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Novo šolsko leto
Prvega septembra bo v šolske klopi v občini Bled prvič sedlo
petinsedemdeset otrok. Blejsko šolo bo obiskovalo enainpetdeset prvošolcev, Podružnično šolo Bohinjska Bela devet in Podružnično šolo Ribno petnajst prvošolcev.
Vrtec Bled bo skupaj z enoto na Bohinjski Beli skupaj obiskovalo tristo enaindvajset malčkov. Občina Bled je poskrbela za
dodatno varnost otrok v prometu, saj gredo dela na Seliški cesti,
ki bo kasneje tudi del severne obvoznice, h koncu. Pločnik in
urejeno parkirišče pod obnovljenim Vrtcem sta več kot dobra
popotnica za novo šolsko leto!
:: Romana Purkart
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Aktualno
-

Drage občanke,
spoštovani občani!
V prejšnjem uvodniku sem pisal o
vrhuncu turistične sezone v presežnikih.
Žal pa pestra in bogata žetev razgali tudi
negativne posledice in učinke turistične
dejavnosti v našem kraju. Ker vročina in
za marsikoga preutrujenost ter naveličanost sredi sezone očitno vplivajo na naše
razpoloženje, sta avgust zaznamovali dve
tematiki, ki sta razdelili ne samo blejsko,
ampak praktično vso slovensko javnost.
V začetku meseca je v javnosti burno
izzvenel spor med dvema (in več) občinskima svetnikoma, ki je nastal kot posledica različnih pogledov na zagotavljanje
javnega reda in miru v nočnem času ter
različnih pogledov na trendovski pojav
nizkocenovnih, zlasti mladinskih prenočišč oziroma hostlov. Povzetek več sestankov, zlasti pa zadnjega, ki je potekal samo
z občinskimi svetniki je naslednji:
- podaljšanih obratovalnih časov se
razen v primeru izjemnih kršitev, ki
jih evidentira Policija, ne krajša, saj je
tudi nočno življenje odraz turističnega utripa kraja;
- ministrico za notranje zadeve se pozove h kadrovski okrepitvi blejske
policijske postaje, saj z dvema policistoma v treh občinah (Bled, Bohinj,
Gorje) v nočnih izmenah ne morejo
zagotavljati ustrezne prisotnosti na
javnih krajih, ki je z vidika pojavnosti
zelo pomembna;
- upravljavce hostlov in drugih nastanitev se pozove k sofinanciranju enotne
varnostne službe pod okriljem občine
in naj s tem prevzamejo del odgovornosti ter finančnih posledic;

občina bo okrepila sodelovanje z
upravno enoto in pristojnimi inšpekcijami ter s poostrenim nadzorom
spodbudila urejanje statusa nastanitvenih ponudnikov, saj jih večina deluje z nepopolno dokumentacijo.

Občinski prostorski načrt, ki sledi občinskemu razvojnemu programu, nikakor ne spodbuja razvoja nizkocenovnih
nastanitvenih zmogljivosti, na žalost pa
ga zaradi ohlapnih državnih predpisov
tudi ne more omejiti. Spretni investitorji
in projektanti se namreč lahko izmuznejo skozi določila Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti, da posledično o nadzoru pristojnih inšpekcij
sploh ne govorim. Za občino se tukaj vse
konča, saj je ukrepanje prepuščeno državnim organom. Problem pa seveda ostane
občini!
Neupravičen je očitek ob tem, da Bled
nima jasne vizije in strategije razvoja. Občina Bled ima sprejete ustrezne razvojne
dokumente. Morda bi bilo za začetek dobro, da si jih vsi skupaj (še) enkrat preberemo. Vključno z občinskimi svetniki
in številnimi internetnimi razpravljavci
ter novinarji, da bo lahko razpravljanje
o različnih odprtih vprašanjih in pisanje
člankov bolj konstruktivno. Ker nobena
skrajnost ni dobra, naj poudarim, da na
primer nikjer ne piše, da bo Bled samo za
petične goste. Bled si je zadal za cilje, da
bo prepoznaven kot:
- zelena alpska občina, kar na kratko
pomeni, da bo imel urejeno in sodobno okoljsko, prometno ter drugo
infrastrukturo;
- vrhunska turistična destinacija, prepoznavna po aktivnem in zdravem
slogu življenja, s poudarkom na vrhunskih športnih in drugih prireditvah ter organizaciji dogodkov;
- vitalna občina, ki bo omogočala dobre
pogoje za življenje in delo v tem kraju
s spodbujanjem visokih socialnih in
gospodarskih standardov.
Prav za konec sezone se je izpostavil
še problem neizvajanja in neupoštevanja
plovbnega režima po Blejskem jezeru.
Pošteno povedano smo morali zaradi neizvajanja pomesti pred lastnim pragom
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in se posuti s pepelom na občini. Vendar
to ne zmanjšuje krivde vseh, ki so to s
pridom izkoristili in zopet zaradi deljenih
pristojnosti med državo in občino izkoristili za neupoštevanje sicer zapisanih
pravil.
Odlok iz leta 2009 ni imel namena
zavirati gospodarske pobude ali krniti turistično ponudbo občine. To je zavajajoča
in enostranska razlaga z današnjega vidika. Osnovni namen odloka je bil zaščiti
blejsko tradicijo in res, morda že kičasto
povedano, idilično podobo raja. Ampak
tako nas vidijo drugi, ki zaradi te podobe
prihajajo v ta kraj.
Blejsko jezero je majhno in ne prenese vseh teh pritiskov. Študija, ki smo jo
javno razgrnili v času sprejemanja občinskega prostorskega načrta in nanjo ni bilo
podanih pripomb, je pokazala, da je nosilna sposobnost jezera 120 plovil. Danes
jih je na njem registriranih preko 300.
Drugače kot z odločnim rezom stanja ne
bomo mogli sanirati.
Odlok, ki bo na novo pripravljen,
predvidoma ne bo spreminjal dosedanjega koncepta. Bo pa poskrbel, in njegovo
izvajanje seveda, da bodo vsi uporabniki
jezera morali prispevat v skupno malho,
iz katere se bo potem skrbelo za vzdrževanje plovbnega režima kot to predvideva
zakon. Vključno s pridobitvijo dovoljenja
za izvajanje prevozov po jezeru, ki ga v
tem trenutku nima prav nihče in lahko
inšpektor za celinske vode nemudoma
prepove dejavnost!
Ne morem pa seveda brez lastnega
večnega optimizma tik preden se na široko odprejo vrata našega vrtca in šole,
ki se nahajajo dobesedno na trasi prvega
odseka severne obvoznice in smo jo skupaj z večino pločnikov, kolesarske steze in
parkirišč uspeli zgraditi preko poletnih
počitnic. Nekatera dela, ki ne bodo motila prometa, se bodo nadaljevala še jeseni.
Vsem uporabnikom te in drugih cest želim varno vožnjo, učencem in učiteljem
novih spoznanj, staršem pa čim manj
skrbi!
:: Vaš župan

Obvestilo!
Popravljen sklep o javni razgrnitvi
OPN Seliše je na voljo na naslednji povezavi: http://www.e-bled.si/javna-razgrnitev-dopolnjenega-osnutka-oppn-selise/, javno je razgrnjen tudi v avli
Občine Bled.
:: Občina Bled

Aktualno

Novo vrtčevsko leto

Prvi šolski dan

Bliža se novo vrtčevsko leto. »Je bela cesta uglajena …«, si
prepevamo te dni v pričakovanju, ko se bomo vračali po čisto
novi cesti nazaj v naš vrtec. Vse je v pripravah na nov oz. ponoven začetek. Naj bo vesel in lep za vse.
Prvega septembra bomo s 321 malčki – sončki, žabice, zmajčki, ježki, zajčki, slončki, vrabčki, veverice, rumeni škrati, modri
škrati, čebelice, metulji, pikapolonice, račke, ribice, mucki, polžki in medvedki- kot v pesmici »Naša četica«, pogumno zakorakali, z odkrivanjem talentov v odprtem učnem okolju in pod okriljem izbranih projektov, v Riklijevih smernicah »sonce, zrak,
voda.« V uvajalnem obdobju se bomo krepili z medsebojnimi
druženji ob igri in petju, plesu, ustvarjanju, raziskovanju, … in
se opogumljali s pravim pravcatim »Kekčevim napojem poguma«. Zanimivo leto ima pred nami »na stežaj odprta vrata«.
Vsem novim malčkom želimo »korajžen« začetek vrtčevskega obdobja, vsem ki se po počitnicah vračate nazaj v vrtec veliko
veselja ob ponovnem snidenju, 'našim' šolarjem uspešno nabiranje znanja, vsem, ki zdaj berete te vrstice in nas spremljate, pa
želimo veliko veselja z nami, ko nas na cestah, v gozdu, na delu
v vrtičkih, ob jezeru, v parku, na Straži, pod Skal'co, na gradu …
kjerkoli po Bledu ali na Beli, srečate.
:: Ravnateljica Andreja Novšak s kolektivom Vrtca Bled

Čas počitnic se počasi izteka. Upamo, da ste jih preživeli lepo
in da se zdravi in polni novih dogodivščin vračate v šolo. Med poletjem smo postorili kar nekaj del na matični šoli in obeh podružnicah, obnovili pa smo predvsem Podružnično šolo Bohinjska
Bela, tako da bo šolski vsakdan še prijetnejši.
Pouk se bo za učenke in učence od 2. do 9. razreda pričel
v torek, 2. septembra, ob 8.20. Avtobusi in šolski kombi bodo
zjutraj vozili po voznem redu, ki je na ogled na vratih šole in na
spletni strani šole. Po pouku bodo odpeljali v vse smeri ob 10.15.
Letos bo matično šolo obiskovalo 51 prvošolcev, Podružnično
šolo Bohinjska Bela 9 in Podružnično šolo Ribno 15 prvošolcev.
Na podružničnih šolah jih bomo sprejeli ob 9. uri, na matični
šoli pa ob 17. uri.
Želim vam vzpodbuden začetek šolskega leta ter veliko navdihujočih in izpolnjenih trenutkov. Ustvarjali jih bomo skupaj!
:: Nataša Ahačič, ravnateljica OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni Iist RS, št.
34/2011, s spremembami) Občina Bled objavlja

Poslovni prostor se oddaja za nedoločen čas.
Pogoj je, da najemnik zagotavlja tudi poštne storitve na podlagi sklenjene pogodbe s Pošto Slovenija.
Prostor bo najemnik opremil z lastno opremo.

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA
PREMOŽENJA V NAJEM
I.

PREDMET NAJEMA

Občina Bled želi preveriti interes za najem poslovnega
prostora v kleti Kulturnega doma Bohinjska Bela s parc. št.
155/16 k. o Bohinjska Bela..
Prostor je namenjen trgovskim storitvam ali ostalim storitvenim dejavnostim v izmeri 22,50 m2. Poleg poslovnega
prostora pridobi najemnik še pravico do souporabe skupnih
prostorov: hodnika, kurilnice, skladišč in stranišč.

II.

POGOJI NAJEMA

III.

POGOJI SODELOVANJA

Zainteresirani naj predložijo vlogo z naslednjo
vsebino:podatki o interesentu in predlog programa rabe poslovnega prostora do vključno 25. 9. 2015 na naslov Občine Bled,
Cesta svobode 13, Bled z oznako: VLOGA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA-KD BOHINJSKA BELA«.

IV.

INFORMACIJE

Vsa pojasnila v zvezi z najemom lahko zainteresirani dobijo
na Občini Bled na telefon 04 575 01 23 (kontaktna oseba Barbara
Jančič).
Št.: 3502-57/2015
Datum: 19. 8. 2015
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Aktualno

Na gradu vsak dan med 1600 in 1800
ljudi
Glavne turistične sezone še ni konec, kljub temu pa je moč
trditi, da se bo letošnja opisala med boljše, nekateri slovenski
turistični delavci govorijo celo o sezoni desetletja. Kot dobro ali
celo zelo dobro jo ocenjujejo tudi blejski turistični delavci.
''Kar je razumljivo, saj ni nobenega vzroka, da temu ne bi
bilo tako,'' pravi župan Janez Fajfar in ob tem spomni na lanskoletne težave zaradi vremena.
Podatke o zasedenosti kapacitet zbirajo na Turizmu Bled. Junija je bilo tako deset odstotkov več turističnih nočitev kot junija
lani, ko so gostje ustvarili 60.000 nočitev. Julija pa je bilo na
Bledu letos za pet odstotkov več nočitev kot lani, ko jih je bilo
približno 90.000.
Približno pet odstotkov nočitev na Bledu ustvarijo slovenski
gostje, sicer pa so julija prevladovali Angleži, Nemci, Nizozemci in Belgijci. Slednji prihajajo predvsem v kamp, kjer so julija
zabeležili kar deset odstotkov več nočitev, zadovoljni pa so tudi
ponudniki zasebnih namestitev. Direktor Turizma Bled, Jaka
Ažman, pravi, da so se s promocijo osredotočili predvsem na
bližnje države, torej na Italijo, Avstrijo in Nemčijo.
Dobra sezona se odraža tudi pri obisku Blejskega gradu, ki
ga je na vrhuncu sezone obiskalo od 1600 do 1800 ljudi na dan.
Kot je ob tem povedal direktor Zavoda za kulturo Bled, Matjaž
Završnik, so z letošnjim obiskom na splošno zadovoljni, saj
podatki za prvo polletje kažejo, da je grad obiskalo še za 11 odstotkov več ljudi kot lani, pa že lani je bila sezona rekordna, saj
so na letni ravni prvič v zgodovini zabeležili več kot 300.000
obiskovalcev.
:: Romana Purkart

Obnovljeni vodnjak

V sodelovanju z Občino Bled smo delavci Infrastrukture Bled
d.o.o. obnovili vodnjak pod Park hotelom. Najprej smo odstranili odvečno grmovje in očistili okolico vodnjaka. Odstranili smo
plošče, nasuli pesek, očistili dno vodnjaka ter dodali novo klop,
Blejko. Dela še niso zaključena. Sámo vodovodno inštalacijo je
obnovil izvajalec Jelušić. Zamenjal je vodno črpalko, očistil cevi,
popravil šobe za vodo. Dodal je tri luči, ki svetijo v vodnjaku od
20. do 24. ure. Vodna črpalka se vklaplja ob 7. uri, izklaplja pa
ob 24. uri. Vodnjak so zgradili leta 1894, ko so nadzidali takratni
hotel, kasnejši Park hotel. Večkrat je bil obnovljen, nazadnje leta
1991.
Ob vodnjaku se ustavljajo turisti, se slikajo, marsikdo pa vrže
v vodnjak kovanec za srečo.
:: Aleš Maselj

Blejski medgeneracijski projekt
Vsakodnevno pri svojem delovanju opažamo potrebo po pristnem medsebojnem sodelovanju. Sodelovanje, ki temelji na
spoštovanju, druženju in izmenjavi znanj ter številnih veščin,
bo pripeljalo do tesnejšega povezovanja in sodelovanja med generacijami naše lokalne skupnosti. S tem nadobudnim in vsekakor dosegljivim ciljem se je vzpostavila osnova za vzpostavitev
Blejskega medgeneracijskega projekta, v katerega bodo lahko
vključeni krajani Občine Bled, tako mladi kot stari. V medgeneracijskem projektu bo poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, kjer bo starejša generacija posredovala svoje dragocene
življenjske izkušnje in funkcionalna znanja ter veščine mladi
generaciji, in obratno, kjer bodo mladi posredovali sveže pridobljena znanja starejšim občanom.
Blejski medgeneracijski projekt bo deloval pod okriljem
Občine Bled v prostorih Blejskega mladinskega centra. V okviru blejskega medgeneracijskega projekta bo v centru ustvarjeno
prijetno, prijateljsko okolje, kjer bodo krajani Občine Bled lahko
aktivno preživeli svoj dan. V centru se bodo lahko izobraževali,
sproščali, fizično aktivirali, krepili kreativnost ter se družili in
povezovali.
Cilj delovanja projekta je, da bodo občani pridobili zmožnost
duševnega ter fizičnega razvoja ter krepili raven neodvisnosti, si
nudili medsebojno podporo in stkali medsebojne vezi.
Blejski medgeneracijski projekt bo aktiven v obdobju od 14.
9. do 14. 12. 2015 in bo za udeležence v veliki meri brezplačen.
Potrebna bo le dobra volja. Upamo, da bo iz tega projekta nastal
center za medgeneracijsko sodelovanje v polnem obsegu, kar pa
je odvisno od nas, krajanov.
Projekt je sestavljen iz sledečih sklopov:
• Druženje in širjenje socialnih krogov,
• Rekreacija in športne aktivnosti (joga, pilates, vadba za raztezanje in hrbtenico),
• Izobraževanje (računalniško opismenjevanje, zeliščne delavnice, jezikovni tečaji, delavnice za mamice (spanje, dojenje,
uvajanje goste hrane, odstavljanje, skrb zase),
• Ustvarjalnost in ročne spretnosti.
Potek dejavnosti in urnike aktivnosti lahko spremljate na
facebook strani www.facebook.com/blejski.medgeneracijski.
projekt.
:: Hana Premrl, univ.dipl.org.dela,
Idejna vodja ter koordinatorica projekta

Aktualno

Uskladitev opravljanja dopolnilna
dejavnost na kmetiji
Nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji obveščamo, da je
15. 8. 2015 začela veljati nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih
na kmetiji (Ur. l. RS št. 57/2015). Uredba določa skupine in vrste
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, njihove značilnosti in obseg,
vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti, vpis v register kmetijskih gospodarstev, podrobnejše
pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, nadzor in sankcije
za kršitev.
Posebej poudarjamo, da uredba določa, da morajo vsi nosilci
dopolnilne dejavnosti na kmetiji opravljanje dejavnosti uskladiti
z določbami te uredbe najkasneje do 1. januarja 2016.
V primeru, da nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji svoje
dejavnosti ne bodo uskladili z določbami nove uredbe, bo upravna enota po uradni dolžnosti po 1. januarju 2016 razveljavila že
izdano dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so prejeli sredstva iz naslova ukrepov razvoja podeželja in se jim do 1. januarja
2016 še ne bo iztekla petletna obveznost iz odločbe o pravici do
sredstev, pa morajo opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
uskladiti z določbami te uredbe v 60-ih dneh po izteku petletne
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Uskladitev opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko uredite na Upravni enoti Radovljica.
Dodatne informacije lahko dobite na telefonskih številkah:
04 537-16-12, 04 537-16-04 in 04 537-16-00, int. št. 52.

Kumerdejeva ulica je najlepša na
Bledu v letu 2015
Ob zaključku akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna, je Turistično društvo Bled razglasilo tudi najlepšo ulico na Bledu v
letu 2015. To je postala Kumerdejeva ulica v naselju Dobe. Na
priložnostni slovesnosti so se zbrali prebivalci ulice, ki so jih nagovorili predsednica Turističnega društva Bled Jana Špec, župan
Janez Fajfar in predsednica KS Bled Meta Pazlar. Jana Špec je izrazila zadovoljstvo, da nam je ponovno uspelo proglasiti najlepšo ulico, in poudarila, da je skrb za okolico svojega doma hkrati
pomemben prispevek k urejenosti celotnega kraja, kar opazijo
ne le domačini ampak tudi naši gostje. Sam dogodek je tudi razlog za druženje, za kar premalokrat najdemo čas. Župan Janez
Fajfar je prav tako čestital prebivalcem ulice za prejeto priznanje.
Dejal je, da ulica nosi ime največjega Blejca vseh časov, Blaža
Kumerdeja, ki je najbolj zaslužen za to, da se je v slovenskih
šolah pouk začel izvajati v slovenskem jeziku. Prebivalcem se je
zahvalil za vložen trud in skrb za urejenost, kar je poudarila tudi
Meta Pazlar, predsednica KS Bled.
Priznanje je iz rok predsednice TD Bled v imenu vseh prebivalcev sprejela gospa Rozalija Černe, ki je bila tudi glavna organizatorka družabnega dela dogodka, ki se je ob dobri hrani in
zvoku harmonike zavlekel v zgodnje popoldanske ure.
Kumerdejeva ulica ni edina v naselju Dobe, ki ji je pripadel
naziv najlepše. V preteklosti je priznanje že prejela tudi Rožna
ulica in tudi ostale ulice so večinoma lepo urejene. Mogoče pa,
kot je dejala Jana Špec, nismo daleč od podelitve naziva najlepšemu naselju …
:: Vanja Piber, TD Bled

Festival ročnih del

Med 25. in 27. septembrom 2015 bomo na Bledu organizirali
Festival ročnih del. To bo prvi celostni dogodek v Sloveniji, ki bo
združeval razstavljanje in prodajo unikatnih izdelkov ter materialov, raznovrstne delavnice, okroglo mizo ter vrsto spremljevalnih dogodkov za otroke in odrasle. V Festivalni dvorani in njeni
okolici se bodo predstavili ustvarjalci ročno izdelanih pletenin,
kvačkanih oblačil, krpank, dodatkov za dom, polstenih in tkanih
izdelkov, zanimivih didaktičnih igrač, ročno izdelanega nakita,
uporabne in dekorativne keramike ter izdelkov iz lesa. Na Festivalu ročnih del boste našli tudi bogato ponudbo materialov in
revij ter knjig za ročno ustvarjanje.
Gostili bomo tudi številne razstave, v okolici Blejskega jezera
postavili domiselne inštalacije in poskrbeli za interaktivno dogajanje. Zbrali smo že veliko prijav razstavljavcev z vse Slovenije.
Veseli smo dobrega odziva. Naša vizija temelji na povezovanju,
zato si želimo o prihajajočem Festivalu ročnih del obvestiti tudi
lokalno skupnost in tukajšnje ustvarjalce povabiti k sodelovanju. Za več informacij lahko obiščete našo spletno stran www.
festival-rd.com, facebook stran ali nam pišete na naslov info@
festival-rd.com.
Festival bo potekal v sodelovanju z Občino Bled in Turizmom Bled.
Vabljeni k sodelovanju in k ogledu!
:: Sandra Baran
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Gabrijela Valant
iz Bodešč je rešila
življenje

Bila je lepa in soparna zgodnjepoletna
nedelja. Stanovalci Borove hiše, ki sodi
pod okrilje Centra za usposabljanje, delo
in varstvo Matevža Langusa, so se odpravili ven. Šli so na Šobec.
Zgodba se je začela, ko so se posedli v
prijetno senco dreves, potem pa so se odločili, da preizkusijo vodo. Bila je precej
mrzla, vendar se je eden od stanovalcev
hiše odločil, da bo zaplaval. ''Je dober plavalec, saj hodi na radovljiški bazen na ure
plavanja, kljub temu pa sem ga nenehno
spremljala z očmi. Še več, še zavpila sem
mu, naj gre bližje k meni, da ga bom slikala. Kar naenkrat se je obrnil in potonil.
Najprej sem mislila, da gre za šalo, potem
pa sem hitro ugotovila, da gre zares. Skočila sem v vodo in ga šla iskat,'' se dogodkov, ki jih bo v sebi nosila vse življenje,
spominja Gabrijela Valant, varuhinja v
Borovi hiši.
Nato ga je zvlekla na obalo, kjer so ji
že priskočili na pomoč naključni obiskovalci Šobca. Kljub takojšnji pomoči je trajalo nekaj minut, da so ga oživili, medtem
pa je že prispelo reševalno vozilo. Ugotovili so, da je v vodi doživel epileptični
napad. S stanovalcem Borove hiše je zdaj
vse v redu.
Gabrijela Valant je tako storila največ,
kar človek v življenju lahko stori – reši življenje drugega.
:: Romana Purkart

Marjetin sejem na Bohinjski Beli
Na god sv. Marjete, zavetnice Belanske cerkve, smo na Bohinjski Beli že dvajsetič pripravili turistično kulturno prireditev, Marjetin sejem, ki smo ga pričeli s
sv. mašo.
Dan se je nadaljeval v vroče julijsko
popoldne, ki so ga s svojimi nastopi popestrili otroci iz vrtca in podružnične šole
Bohinjska Bela. Pod vodstvom Franca
Podjeda so pester in zabaven program
pripravili domači pevci in godci. Predstavili so se nam Kranjski furmani, citrar
in harmonikar, posebna paša za oči pa je
bil prihod starih kolesarjev. Na sejmu so
se prodajale domače dobrote, predvsem
različne potice in izdelki domače obrti.
Obiskovalcem je bila predstavljena turistična ponudba kraja. Vsako leto gostom
postrežemo eno lokalno jed in ker smo z
letošnjim sejmom praznovali tudi 20-letnico delovanja turističnega društva, je
bila letošnja jed praznična. Ponudili smo

odličen pražen krompir s svinjsko prato
ter zeljno solato. Tako kot vsako leto doslej, nam jo je tudi tokrat pripravila Nikica Zorč.
Ponovno smo pripravili razstavo fotografij, ki na posebno izviren način prikazujejo utrip vasi. Fotografije so prispevali
udeleženci fotografskega tečaja pod vodstvom Aleša Zdešarja. Razstavo so pripravili Ana Kunstelj, Alenka Žolger in Tom
Pogačar. Fotografije si še vedno lahko
ogledate na poti med vaškim jedrom ter
šolo. Vzporedno s sejmom je na Štengarjevem skedju potekala umetniška razstava z ljudsko in rokodelsko tematiko, ki so
jo umetnice Anja Bunderla, Saša Vrečko
in Alenka Žolger poimenovale »Tukaj,
zdaj in več 100 let«.
Marjetin sejem je dogodek, ki ga obišče vsako leto več obiskovalcev, kar nam je
vzpodbuda, da nadaljujemo s to tradicijo.
:: TD Bohinjska Bela

Lucijan Seljak odhaja
Po osmih letih duhovnik g. Lucijan
Potočnik odhaja z Bleda. Župnijski pastoralni svet Župnije Bled mu v zahvalo
posveča naslednjo pesem:
Hvaležni smo za tisti dan, ko pot
Vodila vas je do nas,
in za vse začel se nov je čas.
Ampak Gospod, ki vodi vse nas,
ve kdaj pride tisti dan, ko
Lahko pokliče nas na svojo stran.
Amen.
Za vse prejeto bi se Vam iskreno zahvalili,
A v biblični skupini za Vas
z veseljem bomo še molili.
Vse dobro Vam želimo,
Se za Vas novih milosti veselimo.
Enkrat pa v nebesih skupaj znova zaživimo.
Dvigne naj Gospod nad Vami svetlobo obličja.
Radost in veselje naj vlije Vam v srce.

Ako boste gledali luno in nebo, slavite
Gospoda, ki je ustvaril zemljo in nebo,
In nam v svoji ljubezni podaril vse.

Dogajanja
Ljubezen je čez vsako postavo,
Upanje je vir življenja, ko
Cilj poti zajamejo viharji
In takrat na srce spregovori
Jezus, Odrešenik.
A te besede naj po
Njem krepijo vašo vero Vanj.
Bog, ki prestoluje, naj bo vir
Osvoboditve, ker Vanj zaupate in
Ga vsak dan znova slavite.

Vi, ki nas vodite k Resnici,
Ali boste ostali za nas ta luč?
Sam Gospod pa naša rešitev.
Življenja čas je omejen.
In prav zato še posebej dragocen.
Vam, dragi Lucijan, želimo pravih poti
In srečanj s posebnimi ljudmi. Bog Vas živi!

»Iz vode in Svetega duha v novo mladost«
Od 28. junija do 3. julija 2015 je pri
sestrah hčerah Marije Pomočnice v Marijinem domu na Bledu potekal duhovno-počitniški teden za osnovnošolce z
naslovom »Iz vode in Svetega Duha v
novo mladost«. Skozi teden smo odkrivali pomen krsta – prvega in temeljnega
zakramenta vsakega kristjana. Vsak dan v
tednu nas je spremljal eden izmed simbolov krsta. V nedeljo so bila to vrata, v
ponedeljek križ, v torek sveta krizma in
krstno olje, v sredo voda, v četrtek belo
oblačilo in v petek sveča. Preko teh simbolov smo spoznavali, kako dragocen in
pomemben je krst za vsakega kristjana.
Sredi tedna smo se odpravili na romanje
v Oglej (Italija), kjer smo obhajali sveto mašo po zgledu prvih kristjanov. Do

krstnih zaobljub smo ostali v krstilnici,
potem pa smo se v procesiji odpravili v
cerkev in tam bogoslužje nadaljevali z
darovanjem. Poleg romanja pa ne smem
pozabiti tudi na pot v Zasip k sveti maši
in izleta na drugo stran Blejskega otoka,
kjer smo se kopali in se razveselili sladoleda. Teden, poln milosti, razigranosti in
veselja, smo zaključili s sveto mašo, ki jo
je daroval letošnji novomašnik p. Danijel Golavšek, OFM Conv. V pridigi nam
je položil na srce misel: »Ni pomembno,
kaj počneš v življenju, pomembno je, da
si srečen in vesel ob tem, kar počneš. To
pa je posledica povezanosti z Bogom.«
Blagoslovljene dni vam želimo še naprej.
:: s. Martina Golavšek

V Zasipu so praznovali
Krajevna skupnost Zasip svoj praznik vsako leto praznuje 5.
avgusta v spomin na diverzantsko akcijo med drugo svetovno
vojno, ko so mladi fantje razstrelili elektrarno v Piškovci. Letošnje dogajanje se je začelo že julija, osrednja slovesnost s slavnostno sejo sveta Krajevne skupnosti Zasip pa je bila 7. avgusta
v Domu krajanov. Že zgodaj popoldne se je pred domom začela
bolšja tržnica, praznovanje se je nadaljevalo z gasilsko vajo, po
slavnostni seji, na kateri so podelili priznanja krajanom in priznanja Turističnega društva Zasip za lepo urejene hiše, pa je sledil kulturni večer. Dogajanja ob prazniku, ki so se začela julija s
športnimi prireditvami na Homu in na balinišču, so se končala
s pohodoma skozi Vintgar in v Krmo.
:: Romana Purkart
Fotografija desno: Prgarke v Deželi ljudskih pravljic

Delo blejskih
upokojencev
Vsako leto se na prvo nedeljo v avgustu člani DU Bled dobimo na pikniku
"Pod Ribensko goro". Na letošnjem pikniku nam je spregovoril predsednik dr.
Ignac Potočnik. V svojem nagovoru je
orisal delo društva v letošnjem prvem
polletju in posebej izpostavil ženski klub,
ženskim klubom, ki daje pobude in predloge. Blejski upokojenci se izobražujejo
v programih Ljudskih univerz Jesenice
in Radovljica, kjer spoznavajo različna
področja, od računalništva, tujih jezikov,
zeliščarstva, pa vse do najnovejšega projekta 3 FIT.
Zelo dejavna je sekcija vezilij. Ta skupina delavnih članic je društvo naredila
prepoznavno s svojimi izdelki ne samo
na občinski ravni ampak v širšem slovenskem, družbenem področju.
Za dobro razpoloženje skrbi ženska
vokalna skupina, v društvu pa skrbijo
tudi za pravilno zakonsko delovanje.
Tudi šport blejskim upokojencem ni
tuj, prav tako se radi odpravijo v hribe.
Tudi blejsko društvo sodeluje v projektu Starejši za starejše, so sporočili z
DU Bled.
:: RP, foto: DU Bled.
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»Zmoremo - čez ovire do oviranih«, ozaveščanje otrok o slepih in
slabovidnih
Z namenom pridobivanja širokega in čim bolj uporabnega znanja učencev se naša knjižnica povezuje z različnimi institucijami. Z izobraževalnimi ustanovami že ustaljeno poteka
sodelovanje v zelo različnih oblikah. Vsebine se spreminjajo in
dopolnjujejo glede na aktualnost dogajanja v našem okolju in v
družbi nasploh.
V okviru bibliopedagoških dejavnosti smo pripravili učno
uro „Zmoremo – čez ovire do oviranih“. Izvajam jo bibliotekar
Andrej Jalen.
Polnočutni otroci si ne morejo predstavljati, kako doživljajo
svet in se počutijo slepi in slabovidni. Splošni trendi socialnega
vključevanja ranljivih skupin zelo poudarjajo inkluzijo slepih in
slabovidnih. Knjižnica se v ta trend vključuje tako, da jim omogoča uporabo knjižničnih storitev in gradiva, korak dalje pa je
ozaveščanje polnočutnih ljudi o slepih in slabovidnih.
Za omenjeni projekt smo se odločili zaradi izključenosti ranljivejših socialnih skupin. S projektom želimo ozaveščati otroke,
da bodo sposobni sprejemati »drugačne« kot del družbe. Zato
jih je potrebno opremiti s potrebnim znanjem in veščinami. Le
tako se bodo naučili približati tem osebam in jim po potrebi nudili ustrezno pomoč.
Eden izmed ciljev projekta je otrokom omogočiti dostop do
gradiva, ki govori o konkretni problematiki slepih in slabovidnih. S tem pa jih navdušimo za branje še drugega knjižnega
gradiva in obisk knjižnice, kar je tudi pomemben del njihovega
odraščanja.
Spoznavna delavnica je namenjena starejšim skupinam
otrok iz vrtcev in učencem od 1. do 5. razreda. Obravnava tematiko izključenosti (oziroma vključevanja) ranljivejših socialnih
skupin. V tej delavnici še posebna pozornost velja razumevanju
slepih in slabovidnih. Pripravili in zbrali smo veliko didaktičnih sredstev, s pomočjo katerih otrokom iz vrtca in učencem
predstavljamo, kako se počutijo slepi in slabovidni ter katere
ovire morajo premagovati. Povezali smo se z Zavodom za slepo
in slabovidno mladino v Ljubljani, ki nam je odstopil nekatere
pripomočke. Obenem opozarjamo še na drugače ovirane osebe. Kot knjižničar sem se dotaknil tudi literature, ki obravnava
omenjeno tematiko in tako spodbujal otroke, da bodo z branjem
izkušnjo te delavnice še dopolnili in nadgradili.
V obdobju od aprila 2014 do junija 2015 smo izvedli 53 ponovitev spoznavnih delavnic na področju štirih občin, ki jih pokriva Knjižnica A. T. Linharta Radovljica: Bled, Bohinj, Gorje in
Radovljica (v knjižnicah: vrtci in šole v knjižnicah na obisku in
v vrtcih in šolah: knjižničar v vrtcih ali šolah na obisku). Doslej

je bilo vključenih 1.209 udeležencev, in sicer: predšolskih otrok
(od 4 do 6 let), učencev od 1.–5. razreda (starost od 6 do 11 let) in
učiteljev (4 enote Vrtca Bled in Vrtca Radovljica, 11 osnovnih šol,
vključno s podružničnimi enotami le-teh).
Otroci so bili s to izkušnjo zelo zadovoljni, prav tako učitelji.
Njihovo mnenje nam veliko pomeni, saj gradimo svoje nadaljnje delovanje tudi na komunikaciji z otroki in učitelji. Hkrati si
želimo, da bi se ta kultura sodelovanja prenašala tudi na sodelovanje med otroki.
V šolskem letu 2014–2015 se je Knjižnica A. T. Linharta na
povabilo priključila projektu »Vloga splošnih knjižnic na področju socialnega vključevanja«, h kateremu je bilo pod okriljem
Združenja splošnih knjižnic priključenih še pet slovenskih splošnih knjižnic, vsaka s svojo tematiko.
Projekt je bil predstavljen na Kulturnem bazarju v Ljubljani
v marcu 2015 in na 19. evropski konferenci o pismenosti z naslovom Literacy in the new landscape of communication, ki je
od 13. do 16. julija potekala v Celovcu v Avstriji. Predstavljen bo
še na konferenci o branju v Dublinu na Irskem, ki jo organizira
Irsko bralno društvo (Literacy Association of Ireland Cumann
Litearthachta na hÉireann) in bo potekala od 23. do 26. septembra.
:: Andrej Jalen, bibliotekar,
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Poletje v glasbenem centru
DO RE MI
V Glasbenem centru DO RE MI med počitnicami ne počivamo. Člani orkestra 100 mladih se pripravljajo na projekt Garda
2015. V naslednjem tednu bodo skupaj z vrstniki iz Italije, Srbije in Makedonije vadili ob Gardskem jezeru ter pripravili dva
koncerta. Prvega v soboto, 29. avgusta v Teatro Grande v Bresci,
drugega pa dan kasneje pred gradom Sirmione.
Veseli nas, da so naši učenci aktivni tudi na drugih področjih. Učenka Nika Urh se je udeležila Poletne šole za saksofon v
Radencih, nekateri naši bivši učenci pa že aktivno nastopajo na
terasah hotelov v domačem kraju.
Tudi v prihajajočem šolskem letu bomo zelo aktivni na zborovskem področju. Otroški in mladinski pevski zbor DO RE MI
v svoje vrste vabita nove člane. Avdicija za nove člane bo v mesecu septembru. Več na www.doremi.si.
:: Špela Globočnik, DO RE MI

Iz zaključnega nastopa, foto Alen Jerinič.
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NAGRADNA IGRA IN JULIJSKI
NAGRAJENCI
Žirija je 3. avgusta 2015 med kuponi za julij izžrebala naslednje
številke:

467409, 467413,
467417, 467420,
467421
Vse dobitnike kuponov, prejetih v juliju 2015, prosimo, da preverite
njihove številke. Morda ste prav vi med srečnimi nagrajenci! Nagrade lahko prevzamete na Rečiški 2 na Bledu, in sicer najpozneje do
31. 10. 2015, zato pohitite. Če se v tem času ne boste zglasili v prostorih Infrastrukture d.o.o. in se izkazali z drugim delom kupona, do
nagrade ne boste upravičeni. Več o sami igri in nagradah si lahko
preberete na spletni strani www.ibled.si.

ODPADEK MESECA SEPTEMBRA:
HLADILNO-ZAMRZOVALNE NAPRAVE
in SIJALKE

SIJALKE
Večina si ne predstavlja življenja brez luči. Prva žarnica je bila izumljena leta 1879 in le nekaj let pozneje je zasvetila tudi v Sloveniji.
Klasične žarnice v zadnjih letih vse bolj zamenjujejo varčne sijalke, ki za oddajanje svetlobe ne uporabljajo žarilne nitke, temveč
ultravijolično svetlobo in paro živega srebra. Notranjo stran imajo
premazano s fosforjem, ki reagira, ko pride v stik z ultravijolično
svetlobo, in jo pretvori v vidno svetlobo. Ob priključitvi sijalke se
upari majhna količina živega srebra. Ta plin tako prevaja električni
tok, sijalka pa začne žareti in proizvajati svetlobo.
Varčne sijalke je mogoče reciklirati v 95 %. Proces poteka popolnoma samodejno, v povsem zaprtem prostoru in pod nižjim tlakom,
kot je v okolici, da preprečimo uhajanje nevarnih snovi v okolje.
Žarnice najprej razbijejo in zdrobijo ter ločijo posamezne snovi med
seboj. Več kot 90 % žarnice sestavlja steklo, poleg tega pa še fosforjev prah, živo srebro, aluminij in železo. Slednja se kot sekundarni
surovini za vnovično uporabo dodaja primarnim surovinam. Živo
srebro izločijo s pomočjo suhe destilacije in ga predelajo v znova
uporabno živo srebro.
Z živim srebrom
ene sijalke onesnažimo 30.000 litrov
vode do te mere,
da ni več primerna
za pitje.

HLADILNO-ZAMRZOVALNE NAPRAVE
Stari hladilniki so veliko manj energijsko učinkoviti in 25 let star
hladilnik za delovanje lahko porablja več kot 3-krat več elektrike kot
nov, zato jih je v zadnjih letih zamenjalo veliko število gospodinjstev. A take naprave nikakor ne smejo končati na divjih odlagališčih.
Tovrstna bela tehnika je izjemno nevarna okolju, saj ji zmožnost hlajenja dajejo klorofluoroogljiki. Te kemične spojine povzročajo v stiku
z zrakom razgradnjo ozona in s tem večanje ozonskih lukenj. Zato
je v prvi fazi recikliranja treba ustrezno odstraniti in uničiti škodljive
pline, zamrzovalne tekočine in olja, šele nato sledi razgradnja naprave oz. odstranjevanje posamičnih delov, kot so vtičnice, kondenzator, kabli, okovje in drugi plastični elementi. Posamične dele nato
reciklirajo in znova uporabijo, spet druge pa uporabijo kot gorivo.

Hladilno-zamrzovalne naprave vsebujejo klorofluoroogljike, ki
v stiku z zrakom povzročajo razgradnjo ozona in s tem večanje
ozonskih lukenj.

Ob širjenju mest in oddaljitvi človeka od narave se je ustalila navada, da so mesta vedno razsvetljena. Svetloba prinaša občutek
varnosti, a zaradi prevelike uporabe tudi svetlobno onesnaževanje.
Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz virov svetlobe,
ki poveča naravno osvetljenost okolja in povzroča za človekov vid
motečo osvetljenost in občutek bleščanja, zaradi sevanja proti nebu
pa moti tudi življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje in s sevanjem proti
nebu po nepotrebnem porablja električno energijo. Zato premislite,
ali luči pri vas doma gorijo iz pravega razloga.

Vabljeni torej, da se čim večkrat oglasite v zbirnem centru in sijalke ter hladilno-zamrzovalne naprave odložite na za to pripravljeno
mesto, vse druge odpadke pa skupaj s pomočjo zaposlenega prav
tako razporedite v ustrezne zabojnike.
Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …
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VROČINSKI VAL IN PITJE VODE
Prva polovica avgusta spet prinaša visoke temperature, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozarja, da daljše obdobje
vročine lahko povzroči različne težave, kot so dehidriranost, kožni
izpuščaji, vročinski krči in izčrpanost, kratkotrajna izguba zavesti
oziroma omedlevica ter vročinska kap.
Poleg umika v senco in izogibanja telesnim aktivnostim v vročih
poletnih dneh pomaga ohladiti telo tudi pitje hladne vode.
Vsak odrasel človek naj bi na dan zaužil od 2 do 3 litre tekočin, saj
so nujno potrebne za delovanje našega telesa. Količine so odvisne
od spola in starosti, pa tudi od duševnega in telesnega stanja človeka. Še več vode je treba spiti, ko so temperature zraka višje, ob
povečani telesni aktivnosti ali ob povišani telesni temperaturi.
Pomembno je, da z vnosom zadostne tekočine telesu zagotovimo
elektrolite, ki jih izgubi predvsem s potenjem. Ti uravnavajo vsebnost vode v telesu, presnovo in dihanje celic, vzdržujejo puferske
sisteme, omogočajo prenos živčnih impulzov in zagotavljajo reprodukcijo ter rast organizma. Priporočamo, da vodi dodate nekaj limoninega soka, svežo meto in meliso. Tako boste poleg zdrave dobili
še zelo okusno in osvežilno pijačo.

Ali se upate prijaviti za
pregled zabojnika za mešane
komunalne odpadke?
Če menite, da ločujete pravilno, in želite biti za to nagrajeni, se
prijavite za pregled zabojnika za mešane komunalne odpadke.
Vsak, ki bo imel pravilno ločenih več kot 90 % vseh odpadkov,
ki bodo v zabojniku za mešane komunalne odpadke, prejme
nagrado!
Prijavite se lahko na
telefon 04/578 05 12
ali prek elektronske
pošte info@ibled.si.

POPIS STANJA IN MENJAVE
VODOMEROV
V prihodnjih mesecih bomo nadaljevali z rednim letnim popisovanjem stanja porabljene vode in rednimi menjavami vodomerov.
Prosimo vas, da vodovodnemu monterju omogočite dostop do vodomera, ki bo starega demontiral in odpeljal ter namestil novega.
Ta bo omogočal daljinsko odčitavanje, veljavni žig na njem pa bo
ustrezal citiranemu zakonu.
Infrastruktura Bled se kot upravljavec vodovodnih sistemov trudi
zagotoviti hladno pitno vodo, v kolikor pa želite še bolj osvežujočo,
jo postavite v hladilnik, kjer jo lahko hranite v čisti in pokriti posodi.
Za pitje jo lahko uporabljamo 48 ur.
Vendar pa ni zdravo pretiravati z ledeno mrzlo vodo, saj ovira proces
hidratacije. Telo namreč energijo porablja za uravnavanje telesne
temperature, namesto da bi se posvetilo prebavi in absorbiranju
hranilnih snovi. Mrzla voda zmanjšuje tudi delovanje imunskega
sistema, kar lahko povzroči razvoj različnih bolezni.
Naj bo voda topla ali hladna, najpomembnejše je, da je zaužijete dovolj.
Pred nakupom vode v plastenki je vredno razmisliti o smiselnosti
tega početja, saj je taka voda veliko dražja, zraven pa plastenka
še onesnažuje okolico. Preveč plastenk od različnih pijač se nabira
v smeteh kot odpadek. Vsaj pri vodi lahko izberete bolj ekološko
možnost in si jo natočite v kozarec kar iz pipe.

Stroški zamenjave vodomera se krijejo iz naslova
omrežnine.
Stanje vodomera lahko
odčitavate tudi sami in
nam ga sporočite na telefon 04/578 05 35.

Spletna stran Infrastrukture Bled d.o.o. je zdaj na
voljo tudi v angleškem jeziku.
Webpage is now avaliable in English.
http://www.infrastruktura-bled.si/en

Tudi vaše mnenje šteje …
Na naši spletni strani www.ibled.si lahko sodelujete v anketi, s katero bomo
zbirali vaša mnenja in predloge, hkrati
pa boste tudi sami videli mnenja in želje drugih uporabnikov. Prosimo vas, da
nam zaupate vaše odgovore v čim večjem številu, saj so ti ob številčnejšem
vzorcu merodajnejši in zanesljivejši.

Z vašo pomočjo bomo tako lahko pripravili novosti in izboljšave, ki bodo ustrezale vašim željam in potrebam.
Anketno vprašanje bomo spreminjali vsakih nekaj tednov, vsakokrat bodo vprašanja kratka in predvsem na tematiko odpadkov. Hvala za vaše odgovore.

Infrastruktura Bled

BLED – VSAK DAN NEKAJ ZA POČET!
Straža
Na Straži smo se na letošnjo poletno sezono dobro pripravili. Spomladi smo pri proizvajalcu Brandauerju kupili dodatne sanke, dopolnili smo razsvetljavo za nočno sankanje, poskrbeli za vse predpisane servise in popravila sedežnice, precej pozornosti pa smo
namenili malenkostim, ki ne stanejo veliko, a lahko še kako polepšajo obisk Straže. Poletno sezono smo za nekaj tednov podaljšali,
tako je sankališče odprto vsak dan že od 12. junija in tako bo še
do 20. septembra. Kot prvi v Sloveniji smo predstavili in ponudili
nočno poletno sankanje.

desko. Kopališče je znova nosilec mednarodnega okoljskega znaka
Modra zastava. Kot novost smo kopališče odprli za obiskovalce že
med prvomajskimi prazniki in do konca maja za vikende ter omogočili sončenje ob brezplačni uporabi ležalnikov in z minimalno vstopnino. Ob lepem in toplem vremenu smo s pravo kopalno sezono
začeli že 1. junija. Veseli nas, da nam je letos vreme resnično naklonjeno in se lahko že zdaj pohvalimo z izjemnim obiskom.

Športna dvorana
V Športni dvorani smo po zaključku zimske sezone 2014/15 opravili
vsa potrebna vzdrževalna dela in novo sezono začeli 3. julija. Tako
kot vsako leto smo tudi letos kakovosten led zagotovili med prvimi
v Sloveniji. Ob začetku sezone smo za dva tedna poskusno uvedli
termine rekreacijskega drsanja ob disko glasbi, ki so bili zelo lepo
sprejeti. V drugi polovici julija smo tudi letos gostili prvi mednarodni kamp za mlade hokejiste. S kampi nadaljujemo celotno poletno
obdobje. Med drugimi pa bomo v poletnih mesecih gostili našega
najboljšega hokejista, ki prvi del priprav po navadi opravi v domači
ledeni dvorani.

Grajsko kopališče
V Grajskem kopališču smo spomladi pomole v prvem delu prekrili z lesom, dokupili tri kajake za izposojo in uredili novo skakalno

Za vsemi pozitivnimi zgodbami stojijo ljudje, ki s svojim delom in
pristopom omogočajo, da se gosti počutite karseda prijetno. Zagotovo gre največja pohvala celotni ekipi turističnega dela Infrastrukture Bled, ki se vsak dan trudijo za vas!
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Zeleni kotiček, ki je
navdušil Ano Lukner
Domače, naravno, lokalno, slovensko. To je vodilo Zelenega kotička, ki je
v sožitju in harmoniji z naravo zaživel v
objemu blejskega ekološkega kompleksa
Garden Village. V majhni trgovinici z
veliko dušo dajejo velik poudarek promociji slovenskega, saj verjamejo v domačo
kakovost in delo lokalnih, domačih, slovenskih rok. V blejskem kotičku so tako
na voljo sveža sezonska zelenjava, suhomesnati in mlečni izdelki, med, čaji, začimbe, moka, piškoti, potice, čokolada,
žganja, sokovi, vina in ostale dobrote. Z
rinfuzno prodajo v trgovinici spodbujajo tudi k zmernemu nakupu hrane brez
odvečne embalaže. Zeleni kotiček je pred
kratkim obiskala tudi Ana Lukner, podjetnica, aktivistka, inspiracijska predavateljica in ustanoviteljica Anine zvezdice, ki
sveti nad Slovenci in pomaga družinam v
stiski. Blejska trgovinica jo je očarala s pozitivno energijo in srčnostjo: »Všeč so mi
drobne pozornosti in bogat izbor domačih izdelkov. Kadar me bo pot zanesla na
Gorenjsko, se bom z veseljem spet ustavila v Zelenem kotičku, ki me je navdušil s
številnimi dobrotami.«
:: RP

Koledar prireditev
www.bled.si

datum
Petek, 28.8.

ura
11:00
18:00

lokacija
Hostel Vila Viktorija
Hostel Vila Viktorija

19:00
20:00 – 23:00

Hotel Ribno
Terasa Kavarne Park

20:30 – 22:00

Restavracija Panorama

20:00 – 23:00
20:00 – 23:00
9:00

Restavracija Panorama
Terasa Kavarne Park
Hostel Vila Viktorija

9:30
10:30
15:30 – 19:00
17:00 – 21:00

Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Straža Bled
Terasa Kavarne Park
Restavracija Panorama

Torek, 1.9.

17:00

Blejski grad

Sreda, 2.9.

20:00 – 23:00

Restavracija Panorama

Četrtek, 3.9.

17:00

Blejski grad

18:30

Viteška dvorana na
Blejskem gradu
Terasa Kavarne Park
Bled
Restavracija Panorama
Bled
Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Mini golf Bled

Sobota, 29.8.
Nedelja, 30.8.

31.8. – 1.9.

Petek, 4.9.

20:00 – 23:00
20:30 – 22:00

Sobota, 5.9.

8:00 – 18:00

Savine novičke

14:00

Wellness Živa svetuje: nega
kože po poletju

16:00

Parkirišče tovarne LIP
Bled

20:00 – 23:00

Restavracija Panorama
Bled
Terasa Kavarne Park

Od letošnjega poletja se poslavljamo
s spomini na dolgotrajne visoke temperature. Te so običajno zaželene, vendar
pa imajo tudi manj prijetne učinke na
našo kožo. Eden izmed njih je izsušitev
kože, ki po dolgotrajni izpostavljenosti
sončnim žarkom potrebuje kar nekaj
nege, da se povrne v prvotno stanje. V
Wellnessu Živa svetujejo masažo s konopljinim oljem, ki ima mnogo pozitivnih
učinkov na zdravje. Med drugim izboljšuje odpornost telesa in se priporoča
prav pri lajšanju težav s suho, razpokano,
razdraženo ali vneto kožo. Po masaži lahko konopljino olje in semena kupite tudi
za uživanje doma. Za več informacij in
rezervacije se lahko obrnete na recepcijo
Wellnessa Živa (04 579 1702).

20:00 – 23:00
Nedelja, 6.9.

10:00

prireditev
Fit Friday v hostlu Vila Viktorija
Izobraževalno predavanje Pie Erjavec:
Prehrana na poti
Glasbeni večer na terasi Hotela Ribno
Akustični glasbeni večer z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci
Tradicionalni slovenski večer z nastopom
folklorne skupine
Romantični kitarski in akustični večer
Pop, soul, jazz & swing glasbeni večer
Detox Sunday, zdravo prebujanje v Hostlu
Vila Viktorija
6. Mali blejski maraton
Dežela ljudskih pravljic: predstava
Sladko popoldne ob kitarski glasbi
Nedeljsko popoldne in večer ob zvokih citer
Blejski strateški forum
Predstava Ženin: baročna upodobitev KDIS
viteza Gašperja Lambergarja
Slovenski kulinarični večer z narodnozabavnim ansamblom
Predstava Kraljevi meč: srednjeveška
upodobitev KDIS viteza Gašperja
Lambergarja
Večer z Muzejskim društvom Bled:
Predavanje dr. Mitje Zupančiča
Akustični glasbeni večer z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci
Tradicionalni slovenski večer z nastopom
folklorne skupine
Triatlon Bled in ETU Evropski mladinski
pokal
Mini golf turnir: Turnir dvojic za Štefelinov
pokal
Koncert ob 30-letnici TSK Bled: nastopajo
Klemen Bunderla, Alpski kvintet z Otom
Pestnerjem, Štejerskih 7, 4 tenorji, Helena
Blagne
Romantični kitarski in akustični večer
Pop, soul, jazz & swing glasbeni večer

15:30 – 19:00

Veslaški center Bled,
Mala Zaka
Terasa Kavarne Park

17. Bollé - Originalni tek okrog jezera in 1.
Oj' Kulinarika Fest
Sladko popoldne ob kitarski glasbi

Torek, 8.9.

17:00

Blejski grad

Sreda, 9.9.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Četrtek, 10.9.

17:00

Blejski grad

Predstava Ženin: baročna upodobitev KDIS
viteza Gašperja Lambergarja
Sredin večer: Otvoritev gostujoče
fotografske razstave iz Naravnega parka
Julijsko predgorje
Predstava Kraljevi meč: srednjeveška
upodobitev KDIS viteza Gašperja
Lambergarja

Turizem I Prireditve
datum
Sobota, 12.9.

ura
16:00

Ponedeljek, 14.9.

20:00 – 23:00
10:00

Torek, 15.9.

17:00 – 18:30

Sreda, 16.9.

10:00 – 11:00

Sobota, 19.9.

9:00 – 17:00
10:00 – 12:00

Nedelja, 20.9.

9:00 – 14:00

Ponedeljek, 21.9.

11:00 – 12:00
17:00 – 18:00

Torek, 22.9.

10:00 – 11:30
17:00 – 18:00

25. – 27.9.
25. – 27.9.
Sobota, 26.9.

10:00

Nedelja, 27.9.
Ponedeljek, 28.9.

11:00 – 12:00
17:00 – 18:00

TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:
Vsak torek
19:00 – 21:00
Vsak četrtek
19:00 – 21:00
Vsak petek, soboto 10:00 – 19:00
in nedeljo
Vsako soboto
9:00

lokacija
Straža Bled

prireditev
Dobrodelni Proteini.si Utrip: športno
dobrodelno druženje za vso družino
Restavracija Panorama Romantični kitarski in akustični večer
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Dan
Športna dvorana Bled
odprtih vrat
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Delavnica za
Športna dvorana Bled
mamice z Alenko Benedik - Skrb za dojenčka:
kako vključiti partnerja in stare starše
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Bralni klub
Športna dvorana Bled
v sodelovanju s Knjižnico Bled
Veslaški center Bled,
Mamut Slovenija Sup Challenge - Bled 2015
Mala Zaka
Infocenter Triglavska
Triglavska tržnica in spremljevalni program:
roža Bled
Občine Gorenjske se predstavijo - Jezersko
Železniška postaja Bled – 43. Tradicionalna kolesarska dirka ob
Velika Zaka – Mala Zaka Blejskem jezeru za pokal Slovenije
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Nemščina
Športna dvorana Bled
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Vezenje za
Športna dvorana Bled
otroke
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Trening
Športna dvorana Bled
sproščanja
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt:
Športna dvorana Bled
Ustvarjalnica za otroke od 5. leta starosti
Festivalna dvorana Bled Festival ročnih del
Mini golf Bled
16. Mednarodni mini golf festival: Odprto
prvenstvo MGZS
Blejsko jezero, Velika
2. Mednarodna veslaška regata za veterane
Zaka
Blejsko jezero, Velika
25. Državno prvenstvo v veslanju Bled 2015
Zaka
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Nemščina
Športna dvorana Bled
Blejski mladinski center, Blejski medgeneracijski projekt: Vezenje za
Športna dvorana Bled
otroke
Hotel Krim
Hotel Krim
Zdraviliški park

Slovenska večerja ob zvokih harmonike
Grajska večerja ob svečah
Sejem domače in umetnostne obrti

Zbor: Bar Jezero, Grand Riklijev tekaški krog
Hotel Toplice

RAZSTAVE:
24.6. – 6.9.

8:00 – 18:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava Miti in legende Zlatorogovega
kraljestva

29.6. – 30.9.

ves dan

Blejski otok

10.7. – 30.9.

9:00 – 20:00

Maretov ranč, Talež

19.7. – 30.9.

ves dan

14.8. – 12.9.

v del. času

Bohinjska Bela, ob
glavni cesti od vaškega
jedra do šole
Galerija 14

Razstava fotografij Društva za podvodne
dejavnosti Bled: Življenje v Blejskem jezeru
Fotografska razstava na Maretovem ranču:
naravoslovne fotografije avtorjev Duše
Vadnjal in Toneta Trebarja
Razstava fotografij na Bohinjski Beli

1.9. – 30.9.

v del. času

9.9. – 4.10.

v del. času

23.9. – 28.2.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled
Infocenter Triglavska
roža Bled

Likovna razstava Strast – tišina: avtorici
Josefina Pavlik in Luba Suchalová Harichová
Fotografska razstava Državniški obiski na
Bledu skozi fotografski objektiv Mirka Vovka
Fotografska razstava Naravni park Julijsko
predgorje
Razstava Spoznaj divjad in lovsko dejavnost
v TNP

Tradicija v Grand hotelu Toplice
Grand Hotel Toplice s svojo klasično
eleganco, lego neposredno ob Blejskem
jezeru in prijaznim osebjem marsikaterega gosta prepriča, da se vrača. Eden izmed
naših stalnih gostov je tudi gospod George Birdwood, upokojeni angleški zdravnik. Gospod Birdwood je s svojo ženo
hotel prvič obiskal že pred drugo svetovno
vojno. Bil je eden izmed redkih gostov, ki
ga od počitnikovanja pri nas ni odvrnila
niti desetdnevna vojna leta 1991. Takoj po
vojni je namreč poleg zakoncev Birdwood
v hotelu bival le še en par. Letos avgusta pa
nas je 86-letni gospod Birdwood obiskal s
svojima sinovoma in vnuki.
:: Anja Kralj, Sava Hoteli Bled

Kratke novičke
Sportina Turizma
V septembru se vrača zdravilec
Maksim Osipov
Z veseljem sporočamo, da bo v septembru v Hotelu Ribno ponovno ruski
zdravilec Maksim Osipov. Najboljše rezultate dosega pri bolečinah v hrbtenici
in križu, glavobolih z migreno, sklepnih
in revmatskih obolenjih, pri problemih s
prekrvavitvijo, pri psihičnih in imunskih
težavah ter pri raznih bolezenskih težavah otrok. V Hotelu Ribno bo med 14. in
20.9., vaš termin pa lahko rezervirate na
(04) 578 31 00 ali na info@hotel-ribno.si.

Fotografsko obarvano poletje
v Hostlu Vila Viktorija
Že tretje leto v hostlu podpiramo
mlade fotografe, veliko jih je imelo svojo prvo fotografsko razstavo pri nas, kar
nas zelo veseli. V avgustu je razstavljal
Blejec Jakob Noč s čudovitimi fotografijami Benetk in Londona, na koncu meseca
pa je imela otvoritev svoje prve razstave, z
naslovom Perverzija čistosti, Teja Pahor.
Razstavo si lahko ogledate še do sredine
septembra.

Klub Sportina Turizem razvaja z
ugodnostmi
Vsako sončno soboto in nedeljo lahko
v bližini Vile Prešeren najdete naše promotorke, ki vam bodo predstavile Klub
Sportina Turizem in ugodnosti, ki jih
nudi, obenem pa lahko ob vpisu dobite
tudi kupončke ugodnosti za Kuhinjo pri
Stricu Bojanu ter restavracijo Hotela Ribno. Vabljeni k včlanitvi!
:: Manca Dežman, Sportina Turizem
Organizator si zaradi nepredvidenih okoliščin
pridržuje pravico do spremembe programa.
Spremembe in dodatne informacije bodo
objavljene ne spletni strani www.bled.si/dogodki.
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Prgarji in prgarske dobrote
Prebivalce Zasipa so včasih ljudje imenovali Prgarji, vas pa Prgarijo. Prga je ime za hruško tepko. V času habsburške monarhije
so vaščani po ukazu oblasti na pobočju Homa zasadili veliko teh
dreves. Prgarji so nato tepke posušili, jih zmleli in uporabljali kot
nadomestek moke. Največkrat so pekli prgin kruh.
Prgarke, skupina iz Kulturno-umetniškega društva Zasip, se
trudi obuditi tradicijo prgarskih jedi in jih približati tudi širšemu krogu ljudi. Po starih receptih ponovno pečejo okusen prgin
kruh. Prgo pa dodajo tudi v druge dobrote, kot so: prgin zavitek,
prgini štruklji, prgine rožice, prgine marmelade in džemi z dodatki drugega sadja.
V juliju in avgustu je kar trikrat potekala degustacija lokalnih dobrot iz Zasipa. Dvakrat sta mimoidoče na prireditev vabila
Divja baba in škrat Lesnik v Deželi ljudskih pravljic pod Stražo.
Najmlajši so se zabavali ob igrah in spremljevalnih delavnicah,
malo starejši so svojo srečo poskusili pri srečelovu, odrasli pa so
poleg degustacije jedi lahko občudovali tudi ročno izdelane prte
in lesene izreze iz Zasipa. Že tako odlično vzdušje je popestril
zvok harmonike.
Nad dogodkom so bili še posebej navdušeni turisti iz tujih
držav, saj po njihovih besedah turistično destinacijo najbolj obogatijo prav avtentične prireditve lokalnih prebivalcev.
Bi radi tudi vi poskusili prgarske dobrote? V okviru prireditev
ob 90-letnici Kulturno-umetniškega društva Zasip bodo v soboto, 24. oktobra 2015, na Prgarskem dnevu v Domu krajanov v
Zasipu Prgarke ponovno postregle s pristnimi domačimi jedmi.
Prireditev, ki bo trajala cel dan, bo obogatena tudi s kulturnim
programom in delavnicami za najmlajše.
:: Peter Zupan, predsednik KD Zasip

Večeri z Muzejskim društvom Bled
Zavod za kulturo Bled, Naravoslovno društvo Bled in Muzejsko društvo Bled vabijo na predavanje akademika dr. Mitja
Zupančiča Botaniki na Slovenskem v četrtek, 3. septembra, ob
18.30 v Viteško dvorano na Blejskem gradu.
Predavatelj bo predstavil 32 pomembnejših umrlih botanikov, ki so s svojimi raziskavami botaničnih skrivnosti posebno
zaznamovali svoj čas.
Botanične raziskave na celotnem slovenskem območju so potrjeno zaznavne že v 16. stoletju s prihodom zdravnika in botanika Mattiolija v Gorico. Prvi višek botanične ustvarjalnosti sta kasneje dosegla Scopoli (Flora Carniolika) in Hacquet, oba zdravnika in botanika, službujoča v Idriji. Po manjšem zatišju se pojavi
drugi višek raziskav flore z botanikom Paulinom v prelomu 19. in
20. stoletja. Po njem nastane zopet manjši presledek, ko se pojavi
botanik Mayer, ki odločno zaznamuje svoj čas na Slovenskem in
osrednjem Balkanskem polotoku. Končujemo z Mayerjevim naslednikom, umrlim botanikom Tonetom Wraberjem.
:: Srečo Vernig

Pester julij blejskih folkloristov
Folklorno društvo Bled je bilo julija zelo dejavno. Kljub počitnicam in dopustom smo redno hodili na vaje, sodelovali kot
prostovoljci na 3. srečanju harmonikaric in harmonikarjev ob
Blejskem jezeru ter nastopali doma in v tujini.
Na nastop v italijansko vas Možnica/Moggio Udinese nas
je povabil Triglavski narodni park v sklopu strokovnega in kulturnega sodelovanja narodnih parkov alpskega predgorja. S posebnim žarom in ponosom smo nastopili med zamejskimi Slovenci, veseli smo bili druženja in sklepanja novih prijateljstev.
Nastop v Možnici smo združili z obiskom bližnjih slovenskih
vasi in doline Rezije. Z nami je bil Slavko Mežek, velik kulturni
poznavalec in prijatelj zamejskih Slovencev, ki nam je povedal
veliko zanimivih zgodb iz zgodovine. V Ovčji vasi smo si na
cerkvenem zidu ogledali spominsko ploščo, posvečeno župniku
Juriju Prešernu (bratu našega velikega pesnika Franceta), nedaleč stran pa spomenik Juliusu Kugyju, ki je bil velik ljubitelj in
raziskovalec Julijskih Alp.

Od tam nas je Rudi Bartaloth, predsednik Slovenskega kulturnega središča Planika, odpeljal v bližnje Ukve/Ugovizza in
nam predstavil delo Slovencev v Kanalski dolini. Domačini so
ravno praznovali dan krajevnega patrona sv. Jakoba. Prepričali
sta nas njihova prijaznost in slovenska pesem na vaškem trgu.
Kot zanimivost še povem, da v cerkvi v Ukvah potekajo maše v
slovenskem jeziku.
Ob reki Beli, mimo več slovenskih vasi, smo po Kanalski
dolini prišli v dolino Rezije. Pod Kaninom in Mužcem smo v
skalnem masivu lahko videli gorsko mladenko »ta lipo, ki spi« in
podobe drugih rezijanskih pravljic. Le kdo jih ne pozna?
Zgodbo o Rezijanih in njihovih običajih, starodavnem dialektu, glasbi, plesu in o sedanjih dejavnostih nam je v Rozajanski kulturski hiši na Ravanci predstavila vodja rezijanske kulturne dejavnosti Luigia (Lojza) Negro ter plesalci FS Rezija/Val
Resia. »Po rozajansk« smo ob pomoči gostiteljev zaplesali tudi
sami in bili smo navdušeni.
Polni prijetnih vtisov smo se popeljali v Možnico/Moggio
Udinese. Skupaj z Duom Nota smo nastopili na vaškem trgu in
bili med domačini lepo sprejeti.
:: Tatjana Svete , Folklorno društvo Bled

Kultura I Mladi

Swinging Bled festival
Zadnji vikend julija se je v organizaciji Kulturnega društva
Podobe raja na Bledu odvijal prvi mednarodni plesni swing festival Swinging Bled.
Gre za skupino različnih zvrsti plesov, ki jih ponavadi imenujemo z eno besedo, swing, v resnici pa to ime združuje celo
družino različnih stilov, ki so se razvijali od 20-ih let prejšnjega
stoletja naprej. Trenutno je v Sloveniji najbolj razširjena zvrst
lindy hop, na sceni pa so prisotne tudi six count, boogie woogie, charlestone, blues, balboa, shag in druge. Veliko ljudi pozna
swing po akrobacijah, ki smo se jih med drugim učili tudi na
festivalskih delavnicah, na plesišču pa si jih upajo izvesti le najbolj izkušeni plesalci. Blejci smo se s swingom pobližje spoznali
že januarja letos, ko se je na Bledu začel prvi tečaj swinga. Od
takrat sta se osnovnih korakov naučili kar dve skupini tečajnikov,
začetna in nadaljevalna. Po poletnem premoru se bodo tečaji nadaljevali predvidoma v začetku oktobra, več informacij pa najdete na spletni strani www.swingingbled.com ali na telefonski
številki 040 781 137 (Mina).
V Sloveniji deluje kar nekaj swing društev: primorski Swing
Freaks, ptujski The swing story, celjski Swing Rookies, mariborski The SwingBrats ter ljubljanski Studio Dansa, No sweat, Swing
Kids in Vintage. V organizaciji plesnih društev se po celi Sloveniji
odvijajo tako tečaji kot tudi redni in priložnostni plesni večeri.
Poglavitni namen festivala Swinging Bled je bil s plesom povezati vsa slovenska swing društva, zato je bil glavni dogodek
festivala tekmovanje, v katerem sta sodelovala po ena plesalka
in plesalec iz vsakega društva. Na petkovem plesnem večeru je
potekalo žrebanje plesnih parov, na glavnem sobotnem dogodku
pa se je ob živi glasbi odvijalo tekmovanje. Poleg dveh plesnih
učiteljev je na tekmovanju sodil tudi župan Janez Fajfar. Zmagovalca tekmovanja sta blejska tečajnica Petra Horvat in Gregor
Goetz iz Celja.
Poleg petkovega, sobotnega in nedeljskega plesnega večera
ob živi glasbi skupin The SwingTones in Six to go so se udeleženci festivala lahko udeležili različnih plesnih delavnic pod
vodstvom priznanih domačih učiteljev. Festivalsko dogajanje so
popestrili tudi delavnica pravilne drže po metodi Gokhale, delavnica acro joge in skupinsko plavanje na Blejski otok. Na plesnih
večerih pa so se plesalke in plesalci lahko polepšali tudi z novimi
vintage oblačili izpod šivalnih strojev šiviljstva Cherry ter z modnimi frizurami prve polovice prejšnjega stoletja Irine Kysselef.
Festival Swinging Bled pa je navsezanje poživil tudi blejsko
turistično ponudbo. Poleg tega, da se je festivala udeležilo kar
nekaj tujih plesalcev, ki so poležavanje ob Blejskem jezeru popestrili s plesom ob prijetni glasbi, so bile na blejski promenadi
tudi začetnikom namenjene brezplačne začetne swing delavnice.
:: Kulturno društvo Podobe raja

Šolski parlamentarci v večnem
mestu
Tako kot je cilj brezštevilnih popotnikov z vsega sveta obiskati večno mesto – Rim, smo si ta cilj zadali tudi mladi parlamentarci in gledališčniki ob zaključku šolskega leta. S pogumom, z
zaupanjem vase, s »to je moj izziv«, smo se optimistično odpravili na pot. V zgodnjem junijskem jutru, smo po nočni vožnji
zapustili avtobus pri Dioklecijanovih termah. Prevzel nas je vsakodnevni utrip življenja italijanske prestolnice, ki je v primerjavi
s podeželskim Bledom prava džungla, v kateri so eni hiteli po
opravkih, drugi pa, tako kot mi, raziskovali starodavno kulturo
Rimljanov. Ogledali smo si bazilike: Marije Snežne , Sv, Križa
v Jeruzalemu, Lateransko baziliko… in že smo bili ena izmed
mnogih skupin, ki je čakala na vstop v najveličastnejši ohranjeni
prostor rimske arhitekture, v Kolosej, odkoder je bil lepo viden
Konstantinov slavolok. Oddih smo si privoščili na trgu Navona
z vodnjakom Štirih rek, (termometer je kazal 39°C) pokukali v
Panteon in se sprehodili do Španskih stopnic, kjer smo vstopili
na avtobus. Po 15 km pešačenja smo bili prijetno utrujeni, a vseeno so si nekateri pred spanjem privoščili še skok v bazen. Naslednji dan smo obiskali najmanjšo neodvisno državo na svetu,
tako po površini, kot po številu prebivalstva - Vatikan. Vstopili
smo v Baziliko sv. Petra, se povzpeli na kupolo, ki nam je ponudila čudovite poglede. Na vrsti je bil ogled Sikstinske kapele, z
najpomembnejšim Michelangelovim umetniškim delom, stropno poslikavo. Spet smo stali v vrsti na vročem junijskem soncu,
vendar je ogled privabil vzdihe iz ust : » Kako lepo, splačalo se
je!« Vzeli smo si čas za nakupe, poskrbeli za naše želodce in nadaljevali po Vii del Conciliazione do Angelskega gradu. In tako
je- ne da bi se sploh dobro zavedali kdaj – minil že drugi dan.
Po nočitvi smo se odpeljali proti očarljivemu mestu Orvietu, ki
leži na strmo dvigajočem se pobočju iz vulkanskega tufa v JZ
Umbriji. Navdušila nas je katedrala, ki je najbolj prepoznaven
znak mesta, bogatega z etruščanskimi ostanki in pod katerim je
pravi labirint jam in predorov. Vsekakor vredno ogleda. Vožnja
po barviti pokrajini proti Lombardiji in že smo prispeli v Gardo.
Po večernem sprehodu ob Gardskem jezeru, je sledil še ogled
nogometne tekme in nočitev. Tukaj bi rada delila z vami izjavo
osebja hostla: » Tako pridnih otrok pa pri nas še ni bilo.« Bili
smo prijetno presenečeni in seveda ponosni na naše učenke in
učence. Zadnji dan pa je bil namenjen sprostitvi v zabaviščnem
parku Gardaland. Prepričana sem, da smo sestavili mozaik, ki
bo bogatil slehernega izmed udeležencev, saj je veličasten predvsem zaradi različnosti delčkov, ki ga sestavljajo,da ga bo vsak
ohranil v najlepšem spominu in se zagotovo v Rim, kraj tisočerih zakladov umetnosti, zgodovine in arhitekture še kdaj vrnil.
:: Meta Pazlar
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Dogajanja

Spomenik padlim partizanom na
Selski planini
Vedno, ko sem šel na Selsko planino, sem opazil slabo urejen spomenik 17 padlim partizanom. Aprila, na občnem zboru ZZB za vrednote NOB Bled, sem dal pobudo, da gremo in
spomenik uredimo. K sodelovanju so pristopili še Milan Rejc,
Jože Vrhunc in Janez Pisek, slednji se potem akcije ni mogel
udeležiti. V začetku avgusta smo se na planino odpravili trije,
opremljeni s škarjami za drevje, žago, žičnimi ščetkami, čopičem, sredstvom za odstranjevanje lišajev, metlo, gobo in krpami
ter dvema galonama vode. Prijazna pastirica na planini nam je
posodila lestev. Pričeli smo z odstranjevanjem lišajev in mahu,
kar pomeni, da smo ga temeljito oščetkali in potem posegli še
po kemikaliji in vodi. Okrog spomenika smo odstranili nepotrebno rastje ter porezali veje, ki so že močno zastirale pogled
na obeležje. Po treh urah dela je bil spomenik kot nov. Za konec
smo padlim v spomin prižgali še svečo. Preveval nas je občutek
zadovoljstva, da smo storili nekaj malega za te, ki so za našo svobodo dali največ, to je svoja življenja. Pastirica nam je postregla
s pravo kavo in do kosila smo bili doma.
:: Vladimir Silič

Izlet KS Bled na Koroško
Pot nas bo z Bleda vodila v Slovenj Gradec, od tam v Kotlje,
na Ivarčko jezero, Libeliče ter čez Jezersko nazaj na Bled. Odhod
bo 29. avgusta ob 7h izpod hotela Krim.
Najprej se bomo odpeljali proti Slovenj Gradcu, kjer si bomo
ogledali zbirko Jakoba Sokliča, ki je bil rojen na Bledu in je pomembna osebnost polpretekle zgodovine mesta Slovenj Gradec.
Soklič je kot mestni duhovnik slovel kot vnet raziskovalec slovenjgraške preteklosti, zaslužen kulturni delavec, ljubiteljski umetnostni zgodovinar in zbiralec starin.
Pot bomo nadaljevali proti Kotljam. Nad Kotljami je na Preškem vrhu Prežihova bajta, ki je od leta 1979 spominski muzej
slovenskega pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca.
Ustavili se bomo pri manjšem naravnem jezeru pod Uršljo
goro - Ivarčkem jezeru, kjer bo tudi čas in možnost za kosilo.
V popoldanskem času bomo obiskali Libeliče, ki ležijo na
slovensko-avstrijski meji. Kraj je zgodovinsko prepoznaven od
leta 1922, ko so krajani uspeli izničiti rezultate plebiscita iz leta
1920 in se priključiti Jugoslaviji.
Ob povratku se bomo ustavili še na Jezerskem in se v večernih urah vrnili na Bled.
Prijave so možne na tel: 041618393 ( Meta Pazlar) do zasedbe prostih mest.
VESELIMO SE DRUŽENJA Z VAMI!
:: Meta Pazlar, predsednica KS Bled

Moj klub
Prvega septembra Moj klub vstopa v šesto sezono. Smo dokaj
mlado športno društvo, pa vseeno se lahko pohvalimo z mnogo
uspehi. Za največji uspeh si štejemo, da se pri nas športno udejstvuje mnogo Blejcev, od najmlajših do najstarejših, s čimer pripomoremo k bolj zdravemu načinu življenja celotne populacije.
To spodbujamo tudi z raznimi akcijami. Teden dni smo preživeli brez sladkorja in si za nagrado prislužili majice, imeli smo
tekmovanje v ‘planku’, na katerem sta zmagali deklici, ki sta držali kar 15 minut! Obe sta plesalki, kar pomeni, da so naši plesalci v vrhunski kondiciji. To so pokazali tudi na letošnjem državnem prvenstvu, na katerem smo dosegli odlične rezultate, oba
trenerja (hip hop in jazz balet), ki sta tudi tekmovalca, sta bila
pokalna prvaka Slovenije. Z letom 2015 smo se registrirali pri
Plesni zvezi in tekmujemo pod svojim imenom. Za boljšo pripravljenost tekmovalcev smo dodali v program tudi gimnastiko
in akrobatiko. Oba programa otroci z navdušenjem obiskujejo.
Tekmujemo in imamo že kar nekaj medalj tudi iz karateja in
kick boxinga. V našem klubu sicer ni pomembno samo tekmovanje, lahko se odločite za rekreativno pot in se pokažete na naših predstavah, nastopih in prireditvah. Vsako leto sodelujemo
oz. organiziramo nekaj že tradicionalnih prireditev. V prejšnji
sezoni smo uspešno izvedli baletno predstavo Labodje jezero, z
nekaterimi točkami iz predstave smo tudi popestrili gala večerje
v hotelih. S predstavo smo razveselili veliko otrok po vrtcih, brezplačno smo jo odplesali tudi otročkom v bolnišnici kot darilo za
novo leto.
V prihajajoči sezoni vas bomo razveselili s predstavo ‘Jelkina
želja’, ki jo bomo zaplesali v Festivalni dvorani 22. decembra.
29. in 31. oktobra vas bomo strašili na gradu, 12. decembra pa
vas vabimo na Pravljično pot in krasitev novoletne jelke, 28. junija bo zaključna predstava v Festivalni dvorani.
V sezoni 2015/16 bomo nabirali kondicijo na naših programih. Za otroke pripravljamo hip hop, break dance, jazz balet,
klasični balet, sodobni ples, karate, kick box, akrobatiko in gimnastiko, za odrasle pa kickfit, karate, samoobrambo, orientalske
plese, cross fit, mojo vadbo, senior, pilates, zumbo, jogo, pole
dance, družabne plese in swing. Zabavali se bomo tudi na nepozabnih rojstnodnevnih zabavah.
V našem klubu prej ali slej postanemo vsi prijatelji, se družimo, hodimo na morje (smo se ravno vrnili s plesnih priprav
v Piranu), skupaj navijamo za naše tekmovalce, se zabavamo…
Imamo se odlično! Vabimo vas v naše kroge. Naj Moj klub postane Vaš klub.
:: Mojca Jakopič

Obletnice I Šport

90 let gospe Anice
Manfreda
Gospa Anica Manfreda z Bohinjske
Bele je 90. rojstni dan praznovala 16. julija. V Zavodu Sv. Martina v Srednji vasi,
kamor je bila nastanjena po tragični smrti
sina Marjana, sta jo obiskali predstavnici
KORK Bohinjska Bela. Izročili sta ji košaro dobrot Občine Bled ter cvetje in torto
kot pozornost s strani Rdečega križa. Obiska je bila vesela. Sicer pa je rojstni dan
praznovala v krogu vnukov in vnukinje,
ki jo radi obiskujejo in jo vzamejo tudi
domov.
:: KORK Boh. Bela

Nordix Taležlauf 2015
Nedeljsko dopoldne je kljub visokim
temperaturam na obronke Jelovice privabilo kar 74 tekačev, ki so sodelovali na že
četrtem NORDIX TALEŽLAUF-u. 62 tekačev in 12 tekačic se je iz Ribnega podalo
na 8,5 km dolgo pot proti Taležu, ki leži
na 726 metrih nadmorske višine, še pred
ciljem pa je sodelujoče čakal vzpon na
Tolsti Vrh z 871 metri nadmorske višine.
Čeprav večji del proge poteka po gozdu, je vročina na tekačih pustila svoj pečat, a ob prečkanju ciljne črte zadovoljstva
niso skrivali. Vsi so bili zelo zadovoljni,
najbolj pa seveda najhitrejši. V absolutni
moški konkurenci je lovoriko za zmago
na NORDIX TALEŽLAUF-u osvojil Tomaž Dolar (1984), PGD Smokuč, njegov
čas pa je bil 41:11. Na stopničkah sta mu
družbo delala Simon Strnad (1967), ŠD
Nanos Podnanos, in Miroslav Nikolić
(1983), Intersport. Med dekleti je bila s
časom 53:07 najboljša Tina Klinar (1994)
pred Lidijo Pajk (1975), AK Radovljica, in
Urško Robnik (1974), IPA.
Najhitrejšim, pa tudi vsem ostalim,
čestitke za uspešno opravljeno nalogo, vsi

so ob prihodu v cilj dobili tudi nagrado –
blejsko kremno rezino.
Prireditve, ki na tek privabi vsako leto
več tekačev in tekačic, pa ne bi bilo brez
sponzorjev ter donatorjev, ki verjamejo v delo in vizijo organizatorjev, zato se
vsem, ki so kakorkoli sodelovali, tudi zahvaljujemo.
Glavni sponzor: Nordix. Sponzorji in
donatorji: Občina Bled, KS Ribno, Piknik
Ribno, Farmasi, Avtomehanika Valant,
Kia Ambrožič, Servis Špan, Avto Šivic,
Fructal, Red Bull, Piknik Grilc, Lovska
koča Talež, Conditus, Funrafting, Bistro7,
PGD Ribno, Vitezi dobrega teka, GRS Radovljica, Barcaffe.
Pohvale in zahvale tudi organizatorjem za ves trud, ki so ga vložili v organizacijo tekmovanja, pa tudi vsem prostovoljcem in prostovoljkam, brez katerih
NORDIX TALEŽLAUF-a ne bi bilo.
HVALA!
Se vidimo prihodnje leto, ko bo 7. avgusta že peti Taležlauf.
:: Športno društvo Ribno

90 let gospe Marije
Kunčič
Gospa Marija Kunčič z Bohinjske
Bele, po domače Bvažova Mina z Brega, je
visoki jubilej praznovala 9. avgusta v krogu svojih domačih. Obiskali sta jo predstavnici KORK Bohinjska Bela. V imenu
Rdečega križa sta ji nesli torto in rože ter
košaro dobrot Občine Bled.
Obiska se je razveselila.
:: KORK Boh. Bela

Mali blejski maraton
Na zadnjo avgustovsko nedeljo, 30. avgusta 2015, se bo v idiličnem okolju Blejskega jezera odvila 6. ponovitev Malega blejskega maratona, ki bo letos prvič štela tudi za enega od tekov v
seriji Gorenjska – moj planet.
Mali blejski maraton skupaj z rekreativnim tekom na 5,9 km
po idiličnem okolju vsekakor sodi med enega najlepših slovenskih tekov, zaradi česar predstavlja tudi odličen zaključek poletnih počitniških tekov.Po drugi strani pa je tudi prvi resen preizkus tekaške pripravljenosti pred pomembnimi jesenskimi teki z
oktobrskim vrhuncem, Ljubljanskim maratonom.
Letošnji maraton bo potekal po ustaljeni trasi, po poteh okrog
Blejskega jezera, mimo vile Bled, pod gradom, mimo vile Prešeren, vse do cilja v Mali Zaki. Dolžine prog in kategorije ostajajo

nespremenjene. Poleg malega maratona na 21 km se bodo udeleženci tudi letos lahko preizkusili na krajšem rekreativnem in
družinskem teku na 5,9 km oziroma otroci na otroškem Zakijevem teku. Glede na pretekla leta pa je letos predvidenih nekaj organizacijskih sprememb. Največja bo ta, da je začetek prireditve
prestavljen na nedeljske dopoldanske ure. Start malega maratona in družinskega teka bo ob 10.00, start otroškega Zakijevega
teka pa ob 9.30.
Ena od novosti letošnjega Malega blejskega maratona je tudi
skupinska prijava. Skupino mora sestavljati 10 članov, ki lahko
tečejo v različnih kategorijah in na različnih progah.
Dogajanje bo spremljala sproščena zabava z glasbeno skupino.Več o sami prireditvi si lahko preberete na www.maratonbled.si oziroma www.gorenjska-mojplanet.si.
:: Timing Poljane
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Oglasi
hip hop, break dance, jazz balet, klasični balet, sodobni ples, karate, kick box, akrobatika, gimnastika, orient, cross fit, senior, pilates, zumba, joga, pole dance, rojstni dnevi

fotografije so iz naših aktivnosti in predstav
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BREZPLAČNI PREIZKUSI v prvih dveh tednih v septembru. Vabljeni. www.moj-klub.si, 041 602 082, mojklubbled@gmail.com

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

www.antus.si

-- IZDELAVA-KANALIZACIJSKIHPRIKLJUČKOV
-- ČIŠČENJE-GREZNIC,-CEVI,ODTOKOV-- VIDEO-PREGLED-ODTOČNIH-CEVI-

VABILO K VPISU
v naslednje programe

• GLASBENO UVAJANJE PO EDGARJU WILLEMSU
(od 3 do 9 let)
• OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI ZBOR DO RE MI
(od 8 do 14 let)
• LJUBITELJSKI PROGRAMI
(učenje različnih inštrumentov po dogovoru)
Povpraševanje pošljite na doremi.bled@gmail.com
ali preko spletne strani www.doremi.si

Oglasi
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Finžgarjeva 15, 4260 Bled, tel.: 04 574 15 63, 041 644 988
faks: 04 576 88 50, e-mail: cilka@evropa-bled.com

www-evropa-bled.com

vpis od 7. do 18. septembra 2015

POGREBNE STORITVE

NOVAK

DO NOVIH OČAL Z
NAROČILNICO VSEH
OKULISTOV
V SLOVENIJI LAHKO TUDI
BREZ DOPLAČILA! OGLASI
GORJANC
UREJANJE • VZDRŽEVANJE
PARKOV IN VRTOV
Gračner Uroš s.p.

Anton Novak d.o.o.
Hraše 19, Lesce

DEŽURNA SLUŽBA:

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

Ribno, Gorenjska ul. 38, Bled • tel.: 04 574 20 30 • gsm: 041 744 207
e-mail: uros.gracner@telemach.net • web: www.vrtko-sp.si/
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Oglasi

Vabljeni!

Šola plavanja
za odrasle
Začetek: 7.10.2015

10

obiskov
1.skupina:

sreda in sobota (9:00-10:00)

2.skupina:

sreda in sobota (10:00-11:00)

120 €

GraTIs

1. obisk (7.10.2015)
ena ura plavanja po vsakem
tečaju

Ugodnosti pri plačilu
možnost plačila na dva obroka
celotno predplačilo

10 % popusta

upokojenci z veljavno
upokojensko izkaznico

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

Število prostih mest je omejeno.
V primeru večjega števila prijavljenih
bomo razpisali dodatne termine.
Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.
Info: 04 579 17 02.

20% popusta

www.volkswagen.si

Blejske_novice_sola_plavanja_za_odrasle.indd 1
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ji!
Že v proda
www.volkswagen.si

Ker ste za nas vi
na prvem mestu.

Novi Touran.
Izkoristite ugodnosti predprodaje. Ob naročilu novega Tourana prejmete bon v
vrednosti 500 EUR za nakup navigacijske naprave Discover ali komplet zimskih
pnevmatik s platišči. Akcija traja do konca oktobra.
Več o ponudbi pri pooblaščenih prodajalcih vozil Volkswagen in na www.volkswagen.si.

GOSTILNA JEZERSKA HIŠA
Na golf igri{~u Bled

Volkswagen je vodilna znamka
v odnosu do strank.
Emisije
CO2: 129−116
g/km.
poraba
goriva: 5,6−4,4 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX :
Za
vsako pohvalo
in uspehom
se Kombinirana
skrivajo vrednote,
ki jim
sledimo.
Ponosnig/km.
smo, da
smo postali
najbolje
ocenjena
0,0602−0,029
Število
delcev:
0,0003−0.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča
znamka
v kategorijah
»Odnos
do onesnaževal
strank« in »Ohranjanje
globalno
segrevanje.
Emisije
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
vrednosti«
raziskavi
revije Avto
magazin*.
zunanjegapozraka.
Prispevajo
zlasti
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM in PM ter
10

Poleg vsakodnevnega obiska in okrepčila pa vas vabimo na:
rojstnodnevna kosila in zabave ob obletnicah,
porokah in rojstnih dnevih ...

2,5

dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.

INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice -

*Po raziskavi revije Avto magazin 5/2015 / www.avto-magazin.si/aktualno/najboljsi-avtomobili-2015/. Ogljikov dioksid

Gsm: 041 762 636
Tel: 01 200 99 21

gosttus@gmail.com
www.lake-house-bled.com

toplogredni
plin, ki povzroča globalno
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz
(CO ) je najpomembnejši
skupina
Alpetour
Potovalna
agencija
prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
Cesta
maršala
Titadelcev
67,
in PM ter Jesenice
dušikovih oksidov.
koncentracijam
prizemnega ozona,
PM 4270
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. Slika je simbolna.
Telefon: 04 / 58 33 372, 58 33 373, www.integral-avto.si
2
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