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Obisk ministrice za okolje in prostor

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je obiskala Bled,
kjer se je srečala z županom Janezom Fajfarjem, ustavila pa se je
tudi v Triglavski roži.
Župan ji je predstavil nujnost za dokončanje kanalizacije ob
Blejskem jezeru. Občina pričakuje, da ji bo država vrnila sredstva, ki jih je založila pri gradnji Infocentra Triglavska roža. Ministrica kakršnihkoli konkretnih zavez ni mogla dati.
Blejska občina je skoraj že končala z izgradnjo kanalizacije, 80 kilometrov kanalov vsebuje ločeno meteorno in fekalno
kanalizacijo, vendar pa se potem večina voda združi pri hotelu
Park in gre po dvokilometrskem vodu skupaj do čistilne naprave, ki bi ob ločitvi kanalov delovala bolje.
Ministrica je obiskala tudi Triglavsko rožo. Srečala se je z v. d.
direktorja javnega zavoda TNP, Bogomilom Breznikom
::RP
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Priznanje za uspešno obnovo in revitalizacijo kompleksa Blejski otok

Uvodnik
Od prejšnjega konca tedna so se dnevi začeli ponovno krajšati,
kar pa, vsaj upajmo, v dolgem vročem poletju še ne bomo tako kmalu čutili. Lani je bilo vreme v tem času bolj kislo, zato si želimo, da
se nas nebo vsaj letos usmili in nam poletno sonce in toplo jezero
pregrejeta kosti.
Za nami je vrsta zanimivih in dobro obiskanih dogodkov. Športni delavci so, kot smo od njih že vajeni, odlično speljali svetovni
pokal v veslanju. Med štiristo tekmovalkami in tekmovalci so bile
zelo navdušene članice ameriške ženske reprezentance, ki jih je
prišel pozdravit celo njihov novi veleposlanik v Sloveniji. Da Bled
precej pomeni sicer vse manj številnemu diplomatskemu zboru v
Ljubljani, sta dokazala tudi indijski veleposlanik, ki je odprl razstavo
o Nehruju in naši knjižnici podaril večje število knjig ter kitajski, ki
je prišel na že tradicionalni festival zmajevih čolnov v Zako.
Vse kaže, da se bodo tudi naši visoki politični predstavniki še
vedno radi prikazovali na Bledu. Na premiero poučnega in hkrati
duhovitega dokumentarno igranega filma o Rikliju, ki ga je v sodelovanju z domačini posnela gospa Amalija Mikša, sicer žena našega
veleposlanika v Švici, je prišel predsednik Državnega zbora dr. Milan
Brglez. Za konec meseca se je najavila delegacija Državnega sveta in
celo minister za infrastrukturo. Prišli si bodo ogledat začetek obnove
sedaj še občinske, v bodoče pa državne Seliške ceste kot prvega dela
severne obvoznice. Računamo, da smo z najetim posojilom in pričetkom gradnje pokazali dovolj resnosti, da bo že v naslednjem letu
pristopila tudi država.
Letošnje je petdeset devetošolcev zaključilo z izjemno valeto
pred in v Festivalni dvorani, pri kateri so se izkazali tudi kot odlični
animatorji, filmarji in plesalci. Med njimi je kar enajst odličnjakov,
ki sem jih kot vsako leto sprejel na občini. Niti približno niso dajali
vtisa »piflarjev«, zato se za njihovo usodo, kot tudi pri ostalih z malo
slabšimi ocenami, ne bojim in vsej generaciji želim čim več razuma, volje in moči, kar je geslo tekmovalcev Brajnikovega memoriala.
Letos so se na Bledu pomerili že dvaindvajsetič. Že sto trideset let
delovanja so z izredno zanimivo vajo reševanja obeležili blejski gasilci. Prav njim, za vso pomoč občanom že vsa leta, gre tokrat moja
še posebna zahvala.
Ne bojim se tudi, da bi nam navkljub vsemu zmanjkalo dobre
volje. Do tega v kraju kjer živimo preprosto nimamo pravice. Ne pozabimo pa, da je dobro počutje največ odvisno prav od nas samih.
Lepo poletje!
::Janez Fajfar

V začetku junija je blejski župnik dr. Janez Ferkolj prejel
Steletovo priznanje. Slovensko konservatorsko društvo mu ga je
podelilo za izjemen prispevek pri ohranjanju kulturne dediščine
Blejskega otoka.
Blejski otok je kulturnozgodovinski spomenik državnega pomena, izjemna naravna vrednota in s cerkvijo ter zvonikom eden
od simbolov Slovenije. Likovne upodobitve z romarsko cerkvijo
in pomožnimi poslopji krasijo domove Slovencev po vsem svetu. Bogate so arheološke najdbe, zlasti staroslovansko grobišče.
Otok so v 19. in v prvi polovici 20. stoletja obiskovali predvsem romarji. Kasneje je bila pozornost s cerkve preusmerjena
na simbolni pomen otoka in v razširjen turistični obisk. V šestdesetih letih je bila izpeljana zgledna prenova stavb po načrtih
arhitekta Toneta Bitenca. Usmerjena je bila v muzejske vsebine,
ki pa niso povsem zaživele.
Po osamosvojitvi Slovenije je zaradi sporov ob denacionalizaciji minilo deset let brez večjih vlaganj. Napredek za otok je
bila leta 2004 obnova južnega stopnišča s sredstvi Ministrstva
za kulturo RS in izdelava arhitekturnih posnetkov vseh otoških
stavb.
Za oživitev otoka in stavb na njem pa je najbolj zaslužen potrpežljivi župnik dr. Janez Ferkolj. Premišljeno se je povezal s
strokovnjaki, z arhitektko Matejo Kavčič, svetovalcema Romano
in Antonom Bohincem in drugimi. Z neumorno energijo je najprej spodbudil vrnitev sakralnih poudarkov cerkvi in vzporedno
izven nje uredil sodoben turistični center z vsem, kar obiskovalci
vsega sveta pričakujejo in kar takšna izjemna lokacija rabi.
Prenovili so tako imenovani Bitenčev trakt med mežnarijo
in proštijo. Z minimalnimi posegi v gostinskem prostoru, z menjavo pohištva in prenovo sanitarij je zaživel nov svetel prostor,
ki ga je obogatila ponudba spominkov in slovenskih jedi, zlasti
potic vseh oblik in okusov. S Potičnico, kot se po novem imenuje Bitenčev prizidek, je otok pridobil zgleden lokal, ki gradi na
tradiciji slovenske kulinarike in oblikovanja, brez prepogostih
»folklornih« poudarkov. Del celovite ponudbe je še trgovina s
spominki v pritličju proštije, ki po vzorcu iz starega župnišča
na Bledu ponuja obiskovalcem bogat nabor domačih izdelkov.
Nadaljevanje prenove na otoku je seglo v zvonik. Novo stopnišče
pelje do razglednih višin. Zgledno prezentirana in restavrirana
ura nam meri čas. V mežnariji je dodatno urejen večnamenski
prostor za srečanja na najvišji protokolarni ravni. V cerkvi sami
pa zvon želja odzvanja, da si podobnih gospodarjev kulturnih
spomenikov žele strokovnjaki in obiskovalci.
Janez Ferkolj je z izjemno zavzetostjo omogočil, da so prenovitveni posegi na Blejskem otoku vzpostavili dodano vrednost,
kakršno si izjemna naravna in kulturna vrednota zasluži, so ob
priznanju zapisali v Slovenskem konservatorskem društvu.
::RP
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Kratke blejske
Zapore cest!
Občina Bled obvešča stanovalce ob Seliški cesti, na Mladinski ulici, Za Pecovco in druge občane ter uporabnike cest, da bo
od 26. 6. do 31. 8. 2015 popolna zapora prometa na Seliški cesti
od križišča s Črtomirovo ulico do uvoza k osnovni šoli.
Zapora prometa bo tudi na Mladinski ulici in Poljski poti.
Dostop v območju zapore bo mogoč samo za lastnike zemljišč.

Menjava zemljišč z družbo Sava
Blejski občinski svet je na zadnji seji potrdil menjave zemljišč med Občino Bled in družbo Sava. Občina Bled tako dobiva v last zemljišča park ter jezersko obalo ob Casinoju in Panorami, travnik in stopnice ter pomol, Sava pa brežini nad hoteloma
Jadran in Golf. Kot je dejal župan Janez Fajfar, je zamenjava za
občino izjemno pomembna, saj sta park in obala v samem središču Bleda vitalnega pomena za razvoj občine in turizma.

Polovico košev je plačala občina, polovico pa jih je doniralo
podjetje Saubermacher Slovenija. Stari koši bodo odstranjeni. To
je šele četrtina košev na javnih krajih, tako da bodo postopne menjave na drugih lokacijah sledile v naslednji dveh do treh letih.

Arnold Rikli
Voda, sonce, zrak
20. junija je bil na Bledu premierno na ogled dokumentarni
film o Arnoldu Rikliju. Zamisel, scenarij in režija so delo Amalije Jelen Mikša, direktor fotografije in kamera Janko Badovinac,
produkcija Studio Zmajček Ljubljana, april 2015
V filmu bodisi igrajo bodisi nastopajo številni znani Blejci,
med njimi z zanimivimi spomini akademska slikarka Melita
Vovk, blejski župan Janez Fajfar in podžupanja mesta Wangen
ob Aari ter predstavniki družine Rikli.
Snemanje so omogočili Občina Bled, Zavod za kulturo Bled,
Občina Wangen ob Aari, Veleposlaništvo RS v Švici in Liechtensteinu, veleposlanik mag. Franc Mikša in Amalija Jelen Mikša.

Urejena pot na Osojnico
Z delno prostovoljno akcijo TD Bled, delno pa z delavci Infrastrukture Bled, je bila še pred glavno turistično sezono urejena pot na Osojnico. Lastniki gozdov na žalost še vedno niso
pospravili vsega lesa ob poti. V nadaljevanju bo občina poskrbela
še za prenovo usmerjevalnih znakov v skladu s prenovljeno celostno podobo urbane opreme na Bledu.

Novi koši za odpadke
Občina Bled je v preteklih dneh namestila 77 novih košev za
odpadke predvsem okoli jezera, na osrednji promenadi, pa tudi
pri lekarni, vrtcu in v novem šolskem parku. Večina lokacij omogoča ločeno odlaganje mešanih odpadkov in plastične embalaže,
ponekod pa še celo ločeno papirja in stekla. S tem tudi na javnih
površinah na Bledu spodbujamo ločevanje na samem izvoru, saj
občino sicer sortiranje in odlaganje odpadkov z javnih površin
letno stane preko 30.000 evrov.

::Matjaž Berčon in RP

EXPO 2015
Na svetovni razstavi EXPO 2015 v Milanu od 1. do 14. junija
se je predstavila tudi Gorenjska. Predstavitev je vodila Regionalna destinacijska organizacija Gorenjske, na čelu katere je direktor Turizma Bled, Jaka Ažman.
Kot je povedal, je bila predstavitev Gorenjske zelo uspešna,
saj je med obiskovalci požela veliko zanimanja. '' Zahvala gre
tudi SPIRIT-u, da je omogočil našo predstavitev, '' pravi Jaka
Ažman, ki na vprašanje, kako se bo predstavitev destinacije poznala pri turističnem izkupičku, odgovarja, da je to seveda zelo
težko izmerljivo, vendar učinke pričakuje zelo kmalu. ''Število
nočitev je bilo v prvih petih mesecih letos večje od lanskega leta,
kar je prvi pokazatelj, da bo letošnja sezona, v katero vstopamo z
optimizmom, dobra, '' je še povedal.
Na svetovni razstavi pa so nastopili tudi učenci Glasbenega
centra DO RE MI, člani Orkestra 100 mladih, ki so skupaj z glasbenimi prijatelji iz Italije, Srbije, Črne Gore, Češke in Švice v
soboto, 6. junija 2015, nastopili na posebnem koncertu. Poleg
tega so na slovenskem prizorišču na sejmu EXPO nastopile tudi
članice Mladinskega pevskega zbora DO RE MI, ki so hkrati tudi
članice Orkestra 100 mladih.
::RP in Špela Globočnik
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Bled - energetsko prodorna občina
Že šestič zapored je Energetika.NET podelila nagrade slovenskim občinam, ki so naredile največ na področju učinkovite
rabe energije in uvajanja obnovljivih virov – letos smo jih prav
zato poimenovali energetsko najbolj prodorne in odmevne občine v Sloveniji. Nagrado so tako prejele občina Šentjur med velikimi občinami, med srednjimi je bila najboljša občina Bled,
med malimi pa občina Brda.
Občina Bled je Lokalni energetski koncept (LEK) sprejela
že leta 2008, od takrat pa izvaja številne dejavnosti na področju
učinkovite rabe energije (URE), rabe obnovljivih virov energije (OVE) in skrbijo za izboljšanje oskrbe prebivalcev z energijo.
Lani so tako v energetsko sanacijo in rekonstrukcijo vrtca Bled
skupaj z ministrstvom za infrastrukturo vložili dva milijona
evrov, sredstva namenjajo tudi za energetski menedžment in
izvajanje energetskega knjigovodstva. S pomočjo švicarskega
prispevka so na osnovni šoli uvedli toplotno črpalko. S pomočjo
koncesionarja so se lotili še dveh pomembnejših projektov, in
sicer postopoma so začeli navadne žarnice na javni razsvetljavi
menjavati z varčnimi, na nekaj bencinskih servisov pa so namestili polnilnice za električna vozila. Med investicijami na področju energetike je tudi energetska sanacija zdravstvenega doma.
Tudi letos projektov ne manjka. Poleg tega, da bodo aktivno
iskali različne vire za financiranje novih projektov, bodo veliko
pozornosti namenili tudi izdelavi energetskih izkaznic in različnim ukrepom za zmanjšanje letne porabe električne energije in
tudi toplote v občinskih stavbah, izdelali pa bodo tudi program
izvajanja akcijskega načrta iz LEK.
::Energetika.net, foto: Barbara Reya

Kitajski festival na Bledu
V sklopu kitajskega ljudskega praznika, festivala »Dragon
boat«, po kitajsko Duanwu, je tudi letos Konfucijev inštitut Ekonomske fakultete organiziral tekmovanje v veslanju z zmajevimi
čolni. Praznovanje je potekalo v soboto, 20. junija, v Veliki Zaki.
Poleg tekmovanja s čolni so organizirali tudi številne kitajske
tradicionalne igre, poskrbljeno pa je bilo tudi za pokušino kitajskih prigrizkov.
Ljudski praznik »duanwu« Kitajci praznujejo že več kot dva
tisoč let. Ta praznik je določen s kitajskim koledarjem, in sicer
ga praznujejo vsako leto 5. maja po celotni Kitajski. Imenujejo
ga tudi praznik ''sredine poletja''. Na ta dan se pripravi tipična
kitajska hrana »zongzi«, organizirajo pa tudi številne kulturne
prireditve, npr. tekmovanje v veslanju z zmajevimi čolni, zaradi
česar se ta praznik imenuje tudi festival zmajevih čolnov. na letošnjem dogodku je nastopil tudi ansambel z univerze Nanjing.
::RP, foto: Janez Fajfar

Sprejem odličnjakov
Ob koncu šolskega leta je župan Janez Fajfar v prostorih Občine Bled sprejel učence, ki so v vseh letih osnovnega šolanja
dosegli odličen uspeh. V letošnji generaciji je bilo v OŠ prof.dr.
J. Plemlja Bled 11 učencev, ki so v celem obdobju osnovnega
šolanja dosegali odlične rezultate.
Učenci, ki so v šolskem letu 2014/2015 iz Osnovne šole prof.
dr. J. Plemlja Bled zaključili šolanje z odličnim uspehom v vseh
letih, so:
Miha JAN, Naja VIDIC LESKOŠEK, Matevž PINTAR, Aleksander PIBER , Vita MESEC, Manca POVŠIN, Petra KUNČIČ,
Mojca SEBANC, Ema LUKAN, Anja ZUPAN in Dolores DOLAR BRATUŠA.
Župan jim je tradicionalno podaril Blejski zbornik ter sezonsko vstopnico za Grajsko kopališče.
Učencem je dejal, da je človekova uspešnost pomembna
skozi rezultate, ki jih dosega, prav tako pa je zelo pomembna
tudi njegova notranja odličnost, ki se kaže v odnosu do drugih
ljudi. Želja vseh je, da se perspektivni mladi ljudje vračajo nazaj v blejsko občino in s svojim znanjem prispevajo k razvoju
turizma in gospodarstva celotnega Bleda z okolico. Župan je
še poudaril, da kjerkoli že bodo, naj bodo ponosni na to, da so
doma v blejski občini, kar pomeni tudi odgovornost, saj izhajamo iz tako lepega kraja. Skupaj z ravnateljico Osnovne šole prof.
dr. J. Plemlja Bled Natašo Ahačič sta jima zaželela uspešno pot
pri nadaljnjem šolanju in v življenju nasploh. Po uradnem delu
je sledila še manjša sladka pogostitev.
::Neja Gašperšič, Občina Bled

Infrastruktura Bled

NAGRADNA IGRA IN MAJSKI
NAGRAJENCI

3. JULIJ – SVETOVNI DAN BREZ
PLASTIČNIH VREČK

Znane so številke izžrebanih kuponov za mesec maj, in sicer je
žirija 1. junija 2015 izžrebala kupone z naslednjimi številkami:
356624, 356631, 356633, 356642, 356643.

V okviru iniciative Svet brez vrečk, ki si prizadeva za drastično
zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo, je
3. julij svetovni dan brez plastičnih vrečk.

Nagrade lahko prevzamete v 30 dneh od objave rezultatov žrebanja
na Rečiški 2 na Bledu oziroma najpozneje do 30. avgusta 2015. Več
o sami igri in nagradah si lahko preberete na spletni strani www.
ibled.si.

ODPADEK MESECA JUNIJA: PREDMETI
ZA PONOVNO UPORABO

Plastične
vrečke
za
razgradnjo potrebujejo
od 100 do 500 let, in
čeprav vsako v povprečju
uporabljamo le 25 minut,
je na svetu vsako minuto
v uporabi več kot milijon
vrečk. Povprečni Slovenec
jih na leto uporabi okoli
300, Evropejec pa celo 500. Najbolj nevaren odpadek so v morju,
kjer jih živali zamenjujejo za plankton, zaradi česar seveda poginejo.
Prav tako so nevarne na kopnem, saj med počasnim razkrajanjem
strupene kemikalije iz plastike pronicajo v zemljo in onesnažujejo
pitno vodo ter rodovitno zemljo. Več o tem si lahko preberete na
naši spletni strani www.ibled.si.

V hierarhiji ravnanja z odpadki je najpomembnejša stopnja
preprečevanje njihovega nastajanja. Ponovna uporaba je skladno
z Direktivo o ravnanju z odpadki (2008/98/EC) na 2. mestu, skladno
s hierarhijo zero waste pa na 4. mestu.

Tudi v Infrastrukturi želimo spodbuditi potrošnike k uporabi vrečk
za večkratno uporabo, zato bomo na različnih lokacijah v obeh
občinah na ta dan razdelili vrečke iz blaga v zameno za plastične
vrečke.

Podarimo izdelku drugo življenje in pri tem uporabimo vso
domišljijo in kreativnost, ki jo imamo. Ponovna uporaba je boljša kot
recikliranje, zato raje podarimo, prodajmo, predelajmo, odnesimo v
komisijsko trgovino ali uporabimo še katero drugo možnost, preden
posamezen izdelek odvržemo v zabojnik za mešane komunalne
odpadke.

Kdor bo prinesel 10 ali več plastičnih vrečk, bo v zameno
prejel bombažno vrečko.

Preden nek izdelek namenimo za recikliranje, se vselej vprašajmo:
• Ali lahko stvar ponovno uporabim?
• Ali jo lahko uporabim za kaj drugega?
• Ali jo lahko uporabi nekdo drug?
Vsak posameznik naj bi razpolagal z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov
na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih
odlagališčih. V realizaciji inovativne poslovne ideje zmanjševanja
količin odloženih odpadkov je Center ponovne uporabe namenjen
prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za
vnovično uporabo.

Lokacije menjav na dan brez plastičnih vrečk:
• trg v Zgornjih Gorjah: 9.00–10.00
• pred trgovino Mercator v Zasipu: 10.15–11.15
• pred Zadružnim domom Ribno: 11.30–12.30
• pred trgovino Mercator na Bohinjski Beli: 12.45–13.45
• v zbirnem centru na Bledu, Rečiška cesta 2: 7.00–19.00
Kdor bo prinesel večjo količino vrečk, bo prejel prav posebno
nagrado. Vabljeni v čim večjem številu, da bo naš prispevek k
zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk čim večji!

Kadar govorimo o predmetih za ponovno uporabo, najprej
pomislimo na stara, a še uporabna oblačila. A v ta namen lahko
uporabimo raznovrstne predmete, tako odvečne kose pohištva,
belo tehniko, male gospodinjske aparate in posodo kot tudi igrače,
knjige, vinilne plošče, nakit in podobne predmete.
Vse omenjene predmete zbiramo tudi v našem zbirnem centru, zanje
pa boste v juniju celo prejeli kupon. Predali jih bomo ustreznim
podjetjem, nekatera pa zadržali za svoj center ponovne uporabe, ki
bo še letos odprl svoja vrata. Ti centri so namenjeni tistim, ki želijo
prinesti še uporabne izdelke, in tistim, ki želijo po simbolični ceni
kupiti take ali prenovljene izdelke.
Z odmetavanjem še uporabnih izdelkov odmetavamo surovine,
trošimo energijo, vodo in onesnažujemo naravo. Poleg zmanjšanja
količine odpadkov center ponovne uporabe zagotavlja izdelke, ki
so cenovno dostopni vsem. Tako bomo poskrbeli tudi za socialno
prijaznejšo družbo.
Vsako dejanje in vsak odpadek štejeta …

NEPOOBLAŠČENO ODPIRANJE
HIDRANTOV
V zadnjem času smo zaznali nepooblaščeno odpiranje hidrantov
in odvzem vode iz hidrantov na javnem vodovodnem omrežju.
To je kraja in zato kaznivo dejanje! Hidranti so namenjeni
zagotavljanju požarne varnosti in vzdrževanju vodovodnega
omrežja, nikakor pa ne pranju avtomobilov, traktorjev, polnjenju
bazenov in podobno!
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Društva, Eko

130 let PGD Bled
Prostovoljno gasilsko društvo Bled letos kot najstarejše gasilsko društvo v občini obeležuje 130 letnico obstoja in delovanja
ter 130 letnico organiziranega gasilstva na Bledu.

Prve zapiske o Prostovoljnem gasilskem društvu Bled najdemo z datumom 6. januar1885, ko je Anton Hudovernik, po
domače Bvajšč iz vasi Grad, zbral za ustanovitev društva 97,40
forintov. Blejski gasilci so visoko obletnico že obeležili z vajo
reševanja iz vode, osrednja slovesnost pa bo v nedeljo, 28. junija
ob 18. uri v Infocentru Triglavska roža.
::RP

Novo vozilo za PGD Zasip
Zasipški gasilci in Občina Bled so podpisali dogovor o nakupu novega vozila za zasipško gasilsko društvo. Vozilo bodo
prejeli konec prihodnjega leta, stane pa kar okoli 210.000 evrov.
Občina Bled bo zagotovila 166.000 evrov, ostalo bodo zagotovili
zasipški gasilci s pomočjo krajanov sami. Gre za vozilo GVC 1625 s podvozjem znamke Marcedez benz, ki bo zamenjalo stari
Unimog. Kot je povedal Janez Ulčar iz PGD Zasip, bo vozilo namenjeno praktično za vse - gašenje, reševanje, prevoz. V vozilo
gre lahko sedem ljudi.
::RP

Ambrozija vse bolj razširjena tudi
na Zgornjem Gorenjskem
V popisu rastišč, ki je v sklopu projekta »Proč z invazivkami«
potekal v lanskem letu, je bilo ugotovljeno, da se na Zgornjem
Gorenjskem vedno pogosteje pojavlja pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), bolj znana kot ambrozija. Njena največja
težava je pelod, ki je zelo alergen, poleg tega rastlina cveti zelo
pozno, zato se doba alergij podaljša tudi v jesen.
Ambrozija je severnoameriška rastlina, ki se je v Sloveniji
prvič pojavila po 2. svetovni vojni. Je enoletnica, ki se razmnožuje s semeni kaljivimi do 40 let. Na listnem vretenu ima redke
štrleče dlačice, po katerih jo enostavno ločimo od drugih podobnih rastlin. Pogosto jo zamenjujejo z navadnim pelinom, vendar
ima navadni pelin rdečkasto obarvane cvetove medtem ko ima
ambrozija rumene. Poleg tega je spodnja listna ploskev pelina
sivkasta, ambrozije
pa zelena.
Odstranjevanje
ambrozije temelji
na preprečevanju
semenjenja rastline, zato je smiselno puljenje pred
cvetenjem, najbolje
v juniju ali prvi polovici julija. Večje
površine lahko kosimo ali ožigamo,
najbolje sredi julija, ponovno v drugem tednu avgusta
in zadnjič v prvem
tednu septembra,
z 20 dnevnimi
razmaki. Priporoča se odstranjevanje rastline v popoldanskem
času, saj se cvetni prah v največjih količinah sprošča zjutraj in
dopoldne. Pri odstranjevanju moramo imeti ustrezno zaščitno
opremo, rokavice, primerna oblačila, dihalno masko in zaščitna
očala. Necvetoče rastline lahko kompostiramo, vendar moramo
preprečiti stik korenin s tlemi, pri cvetočih ali plodečih rastlinah
pa se priporoča sežig, saj semena v njih ne izgubijo kalivosti in
jih z raztresanjem komposta le dodatno razširjamo.
Vse občane prosimo, da v kolikor opazijo pelinolistno žvrkljo - ambrozijo na svojih ali tujih zemljiščih, javijo na Razvojno
agencijo Zgornje Gorenjske na naslov nina.kobal@ragor.si ali
številko 04 581 34 16.
Izvedbo projekta Proč z invazivkami omogoča in financira
Občina Bled.
::Nina Kobal, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske

Obvestilo!

19. srečanje vasi Selo - Sela - Sele
27. junija bo veliko srečanje krajank in krajanov iz vasi, ki
nosijo omenjena imena, gostilo blejsko Selo. Dogajanje se bo
že ob 9. uri začelo na prireditvenem prostoru Frate pod vasjo,
udeležence pa med drugim čakajo nogometni turnir, odbojka,
metanje trojk ter vodeni ogledi gradu in otoka, obisk poletnega
sankališča in pustolovskega parka na Straži. Srečali se bodo tudi
voditelji vasi.
::RP

Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica in odbor veteranskih organizacij – Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze
policijskih veteranskih društev SEVER ter Zveze Slovenskih častnikov – organizira 10. in 11. julija 2015 30. jubilejni spominski
pohod na Triglav. Na pot se bo krenilo v petek, 10. julija 2015,
ob 6. uri z Rudnega polja. Zaključna prireditev s kulturnim programom in s slavnostnim govornikom, načelnikom GŠSV general majorjem dr. Andrejem Ostermanom, bo v soboto, 11. julija
2015, ob 13. uri na Rudnem polju. V Šport hotelu Pokljuka pa bo
razstava likovnih in kiparskih del preteklih let Triglavske likovne
galerije. Razstava bo na ogled do 3. avgusta 2015.
::Organizacijski odbor spominskega pohoda na Triglav.

70 let RK, Aktualno

Krajevna organizacija RK Bled je praznovala 70 letnico delovanja.
Konec maja je krajevna organizacija RK Bled praznovala
70-letnico svojega delovanja. V prostorih Infocentra Triglavska
roža smo pripravile proslavo s kulturnim programom in pogostitvijo. Poleg župana Janeza Fajfarja sta bila častna gosta še
Marjan Gantar, predsednik OZRK Kranj in član glavnega odbora
RKS Ljubljana in koordinator za gorenjsko regijo, ter Anica Svetina, predsednica območnega odbora RK Radovljica. Proslave so
se udeležili tudi predstavniki drugih krajevnih organizacij ter
občanke in občani Bleda. V kulturnem programu so sodelovali
moški pevski zbor Triglav, otroška folklorna skupina Raglce iz
Ribnega, glasbena šola DO RE MI, učenke iz OŠ Bled, Darko
Peterman in Niko Kraigher.
Ob tej priložnosti smo podelili priznanja za dolgoletno prostovoljstvo in humano delovanje.
Priznanje območnega združenja RK Radovljica so dobile:
Slavica Ažman, Ivanka Brus, Marjana Jakopič, Anica Mohorič,
Tončka Mužan, Teja Triplat, Marija Urh in Lojzka Velnar; bronasto priznanje: Ivanka Janjuševič, Metka Kralj, Jelka Kunej,
Vladka Poljanec in Maruša Zajc; srebrno priznanje: Mija Sušnik;
zlato priznanje: Štefka Možina, Jožica Ovsenek in Jožica Pazlar;
posebno priznanje Henry Dunant pa je prejela Ana Prskalo.
Osnovni šoli Bled, Osnovni šoli Ribno, Osnovni šoli Bohinjska
Bela in Zdravstvenemu domu Bled smo se zahvalile s priznanjem VELIKO SRCE, saj nam že vrsto let pomagajo pri našem
delovanju. V zahvalo za razumevanje našega prostovoljnega humanitarnega dela in dobro sodelovanje je Občina Bled prejela
posebno priznanje Henry Dunant. Vsaka družba, vsako okolje
se ceni po tem, kakšen odnos ima do tistih, ki jo najbolj potrebujejo. Občina Bled, v okviru možnega, neguje tak pozitivni odnos.
Ob tej priložnosti naj izkoristimo možnost, da na kratko
predstavimo naše delo v preteklem letu. Poleg obiskov starejših
občanov ob njihovih jubilejih in praznikih skrbimo za socialno
šibke s prehranskimi paketi in pralnim praškom. Pretežno jih
priskrbi OZRK Radovljica, veliko pa jih nabavimo sami iz lastnih sredstev, hrano in mleko pa dobimo tudi iz rezerv EU-ja. V
preteklem letu smo 75-im družinam razdelile 182 prehranskih
paketov s pralnim praškom in nekaj čez 2000 kg hrane (mleko,
moka, sladkor, riž, olje, testenine, sol) iz blagovnih rezerv in EU-ja. Za razdelitev smo dobili tudi 600 kg jabolk.
11-im prejemnikom pomoči smo plačali položnice za elektriko oz. stanovanje, skupaj v višini 1.500 EUR.
Eni učenki smo plačevali avtobusni prevoz v šolo in domov.
Že vrsto let, pod strokovnim vodstvom medicinske sestre
Štefke Možina, ki je naša prostovoljka, opravljamo meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola. Letno opravi med
700 in 800 meritev na štirih mestih v Občini Bled. Od leta 2015
dalje se dejavnost izvaja v prostorih Društva upokojencev Bled.
Sodelujemo pri krvodajalskih akcijah, ki so trikrat letno po
dva dneva.
Ob elementarnih nesrečah se pridružimo solidarnostnim
akcijam RK Slovenije in prispevamo tudi finančno pomoč.
Kolikor moremo, skušamo pomagati socialno ogroženim
družinam z več otroki, kakor tudi materam samohranilkam, starejšim pa skušamo lajšati njihovo osamljenost, s svojimi obiski.
V letu 2014 smo končno pridobili skladiščni prostor, za kar
ima velike zasluge Anica Svetina. Prostor je v kleti doma upokojencev na Bledu, ki so nam ga odstopili brezplačno, za kar se
jim najlepše zahvaljujemo. Zaradi vlage imamo veliko težav in v
prihodnje pričakujemo, da bo Občina Bled poskrbela za primernejši prostor.
Prostovoljke na leto opravimo več kot 4.500 ur in naredimo
tudi precej kilometrov z lastnimi avtomobili. Vse to pa se nam
poplača, ko vidimo žarek zadovoljstva in veselja v marsikate-

rem starem očesu, ki si ne želi drugega kot malo pozornosti,
nekaj prijaznih besed in toplega stiska roke – in to nam je velika
vzpodbuda za nadaljevanje zastavljenih ciljev.
Drage punce iz RK-ja Bled, hvala vam za vaše razumevanje
in nesebično pomoč, saj smo le s skupnimi močmi zmogle opraviti vse naloge in bomo v prihodnje še kakšno več.
::Predsednica KO RK Bled, Janja Sinkovič

Skladišče RK Bled bo julija odprto 7. od 10h do 11h
in 23. od 15h do 16h.

VABIMO VAS NA KRVODAJALSKO
AKCIJO
v Zdravstveni dom Bled:
• v ponedeljek, 13. julija od 7. do 13. ure in
• v torek, 14. julija od 6.30. do 12. ure.
S seboj prinesite veljavni osebni dokument !
S seboj prinesite veljaven osebni dokument! Prosimo, da
pred odvzemom zaužijete lahek obrok in ne pridete tešči.
Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice je možno darovati kri vsak torek, od 7.30 do 11. ure, tekom celega leta.
::Območno združenje Rdečega križa Radovljica

Povabilo
k oddaji ponudb
Občina Bled objavlja povabilo k oddaji ponudb:
1. Zbiranje nezavezujočih informativnih ponudb: »Oddaja v
najem - tribune v Veliki Zaki«
2. Zbiranje ponudb: »Prodaja objekta Kolodvorska cesta
48«
3. Zbiranje ponudb: »Prodaja parcel v območju Zazidalnega
načrta Koritno - Polica«
Podrobnosti na www.e-bled.si.
::Občina Bled
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Dvajset let sožitja mojstrstva izkušenih glasbenikov in mladih talentov
klasične glasbe
Letošnji 20. mednarodni glasbeni Festival Bled bo pod motom Nazaj h koreninam potekal od 2. in 16. julija. Festival Bled
se v jubilejni izvedbi vrača k svojim koreninam, saj so organizatorji s svežimi avtorskimi prijemi poustvarili program prvega
festivala izpred dvajsetih let. Pripravili so 12 koncertov, na katerih bo nastopilo 141 glasbenikov. Koncerti bodo pod okriljem
Zavoda za kulturo Bled potekali na več blejskih lokacijah: v cerkvi sv. Martina, v Festivalni dvorani, v Grand hotelu Toplice, v
Viteški dvorani na Blejskem gradu, v Vili Bled in na Belvederu.
20. Festival Bled se bo s koncertom Zlati klasiki/Golden Classics, v izvedbi Slovenskega orkestra saksofonistov, začel v četrtek,
2. julija.
Festival Bled je zasnoval mag. Jernej Brence, mednarodno
priznani violinist in pedagog. Za svoje dosedanje delo na glasbenem področju je med drugim prejel tudi priznanje Lorda Yehudija Menuhina, priznanje Združenja Fritz Kreisler na Dunaju
in Betettovo nagrado. »Pred dvajsetimi leti sem festival zasnoval
zato, da bi svoje znanje in izkušnje, ki sem jih pridobil ob študiju na Dunaju, predstavil in prenesel širši publiki. Prvi mojstrski
tečaj violine je vodil profesor Michael Frischenschlager iz Avstrije, ki še danes aktivno kot profesor sodeluje na festivalu. Učenci,
ki so prihajali iz Slovenije in tujine, so svoje glasbeno znanje
tekom festivala plemenitili in se predstavili na različnih blejskih
prizoriščih. Publika jih je odlično sprejela, zato se je program
festivala v naslednjih letih vse bolj širil,« se začetkov festivala
spominja njegov umetniški vodja mag. Jernej Brence.
Mednarodni glasbeni Festival Bled tudi v letošnji izdaji
ostaja največji slovenski festival, ki združuje znanje izkušenih
mojstrov z mladimi v mojstrskih tečajih in delavnicah. Violinisti
Xiang Chen, Mario Hossen, solistka Patricija Kopačinskaya, Giovani Angeleri, Timur Melnik, brata Jávorkai in Maxim Brilinsky
– to je le nekaj najbolj zvenečih imen glasbenega sveta, ki so
se izpopolnjevali v okviru mednarodnega glasbenega Festivala
Bled. V mojstrskih tečajih festivala se je v zadnjih dvajsetih letih
izpopolnjevalo prek 1.900 mladih glasbenikov! Deset profesorjev, med njimi tudi Michael Frischenschlager, bo mlade glasbenike poučevalo že dvajsetič.
Letos so organizatorji k sodelovanju povabili 21 profesorjev
za violino, violo, čelo, komorno glasbo in petje, ki prihajajo iz
Avstrije, Nizozemske, Poljske, Švice, Francije, ZDA, Srbije, Hrvaške in Slovenije. To so: prof. Michael Frischenschlager (Avstrija), Robert Szreder (Nizozemska), Barbara Gorzynska (Poljska),
Matthias Maurer (Švica), Marianne Piketty (Francija), Phillip
Muller (ZDA), Helfried Fister (Avstrija), Saewon Suh (Koreja),

Piotr Jasiurkowski (Poljska) in Nenad Merle (Hrvaška). Iz Slovenije pa Tomaž Lorenz, Karmen Pečar, Edita Garčevič Koželj in
Jernej Brence. Letošnja novost med mojstrskimi tečaji, ki vsako
leto na Bled privabijo veliko mladine, so delavnice za jazz, rock,
pop in etno glasbo. Vodili jih bodo vodilni slovenski džezisti:
Janez Gabrič (bobni), Igor Matkovič (trobenta), Jani Moder (kitara), Nikola Matošič (bas) in Milan Stanisavljevič (klavir).
Ob letošnjem jubilejnem 20. Festivalu Bled umetniški vodja
festivala mag. Jernej Brence izpostavlja otvoritveni koncert Zlati
klasiki/Golden Clasics, v izvedbi članov Slovenskega orkestra saksofonistov, poseben Večer s tamburaši KUD Dobreč Dragatuš
(4. 7., Festivalna dvorana Bled), ki slovijo kot najboljši tamburaški orkester v Sloveniji, in večer opernih arij in duetov Angelski
glasovi/Angel Voices (Vila Bled, 11. 7.). Nastopili bodo mlade
pevke in pevci, udeleženci mojstrskega tečaja pri profesorici in
operni pevki Editi Garčevič Koželj. Osrednji del festivalskega dogajanja bo klasična glasba za violino, koncerti pa v Grand hotelu
Toplice 5., 8., 10., 12., 13. in 14. 7. Na že tradicionalnem večeru
na Belvederu, letos poimenovanem Slojazz, se bodo občinstvu
predstavili vodilni slovenski džezisti (15. 7.). V dveh večerih na
Blejskem gradu bo najprej nastopil dekliški pevski zbor glasbenega centra DO RE MI in komorne skupine AG prof. Lorenza
(9. 7.), zaključni koncert letošnjega 20. Festivala Bled pa je pripadel zasedbi čelistov Cello Attaca! pod vodstvom prof. Karmen
Pečar (16. 7.).
Organizatorji vas skupaj z Zavodom za kulturo Bled vabijo
na koncerte, več o dogajanju pa bo na spletni strani Festivala
Bled / www.festivalbled.com.
::Zavod za kulturo Bled
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Okarina festival – 25 let etna v
sodobnih glasbenih ritmih
Okarina festival je eden najstarejših glasbenih festivalov v
evropskem prostoru. Leo Ličof, programski direktor festivala:
»Festival bo dinamičen, atraktiven, z njim na Bled in v Slovenijo
prinašamo aktualne evropske trende na področju tovrstne glasbe in kvalitetne izvajalce iz Slovenije in tujine.«
Okarina festival se bo pod okriljem Zavoda za kulturo Bled
na velikem odru na blejski promenadi začel že 17. 7., ko bodo na
Blejski poletni noči nastopili glasbeniki iz Slovenije: Neca Falk,
Smaal Tokk in skupina Kontrabant.
Teden dni kasneje (24. 7.) na Bled prihaja skupina Mercandonegro Orchestra (Kuba, Peru, Brazilija), ki bo nastopila na
Plesnem vikendu.
Udarni del festivala bo potekal med 29. 7. in 9. 8.; začenja
ga atraktivna južnoafriška skupina Abavuki. V treh festivalskih
večerih na Blejskem gradu se bodo predstavili: poljska zasedba
Volosi (30. 7.), sardinski pevci tradicionalne glasbe Tenores di
Bitti in irski pevec Frankie Lane (31. 7.) ter Lotus Duo iz Vietnama in bluesman Big Daddy Wilson iz ZDA (1. 8.).
Udaren bo nastop domače Gorjanske godbe (3. 8.), prav tako
nastop skupine Calima iz Katalonije (7. 8.). Med zvenečimi imeni so letos zagotovo ženske glasbenice: Ester Rada iz Izraela (8.
8.), portugalska pevka Gisela João (9. 8.), irska pevka Cara Dillon
(4. 8.), Carmen Paris iz Španije (5. 8.), ženska zasedba Simangavole z otoka Reunion (6. 8.) in Josipa Lisac (2. 8.).
::Zavod za kulturo Bled

July 17 to
August 9, 2015
www.festival-okarina.si

SMAAL TOKK,
NECA FALK,
KONTRABANT,
ORQUESTA MERCADONEGRO,
ABAVUKI,
VOLOSI,
TENORES DI BITTI,
FRANKIE LANE,
LOTUS ENSEMBLE,
BIG DADDY WILSON,
JOSIPA LISAC,
GORJANSKA GODBA,
CARA DILLON,
CARMEN PARIS,
SIMANGAVOLE,
CALIMA,
ESTER RADA,
GISELA JOÃO

Umetniška razstava v skednju

Na Bohinjski Beli se bodo v mesecu juliju odprla vrata vsaj
200 let starega skednja. Le-ta je edini še originalno ohranjen
objekt nekdanje Štengarjeve kmetije. Njegova namembnost bo
tokrat kulturno obarvana.
Zavod_kulturo_Bled_203x132.indd
Tri umetnice v1samoorganizaciji pripravljajo razstavo z naslovom TUKAJ, ZDAJ IN VEČ 100 LET NAZAJ. Predstavile
se bodo Anja Bunderla, Saša Vrečko in Alenka Žolger. Anja je
že uveljavljena slikarka, čebelarka in univ.dipl. profesorica lik.
umetnosti, doma iz Podhoma. Alenka in Saša pa sta ljubiteljski
ustvarjalki z Bohinjske Bele. Alenka se tokrat prvič predstavlja z
oblikovanjem lesa in fotografijo, Saša pa že nekaj časa samostojno razstavlja svoje slike.
Na tokratni razstavi si boste lahko ogledali slike na platnu,
panjske končnice, poslikave na lesu, fotografije v unikatnih
okvirjih in starinske predmete. Glavno sporočilo dogodka je oživitev naše ljudske dediščine skozi sodobno umetnost. Vsa dela
združuje motivika starih obrti, poslikanih skrinj naših babic in
simbolov gorenjske krajine. V sodelovanju z Gorenjskim muzejem iz Kranja bo na razstavi možen ogled knjige Katalog poslikanega pohištva, ki se hkrati tematsko nanaša na izbor nekaterih
motivov obeh slikark.
Prav tako bo na voljo Anjina zbirka pesmi »Slika iz preteklosti: z okolš'no, Bled, prekrasen si«, ročno izdelana knjižica, ki
je nastala v sodelovanju z Grajsko tiskarno. Predstavljeni bodo
tudi prvi ročno izdelani spominki Bohinjske Bele, ki so rezultat
skupnega sodelovanja Alenke in Saše.
Razstava bo potekala od 16. 7. do 22. 7., vsak dan od 18. do
21. ure, razen nedelje. 19. 7. se namreč na vasi odvija Marjetin
sejem, zato bodo vrata skednja na nedeljo odprta od 14.00 do
17.30. V zgornjem delu vasi bo pri spominskem znamenju in
koritu označena pot do skednja (parkirišče je na voljo v starem
jedru vasi ali pri osnovni šoli). Lepo vabljeni vsi ljubitelji umetnosti, rokodelstva in vsega starega.
::Saša Vrečko
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Dežela ljudskih pravljic

Prva pomlad v Deželi ljudskih pravljic je bila še posebej vesela. Škrat Lesnik je vsako jutro v deželo slovenskega ljudskega
11. 06. 15
izročila, ki je bila prav vsak dan pravljično obsijana s soncem,
pripeljal gručo zvedavih otrok. Tam sta otroke iz slovenskih
vrtcev že čakala Divja baba in lovec na Zlatoroga. Ko so otroci
vstopili skozi časovni stroj, so se znašli na samem začetku sveta
ljudske domišljije. Slovenske ljudske pravljice so spoznavali tudi
vsi otroci vrtca Bled in podružnice Bohinjska bela, za kar gre
lepa zahvala ravnateljici Andreji Novšak.
Dežela ljudskih pravljic bo med poletnimi počitnicami odprta ob sredah od 16.30 ter nedeljah od 10.30. Obvezna je predhodna prijava na pravljicebled@gmail.com. Za večje skupine obratujemo po dogovoru, Divja baba in škrat pa za otroke pripravljata
tudi rojstnodnevne zabave.
::Lucija Vidic

11:21
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Okusi Bleda
na Blejskih dnevih

Blejski dnevi so tisti dnevi, ko se Bled
zašibi od turistov. Le-ti si v treh dneh, kolikor trajajo, pridejo ogledat, kako nastajajo
izdelki domače in umetnostne obrti, ter
prisluhnejo promenadnim koncertom.
Največ pa se jih seveda zbere na tradicionalno Blejsko noč, ko »zažarita« jezero
in grad. Prostovoljci v čolnih namreč na
jezersko gladino položijo okrog 15.000
lučk v jajčnih lupinah, ki jih tradicionalno
pripravlja domačin Andrej Vidic. Izdela
jih v nekaj mesecih, jajčne lupine pa mu
priskrbi slaščičarna Šmon na Bledu, kjer
jajca skrbno ločujejo. Te lučke razsvetlijo jezero in njegovo okolico, dodatno pa
Bled v nešteto barv odene nekajminutni
ognjemet.
Kulinariko na prireditvi bodo letos zasnovali blejski lokalni partnerji na osnovi
kulinaričnega vodiča, prof. dr. Janeza Bogataja, pod destinacijsko blagovno znamko Okusi Bleda. Namen povezovanja je
obuditev tradicionalne kulinarike, razširiti vedenje o tradicionalnih jedeh, pripravljenih in predstavljenih na sodoben
način, ter promocija.
Ustvarjalna ponudba, ki izvira iz bogastva lokalnih jedi, bo predstavljena na
Blejskih dnevih. Obiskovalcem prireditve
na Bledu bodo vse tri dni na voljo tradicionalne lokalne specialitete, pripravljene iz
svežih, sezonskih sestavin, predstavljene
na način ulične prehrane, posebno pozornost pa so pri predstavitvi namenili trajnostni komponenti.
V času Blejskih dni bo potekalo tudi
mednarodno pevsko tekmovanje za otroke, najstnike, mladino in odrasle, Blejski zlati mikrofon, v organizaciji Studia
Osminka.
::RP

Koledar prireditev
www.bled.si

datum

ura

lokacija

prireditev

Sobota, 27.6.

9:00 – 23:00

Selo pri Bledu

19. srečanje prebivalcev vasi Selo, Sela, Sele

19:00

Hostel Vila Viktorija

Otvoritev razstave slik Slikarske šole Brine Torkar

13:00

Parkirišče pred
hotelom Park

Razstava starodobnih avtomobilov

18:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Proslava ob 130-letnici PGD Bled in 130-letnici organiziranega gasilstva na Bledu

18:00

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Literarni večer: Giaconda Belli & Grupo
Sal Duo

18:00

Blejski grad

Otvoritev razstave slik Ejti Štih

20:30

Cerkev sv. Martina

20. Festival Bled 2015: Golden Classics, SOS

14:00

Zbor: Dom krajanov
Zasip

Pohod z Mežakle na Hom v organizaciji
Zveze borcev za vrednote NOB Zasip

16:00

Mini golf Bled

Mini golf turnir: Pozdrav poletju

17:00

Hom

Tovariško srečanje ob harmoniki in
partizanskih pesmih v organizaciji Zveze
borcev za vrednote NOB Zasip

18:00

Hostel Vila Viktorija

Glasbeno improviziranje na prostem

20:30

Festivalna dvorana

20. Festival Bled 2015: Večer s tamburaši
KUD Dobreč

7:00

Zbor: pred hotelom
Golf

17. Riklijev pohod na Stražo

19:00

Hotel Krim

Večerni plesni swing nastop

20:30

Hotel Ribno

Večerni plesni swing nastop

20:30

Grand Hotel Toplice

20. Festival Bled 2015: Marche miniature
Viennoise

6. - 10.7.

8:00 – 13:00

Blejski mladinski center

Kreativno - jezikovni tabor za otroke

6. - 11.7.

9:00 – 15:00

pred cerkvijo
sv. Martina na Bledu

Poletni oratorij Bled 2015 za vse
osnovnošolce

Sreda, 8.7.

20:30

Grand Hotel Toplice

20. Festival Bled 2015: East meets West

Četrtek, 9.7.

20:30

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

20. Festival Bled 2015: DO-RE-MI

po koncertu

Blejski grad

Opazovanje neba skozi teleskop: Luna,
Venera, Jupiter in Saturn

18:30

Hotel Ribno

Predavanje Marjana Videnška o zdravemu
življenju in postenju

20:00

Selo pri Bledu

Večer na vasi: folklorno-zabavna prireditev
v izvedbi KD Ribno

20:30

Grand Hotel Toplice

20. Festival Bled 2015: Resonances

ves dan

Nogometno igrišče na
Homu

Nogometni turnir na Homu

17:00 – 02:00

Veslaški center Bled

Nočna 10ka: tek okoli Blejskega jezera

18:00

Hotel Ribno

Zvočna kopel z gongi

20:30

Vila Bled

20. Festival Bled 2015: Angel voices

20:30

Grand Hotel Toplice

20. Festival Bled 2015: Večer Ruske glasbe
za klavirski trio

19:00

Hotel Krim

Večerni plesni swing nastop

20:30

Hotel Ribno

Večerni plesni swing nastop

20:30

Grand Hotel Toplice

20. Festival Bled 2015: The past - The present
- The future

Nedelja, 28.6.

Četrtek, 2.7.

Sobota, 4.7.

Nedelja, 5.7.

Petek, 10.7.

Sobota, 11.7.

Nedelja, 12.7.

Ponedeljek, 13.7.

Turizem I Prireditve
14. – 18.7.

pop.

Festivalna dvorana

Blejski zlati mikrofon 2015: 2. Mednarodno
pevsko tekmovanje za otroke, najstnike,
mladino in odrasle

Torek, 14.7.

20:30

Grand Hotel Toplice

20. Festival Bled 2015: Contrasts

Sreda, 15.7.

20:30

Belvedere

20. Festival Bled 2015: SLOJAZZ

Četrtek, 16.7.

20:30

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

20. Festival Bled 2015: Cello Atacca!

po koncertu

Blejski grad

Opazovanje neba skozi teleskop: Luna,
Venera, Jupiter in Saturn

17. – 19.7.

ves dan

Promenada

Okusi Bleda - Blejski dnevi 2015

Petek, 17.7.

ves dan

Sejem domače in umetnostne obrti ter
kulinarična ponudba Okusi Bleda

10:00 – 20:00

Šugla Fest - 1. Festival šole uličnega gledališča

16:00 – 18:00

Starodobni kolesarji

20:00

25. Okarina festival Bled 2015: Smaal Tokk,
Neca Falk, Kontraband

22:00

Laserska projekcija na Grajsko skalo

ves dan

Sejem domače in umetnostne obrti ter
kulinarična ponudba Okusi Bleda

16:00 – 18:00

Starodobni kolesarji

17:00

Otroški program Šugla fest

20:00

Koncert skupine Arrow in gala koncert
dobitnikov nagrad Blejski zlati mikrofon z
gosti, posebna gosta večera duo Maraaya

22:00

Lučke na jezeru

23:00

Ognjemet

ves dan

Sejem domače in umetnostne obrti ter
kulinarična ponudba Okusi Bleda

10:00

Koncert Godbe Gorje

10:00

3. poletno srečanje harmonikark in harmonikarjev ob Blejskem jezeru: skupen nastop harmonik
»Otoček sredi jezera« ter povorka sodelujočih

16:00 – 18:00

Starodobni kolesarji

17:00

Otroški program Šugla fest

18:00

Veselo po domače z ansamblom Slovenski
pozdravi

Sobota, 18.7.

Nedelja, 19.7.

Sobota, 18.7.

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Triglavska tržnica in spremljevalni program:
Občine Gorenjske se predstavijo - Bohinj

17:00

Hostel Vila Viktorija

Piknik v Hostlu Vila Viktorija

Nedelja, 19.7.

ves dan

Bohinjska Bela

Marjetin sejem na Bohinjski Beli

Četrtek, 23.7.

20:30

Blejski grad

Koncert Duo Furioso, Festival Akkordeon
Kärnten - Gorenjska

po koncertu

Blejski grad

Opazovanje neba skozi teleskop: Luna,
Venera, Jupiter in Saturn

17:00

Dežela ljudskih pravljic, Straža Bled

Vaške žene se predstavijo v Deželi ljudskih
pravljic: predstavitev Prgark (KUD Zasip)

20:30

Promenada

25. Okarina festival Bled 2015: Plesni vikend
– Mercadonegro orchestra, Kuba, Peru,
Brazilija

ves dan

Balinišče pred Gostilno
Kurej

Balinarski turnir

20:00

Promenada

Swinging Bled: Delavnica Lindy Hop za
začetnike

21:00

Promenada

Swinging Bled: Plesni večer ob glasbi
banda Six to go

19:00

Blejski grad

Swinging Bled: Plesni večer

19:00

Hotel Krim

Večerni plesni swing nastop

Petek, 24.7.

Sobota, 25.7.

Nedelja, 26.7.

Harmonike ob Blejskem jezeru - povabilo prostovoljcem
in zahvala pokroviteljem
Največje slovensko srečanje harmonikaric in harmonikarjev se približuje. V
nedeljo, 19. 7., bo na Bledu Avsenikova
skladba ''Otoček sredi jezera'' ponovno
zadonela iz številnih harmonik. Za to priložnost ponovno potrebujemo večje število prostovoljcev, ki bi po svojih močeh
prispevali k lažji in boljši izvedbi tega dogodka. Za vsakega se najde primerna vloga, ne glede na starost in spol. V zahvalo
boste prejeli bon za malico in pijačo skupine Laško ter promocijsko majico. Več
informacij na telefon 051-30-60-89 ali
na harmonike.bled@gmail.com. Člane
posameznih društev bomo tako kot lani
nagradili pri prijavah na nekatere razpise.
Vnaprej hvala za vašo pomoč.
Ob tej priložnosti pa že vnaprej zahvala tudi vsem pokroviteljem, mnogi
nam že tretje leto zapored stojite ob strani. Z vašo pomočjo več sto harmonikark
in harmonikarjev ter številni obiskovalci
doživijo Bled kot harmonikarski praznik.
Vsi pokrovitelji so našteti na www.harmonike-bled.si.
::Toni Mežan, podžupan
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Arnold Rikli vabi nazaj k naravi, da z zdravilnimi terapijami vas ozdravi!
Prvi korak intenzivnega turizma na
Bledu je naredil leta 1855 Arnold Rikli po
rodu Švicar. Pred 150 leti je na Bledu ustanovil ''Naravni zdravilni zavod'', ki je predstavljal svojevrstno metodo zdravljenja z
motom:"Voda seveda koristi, še več zrak in
največ svetloba.'' Njegovi načini zdravljenja so še kako aktualni v današnjih dneh.
Vabimo vas na pohod po Riklijevih
poteh - prvo nedeljo v juliju, z zborom ob
7. uri pred Hotelom Golf na Bledu. Od
tam se bomo odpravili na zračne, sončne in vodne kopeli, kot ji je priporočal in
gojil Arnold Rikli. Ta dan bomo preživeli
skupaj v naravi, turisti in krajani, zdravo
ob zabavi in prijetnem druženju, ob kulinariki, ki jo je priporočal Arnold Rikli.
Predlagamo, da vzamete s seboj brisačo, kopalke in nahrbtnik! Ob 7h se bomo
zbrali pred Hotelom Golf, od koder se
bomo po trim stezi odpravili na Stražo.
Tam bodo zračne in sončne kopeli, ob
9h zajtrk, ob 10h pa v Zako, kjer bodo
ponovno zračne in vodne kopeli. Pot nas
bo potem vodila na Osjnico, kosilo pa nas
bo čakalo ob vrnitvi v Zako, kjer bomo zaključili z zabavnimi igrami.
::Turizem Bled

Kratke novičke
Sportine Turizma
Obnovljeni fasadi Hotela
Krim in Hostla Vila Viktorija
Letos smo v Sportina Turizmu nadaljevali z lani začetimi obnovitvenimi deli
v Vili Prešeren in hotelih Ribno, Krim in
hostlu Viktorija. Dela letos zaključujemo
z obnovami fasad Hotela Krim ter Hostla
Vila Viktorija.

Otvoritev poletne turistične
sezone s Sportino Turizem
14. junija je potekala že tradicionalna
otvoritev poletne sezone, kjer smo predstavljali Sportino Turizem ter Klub Sportine Turizma, ki je že v maju praznoval
prvi rojstni dan in še dodatno razvajali vse
člane, ki so lahko dobili domači jabolčni
zavitek in osvežilni koktejl, otroke pa so
zabavali naši animatorji. Barmani so prav
za to priložnost pripravili pet odličnih poletnih koktejlov, na terasi Vile Prešeren je
vse obiskovalce zabavala glasbena skupina ter za konec še swing plesni nastop.

Kuhinja pri stricu Bojanu
Novost v Hotelu Krim je Kuhinja pri
stricu Bojanu, ki se je odprla v juniju in
bo nudila odlične zajtrke ter jedi pestre
slovenske kuhinje. Notranjost krasijo stare fotografije Bleda.
::Manca Dežman, Sportina Turizem

Nedelja, 26.7.

20:30

Hotel Ribno

Večerni plesni swing nastop

29.7. – 2.8.

ves dan

Golf igrišče Bled

42. Tradicionalni teden golfa

Sreda, 29.7.

20:30

Promenada

25. Okarina festival Bled 2015: Abavuku,
Južna Afrika

Četrtek, 30.7.

20:30

Blejski grad

25. Okarina festival Bled 2015: Volosi,
Poljska in Nando, Festival Akkordeon
Kärnten - Gorenjska

Petek, 31.7.

20:30

Blejski grad

25. Okarina festival Bled 2015: Tenores di Bitti, Sardinija; Frankie Lane & Paul Kelly, Irska

17:00

Blejski grad

Predstava Ženin: baročna upodobitev KDIS
viteza Gašperja Lambergarja

19:00 – 21:00

Hotel Krim

Slovenska večerja ob zvokih harmonike

16:30

Straža Bled

Dežela ljudskih pravljic

20:00 – 23:00

Restavracija Panorama

Slovenski kulinarični večer z narodnozabavnim ansamblom

17:00

Blejski grad

Predstava Kraljevi meč: srednjeveška upodobitev KDIS viteza Gašperja Lambergarja

19:00 – 21:00

Hotel Krim

Grajska večerja ob svečah

20:00 – 23:00

Restavracija Panorama

Večeri zimzelenih melodij v klasični preobleki

Vsak petek,
soboto in nedeljo

10:00 – 20:00

Zdraviliški park

Sejem domače in umetnostne obrti

Vsak petek

11:00

Hostel Vila Viktorija

Fit Friday v hostlu Vila Viktorija

19:00

Terasa hotela Ribno

Glasbeni večer

20:00 – 22:00

Terasa Kavarne Park

Akustični glasbeni večeri z mednarodnimi
glasbenimi izvajalci

20:30 – 23:00

Restavracija Panorama

Tradicionalni slovenski večeri z nastopom
folklorne skupine

9:00

Zbor: Bar Jezero,
Grand Hotel Toplice

Riklijev tekaški krog

20:00 – 23:00

Terasa Kavarne Park

Pop, soul, jazz & swing glasbeni večeri

20:00 – 23:00

Restavracija Panorama

Romantični kitarski in akustični večeri

BMC, Olimpijski trg

''Barbota'' - barvna sobota

9:00

Hostel Vila Viktorija

Detox Sunday, zdravo prebujanje v Hostlu
Vila Viktorija

10:30

Straža Bled

Dežela ljudskih pravljic

15:30 – 19:00

Terasa Kavarne Park

Sladki popoldnevi ob kitarski glasbi

17:00 – 21:00

Restavracija Panorama

Nedeljski popoldnevi in večeri ob zvokih citer

22.6. – 31.8.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Razstava Vezenine Bled: čipke in vezenine
iz zbirke Gorenjskega muzeja

24.6. – 6.9.

8:00 – 18:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Razstava Miti in legende Zlatorogovega
kraljestva

27.6. – 1.8.

v del. času

Hostel Vila Viktorija

Razstava slikarske šole Brine Torkar

29.6. – 30.9.

ves dan

Blejski otok

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

2.7 – 31.7.

8:00 - 21:00

Galerija Stolp, Blejski
grad

Razstava slik Ejti Štih

4.7. – 5.7.

ves dan

Dom krajanov Zasip

Razstava Zveze borcev za vrednote NOB
Zasip: Osvoboditev Bleda

19.7. – 30.9.

ves dan

Bohinjska Bela, ob
glavni cesti od vaškega
jedra do šole

Razstava fotografij na Bohinjski Beli

TEDENSKI PROGRAM PRIREDITEV:
Vsak torek

Vsako sredo

Vsak četrtek

Vsako soboto

Vsako soboto
18.7. – 15.8.
Vsako nedeljo

RAZSTAVE:

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

Kultura

Dejavnost Folklornega društva Bled

Fotografski tečaj na Bohinjski Beli

Člani FD Bled smo dne 23. 5. 2015 organizirali piknik. Prostor nam je na svoji prelepi domačiji na Spodnji Dobravi ponudil
naš harmonikar Miro Albinini. Za zabavo sta poskrbela DUO
Nota in harmonikar Miro. Z dobrotami z žara in domačim pecivom, ki so ga pripravile naše žene, je bil uspeh piknika popoln.
Zabavali smo se od zgodnjih dopoldanskih pa tja do poznih večernih ur, pa bi se še, vendar smo se morali posloviti in pripraviti
za nastop, ki smo ga imeli naslednji dan v Italiji.
S strani narodnih parkov Julijsko predgorje smo bili pod
okriljem Triglavskega narodnega parka vabljeni na srečanje parkov alpskega loka v Venzone/Pušjo vas v Italiji.
Tako smo se v nedeljo, 24 .5. 2015, ob 9. uri zjutraj z avtobusom odpeljali na pot. Ta nas je vodila preko mejnega prehoda
Rateče, mimo Trbiža skozi Kanalsko dolino, pod planino Montesanto, ki jo Slovenci poznamo kot romarsko svetišče Sv. Višarje,
in naprej do Pušje vasi – Venzone.
Pušja vas je vas z okoli 2200 prebivalci v italijanski deželi
Furlanija-Julijska krajina. Leži ob vznožju Karnijskih Predalp in
vzdolž reke Tilment.
V srednjem veku je bila vas križišče pomembnih trgovskih
poti. Da bi vasi zagotovili čim boljšo obrambo, so leta 1258 okoli nje zgradili dvojno obzidje v dolžini 1300 metrov, obogateno
s kar 16-imi stolpi. Je prava mojstrovina srednjeveške vojaške
gradnje in edinstvena v vsej Furlaniji. Leta 1351 je mestece Venzone postalo del Avstrije, skupaj z vso Furlanijo. Po letu 1420 je
spadalo pod Beneško republiko. Po obdobju ponovne avstrijske
oblasti leta 1866 pa pod novonastalo Kraljevino Italijo.
Leta 1976 je bil v Furlaniji močan potres, ki je popolnoma
uničil mesto. Furlanski prebivalci so mestece na novo zgradili
ob upoštevanju vseh srednjeveških slogovnih značilnosti.
V Venzonu že 13. leto zapored poteka Festival kulture in prijateljstva narodnih parkov z območja vzhodnih Alp.
Festival se je odvijal na glavnem trgu ob mestni hiši. Oba sta
zgrajena v gotsko-beneškem slogu.
Nastopati v takem kraju je še posebno doživetje. FD Bled se
je predstavilo z gorenjskimi ljudskimi plesi. Poleg nas so nastopali še folklorna skupina iz Rezije, folklorna skupina iz Delnic
na Hrvaškem in drugih bližnjih dežel.
V plesu in druženju smo se povezali z gosti ter drugimi nastopajočimi in stkali nove prijateljske vezi.
Proti večeru smo se kar težko poslovili od mesta in novih
prijateljev. Bilo je lepo. Z veseljem se bomo še vrnili, če nas bodo
le povabili. A ta čas imamo pred sabo še kar nekaj doživetij. Že
konec meseca junija na povabilo Slovenske izseljenske matice in
Slovenskega društva v Banja Luki potujemo na tridnevno gostovanje v Slatino pri Banja Luki. V mesecu juliju zopet gostujemo
v Italiji, v kraju Moggio, v avgustu pa na Libuškem žegnanju na
avstrijskem Koroškem. Vmes pa se redno udeležujemo vaj in
nastopamo po Bledu in okolici.
::FD Bled

Turistično društvo Bohinjska Bela je konec aprila organiziralo tečaj fotografiranja in sicer pod mentorstvom in vodstvom
Aleša Zdešarja, priznanega fotografa iz Kranja.
Tečaja se je udeležilo 8 ljubiteljskih fotografov, ki smo se
prvi dan spoznavali predvsem s teorijo aparatov in z različnimi
procesi fotografiranja. Tečaj je potekal v prostorih osnovne šole.
Drugi dan je bil praktičen, saj smo se udeleženci podali v naravo in teorijo fotografiranja skušali preliti v prakso. Zadnji dan
je sledila analiza in fotografiranje naše vasi z dveh razglednih
točk. Udeleženci smo se naučili veliko, mentor pa nam je odprl vrata v neskončen svet fotografije. Poudaril je tudi poseben
pomen fotografije pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine
in prispevek domačemu kraju z okolico. Za predano znanje in
prijateljski pristop smo se mu zahvalili s simboličnim darilom,
ročno izdelanim lesenim spominkom Bohinjske Bele.
Fotografije bodo razstavljene na prireditvi Marjetinega sejma, kjer si jih boste lahko ogledali.
Vljudno vabljeni!		
::TD Bohinjska Bela

Zaključni nastop glasbenega centra
DO RE MI

Učenci Glasbenega centra DO RE MI in njihovi mentorji so
tudi ob koncu tega šolskega leta pripravili zaključni nastop. Nastop je bil v soboto, 13. junija 2015, ob 18. uri v Festivalni dvorani
Bled. Nastopili so vsi učenci Glasbenega centra DO RE MI, od
najmlajših, ki obiskujejo glasbeno uvajanje, do starejših, ki se
učijo različnih instrumentov, in tudi učenci s posebnimi potrebami, ki so še posebej navdušili. Nastopil je tudi šolski orkester.
Ravnateljica centra, Nuša Piber, je podelila priznanja učencem, ki so v šolskem letu 2014/2015 dosegli uspehe na regijskih
in državnih tekmovanjih. Priznanja so prejele Nika F. za zlato
priznanje na regijskem tekmovanju in zlato plaketo na državnem tekmovanju iz solfeggia, Lana O. za bronasto priznanje na
regijskem tekmovanju iz solfeggia in bronasto plaketo iz državnega tekmovanja iz violine, Vita P. za bronasto nagrado na 5.
mednarodnem koroškem klavirskem tekmovanju ter Karlina P.
za srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz solfeggia.
Kot je že v navadi, pa so tudi letos okronali kralje in kraljice
solfeggia posameznega razreda. Kraljica 1. razreda je tako postala Katja C., kralj 2. razreda je postal Jan B., kraljica 3. razreda je
postala Vita P., kraljica 4. razreda je Neža A., 5. razreda Ema R.,
kraljica 6. razreda je postala Nika U., za kraljico 7. razreda pa so
okronali Niko F. Posebno nagrado pa je prejel kralj 5. razreda,
Nal F. Ravnateljica je posebno izpostavila 5. razred kot primer
uspešne intergracije učencev z učenci s posebnimi potrebami.
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Vpis v šolskem letu 2015/2016

V Glasbenem centru DO RE MI vabimo k vpisu nove člane, ki si želite pridobiti glasbeno znanje. Vpisujemo v naslednje
programe: nauk o glasbi in solfeggio po Edgarju Willemsu, Glasbeno uvajanje, klavir, violina, violončelo, kljunasta flavta, flavta,
klarinet, saksofon, trobenta, pozavna, kitara, tolkala, otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor. Za več informacij nas pokličite
na telefon: 040 299 183 ali pa nam pišite na mail: doremi.bled@
gmal.com.
::Špela Globočnik, DO RE MI

Kultura je v Zasipu doma

Kulturno-umetniško društvo Zasip letos piše častitljivo 90letnico neprekinjenega delovanja. Vsaka skupina na svojem področju dela dobro.
Otroška dramska skupina pod različnimi imeni kot sekcija
deluje že 25 let. Najprej jo je vodila Bojana Pipan, ki je več kot
deset let pripravljala proslave ob praznikih. Skupina se je kmalu pomladila in razširila. Tako danes Navihančki pod vodstvom
Mete Vodnjov plešejo otroške in ljudske plese, pojejo slovenske
ljudske pesmi, dramatizirajo, improvizirajo, ustvarjajo z gibom,
kujejo rime, obujajo stare običaje in igre.

Zaključek šolskega leta na
podružnici Bohinjska Bela

Učenci Podružnice Bohinjska Bela smo se tokrat na zaključni izlet odpravili na raziskovanje Gozdne učni poti v Radovljici.
Na poti zaznavanja in občutenja gozda so nas spremljali topli
sončni žarki. Naravo imamo zelo radi, zato smo upoštevali gozdni bonton. Izvedeli smo veliko zanimivega o živalskem svetu,
drevesnih vrstah, koristi gozda, ekologiji, zdravju gozda in z veseljem smo srkali znanje. Najbolj pa smo se razveselili sladkih
gozdnih jagod. Na poti nazaj smo se ustavili še v športnem parku in se posladkali s sladoledom. Seveda pa se ob koncu šolskega
leta spomnimo tudi na starše. Zanje so učenci pripravili Pokaži,
kaj znaš. Predstavili so se s svojimi nastopi, ki so jih pripravili
čisto sami. Vemo, da so naši učenci nadarjeni in marsikaj znajo,
a so nas njihovi nastopi na to ponovno spomnili. Bili so odlični!
Slovo od šolskega leta je bilo prijetno. Odhajamo na počitnice,
da si naberemo novih moči za izzive, ki nam jih bo prineslo naslednje šolsko leto.
::Urša Beber, Podružnica Bohinjska Bela

Tek miru na Bohinjski Beli

Malo starejši in malo manj navihani otroci iz Zasipa nastopajo v skupini Mladi Prgarji. Pri slednjih uprizoritve kratkih skečev niso edina vrlina. Prav vsi sodelujejo tudi kot prostovoljci pri
Krajevni organizaciji Rdečega Križa.
Pravijo, da na mladih svet stoji. Že Shakespeare pa je v svoji
igri »Kakor vam drago« dejal, da je »Ves svet oder in vsi možje
in žene zgolj igralci«. Kulturno-umetniško društvo že četrt stoletja pod vodstvom dveh mentoric prek kulturnih dobrin otrokom
privzgaja splošne vrednote, pogum in voljo do sodelovanja. To so
odlične popotnice za življenje, pa še zabavamo se ob tem.
25. maja se je podmladek Kulturno-umetniškega društva predstavil z igralno-plesno predstavo Godci in s kratkim skečem V krčmi.
::Peter Zupan, predsednik KD Zasip

V torek, 9. junija, smo na Bohinjski Beli sprejeli tekače svetovnega štafetnega teka za mir. Tek poteka po vseh celinah in povezuje ljudi v želji po harmoniji in prijateljstvu. Otroci iz vrtca in
šole smo tekače pričakali pred šolo. Pritekli so s plamenico in jo
v krogu podali tudi nam. Povedali so nam tudi sporočilo teka in
nam zapeli pesem Teka miru. Še posebej zanimivo pa je bilo, ko
so se tekači predstavili v svojih jezikih. Bili so iz Italije, Nemčije,
Anglije, Kolumbije in iz Slovenije. Tudi mi smo jim v zahvalo,
da so nas obiskali, zapeli pesmici. Dobili smo tudi certifikat Teka
miru. Tako je sporočilo o miru in prijateljstvu zaokrožilo med
nami in potovalo iz srca v srce.
::Nataša Klinar, Podružnica Bohinjska Bela

Mladi

Naj medi!
Čebelarski pozdrav pošiljamo vsem čebelarjem, ljubiteljem
čebelarstva, predvsem pa našima mentorjema čebelarskega
krožka na POŠ Ribno, Danijeli in Blažu Ambrožiču. Mentorja sta nam gostoljubno odprla svoj čebelnjak na Selu pri Bledu.
Skozi vse šolsko leto smo se veselili srede in druženja z njima.
Svoje bogato teoretično in praktično znanje sta zavzeto in prizadevno delila med nas, vedoželjne mlade čebelarje, ki smo še
posebno uživali pri delu v čebelnjaku in ob njem. Le enkrat samkrat je čebela pičila drugošolko Živo, ki pa je za junaško držo
prejela kozarček medu, drugače pa so bile njune čebele do nas
strpne, kot da so čutile, da smo radovedni in se želimo učiti ter
spoznati njihovo delo in poslanstvo. Veliko smo se naučili in
postorili skupaj z mentorjema. Spoznali smo delo čebelarja in
ugotovili, da je čebelarjenje zelo zanimivo, odgovorno in zahtevno. Pri delu čebelar potrebuje veliko znanja, ročnih spretnosti,
dobre volje, spoštovanja in ljubezni do čebel in narave.
Zadovoljni se odpravljamo na poletne počitnice, hkrati pa se
že veselimo poučnih čebelarskih druženj z našima mentorjema
v prihodnjem šolskem letu.
::Mladi čebelarji s POŠ Ribno

Ekskurzija v Bruselj in Strasburg

Mozaik, ki smo ga 9 let sestavljali učenke in učenci 9. b razreda skupaj z našimi učiteljicami in učitelji, se je zaključil z
ekskurzijo v Bruselj in Strasburg. Ni bilo povsem jasno, ali si
bomo ekskurzijo, ki smo jo načrtovali od začetka leta, v resnici
tudi zaslužili, a starši in razredničarka Meta Pazlar so se na koncu odločili, da si zaslužimo nagrado. Za dosedanje naprezanje in
popotnico na novih šolskih poteh.
Na pot proti Bruslju – poleg Mete Pazlar nas je spremljala
tudi nekdanja razredničarka Petra Dermota – smo se odpravili v
soboto, 25. aprila. Po celonočni vožnji smo se zjutraj, vsi krmežljavi, saj nihče na avtobusu ni kaj prida spal, znašli pred vrati
zabaviščnega parka Walibi. Tam smo si dali duška v celodnevnem
preskušanju toboganov, vrtiljakov, prostih padanj itd. Tako močno, da so nekateri skoraj omagali od slabosti!:)Prenočili smo v hostlu, naslednji dan pa odšli na ogled znamenitosti. Ogledali smo si
stavbe Evropske komisije in Evropskega parlamenta, Grand Place,
znameniti kipec Manneken Pis, Atomium, Mini-Europe, Oceade,
... V poznih večernih urah smo prispeli v Strasbourg.
V torek smo obiskali Evropski parlament in se srečali z
evropskim poslancem Francem Bogovičem. Nato pa smo se odpravili na ogled mestnih znamenitosti: katedrale Notre Dame,
zgodovinskega jedra Strasbourga Grande Île. In že smo zaključili naše druženje in odšli na pot proti domu, kamor smo prispeli
v zgodnjih jutranjih urah.
Ekskurzija je bila res lep zaključek letošnjega, zadnjega
osnovnošolskega leta.
::Gaber Polajnar, 9. b.

Zeliščni festival v Vrtcu Bled
V sredo, 10. junija, smo v Vrtcu Bled z otroki skupin Slončki
in Metulji pripravili 2. zeliščni festival. Zeliščni festival je zaključek našega celoletnega projekta spoznavanja zelišč.
Za obiskovalce smo pripravili različne delavnice, na katerih
so si lahko pripravili svojo zeliščno sol, naslikali zelišča, izdelovali lampijone, spoznavali imena zelišč, zelišča tipali in si jih
ogledovali.
Poskrbeli smo tudi za kulinariko. V »zeliščni kuhni« so gostje lahko pokusili različne dobrote iz zelišč (namazi, peciva, pijače, ...), ki smo jih pripravili skupaj z otroki.
Na prireditvi sta obe skupini vrtca uprizorili igrico Metulji na
travniku, katero so si ogledali otroci Vrtca Bled, nekaj razredov
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled in OŠ Antona Janše iz Radovljice. Festival so obiskali tudi župan Janez Fajfar in vodstveni
delavci vrtca iz Škofje Loke.

V prostorih vrtca smo imeli postavljeno tudi razstavo, kjer
so si gostje lahko ogledali plakate, kozmetične izdelke iz zelišč,
knjižice in glinene izdelke, ki so nastajali skozi celotno šolsko
leto. Del naše razstave smo v mesecu juniju postavili na ogled v
Knjižnici Blaža Kumerdeja Bled.
Upamo, da se bo festival ohranil, da bodo otroci še naprej
lahko oživljali stara znanja o zeliščih.
::Nadja Lebar in Nina Morgan, Vrtec Bled
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90 letnica Pavle Pristavec
Člani občinskega odbora RK Bled so skupaj s podžupanom
Občine Bled, Tonijem Mežanom, obiskali 90-letno gospo Pavlo
Pristavec. Rojena je bila v Tupaličah, kmalu za tem se je kot majhen otrok preselila na Bled, kjer je v teh dneh praznovala visok
osebni jubilej.
Med drugo svetovno vojno je bila skupaj s starši zaprta v Begunjah, Ravensbrücku in v taborišču Dachau. Kmalu po prihodu
v taborišče Ravensbrück so ju z mamo ločili od očeta. Ob kapitulaciji sta z mamo peš prišli iz taborišča Dachau. Očeta žal nista
nikoli več videli.

Po vojni se je posvetila gostinstvu. Kot slaščičarka je svojo
poklicno pot pričela v gostinski šoli v Ljubljani. V Grand hotelu Toplice je dobila svojo prvo zaposlitev, tam se je spoznala z
Mirkom Pristavcem, se poročila in skupaj z njim nadaljevala
gostinsko pot.
1947 se jima je rodila hči Mirica. Leta 1954 je družino vodila
pot v avstrijski Bad Gastein in potem še v Zell am See, kjer je
mož Mirko dobil službo.
Po dobrem letu službovanja v Avstriji se je mlada družina vrnila na Bled, kjer sta skupaj z možem obnovila takratno gostišče
pri Zrincu, današnje gostišče Murka, čez nekaj let pa še gostišče
Mlino. Tam je Pavla leta 1963 povila sina Boštjana.
Od leta 1964 sta zakonca Pristavec skupaj s hčerko Miro vodila kamp Šobec, pozimi pa so pomagali pri oživitvi lokalov v
tržiški Deteljici, v Ski hotelu na Voglu ter v Kranjski gori v hotelu
Bor. V zadnjem obdobju poklicne kariere je družina delovala v
gostišču na letališču v Lescah. V tistem obdobju je Pavla po bolezni moža postala vdova. Takrat se je tudi upokojila.
Še vedno jo zanima vse, kar je povezano s turizmom in gostinstvom. Pavla živi na Bledu pri sinu Boštjanu, kjer s hčerko
Miro skrbita zanjo. Ima 5 vnukov in 4 pravnuke.
::RK Bled

Ponovna priglasitev osebnega
dopolnilnega dela - zaključuje se
prehodno obdobje
S 30. 6. 2015 se zaključuje prehodno obdobje za vse izvajalce, ki ste imeli osebno dopolnilno delo priglašeno pred 1. 1. 2015
po starih predpisih.
Če želite opravljati osebno dopolnilno delo še naprej, lahko ponovno priglasite opravljanje osebnega dopolnilnega dela v skladu z
novo zakonodajo na Upravni enoti Radovljica ves poslovni čas. Za
dodatne informacije nas lahko pokličete na tel.: 04 537 16 26, oziroma nas kontaktirate na e-mail: ue.radovljica@gov.si.
::mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica

Odbojkarska sezona kronana še z
dvema naslovoma državnih prvakinj
Po uspešnem povratku združene ženske članske odbojkarske ekipe Zgornja Gorenjska v prvo državno odbojkarsko ligo
sta uspeh nedavno nadgradili še dve ekipi v mlajših kategorijah. V kategoriji starejših deklic in v kategoriji kadetinj sta si
tako združeni ekipi Mladi Jesenice, ki jih sestavljajo igralke iz
blejskega, jeseniškega in žirovniškega kluba pod vodstvom Bojane Kecojević (deklice) in Iztoka Kšele (kadetinje), obe nedavno
priigrali naslova državnih prvakinj. Oba trenerja sta del strokovnega kadra pri OK Bled. Uspešno delo v mladih kategorijah so
dopolnile mlade Blejke v kategoriji mini in enako male odbojke
z osvojitvijo 9. mesta v državnem prvenstvu, Jeseničanke pa s 7.
mestom v kategoriji mini odbojke.
Gorenjska bo v prihajajoči sezoni imela svoja predstavnika v
članski konkurenci tako v ženski kot v moški prvi državni ligi,
saj je napredovanje iz 2. DOL z letošnjimi odličnimi nastopi
uspelo tudi moški ekipi Žirovnice. Združeni zgornjegorenjski
odbojki je tako letos poleg ACH Volleya (ki jih nekako še vedno
štejemo tudi za svoje) edini uspelo osvojiti dva državna naslova
v vseh možnih kategorijah.
Selekcija starejših deklic je na finalnem turnirju konec maja
v Zabreznici v polfinalu najprej premagala ekipo Formisa iz
Hoč, v finalnem obračunu pa še ljubljansko ekipo Vital in se
tako nad pričakovanji zasluženo veselila državnega naslova. Ekipa je že lani z uvrstitvijo med najboljše štiri v državi dokazala,
da gre za nadarjeno generacijo. »Cilji trenerja so zmeraj najvišji,
toda nerealno je bilo pred sezono gledati najvišje, zato sem se
odločila, da ekipe ne obremenjujem z visoko uvrstitvijo. Želela
sem si, da dekleta motivirano in pridno trenirajo ter da se vedno
osredotočamo zgolj na naslednjo tekmo. Vztrajala sem, da gremo korak za korakom, saj sem vedela, da če bomo iznajdljive,
vztrajne in usmerjene zgolj k vsakemu naslednjemu izbranemu
cilju, lahko s srčno voljo naredimo nekaj velikega,« je po osvojenem naslovu povedala Bojana Kecojević, ki že peto leto uspešno
vzgaja mlade odbojkarice na Bledu.
Sezona je bila dolga in naporna, na poti do uspeha pa je ekipa doživela tako padce kot tudi vzpone. »Ekipa je zorela čez sezono in dozorela v ravno pravem trenutku. Iz tekme v tekmo so
dekleta igrala vse bolje. Z vsako zmago je bilo več volje, želje in
ambicij, toda tudi vsak poraz nam je bil spodbuda za vztrajno
pot naprej do končnega uspeha,« je še dodala trenerka.
Velja omeniti, da so mlade Gorenjke naslov osvojile v najbolj
množičnem uradnem tekmovanju, ki je letos potekalo pod okriljem Odbojkarske zveze Slovenije, saj je v tej kategoriji starejših
deklic nastopilo kar 69 ekip iz Slovenije. Državne prvakinje v
kategoriji starejših deklic so postale: Nika Bukovec, Ema Burja,
Humerca Petra, Humerca Zoja (kapetan), Jerala Alja, Langus
Hana, Neja Lenček, Noč Klavdija, Anja Zorman in trenerka Bojana Kecojević.
Podobno zgodbo so preko sezone ustvarile tudi združene kadetinje, ki so se večinoma preko sezone kalile v ekipi Zgornja
Gorenjska v 2. DOL pod vodstvom Iztoka Kšele, ki je kadetinje
vodil tudi na polfinalnem in finalnem turnirju. V tej ekipi igrata
Blejki Alja Jerala, ki je bila na finalnem turnirju deklic razglašena za najboljšo igralko, in kapetanka Pia Blažič, ki je enak naslov
dosegla na finalnem turnirju kadetinj, kjer so naša združena dekleta prav tako osvojila državni naslov. Pia je seveda tudi državna
reprezentantka pri kadetinjah, Alja pa bo nedvomno prav kmalu. V ekipi je nastopala tudi Blejka Eva Valant.
V OK Bled še enkrat čestitamo in se zahvaljujemo vsem udeleženim in zaslužnim za izjemne uspehe, tako dekletom, njihovim staršem in vsemu trenerskemu in strokovnemu kadru (tudi
drugih selekcij, ki so prav tako prispevali svoj delež). In pa se-

Šport
veda največja zahvala vsem zvestim sponzorjem in donatorjem, brez katerih vseh
teh zgodb sploh ne bi bilo. Vedno znova
se potrjuje, da tudi v težkih časih lahko
napreduješ in na koncu zmaguješ samo z
organiziranim, motiviranim in predanim
delom preko cele sezone.
Obžalujemo samo to, da uspehov blejski ljubitelji ne moremo več spremljati v
domači dvorani, saj ta ne zadostuje več
osnovnim pogojem niti za končne prireditve v teh mladih kategorijah.
::Samo Zupan in Gregor Humerca

Skrito poželenje, ta čudovita igra ...
Trije slovenski mojstri mini golf palice in žogic zastopajo
barve avstrijskih klubov v tamkajšnji zelo atraktivni in kakovostni ligi, ki velja za eno močnejših v Evropi, saj se v njej meri
približno 1000 tekmovalk in tekmovalcev v desetih kategorijah
(šolarke in šolarji, mladinke in mladinci, veteranke in veterani,
seniorke in seniorji, članice in člani).
Nenazadnje, Avstrija je že dolga desetletja prava svetovna
mini golf velesila, kar potrjujejo številne medalje z vsakoletnih
svetovnih in evropskih prvenstev. Danilo Pavšič tekmuje za dunajski WAT 21, Jani Jensterle in Sergej Učakar pa za celovški 1.
KMGC. Vsi trije so tudi člani blejskega društva, ki letos praznuje
15-letnico delovanja. Za njimi je prva tretjina naporne aktualne
sezone, še naprej pa nas razveseljujejo s presežki. Zaradi službenih in ostalih obveznosti nastopajo sicer le na nekaterih turnirjih, a se lahko pohvalijo z vidnimi uvrstitvami.
Danilo je na deželnem prvenstvu Dunaja, ki je že končano, v
skupnem seštevku med posamezniki zasedel 4. mesto in zmagal
z ekipo, bil drugi v Pernitzu na najstarejšem turnirju v severni
soseščini in četrti na 51. pokalu Vrbskega jezera. Janija se je letos
pod Karavankami prijel vzdevek »večno drugi«, saj je nanizal
kar sedem uvrstitev na oder za zmagovalce, a na najvišjo se mu
žal še ni posrečilo poskočiti. Sergej velja za nespornega kralja
Koroške. Na šestih od skupno osmih postaj deželnega prvenstva
je nanizal pet brezhibnih zmag, slavil na zveznem prvenstvu
Union med posamezniki in z ekipo, s tem obranil naslova izpred štirih let, zasedel 5. mesto v Knittelfeldu in bil drugi z ekipo
v Keutschachu. Hodiško igrišče v neposredni bližini Celovca je
zares postalo njegova »ordinacija« in drugi dom. Na osmih štirikrožnih maratonih na tej napravi je od aprila do junija dosegel
neverjetnih 449 »hole in one« udarcev, ki se jih je v mini golf
žargonu prijelo ime »as«.
Za tiste, ki vsaj malo poznate pravila, naj omenimo, da je par
osmih štirikrožnih turnirjev 576, kar Učakarjevemu dosežku le
še dodaja težo izjemnega. Gre za miniaturni golf, standard 2,
kjer so igrišča precej krajša od blejskega, a zaradi tega prav nič
lažja. Kaj pomenijo vsi ti vzpodbudni rezultati, pa bo pokazalo nadaljevanje turneje, ki bo naše ase poneslo v najrazličnejše
mini golf sredine širom sosednje države, ko se bo v vsej svoji
težavnosti, a tudi nesporni privlačnosti in sijaju razvila druga
tretjina sezone te zabavne, zahtevne in privlačne miselne igre po
imenu mini golf.
Držimo pesti!
::Mini golf zveza Slovenije

101 trajnica ob jubileju in za lepši
jutri
Športno društvo Mini golf Bled, ki na najstarejšem slovenskem mini golf igrišču vsako leto prireja različna tekmovanja
in družabne prireditve, je ob okroglem jubileju svojega dolgoletnega predsednika, prve palice blejskega in celovškega kluba,
poskbelo za parkovno ureditev na tem cenjenem blejskem športno-rekreativnem objektu. Člani društva so tokrat pljunili v dlani na drugačen način in se pomerili z zelenjem, cvetjem in grmovnicami. Rezultat dvodnevnega »tekmovanja« je stoena nova
trajnica ob osemnajstih igralnih poljih različnih težavnostnih
stopenj. Sajenja, razvažanja sveže prsti, okopavanja in zalivanja
so se lotili tudi nekateri nadobudni igralci mini golfa, med katerimi ni manjkalo tistih najmlajših, ki se z igro in hortikulturo
šele spoznavajo. Ob prihajajočem okroglem osebnem prazniku
svojemu predsedniku želimo čim bolj mirno plovbo med čermi
vsakdanjih poslovnih obveznosti, nadvse mirno roko na turnirjih in še več takšnih in drugačnih zmag, ki naj bodo vse enako
velike. Častno mesto na našem igrišču pa je pred dnevi dobila
podarjena cipresa, ki jo je naš Sergej posvetil nedavno preminulemu članu, starosti blejskega mini golfa, šampionu Branku
Štefelinu.
::ŠD Mini golf Bled
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Turizem, Oglasi

Wellness Astoria - Tukaj smo zato,
da vam je lepo
Blejski hotel Astoria je s prenovo pridobil velneški center, ki
je pomemben tudi za širitev velneške ponudbe v lokalnem okolju. Naše poslanstvo je ponuditi vsem gostom izjemno izkušnjo
doživetja vsega lepega kar nudi narava. Zaupanje gradimo na
podlagi strokovnega znanja in osebnega pristopa. Vse to združujemo v sloganu Tukaj smo zato, da vam je lepo.
Ravno osebni pristop in omejeno število gostov zagotavljajo
kar najboljše počutje in celovito obravnavo. V našem velneškem
centru gosta razumemo kot človeka, ki je k nam prišel z namenom - s svojih ramen za nekaj časa odložiti breme delovnika in
prehitrega tempa, ki nas vsak dan dlje odmika od polnejšega,
bolj zdravega in ne nazadnje bolj srečnega življenja.
Pri nas posameznik lahko izbira med številnimi sprostitvenimi tretmaji - od različnih masaž, savn, masažnih bazenov,
doživljajskih tušev, knajpanja, vadbe do celostnih neg telesa. K
celostni obravnavi sodi tudi ponudba Bownove terapije, ki je nežna manualna tehnika s katero se izvaja manipulacija mehkih
tkiv s pomočjo t.i. Bownovih potez in na ta način se lahko človeku pomaga pri akutnih ali kroničnih težavah.
Posebnost naše ponudbe so tudi Študentske urice, kjer določene storitve izvajajo študenti, ki imajo za to potrebno znanje in
so poleg tega zelo prijazni. Storitve izvajajo skladno s standardi,
gosti pa imajo ob tem priložnost koristiti 60% popust.
Pozitivna energija, strokovnost in entuziazem sodelavcev so
naše dragocenosti, ki vam jih lahko ponudimo. Zato vas skupaj s
sodelavci vabim v naše prijetno okolje, kjer vam bomo pomagali
pri spodbujanju vašega zdravega življenjskega sloga.
Pri nas ste vedno dobrodošli.
Mag. Monika Karan, Vodja velneškega
centra Hotela Astoria Bled

plačana objava
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Bogat poletni program: perlice, dodatki za nakit, barve in
flomastri za tekstil, flomastri za dekoriranje porcelana,
stekla, keramike, lesa..., akrilne, oljne barve, platna,
kalupi, fimo masa, mozaik kamni, luknjači, krep papir in
trakovi, stiropor krogle in izdelki, filc, floristika, leseni
izdelki, šatulje, okvirji, palice, figurice...
Trgovina Art & hobby in okvirjanje slik STUDIO RACE
Železniška ulica 5, 4248 Lesce
T: 04 531 8885 • E: petra@studio-race.si

Kalupi in materiali
za vlivanje

Oglasi

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE
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Oglasi

Vabljeni!

Hiša slovenskih okusov · Home of Slovenian flavours

Degustacijski meniji slovenske
kulinarike ob izbranih vinih
Domača gobova juha v kotličku
•
Idrijski žlikrofi na popečenem trviškem
radiču s peno dimljenega korenja in
bučnim pestom
•
Mlada pečena jagnjetina
Mlad krompir in zelenjava na žaru
•
Ajdov štrukelj z orehi in borovničev
štrukelj z vanilijevo kremo
•
3 kozarci vina po priporočilu natakarja

Cena: 28 €

V juliju vas
popeljemo na
geografsko,
kulinarično
in enološko
odkrivanje
Slovenije.

Cesta svobode 12, 4260 Bled ) 04 579 12 75

POGREBNE STORITVE

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

MEŽAN d.o.o.
Prešernova 64
4260 Bled

oglas_blejske_novice_panorama.indd 1

G: 041 654 188
T: 04 574 26 50

6/19/15 8:44 AM

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

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

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.

