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Blejske novice

Dela na Bohinjski Beli končana
Občina Bled je na Bohinjski Beli zaključila z obnovo vaškega
jedra, dela se zaključujejo tudi na Mlinem. Otvoritev infrastrukture na Bohinjski Beli bo 14. junija ob 17. uri, na obnovljenem
trgu bo gasilska parada in otvoritveni program, ki jima bo sledila
velika vrtna veselica, na Mlinem bo otvoritev 22. junija.
Občina Bled si prizadeva, da bi Kulturni dom Bohinjska Bela
obnovila kar najbolj kakovostno, zato je krajanom ponudila dva
projekta, odločili so se za takojšnjo obnovo. Občina se je zavezala,
da ne bo pozabila na edino trgovino v vasi, ki je sicer v lasti Mercatorja.
:: RP
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Županova beseda

Ljubljana in Bruselj - res nimata
posluha za Bled?
V času vladnega obiska na Gorenjskem konec marca se je izkazalo, da predstavniki vlade, razen redkih izjem, slabo
poznajo problematiko Bleda. Prav tako
slabo poznajo problematiko občin, državni predpisi pa nepopolno in slabo rešujejo
zlasti specifične probleme v lokalnih
okoljih. Pripravljenost na spremembe je
majhna. Svetlejši izjemi sta morda ministra v odhajanju za infrastrukturo in promet Samo Omerzel ter za gospodarski
razvoj in tehnologijo Metod Dragonja, ki
sta se tudi osebno oglasila na sedežu
občine.
Minister Omerzel je zagotovil, da blejska južna razbremenilna cesta kljub pomanjkanju denarja ostaja med prednostnimi nalogami ministrstva, saj je vse
pripravljeno za izvedbo. Na obisku si je
ogledal 3D vizualizacijo projekta. Izpostavil je, da intenzivno preučujejo
možnosti alternativnega načina financiranja državnih cest. Prav tako se je zelo
zavzel za revitalizacijo bohinjske železniške proge, zlasti v turistične namene.
Minister Dragonja se zaveda pomena
turizma za Bled in Slovenijo, zato na tem
področju že tečejo določene aktivnosti za
izboljšanje stanja. Bled si kratkoročno največ obeta od dviga turistične takse, ki bo
že v letu 2015 pomenil priliv dodatnih
150.000 evrov v občinski proračun, ki
bodo pomenila neposredno spodbudo pri
nadaljnjem razvoju te panoge. Pri tem je
bilo posebej izpostavljeno, da turistična
taksa ne vpliva na rast cen storitev, niti ne
obremenjuje turističnih ponudnikov, temveč jo plača gost ob nočitvi kot dajatev
lokalni skupnosti.
Na programski poziv, ki smo ga posredovali vsem članom vlade in objavili v prejšnji številki Blejskih novic so se odzvala
tri ministrstva (za promet, kulturo in
gospodarsko). Vendar odgovori zagotovo
ne ustrezajo ciljem in potrebam, ki jih ima
Bled pri svojem razvoju. Vsekakor ne dajejo rešitev in ne izražajo konkretnih
namer ali zagotovil.

V vmesnem času je prišlo do odstopa
predsednice vlade, nahajamo se tudi v času evropskih volitev, pred vrati so državnozborske. Zato se obiski različnih političnih predstavnikov na Bledu z njihovimi obeti vred ponovno stopnjujejo. Vsem
je enako predvsem eno: Bled je najlepša
kulisa za politične nastope v Sloveniji!
Kot vrh ledene gore pa se je pretekli
petek ob Blejskem jezeru zgodila še
prometna nesreča s skoraj tragičnim koncem. Prav to, kar s strahom slutimo prav
vsak dan vsi tisti, ki živimo ob jezeru, z
njim in zanj. Na najbolj izpostavljenem
ovinku je z državne ceste proti Bohinju
preko sprehajalne poti zapeljal tovornjak
– hruška, poln betona. Pri tem je prebil
cestno varovalno ograjo, pred seboj podrl
tri krepka drevesa, medtem ko ga je druga
skupina dreves zadržala. K sreči je kljub
izmaličeni kabini voznik preživel in
tovornjak z betonom ostal na kopnem! Le
sreča v nesreči.
Občina Bled pa že več let Vlado RS,
pristojna ministrstva in odgovorne opo-

zarja na nevzdržno stanje državne prometne infrastrukture na Bledu. Stanje je
alarmantno, saj zaradi neprimernih državnih cest skozi naselje in ob jezeru ne trpijo
le prebivalci in obiskovalci Bleda, temveč
celotno gospodarstvo regije in predvsem
varnost vseh, ki na Bledu živijo oziroma ga
obiskujejo. V primeru takšnega dogodka s
cisterno olja ali drugih nevarnih snovi pa
lahko samo slutimo razsežnosti ekološke
katastrofe. Ta nesreča dokazuje, da je naše
opozarjanje na mestu.
Občina Bled ima zato s svoje strani že
od aprila 2012 vse pripravljeno za takojšen
pričetek del, vendar za rešitev potrebujemo posluh Ljubljane! Le kaj se bo morda
zgodilo med naslednjim državniškim
obiskom ali ob predsedniškem forumu?
Bo Ljubljanska cesta ponovno prenesla te
obremenitve? Semaforji utripajo rumeno,
modro-rdeče luči drvijo mimo, lokalno
prebivalstvo pa čakajoč v kolonah nemo
opazuje na stranskih lokalnih cestah.
:: Vaš župan Janez Fajfar

Tovornjak je pred padcem v jezero zadržalo le nekaj dreves.
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Aktualno

Zgodba z naslovnice
Na včerajšnji novinarski konferenci,
ki jo je sklical župan, je predstavil nekaj
investicij pred letošnjo glavno turistično
sezono. Poleg zaključevanja del v vaškem
jedru na Bohinjski Beli in na Mlinem sta
tako za kraj kot turizem pomembni predvsem dve novi pridobitvi. Na eni strani je
na vhodu na Bled nastal lepo prenovljen
infocenter, ki pomeni vstopno točko na
destinacijo, v Triglavski narodni park in
širšo Gorenjsko. Na drugi strani so v teh
dneh pričeli z obnovo dela poti ob Blejskem jezeru, skupaj s sanacijo zelenih
površin in vegetacije. S slednjimi posegi
bodo dosledneje začeli izvajati odlok o
javnem redu in miru v delu, ki se tiče

zadrževanja na zelenicah, kopanja na
obali jezera ter druge okoljske problematike. Hkrati ta poteza že nakazuje
nov koncept prenove ožjega središča
Bleda, skladno z usmeritvami podrobnega prostorskega načrta, ki bo javno
razgrnjen prav sredi poletja.
Načrte svojih zavodov sta predstavila
še direktorica Turizma Bled Eva Štravs
Podlogar in direktor Zavoda za kulturo
Bled Matjaž Završnik. Osrednja tema so
bile poletne prireditve in drugi dogodki,
ki pomembno vplivajo na turistični utrip
kraja. Zavod za kulturo se prav tako smelo loteva nekaterih načrtov za nadaljnje
investicije tako na gradu kot okoli njega
in v Festivalni dvorani. Morda največja

Vojašnica na Bohinjski Beli - center
odličnosti

Na Bohinjski Beli in v Poljčah je sredi maja potekala 1. ustanovitvena konferenca NATO gorskega centra odličnosti, ki so se
ga udeležili predstavniki dvanajstih držav. Na plezališču Iglica na
Bohinjski Beli je dvajset pripadnikov 132. gorskega polka in večnacionalnega centra odličnosti za gorsko bojevanje z Bohinjske
Bele prikazalo nekaj veščin prečenja in plezanja. Gorsko bojevanje je eno od področij, za katerega zavezništvo še nima ustrezno oblikovanih zmogljivosti, razvoj veščin gorskega bojevanja
pa je ena temeljnih dejavnosti Slovenske vojske. Od leta 1996
deluje na Bohinjski Beli tudi Gorska šola, ki usposablja tudi pripadnike zavezniških vojsk.
Vojašnica Boštjana Kekca na Bohinjski Beli je maja priredila
tudi dobro obiskan dan odprtih vrat, kjer so se med drugim predstavile tudi enote in ekipe, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja v občini Bled.
Na povabilo podpolkovnika Roberta Klinarja, poveljnika 132.
gorskega polka z Bohinjske Bele, pa so se predstavniki štaba
Civilne zaščite Občine Bled udeležili posveta na temo sodelovanja
vojske in lokalnih skupnosti ob naravnih in drugih nesrečah.
Poudarek je bil na predstavitvi zmogljivosti Slovenske vojske za
pomoč v sistemu zaščite in reševanja, procesov načrtovanja delovanja in koordinaciji aktivnosti med vojsko in Civilno zaščito.
Udeleženci so se dogovorili, da bodo v jesenskih mesecih izvedli
skupno štabno vajo, na kateri bodo določne postopke preverili
tudi v praksi.
Slovenska vojska skrbi tudi za zaposlovanje. Več na www.
postanivojak.si.
:: RP in Štab CZ Bled

zanimivost letošnje sezone, za katero je
poskrbela Infrastruktura Bled, pa je popolnoma nova trim steza s fitnes orodji
na Straži (na fotografiji na naslovnici). Ta
je nastala na lokacijah starih, vendar že
zelo dotrajanih točk. Steza ima osem
trim naprav in dva fitnes kompleta, od junija naprej bo brezplačno na voljo.
Znotraj projekta so povezali več subjektov, med katerim so največji delež prispevali TD Bled, Turizem Bled, Koren
Sport in Infrastruktura Bled. Poleg nove
trim steze in razglednih poti in točk, se ob
vznožju Straže junija odpira Dežela ljudskih pravljic. Že 12. leto je Grajsko kopališče prejemnik mednarodnega ekološkega znaka čistih voda, Modre zastave. :: RP

Nov vodnik in predstavitev Julijskih
Alp v Švici
Ob izdaji nove knjige o Julijskih Alpah švicarske založbe
Rotpunktverlag iz Züricha smo na pobudo slovenskega veleposlaništva v Švici v osrednjem švicarskem muzeju v Bernu 22.
maja predstavili planinsko turistični vodnik po Julijskih Alpah,
avtorjev Berharda Herolda in Dagmar Kopše. Na okrogli mizi
smo predstavili Julijske Alpe, TNP, Bled Bohinj in Kranjsko
Goro. Nov vodnik – »Čez Julijske Alpe od Triglavskega narodnega parka v Sloveniji do Naravnega parka Julijsko predgorje v
Reziji v Italiji« je sodobno zasnovano in bogato delo z več kot
300 stranmi, ki ga odlikujeta tudi izjemna kartografija in
slikovna oprema.
Na okrogli mizi smo sodelovali avtorja vodnika, direktor švicarskega planinskega muzeja, podpredsednik PZS in vodja
Slovenskega planinskega muzeja Miro Eržen ter Martin Šolar,
direktor TNP v obdobju 2009 – 2013. Na pobudo veleposlaništva smo vzporedno z dogodkom pripravili promocijsko
predstavitev Julijskih Alp, pri kateri sta sodelovala tudi župan
Bleda Janez Fajfar in direktorica Turizma Bled Eva Štravs Podlogar. V prepolni dvorani se je zbralo 170 ljudi.
:: mag. Martin Šolar

Ameriški kuhar Peter X. Kelly na
Bledu
Peter X. Kelly je eden najbolj cenjenih ameriških kuharjev.
V New Yorku ima štiri priznane restavracije, v katerih je na vinski karti kar nekaj slovenskih vin, v eni od restavracij pa gostje
občasno lahko naročijo tudi blejsko »kremšnito«, ki je Petra
Kellya očarala že ob prvem obisku Bleda leta 2009. Skupaj z
dobrim prijateljem, ameriškim Slovencem Emilom Gasparijem, sta pričela razmišljati o novem projektu Slovenia Vodka, ki
bo ponesla slovensko znanje in kakovost s pridihom ajde po
svetu, tako sta obiskala Bled.
Ekipa v Hotelu Triglav je poskrbela za nepozabno kulinarično doživetje. Kuhar Andrej Rovan je pripravil izjemne jedi s
pridihom nostalgije, sommelier Damir Salkič je skrbel za spajanje okusov vina in hrane. Visoki gostje so bili očarani in so
obljubili, da se bo dober glas o naši ponudbi razširil tudi v
Ameriko.
:: Turizem Bled
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Občina Bled na podlagi Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 in veljavnih predpisov za posamezna področja najavlja objavo

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov za
mlade nadarjene za leto 2014.
Razpisna dokumentacija in prijavni
obrazci bodo objavljeni na spletni strani
občine http://obcina.bled.si, lahko pa jo
v razpisnem roku prevzamete v času
uradnih ur tudi v sprejemni pisarni
Občine Bled. Prijava na razpis mora biti
izdelana izključno na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglaša s preverjanjem
namenske porabe sredstev, dodeljenih
na podlagi tega razpisa.
:: Janez Fajfar, l. r.
Župan Občine Bled

Knjiga »100 NAJBOLJŠIH POTOVANJ« z Bledom na
naslovnici
Revija Travel + Leisure je že osmič izdala knjigo 100 najboljših potovanj (»100 greatest trips«). Urednica knjige je Clara Sedlak, izdala pa jo je založba American Express
Publishing Corporation, in sicer s trdnimi platnicami na 288 straneh.
Na naslovnici knjige je fotografija Blejskega otoka. V knjigi so po kontinentih predstavljene posamezne destinacije, vredne ogleda. Pri Evropi so omenjene nekatere
prestolnice in regije ter mesta, vredna ogleda. Med devetnajstimi evropskimi destinacijami je tudi Slovenija, ki je opisana na osmih straneh. Članek je napisal Scott Spencer
z naslovom »Secret Slovenia« (Skrivnostna Slovenija), objavljen pa je bil že v reviji T+L
julija leta 2012.
Na prvih dveh straneh je upodobljen Bled, slikan z Osojnice. Slovenijo predstavlja
kot deželo gradov, obalnih hotelov in gozdov. Avtor besedila svetuje, naj se bralci čim prej
odpravijo v Slovenijo, saj kmalu ne bo več tako skrita, Slovence pa označuje kot mirne
in zelo skrbne, saj so naši vrtovi izredno urejeni. Avtor podrobneje opiše Ljubljano, Ptuj,
Bled in Piran.
Ameriški gostje na Bledu ustvarijo preko 6 % vseh nočitev, v letu 2013 smo zabeležili kar 12 % rast nočitev. Upamo in želimo si, da se bo ta trend tudi nadaljeval.
:: Turizem Bled

Počasi po Seliški!

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in
Železniki zaznava povečano število kršitev dovoljene hitrosti na
Seliški cesti na Bledu, kjer je zaradi neposredne bližine osnovne
šole hitrost omejena na 40 km/h. Med izvajanjem nadzora v
aprilu je bila najvišja izmerjena hitrost vozila 79 km/h in to v
času, ko so učenci po koncu pouka odhajali domov.
Vse voznike zato pozivamo, naj upoštevajo cestne prometne
predpise in vozijo v skladu z omejitvami hitrosti, še zlasti na območjih, kjer je večje število šibkejših udeležencev v prometu. Do
konca šolskega leta bo redarstvo v bližini šol in vrtcev na Bledu izvajalo poostren nadzor.
:: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled,
Bohinj in Železniki

Pokopališka in pogrebna dejavnost
Javno podjetje Infrastruktura Bled na območju občine Bled
upravlja s pokopališči na Bledu, v Ribnem, Zasipu in na Bohinjski Beli. Dejavnost zajema tudi vzdrževanje pokopališč, varstvo
okolja in kulturnozgodovinske dediščine, vodenje katastra
grobov, evidenco najemnikov, sklepanje najemnih pogodb in
obračunavanje najema grobov.
Lani smo poskrbeli za strokovno obrezovanje živih mej. Na delu
pokopališča Ribno in Bled, kjer sta obeležji NOB, smo poskrbeli za
zasaditev novih grmovnic in rož. Na pokopališčiu Bled smo izdelali
nove klopi, na severozahodni strani pa skupni grob, v katerem je
prostora za 84 žar. V skupni grob smo prenesli žare pokojnih iz
opuščenih grobov in brezdomcev. Na novem delu pokopališča na
Bledu smo uredili dodatni prostor za žarne grobove.
Lani je bilo v občini Bled skupaj 1771 grobnih mest. Enkratni
letni obračun grobarine je plačilo sorazmernega dela letnih
stroškov za vzdrževanje pokopališč, kot so zbiranje in odvoz odpadkov, poraba vode, košnja zelenic, obrezovanje živih mej in nasadov,
vzdrževanje skupnih poti in parkirišč ter izvajanje zimske službe.
V zadnjem času se je povečalo število tatvin na pokopališčih,
predvsem kraje okrasnih nasadov in sveč. Najemniki grobov naj
bodo pozorni na nezakonita ravnanja in naj o sumih kaznivih dejanj čim prej obvestijo policijo na številko 113. Opozarjamo tudi
na nevarnost tatvin iz avtomobilov na parkiriščih. Vrednješih
predmetov ne puščajte v vozilih, vrata zaklepajte, okna zapirajte.
Zaradi varnosti in zavarovanja premoženja bo na določenih delih
pokopališč vzpostavljen videonadzor.
Za opravljanje pogrebne dejavnosti v občini Bled ima Infrastruktura Bled sklenjeno pogodbo z Antonom Novakom iz Hraš
pri Lescah.
Informacije:
- Pogrebna služba: 041/65 59 87 – Anton Novak pogrebne
storitve d.o.o.
- Obračun grobarine: 04/578 05 33
- Pisne reklamacije: Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2,
4260 Bled, e-pošta: info@ibled.si
:: Marjana Mrak Vovk, Infrastruktura Bled d.o.o.

AKTUALNO

Kakovost pitne vode v občinah Bled
in Gorje v letu 2013
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi vas seznanjamo s kakovostjo pitne vode, s katero oskrbujemo vaše domove.
Za vsak vodovodni sistem imamo vzpostavljen sistem HACCP, v okviru katerega izvajamo notranji nadzor. Ta omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih agensov, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje
potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja
lahko pojavijo. V ta namen je bilo v letu 2013 odvzeto 225 vzorcev za potrebe mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz na
vodovodnih omrežjih.
Pitna voda se ne dezinficira ali kako drugače kondicionira oziroma pripravlja, razen na vodovodnem sistemu Kupljenik, kjer
se voda dezinficira z natrijevem hipokloritom.
Rezultati mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz, povzetek za vse vodovodne sisteme skupaj.

Opombe:
Preiskave oz. analize teh vzorcev so opravili v laboratorijih Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj

* rezervni vodni vir

Na vodovodnih sistemih, ki so vključeni v distribucijo vode, smo v primeru neskladnosti izvedli vse ukrepe za odpravo le-teh
v skladu s sistemom HACCP. Odvzem vzorcev po izvedenih ukrepih dokazuje uspešnost izvedenih ukrepov.
Zdravje uporabnikov pitne vode ni bilo ogroženo. Objekti in naprave za distribucijo vode so v tehnično zadovoljivem stanju,
večjih pomanjkljivosti ni. Pitna voda v občinah Bled in Gorje je zdravstveno ustrezna in varna za oskrbo, razen na vodovodnem
sistemu Zatrnik.
Celotno »Letno poročilo o oskrbi s pitno vodo v občinah Bled in Gorje za vodovode v upravljanju Infrastrukture Bled d.o.o.«
in še več informacij o vodovodu si lahko ogledate na naši spletni strani www.ibled.si.
Lestvica trdote vode:
Stopnje trdote (°dH)
od 0 do 4
od 4 do 8
od 8 do 12

Razred trdote
zelo mehka voda
mehka voda
srednje trda voda

Stopnje trdote (°dH)
od 12 do 18
od 18 do 30
nad 30

Razred trdote
dokaj trda voda
trda voda
zelo trda
:: Štefan Korošec, Infrastruktura Bled

Spremembe pri obračunu komunalnih
storitev
Maja boste pri obračunu komunalnih storitev opazili nižjo
ceno ravnanja s komunalnimi odpadki in višjo ceno oskrbe s
pitno vodo.
Ravnanje z odpadki
Kot smo vas že obvestili, smo maja prešli na 14-dnevni odvoz
mešanih odpadkov. Večjih težav pri zbiranju odpadkov nismo
opazili, saj ste se uporabniki spremenjenemu urniku pravočasno
prilagodili. Konec maja se zaključuje tudi akcijska prodaja zabojnikov za ločeno zbiranje. Glede na to, da je zabojnik za mešano
embalažo po novem obvezen za vsa gospodinjstva, je bila akcija

zelo uspešna. Vsi naročeni zabojniki bodo na vaše naslove dostavljeni do sredine junija.
Oskrba s pitno vodo
Z majem je v veljavi nekoliko višja cena vodarine, ki se zvišuje
z 0,3580 EUR/m3 na 0,3890 EUR/m3. Na računu, ki ga boste prejeli v začetku junija, prav tako ne bo več ločene postavke Števnina, ki je po novi metodologiji vključena v storitvi Omrežnina,
prav tako je vključena tudi nova storitev vzdrževanja vodovodnih
hišnih priključkov. Cena omrežnine je zato višja, določena je z velikostjo vodomera. Posamezni uporabniki s skupnim vodomerom
boste po novem za merjenje porabe vode imeli obračunano to
storitev v velikosti povprečnega vodomera individualnega objekta
(DN 20).
:: Štefan Korošec, Infrastruktura
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Radi delamo dobro
Od 1. do 30. aprila je v Mercatorjevi
poslovalnici na Bledu, na Ljubljanski 13,
potekala akcija Mercatorja Radi delamo
dobro, kjer so kupci lahko z žetonom, ki
so ga prejeli, pomagali ustanovi, ki so jo
izbrali sami. Izbirali so med tremi kandidati, in sicer med Društvom upokojencev
Bled, Vrtcem Bled in Prostovoljnim gasilskim društvom Bled. Z majhno prednostjo pred Vrtcem Bled je največ glasov
dobilo PGD Bled in 7. maja prejelo nagrado v vrednosti 1000 evrov. Denar bomo porabili za nakup opreme za reševanje iz vode.
Naključje je hotelo, da smo ravno
med podelitvijo posredovali v iskalni akciji ob nesreči na vodi. Vsem, ki ste glasovali za nas in ostali dve organizaciji, se

zahvaljujemo za izkazano zaupanje, prav
tako se zahvaljujemo podjetju Mercator
d. d. in poslovalnici na Ljubljanski 13, ker

Čiščenje posledic žledoloma na
zaščitenem območju mokrišča Brje
Na stičišču nevladnih organizacij GROZD skupaj z Društvom
za varstvo okolja Bled pripravljamo pilotni projekt lokalnega partnerstva. Z enodnevno akcijo v prvi polovici junija, predvidoma
14., želimo opozoriti na posledice žledoloma, katerega posledice
so vidne še danes. Z akcijo bi se osredotočili na zaščiteno območje Brje, ki je znano po borovem gozdu in nujno potrebuje
sanacijo. Pri akciji bodo sodelovala društva s svojimi prostovoljci,
povabili bomo tudi podjetja in jih poprosili za materialno pomoč,
Občina Bled nas pri tem podpira in nam pomaga pri promociji
ter organizaciji samega dogodka.
Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov,
v katerem sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni.
Tako bomo z vzpostavitvijo lokalnih partnerstev ne samo promovirali najvišjo stopnjo sodelovanja oz. vključenosti vseh
deležnikov v proces odločanja, ampak konkretno pokazali, da se
lahko s sodelovanjem problemi rešijo racionalneje in učinkoviteje. Z izvedeno skupno akcijo bomo pridobili praktične
izkušnje o vzpostavitvi in delovanju lokalnih partnerstev, kar nam
bo pomagalo pri nadaljnjem delu v lokalni skupnosti.
Vabimo vsa podjetja, ki bi bila pripravljena prispevati mehanizacijo za očiščenje območja in vse organizacije, ki bi rade pri
akciji sodelovale, da nam to sporočijo na urska@grozd.eu.
Vabljeni tudi občani!
:: Urška Križnar

Kastracija in sterilizacija
prostoživečih mačk
Občina Bled bo v sodelovanju z Zavetiščem za živali Perun v
dneh od 2. do vključno 6. junija izvedla odlov in kastracijo
oziroma sterilizacijo prostoživečih mačk. Akcija bo potekala na
celotnem območju občine Bled.
Prostoživeče mačke so potomke udomačenih mačk, ki nimajo
lastnika in živijo prosto v okolici. Njihov obstoj je posledica neodgovornega ravnanja ljudi, ki so svoje mačke zapustili ali zavrgli.
Prostoživeče mačke živijo v bolj ali manj urbanih okoljih, združujejo pa se v kolonijah od pet do dvajset mačk, če je okolica do njih
prijazna, pa tudi do trideset.
Sterilizacija in kastracija mačk je bistvenega pomena za ome-

so nas uvrstili med tri izbrane organizacije. Hvala!
:: PGD Bled

jevanje nekontroliranega razmnoževanja in rojevanja novih
mladičev. S sterilizacijo in kastracijo brezdomnih in potepuških
mačk se preprečujejo izbruhi različnih nalezljivih bolezni, ki so
lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost življenja živali.
Zmanjša se možnost pojava nekaterih oblik raka, agresivnega vedenja pri samcih, poveča se naklonjenost in zvestoba do doma in
skrbnikov ter zmanjša pogostost potepanj oziroma uhajanj od
doma.
V primeru, da občani Bleda opazijo prostoživeče mačke, lahko
pred začetkom akcije in med samo akcijo pokličejo Branka Pirca
iz Zavetišča za živali Perun na telefonsko številko 041/666-187,
ki skladno s predpisi izvaja pomoč in oskrbo zapuščenih živali.
V času občinske akcije bodo v okolje vrnjene le zdrave in sterilizirane oziroma kastrirane živali, ki se jih prepozna po manjkajoči konici ušesa.
:: Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Bled,
Bohinj in Železniki

Naše ulice in ceste so podaljški naših
domov
Po končanem pomladanskem čiščenju, ki poleg vrtov vključuje tudi trebljenje obcestnih zelenic, opažamo, da se med obcestnim zelenjem nabira vsako leto več nepobranih iztrebkov.
Te bi praviloma morali odstranjevati lastniki štirinožcev sami,
pa jih žal ne.
Pri velikem številu (1.000) registriranih hišnih ljubljenčkov
in nemarnem ravnanju njihovih lastnikov
je postalo naraščujoče pobiranje iztrebkov za tujimi kužki
popolnoma nesprejemljivo. Pozivamo vse tiste lastnike kužkov,
ki po ustaljeni navadi pustijo iztrebke obležati, naj jih odvržejo
v svoje zabojnike za mešane odpadke. Naše ulice in ceste niso
pasje stranišče, so šolske poti, poti v vrtce in ne nazadnje tudi
sprehajalne poti. Ceste in ulice so naše javno dobro, predstavljajo
podaljšek naših domov
in so ogledalo ozaveščenosti in naše omike! Nesprejemljiva
ignoranca posameznikov je pripomogla k ustanovitvi FB strani
z imenom Poberi kakec d.o.o., kjer lahko izrazite konstruktivno
mnenje, všečkate ali ne, objavite svojo foto zgodbo!
:: Poberi kakec d.o.o.

Društva | Kultura

Projekt Grundtvig tokrat v Sloveniji
Programi vseživljenjskega učenja pri CMPEIUS (Center RS za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja) omogočajo ljudem v vseh obdobjih
življenja, da sodelujejo in prenašajo svoje izkušnje na področju izobraževanja in usposabljanja po vsej Evropi. V tem pogledu podpira številne projekte ali podprojekte.
Eden teh je tudi program Grundtvig, namenjen starejšim od 55 let. V okviru programa
je Ljudska Univerza Radovljica prijavila projekt »Evropska zgodovina skozi gradove«
skupaj s partnerji iz Anglije, Španije in Madžarske.
Udeleženci projekta se učijo o zgodovini sodelujočih držav, obiskujejo delavnice digitalne fotografije in se udeležujejo obiskov v tujini. Povsod si ogledajo najmanj štiri
gradove in preko njih spoznavajo zgodovino posamezne države.
Po prvi mobilnosti v Angliji lani novembra, smo se udeleženci projekta zbrali v
Sloveniji. V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Radovljica
že več let potekajo predavanja iz zgodovine prod strokovnim vodstvom prof. Ane Jevševar, ki je tudi pri organizaciji mobilnosti v Sloveniji pripravila strokovni del obiska. Gostom smo pokazali grad Kamen, Pusti grad, radovljiško Graščino, Celjski grad, Ljubljano
in zadnji dan še Blejski otok ter Blejski grad. Zadnja dva nam je slikovito predstavil
župan Janez Fajfar. Tridnevno druženje smo zaključili v Viteški dvorani, kjer smo organizirali mednarodni večer s predstavitvijo hrane, pijače ter običajev iz vseh štirih držav.
Preko tovrstnih projektov se nedvomno krepi zavest, da imamo poleg lastnega tudi
evropsko državljanstvo in da si delimo skupno zgodovino. Pomemben del je tudi spoznavanje vrstnikov iz drugih držav, druženje in sklepanje novih poznanstev, za organizacije pa nove priložnosti za sodelovanje. Jeseni se odpravljamo v Španijo, v Barcelono.
:: Mateja Rozman Amon, Ljudska univerza Radovljica

100 let PGD Mlino
Za Prostovoljno gasilsko društvo Mlino je letošnje leto še posebej slovesno, saj
praznuje častitljivi jubilej –100 let prostovoljnega delovanja. Za svoje nesebično in plemenito delo so gasilci ob prazniku Občine Bled prejeli priznanje. S ponosom širijo idejo
svojih prednikov o prostovoljnem gasilstvu, ob dobrem zavedanju, da sta ogenj in voda
lahko huda sovražnika človeka. Praznovanje so mlinski gasilci začeli z organizacijo koncerta tria Eroika in nadaljevali 4. maja z mašo na Blejskem otoku. Mašo je daroval domači župnik dr. Janez Ferkolj na dan svetega Florjana, ki je zavetnik gasilcev. Župnik se
je gasilcem zahvalil za pogumno stopanje v ogenj, kamor si ne upa nihče, in jim zaželel
čim manj presunljivega zavijanja siren. Za darovano mašo in pogostitev se gasilci župniku prijazno zahvaljujejo. Praznovanje bodo nadaljevali z občinsko gasilsko vajo14. junija ob 17. uri. V petek, 19. junija, bo ob 19. uri potekala slavnostna seja PGD Mlino, v
soboto, 21. junija, bodo pripravili druženje starejših krajanov. Vrhunec praznovanja bo
v nedeljo, 22. junija ob 15. uri, ko bodo prireditev odprli s slavnostno parado gasilcev, v
kateri bodo sodelovali tudi praporščaki domačega in okoliških društev. Na svečani prireditvi bodo gasilci prevzeli novo gasilsko vozilo, kar pa ne bo edina pridobitev. Krajani
bodo ob tej priliki bogatejši tudi za urejeno vaško jedro, ki ga gradi Občina Bled s pomočjo evropskih sredstev. Po končani slovesnosti bo sledila velika gasilska veselica z bogatim srečelovom. Več kot dovolj razlogov, da se odzovete vabilu mlinskih gasilcev.
:: Meta Pazlar

Gorenjska v času prve svetovne vojne (1914-1918) zbiramo spomine
Morda v družinski dediščini hranite predmete in spomine iz obdobja prve svetovne
vojne?
Ste pripravljeni fotografije, pisma, dnevnike ali druge predmete iz tega časa, ki so
povezani z življenjem v zaledju in na fronti, deliti z nami?
Ob 100-letnici začetka velike vojne želimo zbrati družinske spomine na tiste čase,
zato vas vabimo da se oglasite v eni od petih gorenjskih splošnih knjižnic. Fotografije,
pisma in dnevnike bomo preslikali, predmete pa fotografirali in vam jih vrnili. Dokumente in zgodbe bomo objavili na spletu in tako prispevali svoj delež pri osvetlitvi usode
Gorenjcev na fronti in v zaledju.
Pri zbiranju spominov sodelujejo vse gorenjske splošne knjižnice. Za več informacij se obrnite na Knjižnico Blaža Kumerdeja Bled, tel. št. 04 575 16 00 ali na e-pošto:
damjan.mulej@rad.sik.si. Rezultate zbiranja bomo predstavili na razstavi in prireditvi
v septembru. Vljudno vabljeni!
:: Knjižnica Blaža Kumerdeja Bled

Program
Medgeneracijskega
centra Radovljica

Septembra lani smo na Ljudski univerzi Radovljica začeli s prvimi aktivnostmi Medgeneracijskega centra Radovljica. Namen je bil, da bi se starejši vključevali v različne aktivnosti, izobraževanja, usvajali nove veščine in jih tudi
prenašali na mlajše generacije, kvalitetno preživljali prosti čas, ostali aktivni
in zdravi čim dlje v domačem okolju,
zato nameravamo ustanoviti tudi dnevni
medgeneracijski center, v katerega bi
lahko zahajali vsi starejši občani in tudi
mladi, kjer bi se medsebojno družili, se
povezovali, prenašali znanja in veščine
med generacijami. V program se vključujejo udeleženci z območja upravne
enote Radovljica, zato so se k sodelovanju priključile še občine Bled, Gorje in
Bohinj. Izvedli smo začetni tečaj angleščine, spoznali smo digi računalništvo, digitalno fotografijo, kuhanje z
udeleženci programa PUM, začetni tečaj
računalništva, zdravo življenje, simbiozo, osnove risanja, življenjski kompas
ter zeliščarstvo. Trenutno poteka deset
programov. Programi so bili izjemno
dobro obiskani, vanje se je vključilo 320
udeležencev. Delamo tudi na področju
mreženja z ostalimi zavodi, društvi in
drugimi organizacijami, ki delujejo na
področju dela s starejšimi. Naša prizadevanja je podprlo tudi Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve ter enake
možnosti. Uspešno smo kandidirali na
razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov. Eden izmed pogojev
za uspešno kandidaturo je bilo tudi sofinanciranje programa s strani lokalne
skupnosti, zato smo zelo veseli, da so k
sofinanciranju pristopile vse omenjene
občine. Jeseni načrtujemo nove aktivnosti, ki jih bomo oblikovali glede na
želje in potrebe udeležencev. V juniju
bodo potekale računalniške delavnice;
powerpoint, vzdrževanje računalnika,
oblikovanje digitalnih fotografij s programom Picassa ter delavnica za urjenje
spomina - razmigajmo možgane in okrepimo spomin. Vabljeni. Obvezne prijave
na info@lu-r.si ali 5372400.
:: Mateja Rozman Amon
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Bled Film Festival

Od leve proti desni: Marko Gajić, Rade
Šerbedžija, Tanja Ribič, Danijel Utješanović, Branko Djurić in Nikola Kojo.
Od 17. do 21. junija 2014 bo na Bledu
Bled Film Festival, prvi mednarodni angažirani filmski festival v Sloveniji, ki bo
poleg tekmovalnih projekcij svetovne in
evropske filmske produkcije ponudil
tudi možnost za premislek o pomenu
vode in iskanju rešitev za ohranitev vodnih virov.
Prva izdaja festivala prinaša zanimive spremljevalne dogodke, dokumentarne filme na temo vode in večerne
zabave, Bled pa bodo obiskali tudi vrhunski filmski ustvarjalci iz Slovenije in tujine.
Blejski filmski festival je bil ustanovljen z namenom uporabe moči
filma kot popolnega medija, ki naslavlja
tako racionalne kot emocionalne plati
človeškega razmišljanja o svetu, ki nas
obdaja. Poleg tega, da želimo pozornost
javnosti usmeriti na kopico izjemnih filmov, želimo tudi ozaveščati o vodnih in
drugih okoljskih vprašanjih, ki ogrožajo
življenje na našem enem in edinem
planetu. Osrednje prizorišče Bled Film
Festivala bo Festivalna dvorana, v kateri
bodo čez dan projekcije celovečernih filmov v tekmovalnem programu, popoldnevi bodo rezervirani za filme Srdjana
Dragojevića. Projekcije dokumentarnih
filmov na temo vode bodo na Blejskem
gradu. Projekcije filmov bodo pospremili
spremljevalni dogodki, pogovori s filmskimi ustvarjalci »Kremšnita z zvezdniki«, okrogla miza na temo zaščite
vodnih virov, vsak večer je predviden za
ogled filma na velikem platnu na
prostem »Open-air filmi«, temu pa bodo
sledile večerne zabave. V okviru zadnjega dneva festivala se bo v soboto, 21.
junija 2014, na Bledu odvilo še redno
srečanje Evropske filmske akademije
(EFA), katere člani so tudi Rade Šerbedžija, Branko Djurić in Čedomir Kolar.
Program BFF najdete na: http://
www.bledff.com/si/program-festivala/
:: RP

Z Muzejskim društvom Bled v Iseo, Brescio in
Padovo
ISEO je italijansko mesto z 9.000 prebivalci. Leži na obali predalpskega istoimenskega jezera v Lombardiji. Sredi jezera je otok Monte Isola in še dva manjša
otočka, S. Paolo in Loreto. Vsako leto v Iseju organizirajo evropski projekt Festival jezer.
Festival pri izmenjavi izkušenj in inovativnih idej na področju sociale, kulture, okolja in
gospodarstva združuje državljane različnih evropskih držav. Člani MD Bled in ljubitelji
kulture smo navezali stike s kulturnim društvom Fondazione l’Arsenale. Na srečanju je
delovanje fundacije predstavila predsednica Paola Battioni. Predstavitev Bleda in delovanje MD Bled sta predstavila Srečo Vernig in Matjaž Završnik, na ogled je bil film o
Blejskem gradu, konkretne priložnosti za sodelovanje lahko dopolnimo še na področju
slikarstva in fotografije.
V starem delu mesta smo si ogledali grad
Oldofredi, ki je bil zgrajen konec 11. stoletja in
je dobil končno obliko
v 16. stoletju. Restavrirala ga je občina Iseo
leta 1960. Zanimivi sta
tudi dve cerkvi. Cerkev
Marije Snežne, ki je
bila zgrajena na ostankih cerkve sv. Štefana leta 1655. Veliko
starejša je cerkev sv.
Andreja. Zgrajena naj
bi bila v 6. stoletju na
ostankih
rimskega
templja. Cerkev je svojo zunanjo podobo po večkratnih prenovah dobila v 12. stoletju.
Na poti domov smo si ogledali starodavno mesto Brescia, ki je s svojimi 200.000
prebivalci drugo največje mesto v Lombardiji, takoj za Milanom. Starodavni ostanki
mesta so vpisani v UNESCO-v seznam svetovne dediščine kot del skupine sedmih langobardskih mest v Italiji, ki so jih poimenovali »kraji moči« (568-774 pr. n. št.). Staro
mestno jedro vsebuje najbolje ohranjene rimske javne stavbe v severni Italiji. Med številnimi zgodovinskimi spomeniki izstopajo srednjeveški grad, zgrajen med 13. in 16. stoletjem, stara katedrala, imenovana La Rotonda iz 11. stoletja, nova katedrala, ki so jo
začeli graditi leta 1604 in renesančna palača Piazza della Loggia.
V Padovi smo si ogledali kapelo Scrovegni (Enrico degli Scrovegni, bankir). Znameniti slikar Giotto je leta 1305 zaključil z izdelavo izjemnega cikla fresk, ki prikazujejo
življenje device Marije. Med freskami izstopa prvi prikaz poljuba v zgodovini umetnosti.
Ogledali smo si še baziliko sv. Antona Padovanskega iz leta 1230, v kateri počivajo kosti
tega svetnika. Bazilika slovi po svoji izjemni arhitekturi. Streho zaključuje sedem kupol,
dve od njih sta piramidalne oblike. Zvonik ima osem zvonov, ki zvonijo v tonu c. Cerkev
obdajajo štirje samostani.
:: Srečo Vernig, foto: Beno Bregant

Film o Blejskem gradu zmagovalec na
Portugalskem
Promocijski film Blejski grad, ki je nastal po zasnovi Zavoda za kulturo Bled in v
produkciji ekipe Vizualist, je na uglednem portugalskem festivalu Finisterra Arrábida
Film Art & Tourism v tematski kategoriji Zgodovinski kraji prejel prvo nagrado. Promocijski film (http://vimeo.com/82291325) o Blejskem gradu gledalca ob interpretaciji
igralca Pavleta Ravnohriba popelje skozi tisočletno zgodovino do njegove današnje
podobe in živahnega dogajanja na njem. Nekajminutni film v slovenski in angleški različici je po naročilu in vsebinski zasnovi Zavoda za kulturo Bled nastal v produkciji
ekipe Vizualist in režiji Rožleta Bregarja. Festival je potekal med 6. in 11. majem v mestu
Sesimbra na Portugalskem, na njem pa se je v različnih žanrih - oglaševalski, promocijski in dokumentarni.- predstavilo 248 turističnih filmov iz 47 držav. Pri ocenjevanju
filmov je žirija festivala, ki jo sestavljajo filmski in televizijski režiserji, turistični
strokovnjaki, filmski kritiki, novinarji in producenti, upošteva vizualno kakovost,
kakovost zvoka, informativno vrednost, koncept ter kreativnost in inovativnost.
:: Zavod za kulturo Bled
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Lokalne umetnice ustvarjamo
Smo skupina sedmih ustvarjalk, ki smo se spoznale v projektu »Ustvarjalni podjetnik 2013«.
Mineva leto dni odkar nas je povezala ne le želja po ustvarjanju, marveč tudi potreba,
da tudi širša javnost spozna naše umetniške izdelke in naša ustvarjanja. Nekatera umetniška dela so nastajala tudi po več let. S pomočjo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
smo si uredile ustrezen status (osebno dopolnilno delo, oz. s.p.), same si zdaj znamo
urejati svojo spletno stran in zloženko. Za vse to smo hvaležne Urški Železnikar (Ragor,
Jesenice), Občini Bled za sofinanciranje projekta »Ustvarjalni podjetnik« ter Jasmini
Djordjević (Blejski mladinski center), ker nam z nudenjem prostorov omogoča, da še
naprej delujemo v dobro vseh.
Vesele smo, da naši umetniški izdelki, vsi ustvarjeni z velikim veseljem, znanjem in
ljubeznijo, že krasijo domove tako v Sloveniji kot tudi že v drugih državah Evrope.
Danes nas poznajo pod imenom »Unikatni umetniški kotiček - Unique art corner«,
najdete nas tudi na facebooku. Za podrobnejšo predstavitev vsake ustvarjalke se zahvaljujemo Nadi Petkovšek iz Zavoda Kreativ. Vsako soboto in nedeljo v juliju in avgustu
bomo poleg prodajne razstave na Olimpijskem trgu ali v prostorih Blejskega mladinskega centra organizirale tudi prikaz postopka naših ustvarjanj.
:: Lokalne umetnice, članice skupine Unikatni umetniški kotiček - Unique Art
Corner: Andreja, Irena, Monika, Jerneja, Nataša, Ribana in Romana

2. Srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob
blejskem jezeru
Po izredno uspešnem 1. poletnem srečanju harmonikaric in
harmonikarjev ob Blejskem jezeru, ko so lani 21. julija kar 404 harmonike naenkrat zaigrale Otoček
sredi jezera, že zbiramo prijave za
2. poletno srečanje, ki bo v nedeljo,
20. julija. Koncept prireditve ostaja
enak. Na Bled želimo privabiti čim
več harmonikaric in harmonikarjev, ki bodo ob Blejskem jezeru
med Blejskimi dnevi skupaj
zaigrali »Otoček sredi jezera« ter
se družili v prijetnem vzdušju ob
pestrem programu in bogatih nagradah. Prireditev ni tekmovalnega značaja. Pomembno je druženje, zato vabljeni vsi, ki z veseljem raztegnete meh, ne glede na to, ali se
šele učite igranja na harmoniko, ste morda vrhunski glasbenik ali ljudski godec. Niti ni
pomembno, katero harmoniko igrate! Vsi prisrčno dobrodošli.
Prijave že zbiramo! Rok za pravočasno prijavo je sicer šele 14. julij, a bomo zaradi lažje
organizacije veseli vaše čimprejšnje prijave. Seveda bomo sprejemali prijave tudi po tem
datumu in na sami prireditvi, a »zamudniki« ne bodo mogli koristiti ugodnosti – bon za
malico in pijačo skupine Laško, sodelovanje v žrebanju za bogate nagrade (harmonika
Poličar, bon za lajbič gorenjske narodne noše iz rok Marije Mojce Brce iz Selc, …).
Hkrati že v naprej prosimo društva, klube in ostale prostovoljce za pomoč na dan
prireditve. V zahvalo boste prejeli majico ter bon za malico in pijačo. Vsem vnaprej
iskrena hvala! Kontakti za informacije in prijave pa so: www.harmonike-bled.si, harmonike.bled@gmail.com in na 041-710-970.
:: Toni Mežan, podžupan

Vabilo
Inciativna skupina za ustanovitev Društva za likovno kulturo Bled pri družbenih dejavnostih Občine Bled vabi k sodelovanju in vključitvi vse zainteresirane ljubitelje
likovne umetnosti, ki bi bili pripravljeni svoje znanje, izkušnje, ideje in ljubezen do
likovne kulture in vsega lepega deliti in širiti med generacije blejskih občanov in širše.
Vodilo Društva bo predvsem dvig in širjenje likovne kulture, organiziranje tečajev in
šol likovnega ustvarjanja, podpora mednarodnim likovnim razstavam na Bledu. Vaše
cenjene prijave sprejemamo na družbenih dejavnostih Občine Bled, pri Poloni Zalokar,
tel. št. 05 575 01 29, ali GSM:041 869 506. Vabljeni!

Kje si,
moja Fatima?
Bled se bo 12. junija ob 19. uri v
Festivalni dvorani znova zazibal v
ritmih Orienta. Z novo predstavo se
v Festivalno dvorano Bled vračata
plesalki in koreografinji Ines Kočar
in Alja Shaar z učenkami. V predstavi Kje si, moja Fatima? bosta združena bogata plesna tradicija arabskih
narodov in humor, ki bosta temeljila na
osnovi različnih stereotipov o Arabcih.
Na ta sproščen in humoren način želita
avtorici čim bolje predstaviti in približati arabsko kulturo slovenskemu
gledalcu.
Predstava bo povezala več kot 40 profesionalnih in amaterskih plesalk zelo
različnih generacij iz številnih slovenskih krajev. Osrednji lik predstave bo
mladi, lepi, a nespretni Sulejman, ki se
mu bosta v sanjah prikazala dva obraza,
dve vili, dva privida ljubezni.
Ko se bo prebudil, ju bo želel
poiskati, pri tem pa naletel na številne
prepreke; najprej v svojem haremu, nato
na živahnih arabskih ulicah, v orientalskem gostišču, pristanišču, pot ga bo
zanesla celo v tradicionalno orientalsko
kopališče - hamam. Da bi zadovoljili vse
čute, bodo ob koncu predstave obiskovalci lahko poskusili tudi značilne arabske dobrote, ki jih bo pripravil lokal
Falafel, znan po dobrotah Bližnjega
vzhoda. Vstopnice za predstavo so na
voljo v TIC-u Bled.
:: TD Bled

Izlet po Ljubljani
Društvo žena in deklet na vasi občin
Bled in Gorje je 10. maja organiziralo
izlet v Ljubljano. Anže Logar - Jezernikov
z Mlina nam je omogočil brezplačni prevoz s svojo ladjo po Ljubljanici, za kar se
mu lepo zahvaljujemo. Odpeljali smo se
do Veslaškega kluba, kjer barka obrne
nazaj v smeri toka reke. Odpre se čudovit pogled na Grad, Prule, staro
mestno jedro, Čevljarski most, Tromostovje in Plečnikovo tržnico. Po pristanku smo se odpravile po Ljubljani do
Mestne hiše, Frančiškanske cerkve in
nato z vzpenjačo na Grad. Na Barju smo
si ogledale Plečnikovo cerkev svetega Mihaela.
:: Marija Pazlar
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Novičke iz Sava
hotelov Bled

Koledar prireditev

Grand Hotel Toplice s
prenovljeno fasado
V Grand hotelu Toplice je končana zahtevna prva faza obnove fasade objekta ter
lož in balkonov vseh hotelskih sob na zahodni in južni strani. Dela so potekala pod
skrbnim nadzorom spomeniškega varstva, saj gre za zaščiten objekt. Drugi del
obnove bo pozno jeseni, ko bomo prenovili še severno in vzhodno fasado. Zelenje na fasadi smo ob prenovi odstranili,
vendar bomo po zaključku divjo trto ponovno zasadili.

www.bled.si
datum

ura

lokacija

prireditev

31.5. – 1.6.

10:00

Blejski grad

8. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu:
nastopi srednjeveških skupin, srednjeveška tržnica in
vrtiljak za otroke. Srednjeveški tabor na jasi pod gradom
od ponedeljka, 26.5. do nedelje, 1.6.

Sobota, 31.5.

9:00

Velika Zaka

10:30 – 12:00

Trgovski center Bled

17:00

Maretov ranč, Talež

18:00

Festivalna dvorana

Kolesarski dan Bled (štart: Velika Zaka) – Bohinj
(cilj: Športni center Senožeta, Srednja vas)
Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled: Otoček
sredi jezera…: Legenda o nastanku otoka, pravljica ter
velika skupinska ustvarjalna delavnica
Astronomski dan: predavanje Bojana Ambrožiča »Meteoriti – grožnje iz vesolja« ter ogled neba skozi teleskop
Moj klub Bled: Zaključna predstava »Cirkus«

Nedelja, 1.6.

15:00 – 18:00
18:00
19:45

Terasa Kavarne Park
Nedeljsko popoldne s skupino Soul jazz in jaz
Cerkev na Blejskem otoku 19. letni koncert ženskega pevskega zbora Pletna Bled
Cerkev sv. Martina
Koncert pevskega zbora mesta Soave (Italija)

Petek, 6.6.

16:00 – 20:00
16:00

Atletski stadion Bled
Blejski mladinski center

Humanitarni tek: 10 krogov za 10 nasmehov
Delavnica modnega risanja in oblikovanja

Sobota, 7.6.

10:30 – 12:00

Trgovski center Bled

10:30 – 16:30
15:00 – 18:00

Velika Zaka
Terasa Kavarne Park

Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled:
Nepremagljivi veslači: Športna pravljica, predstava in
delavnice
Dragon Boat festival: praznovanje kitajskega praznika
Sobotno popoldne ob kitarski glasbi

Ponedeljek, 9.6. 20:30

Grand hotel Toplice Jezerski salon

Koncert šolskega mladinskega zbora Cumnor House
School iz Velike Britanije

Torek, 10.6.

16:00

Blejski grad

Koncert šolskega mladinskega zbora Cumnor House
School iz Velike Britanije

Četrtek, 12.6.

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja
Festivalna dvorana

Predavanje Društva za varstvo okolja Bled: ogled filma
Skriti zaliv
Kje si, moja Fatima?, orientalsko plesna predstava o
baklavi, hamamu in srčnih mukah strahopetnega
Sulejmana.

Blejsko jezero

59. Mednarodna veslaška regata

Labodek Zaki praznoval
6. rojstni dan
Maskota hotela Savica, labodek Zaki,
je med prvomajskimi počitnicami upihnil
šesto svečko. Na rojstni dan je povabil
svoje prijatelje, stalne goste Hotela Savica
ter svojo zaročenko Rozi. Skupaj so
priredili velik piknik in izdelali najdaljšo
kačo kolačkov muffinov v Sloveniji. Otroci
so bili navdušeni nad obema labodkoma
in nad otroškim igriščem Guncn' park, ki
se nahaja za Hotelom Savica in je namenjeno hotelskim gostom.

Zakladi Slovenije - nova
trgovina Promenadi
V začetku junija odpira svoja vrata
nova prodajalna Zakladi Slovenije / Slovenia's Treasures. V njej bodo na voljo
skrbno izbrani slovenski izdelki, tako s področja originalnih in kakovostnih slovenskih spominkov, knjig, rokodelskih in
etnografskih izdelkov, kakovostne domače
kozmetike, kakor tudi bogata ponudba
prepoznavnih slovenskih kulinaričnih dobrot. Med njimi bo na voljo več kot 100
vrst slovenskih vin in žganih pijač, olja
priznanih in večkrat nagrajenih slovenskih oljarjev, mesne dobrote in siri, v svetu
zelo cenjeni izdelki iz slovenskega medu,
slastne čokoladne mojstrovine, čaji, piškoti in suho sadje. S tovrstno ponudbo edinstvenih izdelkov ter prijaznim in ustrežljivim prodajnim osebjem želijo Bled in
Slovenijo še bolj približati turistom.

Camping Bled z novimi
gozdnimi vilami, savno in
wellnessom v naravi
V Campingu Bled še naprej uspešno
razvijajo glamping ponudbo, ki je požela
velik uspeh med turisti. Gre za ekološke
hišice (kožarice), strnjene v vasico, ki je
ločena od prostora za klasično kampiranje
in temelji na ekološkem konceptu. Letos
so postavili še štiri kožarice, saj je
povpraševanje po glamuroznem kampiranju v naravi izjemno veliko. Do glavne
sezone bodo v dodatni kožarici postavili
savno, v kratkem pa bodo gostom ponudili

19:00

13. – 15.6.
Petek, 13.6.

17:00

Zbor: parkirišče Info
centra Triglavska roža
Bled

Fotografska delavnica: Kulturna krajina; Pokljuka

Sobota, 14.6.

10:30 – 12:00

Trgovski center Bled

Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled: Iz jajca
se izvali…: Grdi raček, predstava in delavnice
Cirkuški dan – svetovni dan žongliranja:
Cirkuške delavnice
Gala predstava
Otvoritev poletne sezone z glasbeno skupino Manouche
Potopiska z Urško in Katarino Žnidar: Mehika
Otvoritev likovne razstave: Carla Kleekamp, Homo
Luminous? Razstava bo odprta do 13.7.

Velika Zaka

Nedelja, 15.6.

13:00
20:00
16:00 – 18:00
19:00
19:00

Terasa Kavarne Park
Blejski mladinski center
Galerija 14

11:00 – 17:00

Straža Bled

16:00

Terasa Vile Prešeren

Otvoritev dežele ljudskih pravljic Za devetimi gorami.
Dežela bo v juniju odprta še 22., 28. in 29.6. od 10:00 do
16:00.
Otvoritev poletne sezone: koncert skupine Soulfigers
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17. – 21.6.
Torek, 17.6.

Blejski filmski festival
12:30

Promenada

13:00
15:00
19:30
20:00

Blejski grad
Blejski grad
Festivalna dvorana
Festivalna dvorana

Odprtje promenade med Hotelom Park in Festivalno
dvorano ter Zdraviliški park
Pogovor z razgledom
Projekcije dokumentarnih filmov
Uradna otvoritev festivala
Otvoritveni celovečerni film

10:00 – 01:00
10:00
15:00
18:00
18:00
22:15

Promenada
Blejski grad
Festivalna dvorana
Blejski grad
Festivalna dvorana
Promenada

Promenada
Pogovor z razgledom
Popoldan s Srdjanom Dragojevičem Q&A
Projekcije dokumentarnih filmov
Projekcije celovečernih filmov
Open air program s projekcijo filma

Četrtek, 19.6.

10:00 – 01:00
13:00
15:00
18:00
18:00
22:15

Promenada
Blejski grad
Festivalna dvorana
Blejski grad
Festivalna dvorana
Promenada

Promenada
Pogovor z razgledom
Popoldan s Srdjanom Dragojevičem Q&A
Projekcije dokumentarnih filmov
Projekcije celovečernih filmov
Open air program s projekcijo filma

Petek, 20.6.

10:00 – 01:00
12:30

Promenada
Festivalna dvorana

13:00
15:00
18:00
18:00
22:15

Blejski grad
Festivalna dvorana
Blejski grad
Festivalna dvorana
Promenada

Promenada
Okrogla miza na temo vode iz izbranega
dokumentarnega filma
Pogovor z razgledom
Popoldan s Srdjanom Dragojevičem Q&A
Projekcije dokumentarnih filmov
Projekcije celovečernih filmov
Open air s projekcijo filma z Vanesso Redgrave

Sobota, 21.6.

10:00 – 01:00
11:00
13:00
18:00
21:00
22:15

Promenada
Velika Zaka
Grand hotel Toplice
Festivalna dvorana
Festivalna dvorana
Promenada

Promenada
VIP veslaška regata
Srečanje odbora EFA
Projekcija celovečernega filma
Zaključna slovesnost in podelitev nagrad
Zaključni open air film

Petek, 20.6.

17:00

Osnovna šola prof. dr.
Josipa Plemlja Bled

Festival mladih: ples za osnovnošolce in različne
delavnice

Sobota, 21.6.

10:00 – 12:00

Info center Triglavska
roža Bled, parkirišče
gostišča Pri Klaudiji
Trgovski center Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program:
pisano cvetje naših gora

Sreda, 18.6.

10:30 – 12:00

12:00 – 18:00
14:00

Penzion Mlino
(ob jezeru)
Velika Zaka
Mini golf Bled

18:00 – 24:00

Blejski grad

19:00

Hostel Vila Viktorija

Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled:
Pletno zavzamejo gusarji: Dobri Gusarček, predstava in
delavnice
Dobrodelna prireditev Sončkov dan (predstavitev Zveze
društev za cerebralno paralizo)
BMW Clean Water Business & Diplomatic Regatta
13. velika nagrada mini golfa na Bledu
(turnir v klasičnem malem golfu)
Poletna muzejska noč
(prost vstop na Blejski grad)
Akustični koncert: Lea&Dejan unplugged

18:00

Zgornja Radovna,
Pocarjeva domačija

Gledališka predstava Gledališča Belanskega: komedija
Krojač za dame

Ponedeljek, 23.6. 18:00

Festivalna dvorana

Otvoritev Mednarodnega festivala ustvarjalcev iz
materiala Paverpol, festival bo potekal do 27.6.

Torek, 24.6.

17:00

Blejski grad

Janičarjevo srce, srednjeveški nastop

Četrtek, 26.6.

17:00
20:30

Blejski grad
Blejski grad

Kraljevi meč, renesančni nastop
Večer francoskega šansona: Nuška Drašček, vokal & Jaka
Pucihar, klavir

12:00

Nedelja, 22.6.

tudi wellness storitve v naravi, kar je
popolna novost. Savna in wellness se
bosta nahajala na obronku gozda, na čudoviti jasi. Preplastili so cestišče pred recepcijo, celoten kamp pokrili z WI-Fi
omrežjem ter namestili 16 sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode. Novost
v ponudbi so tudi ture z električnimi
dvokolesniki (Segway) po poligonu pred
kampom in Bledu z okolico.

Otovoritev poletne sezone s
skupino Manouche
Sava Hoteli Bled v juniju organizirajo
tradicionalno otvoritev poletne sezone. V
soboto, 14. junija, med 16. in 18. uro, bo
poletno sezono otvorila glasbena skupina
Manouche, vsi sladkosnedci pa se bodo
lahko sladkali z Originalnimi blejskimi
kremnimi rezinami po posebni ceni (2 za
ceno 1). Lani so originalni kremni rezini
dodali dva nova okusa, letos pa bodo na
dogodku premierno predstavili novo
kolekcijo kulinaričnih dobrot in izdelkov
na temo kremšnite.
:: Tanja Švigelj, Sava Hoteli Bled

Novičke Sportina
Turizma Bled
Zdravilec Maksim Osipov v Hotelu
Ribno. Junija bo v Hotelu Ribno ponovno
gostoval ruski zdravilec Maksim Osipov,
ki dosega odlične rezultate pri različnih
zdravstvenih problemih ter pri zdravstvenih problemih otrok. Predhodno se je
potrebno naročiti na info@hotel-ribno.si
ali na 04 578 31 00.
Novost: Klub Sportina Turizem. Maja
smo uspešno lansirali Klub Sportina Turizem ter kartico ugodnosti, ki jo lahko
uporabljate v naših objektih. Z včlanitvijo
v klub vas nagradimo za vsak porabljen
evro v naših objektih, obenem pa našim
članom ponujamo dodatne ugodnosti,
povabila na pokušine in degustacije ter dodatna razvajanja. Posebno pozornost smo
namenili prav vam, domačinom, saj za vas
pripravljamo še ugodnejše ponudbe!
Sladko darilce v Vili Prešeren – brezplačno! V maju in juniju smo v Vili
Prešeren, na sončne konce tedna, začeli s
promocijami našega kluba, kjer vam
nudimo vse informacije o klubu in kartici,
obenem pa vas ob včlanitvi razvajamo s
sladkim darilcem za domov. Vabljeni!
Zapornica pri Hotelu Krim. Gostje
Hotela Krim so večkrat potožili nad sistemom parkiranja, pogosto parkirišč za
goste ni bilo na voljo, zato smo v uredili
parkirni sistem z zapornico, tako da lahko
gostom zagotovimo ustrezno parkiranje.
Za zunanje obiskovalce tako brezplačno
parkiranje pri Hotelu Krim ni več mogoče.
Info Point je ponovno zaživel! Info
point, ki se nahaja v Hotelu Krim, je po-
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novno zaživel. Tudi letos obiskovalcem
ponujamo informacije glede namestitve,
gostinskih storitev ter aktivnosti. Nudimo
tudi najem popolnoma novih koles, kot
novost pa letos lahko obiskovalci pri nas
kupijo tudi kremne rezine.
Otvoritev poletne sezone na terasi Vile
Prešeren. V Sportina Turizmu bomo poletno sezono uradno otovorili v nedeljo, 15.
junija. Od 16. ure dalje ste lepo vabljeni na
prijetno druženje ter koncert odlične
skupine Soulfigers.
Bled Film Festival – večerna zabava ob
otvoritvi festivala. Večerna zabava otvoritvenega večera prvega Blejskega filmskega festivala bo 17. 6. 2014 v Vili Prešeren
Bled. Festival bo potekal med 17. in 21. junijem in veseli smo, da je tudi Sportina
Turizem del tega dogodka.

Sobota, 28.6.

10:30 – 12:00

Trgovski center Bled

11:00

Rudno polje, Pokljuka

19:00

Hostel Vila Viktorija

Blejsko otroško poletje v Trgovskem centru Bled:
Dinozavri pod babjim zobom: Uga in Guga po sledeh
dinozavra, predstava in delavnice
Oviratlon Obstacle Challenge 2014: tekmovanje na 8 in 10
km progi z ovirami
Koncert skupine The Bagatelles

9:00 – 15:00

ob Cerkvi sv. Martina

Oratorij Bled 2014

Ponedeljek, 30.6. 17:00

Hostel Vila Viktorija

DIY delavnica – dodatki za dom iz kozarčkov za kumarice

Vsak ponedeljek 19:30

Hotel Jelovica

Glasbeni večer

Vsako sredo

Vinyasa flow joga na prostem

20:00

Terasa Hostla
Vila Viktorija
Hotel Jelovica

Večer ob pianinu

Vsak petek,
soboto in
nedeljo

10:00 – 20:00

Zdraviliški park

Sejem slovenske domače in umetnostne obrti

Vsak petek

19:30

Hotel Jelovica

Slovenski večer

Vsako soboto

8:00

Slaščičarska delavnica
Hotela Park
Zbor: Terasa Grand
hotela Toplice
Restavracija Panorama

Ogled izdelave kremnih rezin

30.6. – 6.7.

18:00

:: Manca Dežman

Barmani so se ponovno
odrezali!
V organizaciji Društva barmanov
Slovenije-DBS je v restavraciji Panorama
potekalo že 36. tradicionalno mednarodno
tekmovanje barmanov-Memorial Avgusta
Trampuša. Nastopilo je petintrideset profesionalnih barmanov iz Estonije, Finske,
Luksemburga, Švice, Avstrije, Madžarske,
Češke, Hrvaške, Črne Gore in Slovenije.
Med seboj so se pomerili tudi dijaki iz
šestih srednjih šol za gostinstvo in turizem Slovenije. Barmani so nastopili v
treh kategorijah.
:: RP

9:00
20:00

Riklijev tekaški krog – brezplačna šola teka
Sobotni plesni večeri

RAZSTAVE:
Vsak dan
Vsak dan od
29. 6. dalje

8:00 – 20:00

Blejski grad Galerija Stolp

Fotografska razstava Uroša Podlogarja

Blejski otok

Razstava fotografij Društva za podvodne dejavnosti Bled:
Življenje v Blejskem jezeru

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

Ekskurzija v Prlekijo
Tokratna strokovna ekskurzija članov Turističnega društva Bled v začetku maja nas je popeljala
v Prlekijo. Namen vsakoletne ekskurzije je ogled
enega od predelov Slovenije in njihova turistična
ponudba. Dva polna avtobusa udeležencev sta se
pod vodstvom in v organizaciji študentov Višje
strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled
odpravila na pot zgodaj zjutraj in naša prva postaja
je bila Oljarna Kocbek na Stari Gori, kjer smo si
natančno ogledali proizvodnjo bučnega olja. Pot
smo nadaljevali do čebelarstva Tigeli, prav tako v
Stari Gori, kjer smo si ogledali edinstveni osmerokotni čebelnjak iz 19. stoletja, zadnji primer
takšnega čebelnjaka, ki je postavljen v naravi.
Po izdatnem kosilu v Dobrovniku smo obiskali
tropski vrt orhidej in se naužili lepot med bujnim
tropskim rastlinjem. Dan smo zaključili z vinsko
degustacijo v bližnji zidanici in se polni vtisov v
poznih večernih urah vrnili na Bled.
Na koncu velja posebna zahvala skupini študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled za odlično organizirano in izvedeno ekskurzijo. Naše sodelovanje na takšen način poteka že več kot 10 let in upamo, da
bo tako tudi v prihodnje.
:: Vanja Piber, TD Bled, foto: Igor Dežman

Mladi

Tečemo za Asjine sanje
Težko je razumeti, da se lahko lanskih
majskih dni spominjamo, kot bi bilo
včeraj, in da ti žalostni dogodki zameglijo
milijon čudovitih spominov, ki jih
nosimo v srcu. Spominov na učenko
Asjo Oražem, ki je že eno leto ni več med
nami. Na Asjo, ki je bila tako preprosta in
srčna, pogumna in odločna, obetavna
športnica in odlična učenka. Brez napora
ni uspeha in Asja je veliko napora vložila
v športno aktivnost in se iskreno veselila
uspehov, ki so poplačali njen trud. Šport
je bil njen sopotnik in je zavzemal visoko
mesto na lestvici njenih življenjskih vrednot. Tako v šoli kot v športu je Asja tkala
številne prijateljske vezi, ki so bile ob
lanskem tragičnem dogodku pretrgane.
Asja je in bo med nami v naših spominih,
ki smo jih delili učenci, učitelji, trenerji,
starši … na dobrodelnem spominskem
teku, imenovanem »TEČEMO ZA
ASJINE SANJE«, v soboto, 17. maja.
Prireditev ni bila tekmovalnega značaja,
vsak je premagoval pot okrog jezera po

svojih sposobnostih in s spominom na
Asjo. Ideja je prišla od članov otroškega
parlamenta, k udejanjanju pa smo z
veseljem pristopili tudi zaposleni na šoli,
starši in blejski gostinci. Veseli smo bili
tako številčnega odziva, od najmlajše,
triletne udeleženke, pa do najstarejših. Za
gašenje žeje, vitamine in sladke dobrote
so poskrbeli gostinci Jani Klemenčič,
Sava hoteli Bled, Vila Prešeren, Oštarija

Brez »muje« se še čevelj ne obuje
Tega poučnega slovenskega pregovora se prav dobro zavedamo na naši podružnici v Ribnem. Učenci se trudijo, vadijo,
ponavljajo in utrjujejo znanje pri pouku ob spodbudah učiteljic,
doma pa ob podpori njihovih staršev.
Učenci dramskega krožka naše šole z mentorico Nušo Poljanec so nas letos razveselili s predstavo Smrkci in čarobni
čeveljci. Premierno so jo predstavili na krajevni prireditvi Pozdrav pomladi v dvorani zadružnega doma v Ribnem. Predstava je
razgibana, polna dramskega dogajanja,šaljiva in hkrati poučna.
Udeležili so se 6. Gledališkega srečanja podružničnih šol
Slovenije, ki je letos prvič potekalo tudi v Ribnem, se ob zaključku
bralne značke predstavili učencem matične šole in nasmejali
otroke Vrtca Bled. Prijateljstvo,sodelovanje, razumevanje, medsebojna pomoč so Smrketo rešile pogubnih čarobnih čeveljcev.
Smrketa pa se je naučila, da se je treba za vsako stvar potruditi,saj
le vaja dela mojstra.
V pomladnih dneh smo na šoli zavihali rokave in se podali v
naš eko vrt. Prelopatali smo zemljo, jo zrahljali in oblikovali
gredice. Učenci so ob pomoči učiteljic posejali semena in posadili
domače sadike zelenjave, ki že pridno raste. Uredili smo gredice
z zelišči in opleli cvetlične gredice. Okenske police pa smo okrasili
s kapucinkami in z ognjičem. Lansko poletje smo pobirali semena in vzgojili lastne sadike. Med cvetice in zelišča smo z učenci
posejali ajdo, ki jo zelo rade obiskujejo čebele. S čebelarjem
Blažem Ambrožičem in domačinom Jožetom Premom pa smo
poskrbeli za zatočišče žuželk ob zeliščno-zelenjavnem vrtu.
Žejo si gasimo z regratovim sirupom, po receptu naših babic,
kmalu pa ga bomo nadomestili z melisinim,ki pa ga imajo naši
učenci najraje. Najboljše so tiste malice, ki jih popestrimo s
pridelki s šolskega vrta,ali s sokovi, ki so jih učenci pripravijo
sami. Vsak dan uživamo ob pogledu na vrtiček in se veselimo
sadov našega dela.
Z nakupom vstopnic za dobrodelno prireditev matične šole
na Bledu: Za šolski park,smo skupaj v sodelovanju s starši
priskočili na pomoč in tako prispevali pomemben delček za prihodnost, za otroke, za prijateljstvo.
:: Meri Poklukar

Peglezen, Troha bar, Inter Games Bled in
Rotary club Bled, za kar se jim prijazno
zahvaljujemo. Izkupiček od prijavnine
smo namenili v Asjin sklad, kjer se bodo
zbirala sredstva za pomoč mladim perspektivnim športnikom. Hvala vsem, ki
ste bili vključeni v pripravo prireditve in
vsem, ki ste sodelovali kot udeleženci
teka.
:: Meta Pazlar

Spoznali smo Singapur
V okviru projekta »Sprejemanje vidne drugačnosti v vsakdanjem življenju« smo k sodelovanju povabili Haslindah, prijazno gospo, ki živi na Jesenicah, njena rodna dežela pa je
Singapur. V sliki in besedi smo spoznali življenje v Singapurju,
deželi, ki je v cvetu razvoja. Najbolj so nas navdušile slike z
mogočnimi, visokimi stavbami, nekatere med njimi imajo čisto
na vrhu celo bazen. Haslindah nas je prevzela z odličnim znanjem slovenščine. Kljub temu, da je v Sloveniji komaj enajst
mesecev, je Singapur predstavila v slovenskem jeziku. Otroci so
bili zelo radovedni in ni jim zmanjkalo vprašanj, Haslindah pa se
je potrudila, da smo dobro spoznali življenje v tej daljni deželi in
izvedeli veliko zanimivega. Veseli smo, da so ljudje, ki so se k
nam preselili iz tujih dežel, pripravljeni z nami deliti svojo
izkušnjo. S tem nam pomagajo premagovati predsodke do drugačnosti in potrjujejo, da nas drugačnost bogati. Tako se naučimo
spoštovati drug drugega in bivati v medsebojnem sožitju. Predstavitev nas je navdušila in kdo ve, mogoče tudi mi kdaj obiščemo
Singapur.
:: Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Mini svetovno nogometno
prvenstvo v Brixnu
Konec aprila se je selekcija U11 nogometnega kluba Bled v pobratenem Brixnu udeležila 2. Mini svetovnega prvenstva v nogometu. Sodelovalo je 32 klubov iz Avstrije, Nemčije, Italije, Češke
in Slovenije. Navdih za letošnji turnir je ASV Milland iz Brixna
dobil v prihajajočem svetovnem prvenstvu v Braziliji, vsak izmed
sodelujočih klubov je predstavljal eno izmed držav udeleženk.
Blejci so se v nadaljne tekmovanje uvrstili kot prvouvrščeni iz
skupine F. Napredovali so do četrtfinala, kjer so jih ustavili kasnejši zmagovalci. Odlična selekcija SSV Regensburg iz Nemčije
je nedolgo nazaj na podobnem tekmovanju premagala veliki FC
Bayern iz Münchna. Naši mladi upi so poraz hitro pozabili, saj so
se na koncu veselili odličnega 5. mesta, kar je lep uspeh in spodbuda za naprej.
:: Aleš Jerman, NK Bled
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Projekt »Evropska
vas«
V okviru projekta »Evropska vas«
smo letos na Linhartovem trgu v Radovljici predstavljali Slovenijo, s poudarkom na tradicionalnih slovenskih jedeh. Mnogi, predvsem pa mimoidoči
tujci, so se ustavili na naši stojnici in
poskušali potico, zaseko, pogačo in domač med.
Otroci iz skupine Vrabčki pa so se na
glavnem odru predstavili z Vrabčkovo
himno, katera opisuje njihov pester
vsakdan v blejskem vrtcu.
:: Aleš Kavalar, Vrtec Bled

Oratorij v Marijinem domu na Bledu
Ob pripravi na letošnji poletni oratorij smo se animatorji in sestre HMP od 4. do 6.
aprila podali na Koprivnik. Po zgledu apostola Petra, ki nas bo spremljal na oratoriju,
smo vzeli mreže in se podali na lov. Naš lov je drugačen od običajnega. Veliko mladih
animatorjev je pustilo svoje priljubljene dejavnosti, da bi darovali nekaj časa za prijatelje
in otroke, ki se bodo poleti udeležili oratorija. Glavni namen animatorskega »ulova« je
širiti veselje in zaklad naše krščanske vere. Zato smo intenzivno razmišljali, kako oblikovati kateheze, delavnice, igre, celodnevni izlet, da bi otroke razveselili in jim ponudili
okolje, kjer se bodo počutili sprejete in ljubljene. Hkrati pa smo se tudi sami dali oblikovati Bogu, ki je Animator z veliko začetnico. Preko izmenjave idej, medsebojnega
povezovanja in posvetov z župnikom, g. Janezom Ferkoljem, smo prišli do zaključka: Ob
vodilu »Na Tvojo besedo« bomo tudi letos pripravili POLETNI ORATORIJ BLED od 30.
junija do 6. julija vsak dan med 9. in 15. uro pred župniščem.
K udeležbi vabimo vse osnovnošolske otroke. Za mlade najstnike (otroke višjih razredov) pripravljamo posebne dejavnosti znotraj oratorijskega programa. Poleg tega bomo
z njimi podaljšali en oratorijski dan (predvidoma v četrtek do 21. ure), da bi se tako še
bolj spoznali z animatorji in odkrivali lepoto sodelovanja v župnijski skupnosti. Informacije in prijave za poletni oratorij: 051 771 341, oratorij.bled@gmail.com

Otvoritveni atletski
miting Bled 2014
Atletska tekmovanja na prostem so
se začela z mednarodnim atletskim
mitingom, ki ga je organiziralo društvo
AD Bled. Udeležba je bila najštevilčnejša do sedaj, dobro pa so tekmovali tudi
domači atleti. Jon Štular, ki je tekmoval v
kategoriji U14, je v skoku v daljino dosegel nov državni
rekord, ta zdaj znaša 5,98 m in s tem
dosegel tudi prvo mesto. Dosedanji
rekord je z izjemnim skokom presegel
za 4 cm. Tudi na 60 m Jon ni imel
konkurence in je s časom 7, 99 s osvojil
prvo mesto.
Rezultati, ki so prinesli medalje: član
Mitja Nučič - 1. mesto 100 m, starejša mladinka Maja Pristavec - 1. mesto 100 m ovire, starejša mladinka Tajda
Rehberger - 2. mesto 200 m, pionirka U12 Katarina Gradnik - 1. mesto skok
v daljino in 3. mesto 60 m, pionirka
U8 Mina Repe - 1. mesto 60 m, pionirka U10 Nika Kejžar - 2. mesto skok
v daljino in 3. mesto 60 m, pionirka
Inja Polanec U8 – 3. mesto v teku na
60 m.
Tudi ostali mladi atleti so tekmovali
odlično, saj so močno izboljšali osebne
rezultate . Nekateri med njimi so končali
tekmovanje tik pod zmagovalnim odrom
. Julija Jakopič , Nina Crnovič, Urška
Končar, Sara Slamnik, Manca Jelenc,
Metka Taler, Nika Pristavec, Naja
Leskošek, Alja Polanec, Arnež Maja,
Matic Pagon in ostali najmlajši atleti so
tekmovali dobro, hrabro in pokazali velik
talent. Vsem atletom iskrene čestitke.
Športni pozdrav!
:: AD Bled

:: sestra Barbara Močenik

Peter Prevc na Bohinjski Beli
V šolo in vrtec na Bohinjski Beli je prišel
Peter Prevc. Z njim je bil
tudi njegov serviser za
smuči, Aljoša Branc.
Hotela sta nam pokazati
Petrove smuči,ampak sta
jih pozabila na skakalnici. Ogledali smo si njegove olimpijske medalje.
Medalje so bile velike in
težke. Postavili smo mu
nekaj vprašanj, na katera
nam je z veseljem odgovoril. Ugotovili smo, da se rad pogovarja. Izvedeli smo, da se
rad ukvarja s še nekaj drugimi športi, ima nekaj škatel medalj, veliko pokalov, njegov
vzdevek je Pero, rad hodi v gore in na sprehode, svoj rekord je dosegel na Norveškem…
Na koncu nam je razdelil še kartice s svojim avtogramom. Vsi smo se prerivali za njegove posterje. Tudi te je podpisal. Veseli smo bili, ker je prišel. Zahvalili smo se mu za
obisk in se poslovili.
:: Zala in Karlina 5.f , za vrtec in šolo na Bohinjski Beli

Pravljica v gozdu
V letošnjem šolskem letu smo tudi v vrtcu na Bohinjski Beli vključeni v projekt gozdnih vrtcev. Kot vsako leto doslej, smo tudi letos k sodelovanju povabili Knjižnico Blaža
Kumerdeja na Bledu. Andrej Jalen je skupaj z ilustratorko Anjo Bunderla pripravil
pravljico v gozdu. Ob knjigi Vilinsko jezero smo spoznali kako je nastalo Blejsko jezero
in izvedeli kako nastanejo ilustracije. Otroci so z zanimanjem prisluhnili zgodbi in skupaj z Anjo risali vile v ustvarjalni delavnici.
:: Darja Jurič, Vrtec Bohinjska Bela

Borut Šivic sodil na finalu lige prvakov v futsalu
Blejec Borut Šivic je za svoje delo prejel novo priznanje, saj je konec aprila sodil na
finalnem turnirju v futsalu v Bakuju. Po prvem odsojenem finalnemu turnirju lige
prvakov leta 2009 v Ekaterinburgu (Rusija) in nato finalu lige prvakov leta 2012 v
Barceloni (Španija) je bil Borut Šivic še tretjič delegiran na finalni turnir na finalni del
lige prvakov. Na finalu so sodili štirje sodniki, in sicer Anglež Marc Birkett, Eduardo
Fernandes Coelho iz Portugalske, Alessandro Malfer iz Italije in Borut Šivic iz Slovenije.
Čestitamo!
:: RP
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90 let Ivane Stržinar
Tako kot val ne obstaja zase, ampak je
vselej del oceana, tako življenja nikdar ne
moremo izkusiti sami, ampak moramo
svojo izkušnjo vselej deliti. Svoje življenjske izkušnje je z nami delila Ivana Stržinar, po domače Komarjeva mama, ki je v
aprilu praznovala 90. rojstni dan.
Rodila se je 25. aprila 1924 na Koritnem in ima 16 let mlajšo polsestro. Do
poroke je živela pri svoji stari mami. Vse
življenje je delala na kmetiji in skrbela za
moževe starše in družino. Življenje ji ni
prizanašalo, saj je bilo v prvih letih po vojni
veliko pomanjkanje. Vseskozi je živela
skromno in varčevala, da sta z možem
lahko ustvarila topel dom za družino. Več
kot deset let je že vdova. Živi skupaj s
hčerko in najmlajšo vnukinjo, pa tudi sin
ima ob stari hiši svoj dom, tako da ni nikoli
sama. Ima vnuka in dve vnukinji ter tri
pravnukinje in pravnuka. Zadnje čase ji
zdravje peša, zato ne more več delati v
hlevu ali na polju, kar zelo pogreša. Vedno
je nasmejana in vesela vsakega obiska. S
toplim nasmehom in dobro voljo je sprejela tudi nas! Zaželeli smo ji vse lepo in
obilo zdravja. Vsem, ki so se je spomnili in
jo obiskali ob visokem jubileju, prinesli
lepe želje in darila, se toplo zahvaljuje.
:: Slavica Ažman, RK Bled

Pri Soršu je 16. 5. 1924 na svet prijokala Angelca Palhartinger. Bila je peti
otrok v družini z desetimi otroci. Soršovi
so živeli skromno in složno, veliko so
pridelali sami, življenje je bilo zaznamovano s trdim delom. Njen oče Maks Palhartinger je že takrat pripomogel k blejskemu turizmu, saj si je kupil avto in začel
delati kot taksist. Bil je tudi prvi, ki je svojega jeklenega konjička popeljal po takrat
debelo zaledenelemu Blejskemu jezeru.
Ko je bila Angelca stara 15, let se je začela vojna, bila je mlada partizanska kurirka.
Želela si je postati umetnica, vendar
zaradi pomanjkanja denarja svojih sanj ni
nikoli n uresničila. Kljub temu je svojo
umetniško žilico ohranila zase in svoje najbližje. Kljub večnemu delu in boju za
vsakdanji kruh ni izgubila smisla za humor in druženje s prijatelji, sodelavci in
družino. Sreča se ji je nasmehnila, ko je
dobila službo računovodkinje na Lipu
Bled, kjer je ostala zavidljivih 35 let. Kot
mati samohranilka je vzgojila dve hčeri,
danes ji življenje osmišljamo štirje vnuki
in kar sedem pravnukov. Vedno je bila
pripravljena pomagati čisto vsem, in kot
sama reče, je njeno srce veliko za 48 ljudi.
Soršova Angelca je izredna ženska,
kljub svojim 90. letom je še vedno zgovorna, nasmejana in simpatična kot na fotografiji iz njenih mladih let.
:: Vendi Zupanc

90 let Angele Bregant

90 let Angelce
Palhartinger

Pred 90. leti se je Angela Bregant
rodila kot peti otrok v devetčlanski družini
Matevžkovih s Podgore. Osnovno šolo je
obiskovala v Begunjah na Gorenjskem. Že
pri rosnih štirinajstih letih je odšla k sestri na Breg, kjer so imeli veliko kmetijo in
so vsake delovne roke prav prišle, četudi
so bile še tako mlade.
Pri sestri je ostala do svojega
tridesetega leta, dokler ni spoznala svojega
bodočega moža Franca iz Zasipa, ki je
takrat hodil mimo kmetije v službo v Elek-

trarno Moste. Po poroki se je preselila v
Zasip in prevzela skrb za majhno kmetijo,
medtem ko je mož hodil v službo. Rodil
se jima je sin Slavko, ki si je tudi sam ustvaril družino, tako da ima Angela danes
dva odrasla vnuka.
Mama Angela pri tako visoki starosti
še vedno rada skrbi sama zase, pri vsakodnevnih opravilih pa ji pomagajo njeni
najbližji.
:: Slavko Bregant

90 letnici Jožeta
Berčiča
Jože Berčič se je rodil 19. aprila 1924 v
Škofji Loki, po opravljeni meščanski šoli
se je s starši preselil na Koroško Belo. Pri
Klabusu na Jesenicah se je izučil za trgovca. Med II. svetovno vojno je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko, kjer so
mu po desetih mesecih priznali invalidnost in ga poslali domov. Po osvoboditvi je
zaradi tega med služenjem vojaškega roka
v Mostarju trpel ponižanja, invalidnosti pa
mu niso hoteli priznati. O tistih časih še
vedno pripoveduje z žalostjo v očeh. Ko se
je vrnil, se je zaposlil v Železarni Jesenice
na pripravi dela in si ustvaril družino. Njegov življenjski slog so zaznamovali redoljubnost in požrtvovalnost in neverjeten
optimizem. Otrokoma in pozneje vnukom
je privzgojil veselje do življenja ter občudovanje in spoštovanje narave. Zanimalo
in veselilo ga je prav vse – gorništvo, smučanje, zdravilne rastline, ptice, gobe, vesolje, tehnika in mnoge ročne spretnosti. Bil
je tajnik gasilskega ter planinskega društva in knjigovez, predvsem pa prijazen in
dobrovoljen sogovornik prav vsakemu, ki
je prišel z njim v stik. In še vedno je tak.
Še vedno nam svetuje, ko odhajamo na
pot in nas z navdušenjem posluša, ko mu
pripovedujemo svoja doživetja. Zelo se je
razveselil obiska gospoda župana ter predstavnikov KS Rečica in Rdečega križa in se
jim od srca zahvaljuje za pozornost in prijetno druženje ob njegovem 90. rojstnem
dnevu.
:: Anica Dacar
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90 let Frančiške Urh
23. aprila je svoj devetdeseti rojstni

dan praznovala gospa Frančiška Urh.
Za praznik smo jo obiskale prostovoljke RK Bled Tončka, Tea in Jožica.
Seveda se nam je z veseljem pridružil
tudi podžupan Toni Mežan. Slavljenka je
imela okoli sebe že kar dobro druščino, saj sin Franci živi z družino v
isti hiši. Kot tretja od šestih otrok se je
rodila v Spodnjih Danjah v Selški dolini.
Že pri šestih se je naučila klekljati. Pri
22. letih je odšla od doma, dve leti delala
na kmetiji pr' Grom na Koritnem, potem
pa se je zaposlila v Almiri. Po rojstvu
prvega otroka Francija je ostala doma. Z
možem Alojzom sta si ustvarila dom v
Ribnem. Kupila sta njivo, ki jo je z vese-

»10 krogov za 10 nasmehov 2014«
Društvo Vztrajaj – Never give up, četrto leto zapored organizira športno humanitarno akcijo »10 krogov za 10 nasmehov«.
»Krogi« se začnejo vrteti 30. maja v Trbovljah in se zaključijo 8. junija v Ljubljani. Tokrat bo en izmed »krogov« tudi
na Atletskem stadionu Bled. Pridružite se jim in s svojimi
močmi pomagajte namenu prireditve! Na Bledu bo prireditev v
petek, 6. junija od 16. do 20. ure. Tekačem se lahko pridružijo
obiskovalci in ostali, kadarkoli v tem času lahko naredijo
poljubno število krogov. Namen in cilj športno humanitarne

ljem obdelovala. Mož je leta 1967 umrl,
tako da je ostala sama s tremi majhnimi
otroki. Mnogokrat ji ni bilo lahko, vendar je z optimizmom in pridnim delom
zmogla, da so otroci prišli do kruha.
Hčerki sta odšli od doma in si ustvarili
družini. Sin je ostal doma z družino, hčerki, sedem vnukov in dva
pravnuka jo radi obiskujejo. Še vedno
rada kleklja, te veščine je naučila tudi
našo prostovoljko Tončko! Ob slovesu
smo slavljenki zaželeli trdnega zdravja,
dobrega počutja in zadovoljstva v krogu
vseh, ki jo imajo radi.
:: Jožica Pazlar, RK Bled

prireditve je vsa zbrana sredstva iz naslova startnin donirati socialno ogroženim družinam – in to desetim družinam, ki so jih
izbrali skupaj z enotami Centra za socialno delo in z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.
Vsak udeleženec dobi praktično darilo, poleg tega bo poskrbljeno tudi za animacijski program. Letošnjo akcijo bo dopolnila
tudi fundacija »Anina zvezdica«. Na vsakem stadionu bo kotiček,
kjer bodo zbirali hrano. Tako boste pomagali prav vsi – tisti, ki
boste tekli in tisti, ki boste prispevali hrano.
:: Društvo Never give up
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Uspešna sezona Smučarskega kluba
Bled
V sezoni 2013-2014 smo v telovadnici osnovne šole, na stadionu in na prostem izvedli več kot 140 kondicijskih treningov.
Naši člani so letovali na Silbi, poletne in jesenske priprave smo
opravili na Pokljuki, kjer nam je uspelo 88 snežnih treningov.
Člani alpske šole in mlajši cicibani so večino treningov opravili na
Voglu, Kranjski gori in Krvavcu, saj je naše domače smučišče
Straža zaradi slabih vremenskih pogojev obratovalo le dober
teden. Starejše skupine so zimo preživele v tujini, na poti iz
smučišča na smučišče. Rezultate dobrega dela so potrdili tekmovalci. Mitja Danilović je postal državni prvak v veleslalomu v
kategoriji U-12, na državnih tekmah je bil še drugi, tretji in četrti,
na vseh regijskih tekmah in na mednarodni v Italiji pa je zmagal.
Januš Grm se je regijskih in državnih tekmah redno uvrščal med
10. in 15. mestom. Luka Danilović je bil na mednarodni tekmi v
Italiji 18. in s tem četrti v svojem letniku, na državnih tekmovanjih se je štirikrat uvrstil do 10. mesta, na regijskem tekmovanju pa je bil drugi, četrti in peti. Brata Blaž in Tomaž
Kusterle sta na regijskih tekmovanjih dosegala rezultate do 20.
mesta. Tin Svetina je na regijskih tekmah osvojil štiri medalje,
Tomaž Ražen pa eno. Tudi najmlajši,člani alpske šole, so se redno
in pridno udeleževali vseh klubskih aktivnosti. Poleti so imeli
dvakrat tedensko vadbo na prostem,vadili so akrobatiko in treni-

rali v telovadnici. Opravili so tudi 12 dni na snegu in se udeležili
dveh tekem v Kranjski gori. Mladinci Anita Razinger, Hana Stevič In Luka Polak so trenirali skupaj z mladinci smučarskega
kluba Kranjska gora. Žal je morala Anita zaradi poškodbe kolena
večino sezone počivati.
Član našega kluba je tudi Miha Kürner, ki se je v sezoni
2013-2014 znova uvrstil v državno B reprezentanco. Poleg številnih dobrih uvrstitev na tekmovanjih FIS, je dosegel 2. mesto v slalomu na tekmi evropskega pokala v francoskem Chamonixu.
Dolgoletna članica Smučarskega kluba Bled Boža Torkar je
bila ponovno uspešna na svetovnem prvenstvu veteranov alpskega
smučanja. Sodelovalo je 550 tekmovalcev iz 22 držav. Med
udeleženci je bilo tudi 11 tekmovalcev iz Slovenije, le Boži pa je uspelo osvojiti dve odličji. Z osvojenima medaljama 2. mestom v veleslalomu in 3. mestom v superveleslalomu je bila med najuspešnejšimi udeleženci letošnjega prvenstva. V Smučarskem klubu
Bled smo že začeli s treningi v novi sezoni. Upamo in si želimo,
da bi se nam pridružili vsi, ki jih zanima smučanje, predvsem pa
druženje z vrstniki in veliko gibanja v naravi.Vse informacije
lahko dobite na naši internetni strani www.sk-bled.si, lahko pa nas
kontaktirate tudi na mail smucarski.klub.bled@gmail.si ali telefon 041 737 957 in 040 124 074.
:: Smučarski klub Bled
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Kurilno olje vrhunske kvalitete
po izjemno ugodnih cenah!
Naro~ila na brezpla~ni telefon: 080 2341

Informacije in naro~anje: na tel. 580 12 59, Samo Mekina

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

UGODNO - ZANESLJIVO - HITRO POPRAVILO PROTEZ

Tel. 040/551 828

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
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