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Novembrski Okusi Bleda v blejskih
restavracijah
V okviru projekta »Okusi Bleda« bodo izbrane blejske restavracije od 5. do 30. novembra ponujale menije s tremi krožniki
po enotni ceni 15 eur.
Raznoliki jedilniki imajo skupno rdečo nit – sestavine zanje
so v največji možni meri lokalnega izvora, recepti pa so tradicionalni in regionalni.
Uvertura v novembrske Okuse Bleda bo dogodek v Infocentru Triglavska roža Bled, ki 4. novembra ob 17.00 uri. Prisotni
– vabljeni so tudi vsi domačini – bodo imeli priložnost poskusiti
dobrote iz restavracij, ki bodo sodelovale pri novembrskem projektu. Več na Facebook strani Okusov Bleda in na spletni strani
www.bled.si
:: Turizem Bled
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Spoštovane občanke in
občani,
Bled je že dvanajstič gostil Strateški
forum, na katerem naš politični vrha
zbere bolj ali manj pomembne in znane
politike, gospodarstvenike ter še koga z
vseh koncev sveta. Med njimi tudi take,
za katere je bolje, če zanje niti ne vemo.
Najbolj nas je razveselil prof. Rifai Taleb, vodja UNWTO, svetovne turistične
organizacije. Po protokolu jih nagovori
tudi kot domači župan. Tako sem jih že
desetič zapored opomnil na obstoj malega človeka, prebivalca najmanjše lokalne
skupnosti, to je občine. Položim jim na
srce, naj se čim več družijo in pogovarjajo. Edinstveno blejsko okolje bi jih moralo navdahniti, da bi naredili kaj več za
navadne ljudi.
Do zdaj te prošnje še niso bile uslišane, tudi moj pozdravni nagovor, za razliko od ostalih, ki se skrbno shranijo, po
srečanju čudežno izpuhti… Nič hudega,
Bled je bil poln gostov, ki znajo kaj zapraviti, četudi ne iz svojega žepa. Ob robu
foruma pa je bil za nas najbolj pomemben delovni sestanek z ministrom za infrastrukturo mag. Petrom Gašperšičem,
ki je vsaj kar se nas tiče, hvala bogu zatem
prestal še interpelacijo. Z njegovih ust
smo ponovno slišali, da bo severna razbremenilna cesta stekla do začetka sezone 2018. Pred dnevi je še zadnji lastnik,
tik pred razlastitvijo, z občino sklenil
pogodbo o prodaji zemljišča na predvideni trasi, tako da se bo v kratkem končno
lahko zaprosilo za gradbeno dovoljenje za
severno obvoznico… Naj se na tem mestu
še enkrat zahvaljujem vsem, ki so za to
prepotrebno cesto odstopili zemljišča. To

je za vsakogar, še posebej za kmečke ljudi, težka odločitev.
Kot vidite, se intenzivno dela na Selišah, kjer se pripravlja vse, da bo Mercator
lahko začel graditi. Obnova Rečiške cesta
se dokončuje, trenutno je glavni problem,
da zaradi preplastitev avtocest enostavno
ne pridemo do asfalta, ker so vsi izvajalci
zasedeni. Njihove kapacitete se, kot zagotavljajo, sprostijo po 7. oktobru. Na južni
cesti je država pričela s ponovnimi cenitvami zemljišč na trasi, globoko upam
da z dokončnimi, saj si drugače sploh ne
upamo več pred ljudi. Tudi tu vse prizadete naprošam za razumevanje.
Turistični obisk presega vsa pričakovanja, z njimi pa tudi dobički nekaterih
ponudnikov. S povečanim nadzorom je
kljub vsemu problemov z javnim redom
in mirom letos manj kot lani. Da na nas
tujci gledajo mnogo bolj pozitivno kot
smo se pripravljeni videti sami, vemo že
dolgo. Vseeno nas je prijetno presenetilo,
da smo zmagali kot tujim gostom najbolj
prijazni turistični kraj v Sloveniji. S člani
našega turističnega društva sem priznanje turistične patrulje Sveta 24 sprejel v
Piranu, ki se je v isti kategoriji pred Postojno uvrstil na predzadnje mesto. Obeh
županov seveda ni bilo na spregled, prišla
pa sta kranjski in ptujski, katerih občini
sta se prav tako zasedli visoki mesti.
Omenim naj še, da sem bil s slovensko delegacijo v glavnem mestu Moldavije, kjer smo Pokljuki želeli priboriti svetovno prvenstvo v biatlonu 2020 ali 2021.
Čeprav nesporni strokovni in moralni
zmagovalci, smo bili obakrat le drugi, prvič so nas povozili Južni Tirolci, drugič pa
Sibirci. Njihov način pridobivanja glasov
daje misliti, da so vrednote mednarodnega športa čisto pri vrhu zelo vprašljive…
Najlepši dogodek minulega meseca
pa je bila slovesna in hkrati prisrčna otvoritev Doma krajanov na Bohinjski Beli.
Dve leti in devet mesecev je preteklo od
požara, stalo pa je tri četrt milijona evrov,
da smo končno prišli do nove »lupine«,
za katere vsebino nam ob tako razvejani
dejavnosti, od malčkov do starostnikov,
ne bo treba skrbeti. Tako je tudi v krajevnih skupnostih Ribno in Zasip, kjer se
ljudje očitno znajo bolje povezovati kot na
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samem Bledu. Tudi tu sem dolžan domačim prostovoljcem in vsem izvajalcem, še
posebej dvema podjetjema iz naše občine, Kovinski in Lipu, zahvalo za njihov
nesebični prispevek v delu in materialu.
Če stopimo skupaj, zmoremo skoraj
nemogoče. S to mislijo želim vsem lepo
jesen!
:: Vaš župan, Janez Fajfar

Cena vode
Infrastruktura Bled d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode, da bodo od
1.10.2016 v Občini Bled veljale nove cene
oskrbe s pitno vodo.
Nove cene so bile predlagane z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Bled, ki je bil
sprejet na seji Občinskega sveta Občine
Bled dne 22.9.2016.
Cene storitev od 1.10.2016 dalje:
Opis
Omrežnina –
vodomer DN20
Vodarina

enota

Cena v
Eur

kos / mesec

5,1393

m3

0,3952

Elaborat o oblikovanju cen je uporabnikom dostopen na spletni strani izvajalca javne službe: www.ibled.si ali na spletni strani Občine Bled: www.e-bled.si.
:: Infrastruktura Bled

Javni razpis za
dodelitev pomoči za
ohranjanje in
spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja
v Občini Bled za leto
2016
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz Proračuna Občine Bled za ukrep št. 8 – podpora delovanju društev s področja kmetijstva in
razvoja podeželja v skupni višini 5.000
EUR.
Razpisna dokumentacija, ki obsega
besedilo javnega razpisa, vlogo, vzorec
pogodbe in drugo, je vlagateljem na voljo od 30. septembra 2016 do 21. oktobra 2016, v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Občine Bled, Cesta svobode 13,
Bled in na spletni strani Občine Bled
http://www.e-bled.si .
:: Janez Fajfar župan Občine Bled

Občinske novičke

Novi obeti za
obvoznici
Ob robu letošnjega strateškega foruma je na pobudo lokalnega odbora SMC
ponovno potekalo delovno srečanje z
ministrom za infrastrukturo dr. Petrom
Gašperšičem, ki je zagotovil, da se bo gradnja obeh blejskih obvoznic začela oziroma nadaljevala. Najhitreje se premika
na projektu Severne razbremenilne ceste
(SRC), kjer manjka samo še en dogovor z
lastnikom zemljišč. Sicer je skupna vrednost zemljišč na celotni trasi od Petrola
preko Seliške do Rečiške ceste ter ob njej
približno 850.000 evrov. Vse postopke
do sedaj, to je sprejem prostorskega načrta, odkupe zemljišč in vse do pridobitve
gradbenega dovoljenja, vodi Občina Bled.
Gradnjo osrednjega dela bo predvidoma
naročila in izvajala Direkcija RS. Do konca septembra bo podpisan sporazum o
sofinanciranju osrednjega dela SRC med
Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino
Bled s ciljem odprtja celotne trase do julija 2018.
Na Južni razbremenilni cesti (JRC) so
zaključene ponovne cenitve zemljišč, ki
jih je naročila Direkcija RS. Predvidoma
še v septembru bodo lastnikom poslali
ponudbe za odkupe. Računajo, da bodo
v enem letu pridobili vsa zemljišča, kar
je pogoj za vlogo za gradbeno dovoljenje. Prednostno se bo zgradilo krožišče
v Betinu in povezava do pokritega vkopa
zaradi razbremenitve Bleda z gradbenim
transportom. Izgradnja JRC naj bi bila
zaključena pred poletjem 2021. Sredstva
v državnem proračunu so na voljo, občina pa je svoj delež na SRC že poravnala,
za JRC pa bo prispevala še do 2 milijona
evrov do leta 2021.
:: Občina Bled

Prvi koraki k uresničitvi vizije razširjenega
področja Blejskega gradu
Zavod za kulturo Bled je začel z upravljanjem Blejskega gradu leta 2007. Na
začetku je bila ena naših temeljnih obveznosti tudi izdelava in sprejem dolgoročnega upravljavskega načrta, v katerem so
zajeti vsi posegi na poti k celoviti prenovi
državnega kulturnega spomenika in njegove okolice. Po desetih letih ugotavljamo,
da bomo z investicijo v strojne instalacije
nad restavracijo v začetku naslednjega
leta z izjemo dvigala uresničili vse najpomembnejše investicije na tej poti. Zato so
bile v zadnjih dveh letih naše misli v veliki
meri že usmerjene v prihodnost. Rezultat
je koncept razširjenega grajskega kompleksa, ki naj bi v bodoče zaživel v obliki
zgodovinskega doživljajskega parka. Ker
je Blejski grad državni kulturni spomenik, smo projekt predstavili ministrstvu
za kulturo in prejeli podporo in soglasje,
enako pa tudi organom občine in zavoda.
Področje je omejeno z Rečiško in
Kolodvorsko cesto, Višcami in grajskim
hribom nad jezerom. Tu se nahaja cela
vrsta objektov in zanimivosti, katere želimo vključiti, jih urediti, povezati in
predstaviti obiskovalcem. Poleg gradu je
najpomembnejši objekt grajska Pristava,
tu bo imel svoje mesto muzej sodobne
umetnosti, v katerem bodo v več sklopih
urejene galerije in študijski prostor s knjižnico. Blizu bo manjši center za obiskovalce, kjer bo celotno področje predstavljeno in jim bodo na voljo informacije.
Na križišču Rečiške in Kolodvorske ceste
se nahaja Mrakova domačija, v kateri bo
na ogled etnološka zbirka in domačija
bo obnovljena lep prikaz naše dediščine.
Celotne Višce so lepo naravno področje,
na njih se nahaja Muhrov spomenik, ki

Znanje rešuje življenja!
Defibrilator izvaja postopek defibrilacije, ki rešuje življenja.
Zaradi izjemno enostavne uporabe ga lahko koristi kdorkoli in
kjerkoli. Vabljeni na predstavitev delovanja 5. in 18. oktobra ob 13.
uri v Galerijo 14 na Bled! Obvezna predhodna prijava na telefon
040 821 551.

sta ga pred leti obnovila gospa in gospod
Lah. Za to področje so značilni tudi vodni
izviri, ki so jih v preteklosti uporabljali
tudi za mline nad Zako. Naravni habitat
Jezerca je bil včasih veliko bolj znan kot
področje malih jezer, na katerih je bilo
pozimi možno tudi drsanje. Želimo jih
urediti in predvsem otrokom omogočiti,
da v naravnem okolju vidijo tudi žive živali in značilno rastlinje v tem vodnem
okolju. Iz celotnega grajskega hriba se
obiskovalcu odpirajo enkratni pogledi na
jezero, Bled in okolico in te lokacije predstavljajo enkratno možnost za postanek,
umiritev misli pa tudi izziv za fotografe.
Nad vsem tem na svoji dominantni poziciji kraljuje Blejski grad, ki predstavlja
tudi najbolj obiskan del tega prostora. Celotno področje, še posebej pa grajski hrib
je zanimivo tudi iz arheološkega vidika in
bo v bodoče tudi tem raziskavam posvečeno veliko pozornosti. Vse te zanimivosti
bomo povezali z urejenimi tematskimi
potmi in ustvarili možnost spoznavanja
naše naravne in kulturne dediščine v povezavi s pohodništvom in rekreacijo v lepem okolju na dejansko sonaraven način.
V preteklem mesecu so bili storjeni
prvi, izjemno pomembni koraki k uresničevanju vizije zgodovinsko doživljajskega
parka. Skupaj z Občino Bled, ki vodi postopke prostorskega načrtovanja v obliki
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta in strokovnjaki so bili usklajene izjemno pomembne rešitve za ta projekt. V
povezavi s priključkom severne razbremenilne ceste je bila definirana lokacija
parkirne cone za ta prostor, način njene
povezave z muzejem, centrom za obiskovalce in Blejskim gradom, enako pa tudi
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dokončna lokacija dvigala za grad. Zavod
za kulturo je kot lastnik Pristave objavil
tudi javni poziv za sodelovanje pri izgradnji muzeja sodobne umetnosti in na ta
poziv smo prejeli kandidaturo podjetja
Artarhiv d.o.o. iz Ljubljane, ki je v lasti g.
Igorja Laha. Izrazili so interes za sodelovanje v dveh smereh. Pripravljeni so investirati v prenovo in dogradnjo Pristave,
istočasno pa sta g. in ga. Lah kot lastnika
pomembne zbirke, v kateri se nahajajo
številna dela Zorana Mušiča, Anselma
Kieferja in drugih umetnikov, izrazila
željo, da se ta zbirka stalno umesti v novonastale galerijske prostore. Z Artarhiv
d.o.o. smo tako pretekli teden podpisali
tudi pogodbo o podelitvi stavbne pravice,
ki jim omogoča projektiranje in gradnjo
objekta takoj po sprejetih dopolnitvah
prostorskega načrta. Projektant muzeja
bo predvidoma znani arhitekt g. David
Chipperfield iz Velike Britanije, avtor
projektov Veslaškega muzeja v Henleyu
in številnih galerij in objektov raznih kulturnih ustanov po celem svetu. Lokacijo
si je že ogledal in prepričani smo, da bo
njegovo avtorstvo dalo celotnemu projektu še dodano vrednost.
Načrtujemo, da bo park v celoti zgrajen in urejen do začetka leta 2020. Pri
nastajanju tega projekta odlično sodelujemo z občinskimi službami in strokovnjaki. Že letos na gradu pričakujemo okrog
400.000 obiskovalcev, v bodoče pa bodo
grad, nove vsebine in severna razbremenilna cesta v ta prostor zagotovo pripeljale preko pol milijona obiskovalcev letno.
Zato je nujno obravnavanje in načrtovanje tega prostora iz vseh vidikov, s sodelovanjem vseh, v povezavi s stroko in ta
proces je trenutno že v teku.
Prepričani smo, da bo tako urejen
zgodovinsko doživljajski park pomenil
izjemno popestritev blejske ponudbe,
poznavajoč okolico pa si upamo trditi, da
bo predstavljal tudi eno pomembnejših
zanimivosti, vrednih obiska v tem delu
Evrope.
:: Zavod za kulturo Bled,
Matjaž Završnik

Z naslovnice:

Trajnostna mobilnost
Občina Bled aktivno pripravlja Celostno prometno strategijo, ki bo prinesla
številne izboljšave na področju trajnostne
mobilnosti. V Evropskem tednu mobilnosti so tako skušali še posebno poudariti, kako pomembni so uporaba javnega
potniškega prometa, kolesarjenje in hoja
za zdravo in čisto okolje. Če primerjamo
sredstva trajnostne mobilnosti z avtomobili, so ta cenejša, na krajše razdalje velikokrat hitrejša, prinašajo pa tudi veliko
pozitivnih učinkov za telesno in duševno
počutje.

Splošna bolnišnica Jesenice se aktivno vključuje v projekte za izboljšanje
dostopnosti do zdravstvenih storitev in
skrajševanje čakalnih dob. Oktobra bo
poskusno pričel delovati prvi vrstomat, ki
bo nameščen v pritličju upravne stavbe za
potrebe tamkajšnjih specialističnih ambulant, mesec kasneje bo vrstomat nameščen tudi v glavni stavbi bolnišnice.
Sistem bodo lahko uporabljali pacienti, ki so naročeni na pregled ali preiskavo

Prav v tem tednu so v sklopu Celostne
prometne strategije organizirali dve javni
razpravi, Spremenimo potovalne navade
za boljši jutri" in " Izbirajmo trajnostno
za prijazno in dostopno občino". Del obeh
javnih razprav je bilo tudi terensko delo,
saj so želeli, da udeleženci prepoznajo dejanske probleme na področju prometa v
občini. Naložbo sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Evropski teden mobilnosti
se je na Bledu končal z dnevom brez avtomobila, na ta dan pa sta občini Bled in
Radovljica skupaj organizirali kolesarski
izlet iz Radovljice na Bled in nazaj v Radovljico. Svoja prizadevanja so za trajnostno
mobilnost in prometno varnost prikazali
tudi otroci vrtca in učenci osnovne šole.
:: Romana Purkart

Janez Poklukar, Darja Noč, Mateja Lopuh in
Sandra Tušar

Feratel- uspešen rezervacijski sistem
Turizem Bled je z rezervacijskim
sistemom Feratel, ki izhaja iz sosednje
Avstrije in kjer ga uporabljajo že več kot
15 let, želel povezati vse deležnike turistične destinacije.
Kot pravi direktor Turizma Bled, Jaka
Ažman, so s projektom izredno zadovoljni, saj je Bled kot destinacija na sistemu
samo za začetku delovanja že ustvaril za
okoli 36 odstotkov vseh rezervacij - 682
in preko 130.000 evrov prihodkov. Za-

Novosti v jeseniški
bolnišnici

kaj je sistem pomemben? Ker omogoča
vse storitve na enem mestu in tako med
seboj poveže deležnike v turizmu. Pomembno je tudi to, da so provizije Turizma Bled nizke - pet odstotne pri on line
rezervacijah in deset odstotne pri rezervacijah preko klicnega centra, kot pravijo
na Turizmu so ponekod provizije tudi
do trikrat višje. Ves denar od provizij se
vrača na Bled - za vzdrževanje in razvoj
sistema ter za nove prireditve na Bledu.
:: RP

in so v bolnišnico že predhodno dostavili
veljavno napotnico ter imajo kartico zdravstvenega zavarovanja z veljavnim zavarovanjem.
Kot smo javnost že obveščali, bomo v
prihodnje večino informacij o predvidenem terminu pregleda, preiskave ali posega posredovali pacientom prek sms-obvestil ali na njihovo željo po e-pošti. Pacienti naj na izpisanih napotnicah preverijo
kontaktne podatke. Pravilno številko za
sms-obveščanje ali e-naslov za obveščanje
lahko pripišejo k napotnicam ali pa nas
o spremembi kontaktnih podatkov obvestijo na elektronski naslov: spremembe@
sb-je.si.
Na Gorenjskem, natančneje v jeseniški bolnišnici, pa deluje tudi paliativni
tim, ki 24 ur dnevno nudi vso potrebno
pomoč in podporo umirajočim in njihovim svojcem. Vodi ga mag. Mateja Lopuh,
tim pa je dobil tudi novo vozilo. V bolnišnici deluje Center za interdisciplinarno
zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo.
Novi avtomobil so predali namenu državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje
Sandra Tušar, direktor bolnišnice Janez
Poklukar in mag. Mateja Lopuh, medicinska sestra Darja Noč pa predano skrbi za
paliativne bolnike.
:: RP

Aktualno

Ustvarjalnost je
temeljna potreba
voditeljev

Poseben začetek
novega šolskega leta v
CUDV Radovljica

Festival glasbe rastlin
na drugem eko dnevu

IEDC-Poslovna šola Bled letos praznuje 30. obletnico svojega obstoja, kar
bo obeležila z več mednarodnimi dogodki, eden izmed njih se je uspešno
zaključil danes. V sklopu 8. mednarodne
konference Art of Management & Organization, ki se odvija vsako leto na drugi
lokaciji, letos prvič pa tudi v naši regiji, se
je na Bledu med 1. in 4. septembrom tako
zvrstil svojevrstni akademsko-umetniški
omnibus, z naslovom: 'Odkrivanje moči
neotipljivega: raziskovanje, občutenje in
izražanje s pomočjo umetnosti'. Udeležilo se ga je več kot 140 predavateljev,
gospodarstvenikov, raziskovalcev in umetnikov iz 24-ih držav.

Ministrstvo za šolstvo in šport je s
spremembami zakona o financiranju
vzgoje in izobraževanja po 23-ih letih tudi
uradno omogočilo vsem petim centrom
za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV)
v Sloveniji vpis v razvid izvajalcev, ki izobražujejo po posebnem programu vzgoje
in izobraževanja. S tem je izenačilo pravice otrok s posebnimi potrebami, ki se
izobražujejo v zavodih za usposabljanje, s
tistimi otroki, ki se po posebnem programu vzgoje in izobraževanja izobražujejo
v šolah.

Na Lipu, območu sonaravnega kmetovanja, Društvo za varstvo okolja Bled
skupaj z Društvom za ezoterijska raziskovanja Damanhur na robu savske terase
nad Brjem pripravljamo izjemen kulturno-znanstveni dogodek poslušanja glasbe
rastlin. Prireditev bo 1. in 2. oktobra.
Do sedaj smo lahko rastline potipali,
jih vonjali, videli, a nismo jih mogli slišati.
Naprava za glasbo rastlin menja vse. S to
napravo razkrivamo, da je rastlinski svet
poln življenja, da je zavesten in inteligenten. Rastlinski svet se skozi glasbo rastlin
izraža in to je popolnoma nova dimenzija,
ki jo lahko izkusimo in doživimo.

IEDC-Poslovna šola Bled je bila izbrana za soorganizacijo konference zaradi inovativnega pristopa k razvoju voditeljstva, temelječega na umetnosti, ki je
inovacija v svetovnem merilu. Ob svečani
otvoritvi 8. mednarodne konference Art
of Management & Organization, ki je potekala v Radovljici 1. 9., je Miha Pogačnik,
kulturni ambasador Republike Slovenije,
dejal: »Ustvarjalnost je temeljna potreba
voditeljev.« Pogačnik je nastopil s simfoničnim orkestrom Terra Parzival pod vodstvom dirigenta Dominika Hormutha ter
tako omogočil udeležencem edinstveno
doživljanje glasbe. V sklopu konference je nastopilo več kot 30 raziskovalcev,
umetnikov in predavateljev z vsega sveta.
Zaključni govor je imela prof. dr. Danica
Purg, direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled, ki je poudarila, da je bila
gostitev te konference izjemna priložnost
in velik navdih, saj je IEDC-Poslovna šola
Bled zasnovana kot umetniška galerija –
ustvarjalno okolje za ustvarjalno voditeljstvo.
:: Tonja Blatnik, IEDC - Poslovna
šola Bled

Za otroke in mladostnike ter njihove
družine je ta status pomemben, zaradi
njega se namreč lažje odločijo za vključitev v socialnovarstveni zavod oziroma
v center za usposabljanje, kjer jim poleg
vzgojno-izobraževalnega programa nudimo tudi nastanitev, prehod v zaposlovanje (odraslih) ter zdravstveno varstvo in
rehabilitacijo. Slednje je pogosto ključni
razlog in prednost vključitve učenca v
naš center, saj ima na enem mestu zagotovljeno celovito obravnavo. V šolskem
programu timsko delo, kjer so poleg pedagoga vključeni še logoped, delovni terapevt, fizioterapevt in psiholog, lahko
prinese večji napredek in boljše rezultate.
Pri tem dajemo poudarek fizioterapevtski
obravnavi v otroškem in mladostniškem
obdobju. Zato smo za izvajanje obravnav
po razvojno-nevrološki metodi dodatno
usposobili fizioterapevta in uredili dodaten, sodobno opremljen kabinet za fizioterapijo. Kabinet je opremljen tudi s
stropnim dvigalom, s pomočjo katerega
bomo lahko obravnavali tudi tiste z najtežjo gibalno motnjo.
:: Slađana Anderle, direktorica

Prvega oktobra bo ob 11. uri predstavitev Društva za ezoterijska raziskovanja
Damanhur Slovenija, sledila bo otroška
igralnica, od 12. do 19. ure bo glasba rastlin, od 12. do 18. ure ogled rajskega vrta,
ob 13.15 bo nastop Tetara za vse s predstavo Čudežni zdravilni kamen, sledila bo
predstavitev Društva za varovanje okolja
Bled, nastopili bosta Mina in Ana Kustelj,
sledili bodo Bachovi cvetni plesi.
Drugi dan bo glasba rastlin zvenela od
10. do 18. ure, ko si bo možno ogledati
tudi vrt, ob 10. uri bo voden izlet skozi
Brje, na voljo bo otroška igralnica, predstavilo se bo društvo za ezoterijska raziskovanja, izdelovali bomo nakit iz voska!
Prizorišče je dostopno peš, avtomobile
pustite na javnih parkiriščih, gibalno ovirane bodo spremljevalci lahko pripeljali z
vozilom in nato vozilo umaknili na javno
parkirišče. Hoje od vrtca ali OŠ Bled je
približno 20 min. V primeru slabega vremena se prireditev prestavi za en teden.
Več informacij na Facebook: Lipje svit
:: Društvo za varstvo okolja Bled
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Srečanje rejniških družin in poletni tabor
Center za socialno delo Radovljica je
prvo soboto v septembru že 9. leto zapored
organiziral srečanje rejniških družin, ki delujejo na območju občin Radovljica, Bled,
Gorje in Bohinj. Namen srečanja je, da se
enkrat letno zberejo vse rejniške družine,
se družijo in si podelijo svoje izkušnje.
Za druženje smo si letos izbrali piknik
prostor Tina Raft v Radovljici, ki nudi vrsto možnosti za različne aktivnosti.
Pri izvedbi srečanja so nam pomagali: Društvo Sladki nasmehi, ki so nam
podarili okusne mafine; Pekarna Magušar, ki nam je podarila kruh in pekovkse
izdelke; Knjižnica Antona Linharta Radovljica je pripravila knjige in revije. Vsem

naštetim se lepo zahvaljujemo za sodelovanje. Zahvaljujemo pa se tudi vsem
osebam, ki so kakorkoli pripomogle, da je
bilo naše srečanje boljše, lepše in slajše.
Center za socialno delo Radovljica je
tudi letos tradicionalno, zadnje dni v avgustu, organiziral poletni tabor za otroke na morju. Letos se je tabora v domu
VIRC v Materadi pri Poreču udeležilo 25
osnovnošolcev, ki prihajajo iz socialno
šibkih družin, živijo v rejniških družinah
ali pa so bili nastanjeni v Kriznem centru za otroke in mladostnike Kresnička v
Lescah.
:: Branka Jakšič, Tanja Bregant CSD
Radovljica

Direktorica Centra za socialno delo Radovljica, Urška Repar Justin, in vodja poletnega
tabora, Doris Globočnik.

Maja Ambrožič, mlada
kmetica leta
Na letošnjem tekmovanju za mlado
kmetico leta je bila med vsemi regijami
najmočneje zastopana Gorenjska. Od tam
so prišle kar tri kandidatke: iz Poljanske
doline, okolice Kranja in Bleda, od koder je
doma Maja Ambrožič. Majo so predlagale
članice Društva žena in deklet na vasi občin
Bled in Gorje. Na tekmovanje se je Maja
zavzeto pripravljala, čeprav pravi, da je letos
društvu že pomagala do zmage. Maja je bila
namreč članica trojice, ki je v začetku poletja slavila na državnih ženskih kmečkih
igrah, ki jih bodo naslednje leto tudi gostile.
:: Barbara Remec, Kmečki glas

Lubadar uničuje naše gozdove
Zeleni smrekovi gozdovi Zgornje Gorenjske postajajo vedno bolj rjavi – smreko že drugo leto z neverjetno silo uničuje
lubadar, kar bi lahko trajalo še dve ali celo
več let. Na Zgornjem Gorenjskem je bilo
letos zaradi lubadarja označenih za posek
že 210.000 m3, posekanih pa 160.000
m3 dreves. Letošnja gospodarska škoda je
že okoli osem milijonov evrov, v slovenskem merilu pa okoli 60 milijonov.
Lubadar je v gradaciji, ni ga mogoče
ustaviti! Zavod za gozdove si prizadeva za
čimprejšnje odkrivanje lubadark in obveščanje lastnikov gozdov. Lastnik prejme
odločbo, kjer je vpisana lokacija, količina
lubadark in rok sanacije. Ta informacija
je ključna, saj podatki kažejo, da le 5 %
lubadark odkrijejo lastniki sami. Označene lubadarke je potrebno hitro posekati
in odpeljati iz gozda, sicer lubadar razvije
naslednjo generacijo, ki izleti in takoj napade zdrave smreke. Iz vsakega hrošča se
v nekaj tednih razvije naslednja generacija s 30 do 100 novimi uničevalci, zato priporočajo redni pregled gozdov. Če lastniki opazijo intenzivno odpadanje zelenih

iglic, smoljenje lubja, rjavenje iglic in odpadajoče lubje, naj takoj pokličejo svojega
revirnega gozdarja. Naša enota usmerja
vse sile v odkrivanje, obveščanje in zagotavljanje sanacije lubadarskih jeder.
Sanacijo so dolžni opraviti ali zanjo
poskrbeti lastniki gozdov, mi pa jim pri
tem pomagamo s tem, da svetujemo način spravila, pripravimo elaborate gradnje
vlak, jih trasiramo na terenu, svetujemo
izvajalce, zahtevamo izvedbo gozdnega reda, sanacijo gozdnih prometnic po
zaključku dela in takojšen odvoz lesa z
gozdnih skladišč. Ocenjujemo, da le še
dobrih 20 % lastnikov samih sanira lubadarke, ostalo opravijo profesionalni
izvajalci gozdarskih del, ki so navadno
v navezi z odkupovalci, kar je lahko lastniku gozda v veliko pomoč. Lastnikom
svetujemo, da z izvajalci sklepajo pisne
pogodbe, delo in odvoz pa nadzirajo. Sanacija lubadark je bolj zahtevna od redne
sečnje, zato naj tako delo sami opravijo le
zares vešči ljudje.
:: Vida Papler-Lampe,
Zavod za gozdove, OE Bled

Čebelarsko druženje
pri Pavovcu na Lazah
Zadnji dan julija smo se člani Čebelarskega društva Bled-Gorje zbrali na visokogorski kmetiji našega člana Jožeta
Lipovca, ki je naštel že 90 let. Čebele
so bile pri hiši od vekomaj, pravi Joža, ki
ponosno stoji pred svojim čebelnjakom s
trinajstimi pridobitnimi panji, in se bodo
tudi obdržale. Letos je bila letina solidna,
saj sta na Lazah zamedila gozdni med in
smreka. Čebelarje najbolj skrbijo bolezni
pri čebelah in slaba izbira zdravil za zdravljenje varoje. Obiskal nas je tudi predsednik ČZ Gorenjske Janko S. Stušek. Naj
medi!
:: Lovro Legat

Dogajanja

Gasilci številnih
generacij na srečanju
Gasilska zveza Slovenije je v sodelovanju z GZ Gorenjske, GZ Bled-Bohinj in
PGD Stara Fužina lepo septembrsko soboto v Stari Fužini organiziralo 3. medgeneracijsko srečanje, ki se ga je udeležilo
okrog 600 gasilk in gasilcev iz vse Slovenije, lahko bi rekli kar od Goričkega do
Pirana in od Bovca do Črnomlja.
Ekipe, ki so štele pet članov, od katerih
je bil vsaj en veteran, so se podale na dobra dva kilometra dolg pohod, obogaten
z različnimi nalogami. Na prireditvenem
prostoru pa so potekale različne igre,
udeleženci so se pomerili v zabijanju
žeblja, žaganju debla z žago »listarico«,
pihanju žogice po lesenem žlebu ter gašenju z berglovko.
Istočasno je potekalo tudi tekmovanje
veteranov GZ Gorenjske v vaji raznoterosti in vaji s hidrantom.

Organizatorji so pripravili predstavitev dejavnosti domačinov. Vzdušje
so popestrili člani ansambla Bohinjski
muzikantje. Ob 17. 30 se je s skečem in
šaljivim nagovorom predsednice Sveta
člani Vladke Bučevec, oblečene v gorenjsko nošo in predsednika Sveta veteranov
Jožeta Smoleta v planšarski noši, pričel
zaključni del. Prisotne je nagovoril župan
Franc Kramar ter podpredsednik GZS
Jože Derlink. Organizatorji srečanja so
se zelo izkazali. Svoj delež k lažji izvedbi
organizacije je prispevalo tudi OGP Bohinja, ki je s člani PGD Bohinja zagotavljalo
redarsko službo.
:: GZ Bled-Bohinj

Novičke iz Medgeneracijskega centra
Medgeneracijski center Bled se je pridružil velikemu projektu Alpe Adria, ki
povezuje Avstrijo, Italijo in Slovenijo. V
začetku leta 2017 bomo začeli s preverjeno šolo slikanja za otroke Kaerntner
Kindermalschule, ki v Avstriji deluje že
sedemdeseto leto. Otrok ima pri slikarskem postopku vedno glavno besedo, ob
tem se razvija in spodbuja njegovo kreativnost in domišljijo.
Medse vabimo tudi prostovoljce! Na
temu mestu se za ves trud pri zagonu
projekta zahvaljujemo Ana Mariji Kovač!
Zavod Nefiks v sodelovanju z Medgeneracijskim centrom Bled konec oktobra
na Bledu začenja s projektom Kolegice.
Projekt je namenjen mladim ženskam –
iskalkam zaposlitve in študentkam višjih
letnikov. Kolegice omogočajo udeleženkam mentorstvo s strani že uveljavljenih
kolegic na želenem poklicnem področju,
hkrati ponuja tudi širitev socialne mreže
in možnosti pridobivanja ustreznega znanja za zaposlitev na izbranem področju.
Prvo srečanje bo 24. 10. v Ledeni dvorani.
Udeležba je brezplačna.
In še nekaj iz našega oktobrskega
programa:
V začetku oktobra se bomo razgibavali z Marjeto Žerovec, novost pri vadbah
je brezplačna vadba tai chi. Pripravljamo
dve delavnici na temo krepitve spomina,
z nami boste na delavnici mozaika, Mateja Reš nas bo učila delati različne kombinacije presnih sokov ter smutijev. Natalija
Brumen v bo predstavila čajne mešanice
za vse tegobe. Tečaj španskega jezika je
že v teku, v začetku oktobra pa startamo z
italijanščino, nemščino ter ruščino.
Ob ponedeljkih, sredah in četrtkih
bodo delavnice za osebnostno rast. Pridružite se nam na predavanju Šopek mojega in tvojega otroštva, kjer boste skupaj
s Tatjano Miljavec pogovarjali o otroštvu,
pripravljamo delavnico izdelovanja nakita
iz papirja, z Majo Jensterle iz Domačega
piskra bomo v naših prostorih izdelovali
naravno milo in piling za telo.
:: Medgeneracijski center Gorenjske

Donacija za električni avtomobil
Dom dr. Janka Benedika v Radovljici
vse bolj postaja vodilni sodobni nosilec
izvajanja in razvoja celovite obravnave
za starejše ljudi v širši lokalni skupnosti.
Družbeni trendi in potrebe narekujejo
širjenje pomoči na domu, kar pa pomeni,
da so prostovoljke tudi več na cesti.
V domu so se tako odločili, da bodo

kupili novo električno vozilo. Izbrali so
model francoskega Renaulta, cena pa je
nekaj čez 17.000 evrov. Prejeli so donacije v višini 3450 evrov, Eko sklad bo primaknil 7.500 evrov, za preostali znesek pa
so zaprosili nekatere občine Zgornje Gorenjske. Prošnji se je že odzvala Občina
Bled, ki bo prispevala 3.500 evrov.
:: RP

Izlet v Pliberk
Člani Društva upokojencev Bled že
nekaj let zaporedoma prvo soboto v septembru obiskujemo Pliberk/Bleiburg
na avstrijskem Koroškem. Pliberk je pomembno politično in gospodarsko središče vzhodne Podjune in tudi znano kulturno središče Slovencev.
Tradicionalni izlet blejskih upokojencev je namenjen predvsem obisku
znamenitega Pliberškega jormaka, ki ga
v Pliberku pripravljajo vsakega 1. septembra, na dan sv. Egidija že od leta 1393.
Prva sobota v septembru je na velikem

sejmu – jormaku poseben dan, Svaveja
uta ali slovenska hiša, kjer se na enem
mestu pod velikim šotorom srečajo člani
društev upokojencev iz cele Slovenije. To
je bilo že 24. tako srečanje upokojencev v
Pliberku.
Prireditev se je začela s pozdravnim
nagovorom predsednika Društva upokojencev Pliberk in župana Pliberka Stefana
Visotschniga. V kulturnem programu so
se predstavile pevske in glasbene skupine
društev upokojencev iz cele Slovenije.
Točno ob 12. uri smo si ogledali slavnostno povorko s predstavitvijo posameznih
skupin na glavnem trgu, ki sta jo vodila
župan Pliberka in deželni glavar, takoj za
njima vojvoda in štirje vojščaki. V povorki
se je predstavilo več kot sto skupin. Videli
smo lahko zgodovinska narodna oblačila,
današnjo narodno nošo, pihalne godbe,
predstavila so se tudi podjetja iz Pliberka
in okolice, kmetje, kovači, vinska kraljica,
zelo glasne skupine mladih in tudi piva ni
manjkalo. Zelo prisrčni so bili na posebej
prirejenem vozu najmlajši »škratki« iz
vrtca Pliberk.
Prijateljem iz Pliberka se za prisrčen
sprejem zahvaljujemo v upanju, da se naslednje leto ponovno srečamo.
:: Anica Svetina, foto: Stane Lampe
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Vrhunska balerina v Mojem klubu
Na Bledu živi vse več tujcev. Nekateri med njimi bi radi svoje izkušnje deli tudi z nami kot zakonca Gatov, ki sta pri prišla
k nam iz Sanktpeterburga, kjer sta igrala v orkestru svetovno
znanega Marinjskega gledališča. Na Bled sta povabila znamenito
učiteljico baleta Majo Dumcenko, ki je v Mojem klubu mladim
plesalkam odkrivala skrivnosti ruskega klasičnega baleta. V njenem ''matserclassu'' so se izobraževale tri mlade nadarjene balerine, Laura Volmajer, Klara Hudovernik in Alija Jakopič.

Gospa Maja Dumcenko je bila med leti 1996 in 2012 prva
solistka Marinjskega gledališča, je prejemnica številnih nagrad,
med drugim tudi nosilka naziva ''Častna umetnica Rusije.'' Trenutno je trenerka in repetitorka Marinjskega gledališča, poznajo
pa jo po vsem svetu.
:: RP

Moj klub
V septembru se je naša plesalka Maruša Jakopič udeležila
tekmovanja na svetovnem prvenstvu v street show kategoriji in
dosegla odlično 6. mesto. V oktobru se bo udeležila še tekmovanja na svetovnem prvenstvu v hip hop battle kategoriji, ki pa
je za tekmovalce precej težje, ker morajo tekmovalci znati odplesati pet zvrsti hip hopa, prepoznati zvrst glasbe, koreografije
nimajo vnaprej pripravljene, ampak se ocenjuje tudi plesalčeva
ustvarjalnost. Plesalcev, ki znajo plesati to zvrst hip hopa je v Sloveniji malo, prav tako ni veliko učiteljev, ki znajo poučevati tako
imenovan free style hip hop. Naša učiteljica Vesna je Marušo na
tekmovanja odlično pripravila. Čestitke obema.
Navijamo tudi za našo jazzistko Taro Capuder z Bleda, ki gre
v oktobru na svetovno prvenstvo v jazzu.
NOVICA: v vrtcu Bled bosta od oktobra dalje potekala dva celoletna tečaja: KARATE in PLESNA ŠOLA. Otroke bodo trenerji
prevzeli v vrtcu in oddali staršem ob končani vadbi. Karate bo
potekal ob ponedeljkih 15. - 15.45. ure, plesna šola pa ob sredah
14.45 - 15.30. ure.
:: Mojca Jakopič

1. slikarski Ex tempore Bled
V prejšnji številki Blejskih novic smo najavili 1. slikarski EX
TEMPORE BLED 2016. Upamo, da bo vreme udeležencem
omogočalo slikanje na slikarsko zanimivih lokacijah po Bledu in
da bodo tako nekaj umetniškega utripa v času dogodka deležni
tudi krajani in obiskovalci kraja.
Posebno prijazno vabimo vse, da se v soboto, 8. oktobra 2016,
ob 18. uri v Festivalni dvorani Bled udeležite spremljajoče prireditve – odprtja pregledne likovne razstave akademskega slikarja
prof. Janeza Ravnika z Bleda in pogovora z njim, ki ga bo vodil
umetnostni zgodovinar in likovni kritik dr. Damir Globočnik.

Vabljeni tudi na otvoritev razstave del, nastalih v času Ex tempora Bled 2016, in svečano podelitev nagrad 1. slikarskega Ex
tempora Bled 2016, ki bo v nedeljo, 9. oktobra 2016, ob 10. uri,
prav tako v Festivalni dvorani. Zaključno prireditev bo s kulturnim programom popestril glasbeni ustvarjalec Gašper Primožič.
Obe razstavi bosta v Festivalni dvorani odprti do 24. oktobra
2016, vsak dan od 17h – 19h. Na vse dogodke je vstop prost.
:: Zora Završnik Črnologar,
slikarsko društvo ATELJE BLED

Oktober je fest' na Bled'
Kulturno umetniško društvo Bled organizira že četrto prireditev Oktober je fest' na Bled', ki bo 22. oktobra ob 20. uri v
Festivalni dvorani na Bledu.
Že tradicionalna prireditev, ki jo organizirajo plesalci Folklorne skupine Bled, Ljudski godci Šmentana muha in Pevci Spod
Osojnice, združeni v Kulturnem umetniškem društvu Bled, bo
letos zaradi 70-letnice udejstvovanja društva še pestrejša.

Bi zaplesali?
V plesnem studiu Labod Bled se z oktobrom ponovno pričenjajo tečaji družabnih plesov in argentinskega tanga. Lansko
sezono smo uspešno zaključili in tečajniki že samostojno zaplešejo vse osnovne plese. Učila nas bo Mateja Juvan. Posebnost
tega plesa nas je tudi navdihnila in skozi poletje sta Plesni studio
Labod Bled in Moj Korak Ljubljana organizirala plesne večere
Milong na Bledu, Summer dance Tango Bled. Privabili smo tangerje kar iz devetih držav. Posebnost je bila zadnja, septembrska
milonga, 9. 9. smo plesali devet ur!
Več na facebookovi strani Plesni studio Labod Bled.
:: Plesni studio Labod Bled

KUD Bled, eno najstarejših folklornih društev v Sloveniji,
stremi k ohranjanju ljudskega izročila, in to ne le s plesom, petjem in igranjem, temveč tudi z oblačilno podobo. V znamenju
okrogle obletnice pripravljamo zabaven večer, kjer v duhu dobrodelnosti ne bo manjkalo dobre glasbe, plesa in smeha, povezanega
v hudomušno igro iz 19. stoletja. Društvo bo osrednjo pozornost
namenilo prav posebni zgodovinski osebnosti – Josipini Hočevar!
Igro bo popestril živahen in večkrat nagrajen narodno-zabavni ansambel Sekstakord. Na prireditvi bo tudi folklorna skupina
iz Tirolske, otroška folklorna skupina ter godba. Program bo povezoval dolgoletni častni član društva, Franci Černe.

Kultura I Mladi
Kot vselej bomo nekaj vstopnic podarili Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica ter Domu
dr. Janka Benedika Radovljica. Tudi letos bomo evro od prodane
vstopnice namenili igrivemu, sedaj že 8-letnemu Luki Poru iz
Gorij, ki se sooča s spinalno mišično atrofijo. Želimo si, da bi
četrto in zadnje leto našega botrstva radoživemu šolarčku kljub
vezanosti na voziček zagotovilo kanček lepšo prihodnost!
:: Andrej Begovič

Mrakova domačija odpira vrata

Z novimi pridobitvami v novo šolsko
leto
Lani je podjetje JUB d.o.o. praznovalo 140-letnico svojega obstoja. Za svoj jubilej so organizirali veliko humanitarno akcijo,
v kateri so OŠ prof. dr. Josipa Plemlja podelili donacijo. Preko
zavoda Anina zvezdica smo prejeli dovolj barve za prenovo zidnih površin. Med šolskim letom in med poletnimi počitnicami
smo na matični šoli in na obeh podružničnih šolah tako v barvah
osvežili šolske prostore.

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine vas Občina
Bled, Muzejsko društvo Bled, Gorenjski muzej Kranj in Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj

v petek, 30. septembra 2016, od 15. ure dalje
vabijo na DAN ODPRTIH VRAT HIŠE PRI MRAKU.
Prvič po skoraj 25. letih bo Mrakova domačija odprla svoja
vrata. Ogled hiše v stanju pred prenovo bo od 15. do 17. ure na
Rečiški cesti 5, ob 17.30 uri pa se bo v dvorani Gasilnega doma
PGD Rečica pričela javna predstavitev domačije.

Na matični šoli je velika pridobitev tudi na novo opremljena
računalnica. Na POŠ Ribno smo se razveselili na novo preplastenega igrišča, na POŠ Bohinjska Bela pa novih garderobnih
omaric za prvošolce. Hvala Občini Bled!
Z novimi pridobitvami s še večjim zagonom korakamo v
novo šolsko leto.
:: Kolektiv OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled
Po uvodnem nagovoru župana Občine Bled, Janeza Fajfarja,
bodo mag. Tatjana Dolžan Eržen iz Gorenjskega muzeja, Saša
Roškar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, Ana Vrtovec Beno iz Oddelka za etnologijo
in kulturno antropologijo FF UL in Srečo Vernig, predsednik
Muzejskega društva Bled predstavili do sedaj narejeno delo in
nadaljnje načrte ureditve domačije. Občanke in občani ste vljudno vabljeni, da s svojimi predlogi in poznavanjem zgodovine
domačije ter nekdanjih lastnikov obogatite naše druženje!

Oktober v BMC

Šola glasbenega gledališča
Šola ponuja vpogled v najkompleksnejšo odrsko zvrst, mladi
ustvarjalci bodo pridobili znanje in izkušnje s področja gledališke igre, petja in plesa. Šola bo potekala enkrat mesečno, v oktobru bo termin 22. in 23.

Tečaj osnovnega risanja in oblikovanja
Vodila ga bo oblikovalka Jasmina. Spoznali boste osnove risanja in tudi modnega risanja (črta, senčenje, viziranje ...), kompozicije, risanja figure v sedečem in stoječem položaju, osnove oblikovanja. Tečaj je odlična iztočnica za vse tiste, ki se po
srednji šoli nameravate vpisati na fakultete, kjer boste opravljali
sprejemne izpite. Vabljeni tudi otroci!
V oktobru organiziramo predavanje Pusti strah, sledi srcu in
delavnico z Mihaelo Zalokar.
:: Mladinski center Bled

Tam, kjer je veselje doma
Počitniški meseci so se že oddaljili, a zagotovo v nas pustili
sledi veselja, prijateljskega druženja, počitniškega vrvenja in verjetno tudi globljo sled v srcu. Začelo se je novo šolsko in veroučno leto, ki nas vabita na pot novih spoznanj. Tudi Marijin dom se
veseli vsakega, ki bo vstopil vanj z željo po pogovoru, druženju
ali duhovni poglobitvi.
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Mladi
Ob koncu septembra tako vabimo na
različne programe in dogodke, ki se bodo
vrstili v našem domu. Tudi to leto nadaljujemo s popoldanskim oratorijem za
osnovnošolce z možnostjo igre, učne pomoči in raznih delavnic – vsak torek, sredo in četrtek od 13.00 do 17.30. V okviru
popoldanskega oratorija bo tudi filmska
delavnica, ki bo potekala vsak četrtek od
14.00 do 15.30.
Z najmlajšimi (od 3 do 6 let) in njihovimi starši bomo ob spoznavanju zgodb
iz Svetega pisma odkrivali Božjo dobroto. Srečanja bodo dva torka v mesecu od
16.30 do 17.30.
S starši, zakonci in mladimi se bomo
družili ob pogovornih večerih z gosti.
Prvi večer na temo Dan mrtvih, vsi sveti
ali noč čarovnic? bo v soboto, 15. 10., ob
20.00.
Že nekaj let potekajo srečanja za žene
in sicer vsak prvi torek v mesecu. Skupina
je odprta tudi za nove obraze.
Marijin dom kot hiša duhovnosti vabi
predvsem na pot duhovne poglobitve.
Mlade in mlade po srcu tako vabimo, da
izkusijo duhovne vaje, ki se odvijajo čez
celo leto in so prilagojene različnim starostnim skupinam in vodene z različno
tematiko.
Prijave in informacije: md.bled@
gmail.com, www.hmp.si, 04 574 10 75 ali
041 982 866 (s. Marija Imperl)
:: Brigita Lukman

Postali smo prvošolci
Prvi septembrski dan je za prvošolce
in njihove starše nekaj posebnega. Prav
zato se vsako leto potrudimo, da jim pripravimo sprejem, ki jim ostane v lepem
spominu. Učenci in učiteljice smo jih v
svet učenosti popeljali s petjem in plesom. Pridružilo se nam je devet igrivih
prvošolcev in veselimo se druženja z njimi. Letos pa je bilo na naši podružnici še
posebej slovesno. Obiskal nas je župan,
gospod Janez Fajfar, ki je v svojem nagovoru učencem, staršem in učiteljicam zaželel prijetno in uspešno šolsko leto.
Šolsko leto nam bodo popestrili razni
projekti, nastopi in prijetna druženja, ki
so vedno polna nepozabnih doživetij, zato
se jih še posebej veselimo. Vsi skupaj se
bomo trudili, da bodo dnevi v šoli minili v
duhu sodelovanja in spoštovanja.
Prvošolcem želimo, da bi na naši šoli
našli veliko prijateljev, se dobro počutili
in veliko naučili!
:: Urša Beber, Podružnica
Bohinjska Bela

Radovedno in razigrano v novo šolsko leto na
Podružnici Ribno
V preteklem šolskem letu je pet petošolcev zaključilo šolanje na naši podružnici. Letos prvi razred pri nas obiskuje
prav tako pet prvošolčkov, ki so si za svoj
znak izbrali marljivo čebelico. Jani, Jerneju, Martinu, Ožbeju in Jakobu želimo
polno lepih trenutkov v naši družbi.
Novo šolsko leto se je pričelo res lepo.
Šolski prostori so vsi prebeljeni, tla so

Dušanom Žnidaršičem za podporo in
športnemu pedagogu Vinku Poklukarju, ki nam je pomagal pri izdelavi skice
za načrtanje igrišč. Prenovljeno igrišče
bomo v športnem duhu svečano odprli
oktobra v tednu otroka.
Letos bomo na naši šoli posvečali veliko pozornost gibanju in zdravemu načinu življenja. Tako smo se na povabilo ribi-

zbrušena in osvežena. Hvala naši ravnateljici Nataši Ahačič, ki vzorno skrbi za
obe podružnici.
Učenci, učiteljice, otroci, mladi rekreativci in krajani so se najbolj razveselili
novo asfaltiranega igrišča pred šolo, kjer
bomo lahko igrali tudi badminton. Hvala
županu Janezu Fajfarju, direktorju občinske uprave Matjažu Berčonu, podžupanu
Toniju Mežanu in vsem, ki so omogočili
obnovitev igrišča, na katerem se mladi
zelo radi zbirajo tudi v popoldanskih in
večernih urah. Posebna hvala Svetu Krajevne skupnosti Ribno s predsednikom

ške družine Bled že v prvem tednu pouka
odpravili na športno- naravoslovni dan, ki
smo ga preživeli skupaj z ribiči ob Blejskem jezeru in si ogledali ribogojnico.
Ob s soncem obsijanem Blejskem jezeru so učenci z ribiči Alešem Mezkom,
Igorjem Kristanom, Tadejem Ambrožičem, Janom Klavžarjem, Dušanom Dolinarjem in Jožetom Vrhuncem spoznavali
in se urili v osnovnih veščinah ribištva in
lovljenja rib.
:: Meri Poklukar, Podružnica Ribno

Mladi I Šport I Obletnica

Pestro dogajanje
v vrtcu na Bohinjski
Beli
V vrtcu na Bohinjski Beli smo uspešno začeli novo šolsko leto. Letos imamo
samo eno skupino – Zelene škrate, 19
otrok, starih od 1 do 6 let. Otroci imajo
nove zelene škratovske kape, ki jih je sešila mamica Nina Rutar. V septembru smo
se s svojimi dejavnostmi vključili v Evropski teden mobilnosti in se pripravljali na
nastope ob otvoritvi novega kulturnega
doma.

Olimpijski dnevi v
Vrtcu Bled
V letošnjem poletju je tudi v Vrtcu
Bled zaživel čisto pravi olimpijski duh.
Vse se je pričelo z otvoritveno slovesnostjo, mimohodom reprezentanc in malih
športnikov ter s prižigom olimpijskega
ognja.
V naslednjih dneh so se zvrstile različne športne discipline, od vodnih do atletskih. Ker so vsi otroci sodelovali v pravem
športnem duhu, pa je zadnji dan sledila
podelitev olimpijskih medalj in zelo zaslužen sladoled.
:: Nina Morgan

2. evropski pokal v
malem golfu

Oktobra ponovno sodelujemo na Dnevih evropske kulturne dediščine, 6. oktobra ob 16. uri pripravljamo 4. škratov pohod, letos z naslovom Od vrat do vrat po
Beli. Orientacijski pohod bo organiziran
po jedru vasi v Spodnji in Zgornji vasi.
Ogledali si bomo zanimiva stara (rezljana) vrata in ob njih spoznavali zgodovino
vasi in lepoto domače kulturne dediščine.
Veseli bomo, če se bodo družinam naših
otrok pridružili tudi krajani Bohinjske
Bele in drugi obiskovalci. Zbor bo ob 16.
uri v vaškem jedru.
SIMBIOZA GIBA je projekt, ki spodbuja gibalno aktivnost starejših generacij.
V njem sodelujemo že tretje leto. Tudi
letos pripravljamo SIMBIOZA VADBO
za vse generacije v ponedeljek, 10. 10., ob
15.30 na šolskem igrišču in SIMBIOZA
SPREHOD Podrojami za dedke, babice
in ostale starejše krajane v petek, 14. 10.,
ob 10. uri. Zbor bo za Trpincem.
Ena naših prednostnih nalog v tem
letu je medgeneracijsko sodelovanje. S
PETKOVIMI SPREHODI PODROJAMI
bomo nadaljevali celo šolsko leto. Vabimo
posebno starejše krajane, pa tudi mlajše,
mamice z vozički … na skupno druženje
in sprehod vsak petek ob 10. uri Podrojami. Obveščamo vas, da bomo v vrtcu
nadaljevali program IZ RODA V ROD z
zbiranjem papirja z vozičkom od hiše do
hiše. Že v oktobru bomo obiskali krajane
v manjšem delčku vasi.
:: Maja Poklukar, za Zelene škrate z
Bohinjske Bele

Pred nami je 17. mini golf festival, ki
bo od petka, 30. septembra do nedelje, 2.
oktobra. Zgodba se je začela jeseni 2000,
ko je marljivim navdušencem domačega
športnega društva uspelo privabiti nekaj
avstrijskih imen tega športa. Od tedaj se je
spektakularnega turnirja udeležilo že precej
slavnih posameznikov in ekip, živih legend,
evropskih prvakov, nosilcev medalj z največjih tekmovanj ter pravih svetovnih mini
golf popotnikov. Leta 2004 je za domači prvenec na mednarodni sceni poskrbel Matjaž
Sopotnik, lani je bil velikega slavja deležen
Danilo Pavšič, kar osemkrat pa predsednik
blejskega kluba. Sergej Učakar je največji
pokal v znak zmage namreč dvignil v letih 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009,
2010 in 2013. Zlato obodbje slovenskega
minigolfa je bilo med letoma 2000 in 2007.
Obljubljamo, da se bomo borili po najboljših močeh in da bomo še naprej ponosno
zastopali barve svojega matičnega kluba!
Tokratna prireditev bo v osmih različnih
kategorijah, najboljši rezultat šestkrožnega
seštevnega maratona je pri 178-ih udarcih
(38 pod parom igrišča), rekord enega kroga pa že od leta 2004 znaša 24 udarcev (12
pod parom). Kot bi besede zaljubljenca v ta
šport, ki jih je uporabil med ogledom enega
izmed turnirjev, še naprej bdele nad prizoriščem: »Mini golf je lepa igra ... ampak težka
... zelo težka ...«
:: Mini golf zveza Slovenije

90 let gospe Jožice
Kokošar
6. septembra je praznovala 90. rojstni
dan gospa Jožica Kokošar, iz srca smo ji
voščili podžupan in prostovoljki RK Bled.
Razveselili smo jo s torto, šopkom in darilno vrečo dobrot.
Slavljenka in hči Tatjana sta nas navdušeno sprejeli, saj smo stari znanci! Gospa
Jožica je bila rojena 6. septembra 1926 v
številni družini v Tolminu, kjer je preživela
težko otroštvo in italijansko šolo.
Med vojno je bila kurirka, saj so doma
imeli kurirsko postajo, med njo in kurirjem Cirilom se je vnela ljubezen, ki je vodila do poroke. Po vojni se je izučila za
šiviljo, kmalu pa šla s trebuhom za kruhom na Jesenice. Po poroki sta z možem
Cirilom dobila stanovanje na Bledu, nad
poznejšo Kmetijsko zadrugo, kjer živi še
danes. Gospa Jožica je bila zaposlena v
slaščičarni Šmon, kjer je prodajala slaščice vse do upokojitve. Po upokojitvi se je
posvetila družini, možu in hčerki. Ko je
dobila vnukinjo Majo, so ji bili sprehodi z
njo ob jezeru v veliko zadovoljstvo.
Še na mnoga leta!
:: Jožica Pazlar, Rdeči križ Bled
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Turizem I Prireditve

Kratke novičke iz Sportine Turizma
Svetovno znani zdravilec
Maksim Osipov v Hotelu
Ribno
Ruski zdravilec Maksim Osipov, magister ljudske medicine, je leta 2002 prejel svetovno licenco za zdravilstvo in bil
na podlagi testiranja uvrščen med deset
najboljših zdravilcev na svetu. Področja
njegovega dela so: glavobol z migreno,
bolečine hrbtenice in križa, išias, sklepna
in revmatska obolenja, problemi s prekrvavitvijo (cirkulacijo), bronhitis, psihične
in imunske težave, Downov sindrom,
paraplegične in diabetične težave, zvišan
krvni tlak, cerebralna paraliza, dioptrija,
stres, možganska kap in srčni infarkt,
motorične in druge težave otrok. Vodilo
Maksima Osipova je, da ljudje, ki pridejo
k njemu žalostni in malodušni, od njega
odidejo srečni in zadovoljni.
Maksim Osipov bo v Hotelu Ribno
med 17. in 23. 10.

Program skupinskega postenja in šole zdravega življenjskega sloga v Hotelu Ribno
Marjan Videnšek, predsednik Zavoda
Preporod, že več kot desetletje prireja in
vodi skupinsko postenje ter ljudi navdušuje za zdrav življenjski slog. Je prava
legenda posta v Sloveniji, ki nam s svojim zgledom in znanjem daje vedeti, da
so odločitve glede našega zdravja v naših
rokah. Od 7. do 16. oktobra bo ponovno
vodil postenje!
:: Saša Suhadolnik

Poročni sejem na
Bledu
Poročni sejem Bled, ki bo 15. in 16.
oktobra v Festivalni dvorani, je namenjen
poročnim parom, ki bodo usodni DA
dahnili prihodnje leto, letošnjo jesen pa
se bodo na Bledu prvič predstavili slovenski poročni ponudniki na enem mestu.

Koledar prireditev
www.bled.si

datum

ura

lokacija

prireditev

Vsako soboto

20:00 – 23:00

Restavracija Panorama
Bled

Plesni večeri v Restavraciji Panorama

Petek, 30.9.

17:00

Kulturni dom Bohinjska Otroška gledališka predstava v izvedbi
Bela
Otroške skupine KD Bohinjska Bela: Obisk
z Marsa

19:30

Kulturni dom Bohinjska Slavnostna seja ob 110-letnici Kulturnega
Bela
društva Bohinjska Bela

10:00 – 19:00

Zdraviliški park Bled

Sejem domače in umetnostne obrti

Mini golf Bled

2. Pozivni evropski pokal v klasičnem
malem golfu

30.9. – 2.10.
30.9. – 2.10.
Sobota, 1.10.

19:30

Kulturni dom Bohinjska Proslava ob 110-letnici Kulturnega društva
Bela
Bohinjska Bela

1. – 2.10.

9:00 – 18:00

Promenada Bled

5. Izbor starodobnikov Slovenije 2016

Lipje - Brje, Bled

Festival glasbe rastlin

10:00

Straža Bled

Družinski športni dan na Straži Bled

19:30

Kulturni dom Bohinjska Gledališka predstava v izvedbi Gledališča
Bela
Belanskega: Bejbe

18:30

Viteška dvorana na
Blejskem gradu

Večer z Muzejskim društvom Bled: Riccardo
Ruttar: Zgodovina Nediških (Beneških)
dolin

Bled

1. Slikarski Ex-tempore Bled 2016

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Bi se skrivali s slonom? Pravljična ura z
delavnico, ki jo vodi Elkana Angelova

Mini golf Bled

Državno prvenstvo v mini golfu za
posameznike

1. – 2.10.
Nedelja, 2.10.

Četrtek, 6.10.

6. – 9.10.
Petek, 7.10.

17:00

7. – 8.10.
Sobota, 8.10.

18:00

Festivalna dvorana Bled Pogovor s slikarjem, prof. Janezom
Ravnikom in otvoritev njegove pregledne
razstave

Nedelja, 9.10.

10:00

Festivalna dvorana Bled Slavnostna podelitev nagrad Ex-tempore
Bled 2016 in otvoritev razstave

10:00 – 18:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Dan kreativnosti: poigrajte se z modularnim
pohištvom KOOKAM (v sodelovanju s
podjetjem Proform d.o.o.)

Sreda, 12.10.

19:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Sredin večer: Predvajanje igrano
dokumentarnega filma: Škocjanska okapnca
- jama in poti njenih raziskovalcev (v
sodelovanju s Parkom Škocjanske jame)

Četrtek, 13.10.

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Planike cvet: predstavitev knjige poezije in
proze avtorice Cvetke Jug - Modic, nastop
Ženske vokalne skupina DU Bled pod
vodstvom zborovodkinje Metke Rutar Piber

Petek, 14.10.

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Buča zmagovalka: pravljična ura z
delavnico, ki jo vodi Saša Jelenc

Sobota, 15.10.

10:00 – 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Triglavska tržnica

15. – 16.10.

10:00 – 18:00

Festivalna dvorana Bled Poročni sejem Bled

Nedelja, 16.10.

9:00

Športni park Bledec

10:00

Zadružni dom v Ribnem Lutkovna matineja z vnučkom Matejem in
škratkom predstavčkom: Piščanček Čivko
Mini golf Bled

Cooperjev test in test hoje

Masters pokal v mini golfu 2016: zaključni
turnir najboljše osmerice

Turizem I Prireditve
datum

ura

lokacija

prireditev

Četrtek, 20.10.

19:30

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Hotelska arhitektura Hermana Husa na
Bledu, nekoč slavna, danes pa skoraj
pozabljena arhitekturna dediščina moderne
med obema vojnama: predavanje Alenke
Di Battista

Petek, 21.10.

17:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Juha, ki iz buč se skuha: lutkovna predstava
gledališča Makarenko

Sobota, 22.10.

19:00

Blejski mladinski center Pusti strah, sledi srcu: predavanje Agni
v Športni dvorani Bled in Gregorja o njunem peš potovanju po
Franciji in Španiji

20:00

Festivalna dvorana Bled Oktober je fest' na Bled: narodnozabavna
prireditev KUD Bled z nastopi različnih
folklornih skupin, ljudskimi pevci in godci

Četrtek, 27.10.

18:00

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Predavanje Predstavitev delovanja Društva
za varstvo okolja Bled

29.10. – 5.11.

ves dan

Del parkirišča pod
Blejskim gradom

Srednjeveški tabor

Blejski grad

Noč čarovnic na Blejskem gradu

Ponedeljek, 31.10. 15:30 – 18:00
RAZSTAVE:
Vsak petek

16:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Antimuzej Dežela fizike: vodeni ogledi

Vsako soboto in
nedeljo

10:00; 12:00

Infocenter Triglavska
roža Bled

Antimuzej Dežela fizike: vodeni ogledi

14.9. – 9.11.

v del. času

Infocenter Triglavska
roža Bled

Panta rei: skupinska likovna razstava KUD
Velika narava

16.9. – 5.10.

Festivalna dvorana Bled Poslikane panjske končnice: razstava Anje
Bunderla

1.10. – 31.10.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Mala lovska razstava: s srcem za naravo:
razstava Lovske družine Bled

1.10. – 31.10.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Foto utrinki s potepanja po Franciji:
razstava Roberta Metličarja

1.10. – 31.10.

v del. času

Knjižnica Blaža
Kumerdeja Bled

Ta veseli knjižni svet: razstava z izborom
literarnih del

3.10. – 28.10.

8:00 – 20:00

Galerija Stolp na
Blejskem gradu

Lučke prihodnosti: otroci na fotografijah 20.
stoletja – Muzej novejše zgodovine

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

Na Bledu se bodo predstavili najboljši izbrani ponudniki poročnih storitev v
Sloveniji, z večletno tradicijo ter dolgoletnimi izkušnjami. Poleg dobre poročne
ponudbe bo sejem spremljal tudi zabavni
program z nagradno igro.
In zakaj ravno Bled?
Bled je ena izmed najbolj priljubljenih poročnih lokacij v Sloveniji, zato
menimo, da je bil že skrajni čas, da se
poročna pravljica končno preseli tudi na
Bled. Poročni sejem Bled je gotovo tudi
ena lepših in kraju primernih prireditev
Bleda, pri čemer sta nas podprla tudi Občina Bled in Zavod za kulturo Bled, saj je
bil sejem izbran tudi za enega izmed najperspektivnejših novih dogodkov Bleda.
:: Nadja Vidic in Urška P. Ažman,
idejni in organizacijski vodji
projekta Poročni sejem Bled

Praznična zimska vas
Ponovno se bližata december in druga
sezona praznične zimske vasi na Bledu.
Pod okriljem Turizma Bled in Občine
Bled bo med 2. decembrom in 8. januarjem prizorišče na Jezerski promenadi ponujalo domačinom in gostom Bleda vsakodnevne dogodke na prazničnem odru
in različno ponudbo v prazničnih hiškah.
Vsa društva in klube iz Občine Bled
vabimo, da se odzovete našemu povabilu
k sodelovanju, v kolikor vaše društvo lahko pripravi program na prazničnem odru
ali na stojnicah. Lani so se številna društva in klubi odzvali in zapolnili program
s kulturnimi, kulinaričnimi in drugimi
vsebinami. Verjamemo, da nam bo tudi
letos skupaj uspelo pripraviti praznično
vzdušje! Vaše sodelovanje bomo ponovno
upoštevali pri točkovanju ob prijavah na
nekatere razpise v prihodnjem letu.
V kolikor boste lahko pripravili program za praznični oder, prosim, sporočite trajanje programa – nastopa, okvirno
predvideno število nastopajočih in morebitne želje oziroma zahteve glede tehnike, terminov, itd.
Če bi za svojo predstavitev oziroma
sodelovanje potrebovali karkoli drugega
(stojnico, ipd.), bomo prav tako skušali
zagotoviti vse, kar bo v naši moči.
Za informacije sem na voljo po e-pošti toni.mezan@bled.si ali na številki 041
710 970. Vaših odgovorov bomo zaradi
lažje organizacije in koordinacije veseli
čim prej, najkasneje pa do ponedeljka, 10.
oktobra. Vsem sodelujočim bomo tako
kot lani poskusili zagotoviti pogostitev v
sodelovanju z gostinci in hotelirji.
Skupaj nam bo uspelo!
:: Anton Mežan, podžupan
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NAJBOLJŠI ODPADEK JE ODPADEK, KI GA NI
ODGOVORNA PORABA IN PONOVNA UPORABA

Babica ne bi nikdar zavrgla kosa kruha

Izogibajmo se impulzivnim nakupom

Se spominjate, kako je vaša babica znala koristno uporabiti vse, Nakupovalni seznam imejmo vedno pri roki in se poskušajmo izogikar je imela v kuhinji, hladilniku in omarah? Iz starega kosa kruha bati impulzivnim nakupom. Če opazimo živilo, ki je v akciji, pomislije naredila drobtine, iz skuhanega krompirja, ki je ostal od kosi- mo, če ga res potrebujemo. Živil, ki se hitro pokvarijo, ne kupujmo
la, je pripravila mrzlo krompirjevo solato, iz ostankov zelenjave pa na zalogo. Pazimo tudi, da se v trgovino ne odpravimo lačni, saj
odlično zelenjavno enolončnico. Včasih pojma »ostanek« sploh niso bomo takrat nakupili veliko več, kot potrebujemo.
PORABA IN PONOVNA UPORABA
poznali, ker so koristno izkoristili vse, kar so imeliODGOVORNA
na voljo, in skoraj
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označuje datum, do katerega je izdelek
pričakovane kakovosti. Taki živilski izdelki
so varni za uporabo tudi po navedenem
datumu.
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Po zadnjih
VELIKOST OBROKOV
podatkih
Za pripravo testenin potrebujemo približno
Infrastruktura Bled
100 g testenin na osebo, za pripravo rižote
v Sloveniji
pa 75 g riža na osebo, kar je približno
četrtino skodelice.
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Sadje in zelenjavo
ohranimo dlje časa sveža Takšen
transparentni sistem je nato izrinil nov sistem, ki zagotovo
Bodimo pozorni, da sadja in zelenjave ne pustimo v plastičnih vreč- ni bil narejen v dobro potrošnikov.
na
prebivalca.
kah, in jima odstranimo
trakove
in vrvi, s katerimi sta povezana, da
bodo živila lažje dihala in ostala dlje časa sveža. Večino zelenjave
pred shranjevanjem v hladilniku ni priporočljivo prati, saj vlaga pospeši gnitje.

UPORABIMO
OSTANKE
Roki
proizvodnje so z večine
izdelkov izginili, ostali pa so seveda
roki trajanja. V začetku smo sicer seštevali in odštevali ter tako vsaj
HRANE
približno ocenili, koliko svež oziroma star izdelek imamo v rokah.
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»UPORABNO
NAJMANJ DO«
obilo idej, kako porabiti kuhane testenine,
Označuje vsa živila, ki z mikrobiološkega vidika niso hitro pokvarriž, krompir ipd.

V svetu vsako leto zavržemo 1,3 milijarde ton hrane, kar
je približno tretjina vse pridelane hrane. Po zadnjih podatkih v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane, kar je
približno 72 kilogramov na prebivalca.

Bodimo pozorni na velikost obrokov
Za pripravo testenin potrebujemo približno 100 g testenin na osebo, za pripravo rižote pa 75 g riža na osebo, kar je približno četrtino
skodelice. Pri odmerjanju količine zelenjave si lahko pomagamo s
krožnikom, tako bomo dobili občutek, koliko hrane odmerimo za
posameznika. Sicer pa imejmo vedno v mislih, da je bolje postreči
manjše obroke in po potrebi hrano dodajati.

Uporabimo ostanke hrane
Z ostanki hrane lahko z malo domišljije pripravimo odlične jedi. Iz
ostankov sadja lahko pripravimo okusne smutije, iz ostankov zelenjave pa odlične enolončnice. Kulinarični portali in forumi ponujajo
obilo idej, kako porabiti kuhane testenine, riž, krompir ipd.

KONTAKTNE ŠTEVILKE INFRASTRUKTURE BLED:
• informacije, reklamacije in sporočanje stanja vodomera:
04/578 05 35
• pokopališka in pogrebna dejavnost: 04/578 05 33
• tajništvo: 04/578 05 34
• dežurna služba vodovod: 031/657 423
• pogrebna služba: 041/65 59 87 (Anton Novak pogrebne
storitve d.o.o.)
Predstavljajte si, da ne bi bilo služb za ravnanje
z odpadki in bi morali vsak odpadek,
ki nastane v vašem gospodinjstvu,
ZAKOPATI NA SVOJEM VRTU ...

ljiva, gre za datum minimalne trajnosti. Pri teh izdelkih, tudi po poteku datuma minimalne trajnosti, varnost ni vprašljiva, je pa vprašljiva kakovost. Torej oznaka pomeni, da po preteku tega datuma
hrana začne izgubljati okus, teksturo, vonj in hranljivo vrednost, je
pa še vedno užitna. Gre za izdelke številnih ohlajenih, zamrznjenih,
posušenih
(testenine,
riž), konzerviranih in drugih živil (rastlinsko olje,
čokolada itn.). Ko tako živilo odprete, upoštevajte
navodila na embalaži,
11
kot je na primer »porabiti
v treh dneh po odprtju«.

»PORABITI DO«
Označuje vsa živila, ki so hitro pokvarljiva, kot so sveže ribe, sveže mleto meso itn. Ko tako živilo odprete, upoštevajte navodila na
embalaži, kot so na primer »hraniti v hladilniku« ali »hraniti pri temperaturi 2–4 °C«, saj se bo hrana sicer hitreje pokvarila in se lahko
zastrupite. Če tako živilo kmalu po nakupu doma pravilno zamrznete, je lahko rok uporabnosti daljši od roka »porabiti do«, vendar
morate pri tem upoštevati vsa morebitna navodila na embalaži, kot
so »zamrzniti do datuma«, »porabiti do«, »iz zamrzovalnika vzeti
neposredno pred uporabo« ali »pred uporabo temeljito odmrzniti
in uporabiti v 24 urah«.

Opozorila
Če vidite, da je hrana plesniva ali ima čuden vonj, se ni treba še dodatno prepričati, ali je ta užitna, ampak takšno hrano takoj zavrzite.
Po navadi je tako, da nekateri npr. pri siru le odrežejo stran plesnivi
del, ostanek pa uporabijo. To je dokaj tvegano početje, saj plesen
pri takšni hrani ni le na površju, ampak so mikrospore prodrle tudi v
samo sredico hrane, vendar mi te plesni še ne vidimo. Živilo, ki mu
rok uporabe še ni potekel, ima pa nenavaden vonj, spremenjeno
barvo ali je kako drugače spremenjen, lahko neodprto in v originalni embalaži vrnete v trgovino in zahtevate zamenjavo ali vračilo
denarja. Vsak tak primer pa lahko prijavite tudi Kmetijski inšpekciji
in Veterinarski upravi RS! Pri živilih, kot so sveže pekovsko pecivo,
sveže sadje in zelenjava, sol, sladkor, žvečilni gumi, osvežilne pijače
ter alkoholne pijače z več kot 10 % alkohola, roki uporabe niso
obvezni in jih ne boste vedno zasledili.
Vir: Volk sit, koza cela; Društvo Ekologi brez meja
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Seniorji niso kar tako!
V začetku septembra je bila na jezeru
v bližini Copenhagna na Danskem svetovna veslaška masters regata za seniorje.
Tekmovalo je 2700 udeležencev, veslanje
je v nekaterih državah rekreacija za vse
življenje. Največ je bilo Nemcev, Skandinavcev, Britancev in Američanov. Najstarejši zmagovalec je imel kar 91 let. Med
udeleženci so bili tudi trije Blejci.

Zelo uspešna sta bila bivša člana VK
Bled – Urban Ulčar in Vito Galičič. Nastopila sta v najmlajši seniorski skupini
v treh disciplinah. Ideja, da se preizkusita med seniorji, je dozorela šele pozimi.
Skupni treningi so bili bolj redki. Visoka
motivacija, dobra fizična pripravljenost
in pretekle tekmovalne izkušnje pa so
botrovale zmagovalnemu hat tricku. V
vseh treh disciplinah: dvojcu, dvojnem
dvojcu in Galičič v enojcu sta osvojila
prvo mesto. Odličen tekmovalni uspeh je
motivacija saj bo svetovna masters regata
prihodnje leto na Bledu.
:: Maja Lampe

Atleti v novo sezono
V začetku septembra je bilo v Celju
ekipno atletsko prvenstvo. Vsako društvo
je lahko nastopilo v vseh disciplinah ali
pa le v posamezni disciplini po svojem izboru. AD Bled je nastopil le s tremi atletinjami, tako da za visoko ekipno uvrstitev
ni bilo možnosti. Na takem tekmovanju
vsako leto prevladujejo klubi, ki imajo veliko število atletov in s tem nastope v vseh
disciplinah.
Vseeno pa so naše tri atletinje Sara
Slamnik, Nina Lukanc in Alja Polanec
dobro tekmovale na 100 m, 200 m in
400 m in ob tem tudi dostojno zastopale
svoje društvo. Zadnji atletski miting na
prostem, 8. oktobra ob 10. uri, organizira
AD Bled, in sicer v športem parku Bledec.
Vabljeni, da si od blizu ogledate pravo tekmovanje v atletiki in licu mesta spoznate
kraljico športa.
Proti koncu poletnih počitnic so se
vrstili atletski mitingi in državna prvenstva v tako zgoščenem urniku, da je bilo
potrebno za dobre rezultate trenirati tudi
med počitnicami.
Atleti AD Bled so pridno trenirali tudi
poleti, tako da so vstopili v jesensko tekmovalno obdobje dobro pripravljeni. To je
razvidno iz rezultatov, ki so jih 24. avgusta dosegli na mednarodnem atletskem
mitingu v Šentjerneju in 27. avgusta v
Domžalah. Katarina Gradnik je na obeh
tekmovanjih zmagala v skoku v daljino, v
teku na 60 m pa je bila tretja in druga.
Nina Lukanc si je v Domžalah pritekla

Trening karateja in
druženje
Karateisti Akademije borilnih veščin
Bohinj se veselijo jeseni in začetka treningov. Prvi vikend v septembru je Akademija organizirala skupen trening za
člane z Bohinjske Bele, Lesc, Bleda in
seveda Bohinja, preizkusili smo se tudi v
vožnji s čolni! V oktobru je še čas, da se
nam pridružite na urah karateja. Treningi so v prostorih Mojega Kluba na Bledu.
V oktobru pričenjamo vadbo s prav posebno mešano skupino, ki je namenjena
staršem in njihovim otrokom, pogoj je
starost nad 9 let.
:: Akademija borilnih veščin Bohinj
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Cooperjev test in test
hoje
Najpomembnejši cilj aerobne vadbe je
povečanje količine kisika, ki ga telo lahko
porabi v določenem času. Prav vsi lahko
svojo telesno sposobnost izmerimo s testi,
kot sta tek na 2.400 metrov za moške oziroma 1.600 metrov za ženske.
Cooperjev test in test hoje sta primerna
za vse starostne skupine, od rekreativnih
do profesionalnih športnikov in za tiste, ki
šele začenjajo z vadbo.
Tudi letošnji test bo v športnem parku,
organizirata pa ga AD Bled in Zdravstveni
dom Bled. Test bo v nedeljo, 16. oktobra,
ob 9. uri, ko bomo začeli s hojo, tekaški
preizkušnji pa bosta potekali od 10. ure naprej. Prijava in obdelava podatkov: info@
adbled.si.
:: AD Bled

tretje mesto v teku na 100 m, Žiga Brodnik je dosegel tretje mesto v skoku v daljino in v teku na 60 m.
Alja Polanec in Sara Slamnik pa sta
prav tako tekmovali uspešno in obe dosegli dobri uvrstitvi.
:: Robert Bogožalec

VSE ZA VRT
(zemlja, semena, gnojila, okrasne čebulice …)
SADIKE JAGODIČEVJA
PESEK ZA GROBOVE,
SVEČE, suhi aranžmaji
PROGRAM ZA VLAGANJE –
steklenice, kozarci, pokrovi,…

V naši ponudbi najdete tudi:
ORODJE FISKARS - vrtne škarje,
nože, lopate, vile,...

OZIMNICA - jabolka,
jabolčni kis, krompir,
česen, čebula, sokovi, med,
bučno olje, čaji, moke, likerji,
kreme in tinkture, mila,…
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ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

ALPSKA C. 43, 4248 LESCE

URNIK SEPTEMBER 2016

PONEDELJEK

Dvorana 1

Dvorana 2

TOREK

Dvorana 1

Dvorana 2

9.00-10.00

OVO
N
15.00 - 15.45 KARATE 4+

SENIOR VADBA

SREDA

Dvorana 1
Dvorana 2
14.45 - 15.30
PLESNA PREDŠOLSKA 3+
V VRTCU BLED

NOVO

15.30-17.00

16.00 - 17.15

15:30 - 17:00

17.00-18.00

3. razred 9+

BREAK
DANCE zač.

17.00-18.00

začetna

BALET

17.15 - 18.15

18.00 - 18.45

18.00 - 19.15

18.15 -19.15

18.00-19.00

HIP HOP

nadaljevalna
17.00 -18.00

HIP HOP

BALET

BREAK
JAZZ BALET
5. in 6. razred DANCE nad. tekmovalna

BALET

AKROBATIKA

začetna 4-7
18.45 - 19.45

AKROBATIKA

8-10
19.45- 21.00

AKROBATIKA

za tekm. 11+

za plesna jazz

KARATE

BALET

labodki 6-8

BALET

16:45 - 17:45

16.00-17.00

16.00-17.00

5-7
17:45 - 18:30
RITMIČNA PREDŠOLSKA
GIMNASTIKA PLESNA +3
+7-10
18.00-19.00
18:30 - 19:30

nadaljevalna
17.00-18.00

3. razred 9+
17.00-17.45

16.00 -17.00

RITMIČNA
GIMN. 4-6

JAZZ BALET

17.00 -18.00

KICK BOX

JAZZ BALET
19:30- 21.00

nad.

5. in 6. razred

otroci do 12

19.15 - 20.30

19.00-20.30

19.00-20.30

8-10

20.15-21.15

20.30-21.45

20.30 -21.30

v Unionu
18.00-18.45 OBRAZNA JOGA

HIP HOP
HIP HOP

BALET
BALET

začetna

metuljčki 4-6

18.00-19.00

18.00 - 19.00

+10
19.00-20.15

20.15-21.30

RITMIČNA
GIMNASTIKA

BALET

CROSS FIT

19.00 - 20.30 JOGA
PRIJAVE (max. 6 oseb)

ACROBATIC
POLE odrasli

SOB. in NED.

Dvorana 2

9.00-10.00

SENIOR RAZGIBAVANJE
in OBRAZNA JOGA
brezplačen preizkus
prvi petek v oktobru
15.45 - 17.00

15:30 - 17:00

17.00 - 18.00

17:00 - 18:00

BREAK
JAZZ BALET
DANCE nad. tekmovalna
BREAK
JAZZ BALET
8-10
DANCE zač.
18.00-19.00

18:00 - 19:00

KARATE

JAZZ BALET

19.00-20.30

19.00-20.00

19.00 -20.15

20.30-21.30

20.00-21.15

20.15 -21.30

labodki 6-8

ACROBATIC
BALET
KICK BOX JAZZ BALET ACROBATIC
BALET
PILATES
v vrtcu Bled POLE otroci 5. in 6. razred 13+ in odrasli tekmovalna POLE otroci 5. in 6. razred

ACROBATIC ACROBATIC
POLE odrasli POLE odrasli

PETEK
Dvorana 1

9.00-10.00

SENIOR VADBA

15:45 - 16:45

19.00-20.00

!

Dvorana 2

JAZZ BAL.+10

V VRTCU BLED

16.00-17.00

ČETRTEK

Dvorana 1

CROSS FIT

nad.

KICK BOX
otroci
KICK BOX
odrasli

Ljubljanska c. 13a, Bled, 041 602 082, info@moj-klub.si, www.moj-klub.si

+10

SODOBNI
PLES
JOGA

ROJ
STN
OD
Z AB NEVNE
AVE

URNIK OKTOBER 2016

SOBOTA 18.30
ARGENTINSKI
TANGO
SOBOTA 20.00
DRUŽABNI
PLESI
PRIJAVE
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KUPON

OČESNA AMBULANTA
optometristični pregledi
okulistični pregledi
predpisi kontaktnih
in
za očesni leč
pregled
kontrolni pregledi

v ambulanti

OPTIKA
Optike
Mesec na Bledu
korekcijska
očala
mehke in poltrde kontaktne leče
na tel.
tekočine zaNaročila
vzdrževanje
kontaktnih leč
pripomočki 08
za slabovidne
205 77 97

Poslovni center Union, Ljubljanska cesta 11
tel + 386 (0)8 205 77 97
OPTIKA MESEC JESENICE
Cesta maršala Tita 31
tel + 386 (0)4 583 26 63

Oglas_OptikaMesec_180x61.indd 1

POGREBNE STORITVE

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

prevozi in ureditev pokojnikov ter
pokop z žalnim sprevodom
velika izbira krst in žar
ureditev vseh potrebnih dokumentov
organizacija in izvedba pogrebnih
ceremonialov na pokopališčih
v občinah Bled, Gorje, Radovljica in
Bohinj.

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

Izdelava spomenikov in
nagrobnih napisov.

Vrednost 20 €

OPTIKA SONCE
modna sončna očala
športna sončna očala
do 31. 10. 2016
sončna Kupon
očala velja
z dioptrijo

#

OPTIKA MESEC BLED
Poslovni center Union
Ljubljanska cesta 11

NO
VO
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www.optika-mesec.com
12/02/15 08:04

Oglasi

www.peugeot.si

POIŠČITE
NAJLEPŠO
CESTO!
ZAVAROVANJE ZA

1€ / DO 3.100 € PRIHRANKA

Ponudba velja za 2008 Allure, 1,6 BlueHDi 120, s kovinsko barvo in navigacijsko napravo. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Allure
(1,6 BlueHDi 120); maloprodajna cena z DDV je 18.994 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 219 EUR pri 29 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba fi nanciranja je vezana na
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12. 09. 2016 znaša 9,7 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno
obrestno mero 8,2 %; fi nancirana vrednost 13.486 EUR; skupni znesek za plačilo 23.430 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo in vzdrževanje Optiway za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo)
oziroma 100.000 km in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,0 do 6,0 l/100 km. Izpuh CO2: od 79 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,055 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,000171g/km.
Število delcev: 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal

zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT 2008

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 66 60

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

MEŽAN KOMUNALNE STORITVE

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

• POPRAVILO KANALIZACIJSKIH
CEVI BREZ IZKOPA
• NABAVA IN VGRADNJA
ÈISTILNE NAPRAVE
• IZDELAVA KANALIZACIJSKIH
PRIKLJUÈKOV
• ÈIŠÈENJE GREZNIC, CEVI,
ODTOKOV
• VIDEO PREGLED ODTOÈNIH
CEVI
• GRADBENA MEHANIZACIJA
- prevozi z avtodvigalom

Prodaja vozil in servis d.o.o. Jesenice - skupina Alpetour
Potovalna agencija
Cesta maršala Tita 67, 4270 Jesenice
tel.: 04 583 33 50, e-pošta: info@integral-avto.si

DO NOVIH OČAL Z
NAROČILNICO VSEH
OKULISTOV
V SLOVENIJI LAHKO TUDI
BREZ DOPLAČILA!
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Našla sva
pravo energijo
za vsak dan.

› Električna energija in zemeljski plin na 1 položnici.
› Nižja cena energentov do konca leta 2017.
› Menjava dobavitelja brez dodatnih stroškov.
› Vse informacije dobite na brezplačni številki 080 21 15.
www.energijaplus.si

www.energijaplus.si

