Gorenjski glas
petek, 2. julija 2021

Plavalka Špela Perše
gre na olimpijske igre
Štiriindvajsetletna Špela Perše z Bleda se je na kvalifikacijah
na Portugalskem uvrstila v slovensko ekipo, ki bo Slovenijo
zastopala v Tokiu. Pet let po zadnjih igrah v Riu se Špela Perše
odpravlja še v Tokio, kjer bo prav tako nastopila v eni najtežjih
disciplin, v daljinskem plavanju na deset kilometrov. Njen trener
je Alen Kramar, sklepne priprave bosta opravila v domačem
bazenu v Radovljici in v Kopru.

Množično cepljenje za vse
brez naročanja
Občina Bled in Civilna zaščita občin Bled in Gorje pod okriljem
Zdravstvenega doma Bled organizirata množično cepljenje za
vse, ki bo v telovadnici Osnovne šole Bled v soboto, 3. julija, od
8.00 do 12.30. Na to cepljenje se ni treba prijaviti, cepili pa bodo
s cepivom AstraZeneca. Parkirišče bo na voljo pri osnovni šoli
oziroma nasproti pokopališča. Občini Bled in Gorje sicer sodita
med najbolj precepljeni občini v Sloveniji.

Zapora ceste skozi Zako
Eden izmed novih ukrepov umika prometa iz jezerske sklede
Bleda je tudi zapora ceste skozi Zako. Cesta bo zaprta od Pristave
do železniške postaje, in sicer na podlagi Prometne študije Zaka,
ki jo je izdelalo podjetje PNZ svetovanje projektiranje, d. o. o., v
letu 2020. Na mestu zapore bosta prisotna varnostnika, ki bosta
skozi zaporo spuščala goste z rezervacijami. Cesta bo predvidoma zaprta med 10. in 19. uro, ponoči in v zgodnjih jutranjih
urah pa bo odprta.

Novosti v Začaranem gozdu
Začaran gozd na Homu se je odel v začarano zelene barve. Pridobil je nekaj novih čarobnih kotičkov. Na dva kilometra dolgem
potepu skozi gozd obiskovalce te tematske družinske poti na
koncu gozdnega lova pričaka mini vilinski vrtec. Otroci se lahko
poigrajo in postavijo svojo vilinsko vas. Ko pot zavije v škratji
gozd, otroke tam pričaka prava škratja domačija. Škratje sobe,
škratja telovadnica, škratji prestol in še in še.
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»Zelena plaža« Bleda
Grajsko kopališče Bled – prvo in edino slovensko kopališče z znakom Slovenia Green Beach.
Prvo slovensko kopališče, nagrajeno z
znakom Slovenia Green Beach, se razprostira na sončni obali Blejskega jezera v
zavetju mogočne grajske skale. Naravno
Grajsko kopališče Bled poletno osvežitev
ponuja na 260 metrih urejene obale, v
bazenih globin 50, 120 in 180 centimetrov
ter s splavi na jezeru. Kopališče z naravno
senco, senčniki, ležalniki, urejenimi sanitarijami, zunanjimi prhami, kabinami
in garderobnimi omaricami poskrbi za
udobje in varnost kopalcev.
Za aktivno preživljanje časa najmlajših
je poskrbljeno s peskovniki, gugalnicami,
otroškimi igrali, malim toboganom in
družabnimi igrami. Malo starejši si lahko
čas krajšajo z obiskom vodnih igral,
skakalne deske, tobogana, na voljo so
kajaki ter namizni tenis. Za vse je na voljo
brezplačna mobilna knjižnica, kjer v prostoru z naravno klimo obiskovalci lahko
prebirajo »knjige na počitnicah« s polic
Knjižnice Blaža Kumerdeja Bled. Grajsko
kopališče Bled, sicer ponosni lastnik
modre zastave že dvajseto leto zapored,
izpolnjuje vsa mednarodna merila okolju
prijaznega poslovanja, varnosti, čistoče in
ustrezne kakovosti vode.

Grajsko kopališče Bled je prvo in za zdaj edino slovensko kopališče z znakom Slovenia
Green Beach.

Festival joge in dobrega
počutja
Festival Surya, festival joge in dobrega počutja, letos pride tudi na Bled. Po dogodkih v drugih mestih po
Sloveniji se bo festival 5. julija zaključil ob Blejskem jezeru.
Praznovanja mednarodnega dneva joge
potekajo vsako leto povsod po svetu. Ob
spoznanju, da joga ponuja celovit pristop
k zdravju in dobremu počutju, je idejo, da
bi 21. junij razglasili za mednarodni dan
joge, ki jo je predsednik indijske vlade
Narendra Modi predlagal na Generalni
skupščini Združenih narodov (ZN), 11.
decembra 2014 v okviru dnevnega reda
na temo Globalno zdravje in zunanja
politika sprejela 193-članska generalna
skupščina.
Resoluciji o mednarodnem dnevu joge se
je pridružilo 175 držav kot sopokroviteljic.
Svet, ki je bil v močnem primežu pandemije covida-19 in je še vedno pod vplivom
njenih p
 osledic, je bil od konca leta 2019
priča zdravstveni krizi brez primere in se
še vedno trudi z njenim obvladovanjem.

Pandemija je spremenila življenja posameznikov, skupnosti, držav; vplivala je
na načine upravljanja, poslovanja in tudi
našega življenjskega sloga.
Festival Surya, festival joge in dobrega
počutja, v Sloveniji letos pride tudi
na Bled. Indijska veleposlaništva in
predstavništva po svetu organizirajo več
dogodkov za promocijo joge in njenih
koristi za celostno dobro počutje posameznika in skupnosti. Veleposlaništvo
Indije v Sloveniji je od leta 2015 prav
tako organiziralo več prireditev. Letos
Veleposlaništvo Indije prireja Festival
Surya, festival joge in dobrega počutja,
in v okviru tega predstavlja jogo in njene
koristne učinke. Prva izdaja festivala se je
začela 21. junija v Ljubljani in nadaljevala
v drugih mestih z vrhuncem na Bledu ob

Most dobiva obliko
Nadomestna gradnja mostu Piškovca se je začela februarja.
Gradbena dela so v polnem teku. Izbrana izvajalca Garnol, d. o.
o., in Gorenjska gradbena družba sta v maju in juniju zgradila
celotno podporno konstrukcijo novega mostu. Opažna konstrukcija mostu je končana, trenutno na mostu poteka armiranje
nosilne betonske konstrukcije. V začetku julija je predvideno
betoniranje nosilne konstrukcije vključno s prednapenjanjem.
Vsa dela potekajo skladno s potrjenim terminskim planom,
obe občini, Bled in Žirovnica, pa upata, da bo most prevozen do
jeseni letošnjega leta. Vrednost investicije je dobrih petsto tisoč
evrov, pri čemer Občina Bled krije štirideset odstotkov investicije, Občina Žirovnica pa šestdeset odstotkov.

Blejskem jezeru 5. julija. Številni partnerji
so se pridružili veleposlaništvu Indije, da
bi dosegli skupni cilj: z ljudmi deliti pozitivne učinke joge, zlasti v času pandemije
covida-19. Med njimi so uprave občin Ljubljana, Bled, Piran, Škofja Loka in Nova
Gorica, Oddelek za filozofijo Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, združenja
in društva joge, kot so Fundacija Isha, Art
of Living, Joga v vsakdanjem življenju, in
šole joge, kot so Swasthya, Tara, Kundalini .... Hvaležni smo vsem partnerjem.
Dogodek ob odprtju se je začel 21. junija
ob 9. uri na Pogačarjevem trgu v središču
Ljubljane. Po dogodkih v drugih slovenskih
mestih se bo festival 5. julija zaključil na
Bledu ob Blejskem jezeru, kjer bo prisoten
tudi župan Občine Bled Janez Fajfar, so
sporočili z indijskega veleposlaništva.

