec tedna. Gre za dopolnilno dejavnost na kmetiji, kjer se nudi hrano in pijačo, ne nudi pa
prenočišč. Gostom postrežejo v večini z domačega sadnega vrta
pridelane brezalkoholne, pa tudi tiste, malo močnejše pijače. Najbolj sveža pridobitev je domače pivo. Mogoče se vam sliši neverjetno, a vari ga Monika sama. Ponudbo pa obogatijo še z hladnimi
sezonskimi prigrizki ali sladicami.
Turisti s fotoaparati na dvorišču dnevno zbirajo posnetke in
radi poklepetajo. Poleg pristne zunanjosti, imajo na voljo tudi
zbirko vezenin gospe Simone, raznovrstnih starih gospodinjskih
predmetov in kmečkega orodja v stari štali ter zbirko božičnih
jaslic. Tako gostom najlažje prikažejo, kakšno je bilo včasih življenje na kmetih. Ogled le teh je možen po predhodni najavi.
Domačija je stara že 240 let, saj ima še uporabno črno
kuhinjo iz tega časa.
:: RP

Kultura

ŽPZ Pletna – letni koncert

Janezu Boljki v spomin

Sredi avgusta je bila Viteška dvorana na Blejskem gradu nabito polna.
Praznik Marijinega vnebovzetja, ki je marsikomu prinesel prosti dan, je ženskemu
pevskemu zboru Pletna iz Bleda prinesel veliko veselja. Trdo delo pevk in zborovodkinje
Elizabete Demšar Zupan je bil poplačano z množičnim obiskom poslušalcev, ki radi
prisluhnejo narodni in umetni slovenski pesmi.
Za letošnji koncert smo pripravile petnajst pesmi z različnimi vsebinami. Zaznamovale so praznik, opisovale naravo, življenje preprostih ljudi, ljubezen, uživanje v
poletnih večerih. Pričale so o krhkosti in minljivosti našega življenja, namesto himne
pa smo zapele Ipavčevo Slovenec sem.
Članice zbora smo letos prejele priznanja in Gallusove značke za dolgoletno sodelovanje na kulturnem področju. V imenu JSKD jih je podelil Ciril Kraigher, poleg srebrnih in zlatih značk so bila podeljena častna priznanja Julki Jan in Mariji Balek za več
kot tridesetletno prepevanje v zborih.
Za popestritev koncerta smo povabili Evo in Jureta, ki sta nam zaigrala na flavto in
kitaro. Povezovanje našega koncerta smo prepustili naši Romani Purkart, ki je ponovno
dokazala, da je profesionalna v pravem pomenu besede.
Naša gosta Eva in Jure sta na zgornji terasi Blejskega gradu spremljala druženje z
gosti z latinskoameriškimi ritmi.
:: Katja Zalokar in Marjeta Žerovec

Zgodovinsko društvo Bled 1004

Avgusta je v starosti 82 let umrl
kipar Janez Boljka, med drugim tudi
avtor šahovskega spomenika na Bledu,
ki ga lahko obiskovalci občudujejo v
parku nad Promenado.
Janez Boljka je študiral na ljubljanski likovni akademiji, kjer je končal
kiparsko specialko pri Karlu Putrihu,
podiplomski študij je končal pri Riku
Debenjaku. Kot predstavnik ljubljanske
grafične šole je na mednarodnem bienalu v Aleksandriji že leta 1964 dobil
prvo nagrado.
Med prvimi v Sloveniji se je odločil
za pot samostojnega umetnika.
:: RP

še obljubljenemu presenečenju nasproti v Kostrivnico pod
Bočem, kjer smo v prastari Jančičevi gorci okusili kaj je naravno,
a zelo strokovno pridelano vino.
Ko smo v poznih urah prišli domov, smo se razšli z eno samo
željo - kmalu organizirati kaj podobnega.
:: Franci Kindelhofer

Folklorno društvo Bled

Predavanje o treh zvezdah v našem grbu in s tem povezano
zgodovino grofov Celjskih, ki je bilo v prostorih knjižnice Blaža
Kumerdeja na Bledu, je bilo kljub lepemu vremenu, ki je vabilo
prej k sprehodu ob jezeu kot pa k sedenju v knjižnici, zelo dobro
obiskano. Kustosinja v celjskem Pokrajinskem muzeju, mag.
Rolanda Fugger Germadnik, nam je na zelo razumljiv in zanimiv
način približala za Slovenijo zelo pomemben del zgodovine.
Predavanju je sledil izlet v Celje, kjer nam je prijazna vodička
po ogledu razstave o Celjskih grofih razkazala še zgodovinske
zanimivosti mesta in stari grad. Ogledali smo si Kalvarijo in čudovito baročno cerkev sv. Roka v Šmarju pri Jelšah. Da bi nam
ostal izlet tudi v prijetnem spominu, smo se iz Šmarja popeljali

Iz bivših in dotedanjih članov Kulturno umetniškega društva
Bled je aprila nastalo novo Folklorno društvo Bled, ki ima 20
članov in še več simpatizerjev. Že 24. aprila smo na Bledu organizirali sprejem za več kot 100 najboljših Petrolovih prodajalcev
v letu 2012, v gostišču Avsenik v Begunjah pa smo jim pripravili
bogat kulturni program. V začetku maja smo zaplesali v oddaji
Na zdravje. Po nekajmesečnih vajah smo 24. julija imeli na Bledu
samostojen nastop za 118 medicinskih sester iz osemnajstih
držav in vseh kontinentov.
Z vajami smo v osnovni šoli Gorje pod začasnim mentorstvom Mateja Repe nadaljevali tudi avgusta, jeseni pa začenjamo z rednimi vajami. Seveda medse vabimo nove člane in
članice.
Že vnaprej se veselimo prireditve Veselo po domače, ki bo
konec decembra tokrat že petnajstič zapored v Festivalni dvorani
na Bledu. Predstavili bomo svojo novo zasedbo!
:: Anton Repe
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Kultura | Obletnice

KUD Bled vabi k
sodelovanju
Če rad/a plešeš, poješ ali igraš klarinet
ali kateri drugi inštrument, si mlad/a po
srcu in pozitivnih misli, potem si pravi/a
za našo družbo! Vabimo te, da se pridružiš
skupini mladih, veselih in družabnih
članov in članic Kulturno umetniškega
društva Bled, ki združuje odraslo folklorno skupino, ljudske pevce in ljudske
godce. Naučili te bomo ljudskih plesov,
petja in viž in nadgradili tvoje znanje o
kulturni dediščini, udeležili se bomo različnih gostovanj po Sloveniji in tujini,
spoznavali nove prijatelje! Lahko se nam
oglasiš po tel. 040 331 711 ali po elektronski pošti andrej.begovic@kud-bled.si. Več
o Kulturno umetniškem društvu Bled si
lahko ogledate na www.kud-bled.si. Veselimo se vsakega novega člana ali članice!

imamo več zamisli, vendar nam nobena
od njih ni všeč. Obračamo se na vse, ki jih
oblikovanje zanima, naj nam
pošljejo svoje zamisli in predloge.
Za lažje oblikovanje objavljamo
idejni osnutek za
eno od strani kovanca. Najboljši
predlog bomo nagradili. Prosimo Vas, da
predloge pošljete na sreco.vernig@kovinska-bled.si ali pokličete po tel. 041 767
293.
:: Srečo Vernig

90 let Franca Paplerja

:: Kulturno umetniško društvo Bled

KUD Bled na
Alpenfestu

Na povabilo italijanske občine Trbiž se
je Kulturno umetniško društvo Bled letos
drugič udeležilo sprevoda ob otvoritvi
Alpenfesta. To je srečanje treh obmejnih
dežel, ki utrjuje prijateljske odnose, namenjeno je predstavitvi plesov, ljudskih pesmi
in viž ter običajev in oblačilne dediščine.
Na ulicah Trbiža se je v sprevodu predstavilo okoli štirideset skupin oziroma več
kot osemsto folkloristov iz Italije, Slovenije in Avstrije. Člani KUD Bled smo na
predstavitvenih točkah številnim gledalcem predstavili nekaj plesov iz okolice
Bleda, zaigrali ljudske viže in zapeli stare
ljudske pesmi. Predstavili smo se v novih
ljudskih nošah Bleda in okolice iz obdobja
od 1860 do 1900. Sprevod se je zaključil
na glavnem trgu, kjer je potekala slavnostna otvoritev Alpenfesta 2013
:: KUD Bled

Druga stran kovanca
Muzejsko društvo Bled bo izdalo spominski srebrnik. Oblikovana je nosilna
stran kovanca. Za oblikovanje druge strani

4. julija je 90. rojstni dan praznoval še
vedno vitalen Franc Papler z Rečice. Veliko
sreče in zdravja smo mu zaželeli vsi domači, sorodniki, sosedi, župan Janez Fajfar in predstavnici Rdečega križa.
Življenjska pot slavljenca je bogata. Že
kot maturant gimnazije v Celovcu je bil
1943 mobiliziran v nemško vojsko, s katero je kot tolmač doživel in preživel invazijo v Normandiji. Januarja 1945 je
pobegnil v domovino in bil ranjen kot borec NOB pri obrambi Bleda v Lisicah.
Kot navdušen športnik je treniral plavanje in veslanje ter dosegel nekaj vidnih
uvrstitev na državni ravni. Franc je bil
1949 ustanovni član Športnega društva
Gozdar, ki je predhodnik Veslaškega kluba
Bled.
Glavni vir eksistence in zadovoljstva
mu je bila žaga, ki jo je postavil konec 50.
let prejšnjega stoletja in jo stalno posodabljal. Opravljal je tudi različne funkcije
v krajevni skupnosti in na GG Bled.
Pred nekaj leti je prejel zlato plaketo
Občine Bled.
Želimo mu še veliko zdravja, skupnega preživljanja starosti z domačimi ter
iskrivosti, ki je njegov zaščitni znak.
:: Vida Papler

90. rojstni dan Ane
Skralovnik

Na Prešernovi cesti 70 se je 19. julija
zbrala pisana druščina ob praznovanju
devetdesetega rojstnega dne gospe Anice.
Med zbranimi sta bili prijateljici iz
njenega otroštva oz. bivanja v rodni Kamnici blizu Maribora, skrbnika Anica in
Drago, vnuk in svakinja pa sta jima bila v
pomoč pri druženju. Na življenjski jubilej
gospe Anice ni pozabil niti njen osebni
zdravnik mag. Leopold Zonik, ki ji je
prišel voščiti po končanem dežurstvu.
Zelo ga je razveselilo, da si je slavljenka po
težkih zdravstvenih preizkušnjah tako
opomogla. Kot je na Bledu običaj, smo
slavljenki vse najboljše zaželeli župan
Janez Fajfar in prostovoljki RK Bled.
Slavljenka Anica se je rodila v Kamnici
pri Mariboru. Mama je služila pri grofu,
oče je bil kmetijski tehnik in sta ji
omogočila lepo otroštvo, katerega se rada
spominja. Vse lepo je pretrgal vojni čas,
saj je bilo veliko bombardiranja in njihovega bivanja po kleteh. Po vojni je bila
zaposlena kot blagajničarka v Vinogradniški zadrugi.
Na Bled sta se z možem preselila leta
1974, ko je mož po pokojnem bratu podedoval hišo. Mož je bil zaposlen pri železnici, gospa Anica je skrbela za gospodinjstvo. Delo na vrtu in obdelovanje njive
jima je bilo v veselje. Žal je leta 1994 mož
umrl in je z vsem delom ostala sama. Pred
petimi leti se je njeno zdravje začelo
slabšati, njena skrbnika sta postala zakonca Anica in Drago Koligar. Slavljenka
sama je presrečna, da ima tako pomoč,
nego, prehrano in vso oskrbo, ki jo ji nudita. Njuna zasluga je, da je dočakala svojih devetdeset let v tako dobrem zdravstvenem stanju. Vse te dobrine, ki jih je
deležna, jo ohranjajo pri dobrem počutju
in dobri volji. V prijetnem klepetu smo
preživeli lepe dopoldanske urice. Vsem želimo obilo dobrega zdravja, sreče in volje
tudi v bodoče.
:: Jožica Pazlar, RK Bled
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Uspehi blejskih atletov
18. maja je v Kranju potekal mednarodni atletski miting - memorial Vučko.
Udeležili so se ga tudi atleti atletskega
društva Bled. Katarina Dobravec in Urša
Lešnjak sta prikazali dobre skoke v daljino
v kategoriji U16. Uspešen je bil tudi naš
edini atlet v kategoriji U12, Žiga Lešnjak.
Dobro je tekel na 60m in 200m. Maja
Pristavec je dosegla drugo mesto v skoku
v daljino za mlajše mladinke, Jon Štular je
tekmoval v kategoriji U14 , dosegel je svoj
najboljši čas na 60m in pritekel do
drugega mesta. Prvič je presegel 5 m v
skoku v daljino in bil tretji.
Sara Slamnik in Karlina Piber sta tekli
na 60 m in 200 m v kategoriji U12, Nina
Crnovič v skoku v daljino in v teku na 60
m v kategoriji U10, Tinkara Piber na 60
m, 300 m v kategoriji U14, Nika Pristavec
na 300m v kategoriji U16. Prav vsi našteti
so dosegli osebne rekorde in potrdili
dobro delo na treningu.
:: Robert Bogožalec

Priprave na sezono in miting
»Jernejevo 2013«
Poletje je za mnoge atlete AD Bled čas trdega treniranja in
tekmovanja.
V začetku junija je v Radovljici potekalo državno prvenstvo v
mnogoboju za kategoriji U12 in U14. Tekmovali so Jon Štular, ki
je dosegel skupno 3. mesto v kategoriji U14, Sara Slamnik je prijetno presenetila z rezultati na 200 m in v skoku v daljino.
Dosegla je dobre osebne rekorde, Žiga Lešnjak je prav tako
pokazal dobro pripravljenost. Oba sta tekmovala v kategoriji U12.
Konec junija je koprski atletski klub priredil državno prvenstvo za
pionirje U12 in U14, dobro so se odrezali Sara Slamnik, Žiga
Lešnjak in Jon Štular.
Atleti U16 so tekmovali na državnem prvenstvu v Velenju.
Nastopili sta Urša Lešnjak na 100 m in Nika Pristavec, ki je
dosegla dober osebni rekord na 300 m. AD Slovenj Gradec je organiziral državno prvenstvo za mlajše mladince. Maja Pristavec
je tekla v finalu na 100 m z ovirami, bila je 4., in odlično skakala
v daljino. Elvis Kudič je pritekel do 2. mesta na 110 m z ovirami,
Nika Pristavec je ponovno dobro tekla, tokrat na 400 m, Urša
Lešnjak pa prikazala lepe predstave v troskoku.
Na DP za mlajše člane je Mitja Nučič tekmoval prvič in dobro
tekel na 200 m, razvija se v dobrega sprinterja.
Zaradi dobrih predstav je Elvis Kudič prišel v mladinsko
reprezentanco v četveroboju CRO-CZE-HUN-SLO. V Pragi je 3.7
odlično tekel v finalu na 110 m z ovirami, dosegel je osebni rekord
in končno 8. mesto. Dosežek velja toliko več, saj je tekel na višjih
ovirah.
V Mariboru je 6.7 potekalo državno prvenstvo za starejše
mladince. AD Bled so več kakor uspešno zastopali Maja Pristavec, zmaga na 100 m z ovirami, Elvis Kudič, zmaga na 110 m z
ovirami, odlična sprinterka Lara Kupljenik se je dobro borila in
hitro tekla v res močni konkurenci na 100 m.
Med počitnicami so nekateri atleti zavzeto trenirali, saj so se
nova atletska tekmovanja začela že v drugi polovici avgusta. Dobrodošel test pripravljenosti je tradicionalni atletski miting v
Šentjerneju. Rezultati so pokazali dobro opravljeno delo v ob-

dobju treninga. Nadaljevanje sezone, v kateri je še mnogo
pomembnih tekmovanj, tako pričakujemo polni optimizma.
V Šentjerneju sta nastopili dve atletinji in štirje atleti AD Bled.
V svojih nastopih so trikrat stopili na stopničke za zmagovalce
ter dosegli naslednje izide: Maja Pristavec, 2. mesto daljina, 5.
mesto na 100 m; Mitja Nučič, 2. mesto na 100 m; Jon Štular Jon,
2. mesto na 60 m, Urša Lešnjak, 4. mesto na 60 m, Žan Žiga
Lešnjak, 4. mesto na 60 m in Elvis Kudič, 5. mesto na 100 m.
:: Robert Bogožalec, AD Bled

Sezona rekordov se nadaljuje
Zdaj že 48-letni predsednik ŠD Mini golf Bled, Sergej Učakar,
nadaljuje z odličnimi rezultati v avstrijski zvezni ligi. Po šestih
zaporednih zmagah na deželnem prvenstvu Koroške (april, maj,
junij), kjer vedno znova dokazuje, da je brez prave konkurence,
je na 49. pokalu Vrbskega jezera v Celovcu po razburljivem podaljšku zaostal le za evropsko seniorsko mini golf legendo –
Reinhardom Schustrom iz Werfna. Učakar uspešno nadaljuje
tudi svojo serijo slovenskih rekordov na drugih napravah. Tako je
v Keutschachu junija že drugič odigral neverjetnih 18 udarcev na
sistemu 2 (miniatur golf) in za nameček postavil še dva državna
rekorda: Braunau je premagal z 22 udarci, betonsko igrišče v Altheimu (sistem 1), ki je primerljivo z blejskim, pa s 24 udarci in s
tem popravil osemletni mejnik Borisa Baleka s SP-ja v Steyru
(25).
V Ligi za pokal Slovenije 2013 blesti predvsem Davor Kukovič
iz Radovljice z zmagami na domačih turnirjih in novim osebnim
rekordom 27, prav nič za njim ne zaostajata tudi Grega Prešeren
iz Zasipa (novinec leta) in Radovljičan Boštjan Oblak. Domačin
Grega Kraigher pa je pred kratkim postal dvestoti posameznik, ki
je osemnajst zelo zahtevnih polj blejskega igrišča premagal pod
parom (35 udarcev). Lepa napoved za jesenski del tekmovanj z
dvema vrhuncema sezone, mednarodnim Mini golf festivalom
in Državnim prvenstvom za posameznike.
:: Mini golf zveza Slovenije
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Povečan Moj klub

Poletna hokejska
liga

Moj klub novo sezono začenja povečan in prenovljen saj so zgradili dve dvorani.
Ponudba za odrasle in otroke bo res pestra. Dva dni, 31. avgusta in 1. septembra, bodo
potekale brezplačne vadbe, pred klubom bo pevsko-plesni nastop sodelujočega kluba
BAST iz Ljubljane. Kar nekaj novosti so pripravili v programu za odrasle, ki ponuja
funkcionalne treninge cross fit, boot camp, intervalni trening, deep work, terapevtsko
vadbo, vadbo z utežmi, ples ob drogu, pilates, zumbo, bobnanje/žoge, aeroshape, jogo,
senior, balet za odrasle, kick box, won hwa do in karate. Letos uvajajo tudi novosti za
otroke, kot so hip hop (od 7 let dalje), gibalne urice za predšolske otroke, ritmično gimnastiko (od 6 let dalje), karate (od 6 let dalje), angleške urice (od 3 do 9 let ) in pevsko šolo.
Tudi letos pa bodo najmlajši uživali v že utečenih programih plesne in baletne šole ter
kick boxa.
:: Mojca Jakopič

Delo Planinskega društva Bled
Planinsko društvo Bled v svojih vrstah združuje okoli 330 članov, od najmlajših, ki se
svojih prvih gorniških korakov učijo v podmladku na osnovni šoli, do najstarejših,
prekaljenih ljubiteljev planin. Tudi letos so se planinci zbrali na Dnevu blejskih planincev v Lipanci, le vreme je bilo tokrat slabo.
Kot pravi predsednik društva, Janez Petkoš, je Planinska zveza Slovenije po
množičnosti članstva takoj za Gasilsko zvezo, kljub temu pa članstvo upada. »Kar je
škoda,« pravi Petkoš, »saj biti član društva prinaša izobraževanje, izlete in ne nazadnje
tudi zavarovanje v gorah«.
Društvo je leta 1951 odprlo prvo Blejsko kočo na Lipanci, najeto od pašne srenje Grad
in v letih 1976-1978 zgradilo lastno kočo. Poleg te, nove Blejske koče, poseduje tudi
poslovno-gostinsko stavbo na Riklijevi cesti na Bledu. Pomembno je tudi, da je prav Blejska koča na Lipanci odprta skozi vse leto, kar je za visokogorje izredna redkost. Zasluga
gre marljivemu oskrbniku Jožetu Tomcu.
:: RP

Konec avgusta je na Bledu že tradicionalno potekala Poletna hokejska
liga Rudi Hiti. Letos so se pomerile
štiri ekipe, in sicer Stavanger Oilers,
Briancon Les Diables Rouge, Telemach
Olimpija in Team Jesenice.
Ligo so dobili Norvežani, za gledalce pa je bil seveda daleč najbolj
zanimiv derbi med Olimpijo in novim
jeseniškim moštvom, ki se je javnosti
prav prvič predstavilo na Bledu. Zmagala je sicer Olimpija, kljub temu pa
okoli 900 gledalcev, ki si je dvoboj
ogledalo, ni bilo razočaranih. Olimpija
je na koncu v skupni razvrstitvi osvojila 2. mesto, Team Jesenice, ki se
pripravlja na nastope v mednarodni
ligi INL, pa zadnje, četrto mesto.
: RP, foto: Drago Cvetanović

Naslednja številka Blejskih novic izide 27. septembra, prispevke zbiramo do 19. septembra!
Uredništvo prosi, da prispevke pošiljate sproti, da jih lahko ažurno objavimo tudi na spletni
strani Blejskih novic www.mojaobcina.si / Bled.
Vabljeni k sodelovanju in ogledu!

17

18

Pa še to | Oglasi - 040/202 384

Razvoz gnojevke – skoraj brez
smradu!
Nemogoče, boste rekli, pa ni tako! Dve slovenski občini na
podlagi rezultatov testiranj že podpirata uporabo preparata za
gnojevko in gnojnico »Plocher«. Po njihovih podatkih ob
pravilni uporabi in upoštevanju navodil kmet za manj kot 6
evrov letno na GVŽ (na eno govedo) v veliki meri prepreči širjenje smradu ob razvozu gnojevke. To je predvsem v času turistične sezone na Bledu precej velik problem, saj predvsem sobodajalci večkrat pokličejo na občino in se pritožujejo zaradi
smradu pri razvozu.
Ker kmet seveda mora razvoziti gnojevko, je verjetno
uporaba omenjenega preparata tisto, kar lahko precej pripomore k zmanjšanju slabe volje, saj je po podatkih zastopnika
za Slovenijo pH gnojevke ob razvozu okoli 7,0 in ne vsebuje
prostega amonijaka. Pozitivni učinki pa so tudi za kmeta, saj se
dušik ob uporabi preparata ne izgublja (je vezan in se ga
prihrani cca. 1,5 kg/m3). Hkrati se gnojevka slabše prijema na
traktorske gume in rastline, ne prihaja do ožiga … Učinek pa je
tudi v samem hlevu, kjer se preparat dodaja v jamo – manj
mušjih ličink in manj muh, manj patogenih mikroorganizmov
in virusov, dokazano manj kašlja in pljučnic pri mladičih in kar
je za okolico najbolj pomembno - veliko manj smradu.
Na Občini Bled zato apeliramo na kmete iz občin Bled in
Gorje, da z uporabo tega ali kakšnega drugega podobnega
preparata, ki je sprejemljiv tudi za ekološke kmetije, skušajo
omiliti posledice razvoza gnojevke in gnojnice za okolico. Sam
prihajam s kmetije in vem, da je razvoz nujen. Me pa veseli dejstvo, da očitno obstajajo prijaznejši načini za okolico (in kmeta),
kot v preteklosti.
:: Toni Mežan, podžupan Občine Bled

COIMBRA, skozi oči ERASMUS
študentke
Coimbra je majhno univerzitetno mesto ob reki Mondego v
centralni Portugalski med Lizbono in Portom. Mestece ima
bogato zgodovino, predvsem povezano z univerzo, saj se v
Coimbri nahaja ena najstarejših univerz v Evropi. Prav zato se
v tem mestecu vse vrti okoli študentov. Vsako leto se v Coimbri
odvijata dva največja študentska dogodka, prvi Latada je namenjen sprejemu novih študentov v oktobru, in drugi Queima
das Fitas v maju, ko novopečeni študentje »uradno« postanejo
dovolj zreli za sprejem med prave študente. V tem času med
oktobrom in majem se na ulicah Coimbre vsakodnevno odvija
t. i. »fazaniranje«, kjer »bruci« pojejo, plešejo, ali izvajajo različne »študentu za življenje izredno pomembne naloge«, seveda
pod strogim očesom in nadzorom starejših študentov.
Zanimiva pa so tudi oblačila študentov, saj nosijo tako imenovane črne Harry Potter plašče ali »capa e batina«. Ta oblačila
predstavljajo tradicijo in enotnost vseh študentov. Tako lahko
prav vsak dan na ulicah Coimbre vidiš študente v njihovi tradicionalni opravi. Poleg črnega plašča, kravate, bele srajce in črnih
hlač ali krila, pa je del oprave tudi črna mapa z dodanimi trakovi
v barvah posamezne fakultete (rdeča-pravo, rumena-medi-cina,
vijolična-farmacija, ...).
V vsem tem vrtincu tradicije, spoštovanja in študentskega
vrveža se kot ERASMUS študent z lahkoto privadiš na ta stil
življenja. Učenje portugalščine, obiskovanje predavanj, opravljanje izpitov, tradicionalni portugalski fado, druženje, spoznavanje izjemnih ljudi, sonce, plaža ob reki in seveda neizmerno
nočno življenje, so stvari ki pustijo poseben pečat v srcu vsakega
študenta, ki obišče Coimbro. Coimbra é uma lição, de sonho e
tradição... para sempre no meu coração...
:: Daša Potočnik

Stripydent, d.o.o.
@irovnica, Moste 77a
www.stripydent.si

Delovni ~as zobne
ordinacije: sreda,
petek 16 - 18
Delovni ~as
zobotehni~nega
laboratorija:
od ponedeljka do
petka 8 - 15

Informacije in naro~anje: na tel. 580 12 59, Samo Mekina
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Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!

NOVO:

Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

Sprejemamo naro~ila za sve`e
in suhe ikebane, `alne ikebane,
{opke, poro~ne {opke in
aran`maje ter aran`maje daril.

Tel. 040/551 828

OGLAS ZA VAS PO
NAJUGODNEJŠI CENI!
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