Gorenjski glas
petek, 6. avgusta 2021

Dobro življenje
Prosti čas na slikah Narodne galerije. Jezerska
promenada od 20. julija do 20. avgusta.
Vsi ljudje potrebujemo prosti čas in prizori, povezani z njim, so
v svetovni in slovenski likovni umetnosti bogato zastopani. Ples
in glasba, druženje, hoja v gore, obiski jezer, hrana, vrt, otroška
igra, skrb za domače živali, plavanje, sprehajanje in ustvarjanje
so navdihnili umetnike, da so spregovorili o običajih, družini in
naravi pa tudi o likovni in matematični teoriji ter politiki.
Razstavo sta pripravila Narodna galerija in Turizem Bled.

Vodstva po razstavi:
– četrtek, 5. avgust, ob 10. uri
– četrtek, 12. avgust, ob 18. uri
– četrtek, 19. avgust, ob 18. uri
Brezplačna vodstva bo izvajal kustos Narodne galerije, prijave so
obvezne na info@visitbled.si.

Investicijska dela v občini
Gospodarska javna infrastruktura na Koritnem končana, prav tako gradnja kanalizacijskega sistema
v Mali Zaki. Nadomestna gradnja mostu Piškovca je v polnem teku.
V občini Bled tudi čez poletje poteka
kar nekaj ureditvenih in investicijskih
projektov. Eden izmed večjih so vsekakor
gradbena dela znotraj območja Zazidalni načrt Koritno, kjer so končana vsa
dela gospodarske javne infrastrukture,
vključno z grobim asfaltiranjem dostopnih cest znotraj cone. Gradnja kanalizacijskega sistema na območju Mala Zaka
– Za gradom je zaključena. Na gradbišču
izvajajo še fina zaključna dela, kot so
zatravitve, bankine in varnostne ograje.
Cesta je v celoti na novo asfaltirana.
Tudi nadomestna gradnja mostu Piškovca,
ki je projekt občin Bled in Žirovnica, je v
polnem teku. Pred kratkim so potekala
betonska dela na mostu, vgradili so tristo
kubičnih metrov armiranega betona.
Dela potekajo skladno z načrti.

Pred kratkim so v novi nadomestni most vgradili kar tristo kubičnih metrov
armiranega betona.

Festival joge na Bledu

Z Riklijem
na Stražo

Praznovanja mednarodnega dne joge potekajo
vsako leto povsod po svetu.

Turizem Bled vsako poletno soboto organizira pohod
z vodnikom na Stražo.

Indijska veleposlaništva in predstavništva po svetu so organizirala več dogodkov za promocijo joge in njenih koristi za
celostno dobro počutje posameznika in skupnosti.
Veleposlaništvo Indije v Sloveniji je v preteklih letih od leta 2015
prav tako organiziralo več prireditev, vrhunec pa je bila prav prireditev 5. julija na Bledu, ki se je je udeležila tudi veleposlanica
Namrata S. Kumar.

Turizem Bled vsako poletno soboto
organizira pohod z vodnikom na
Stražo.
Lahek in nezahteven pohod traja dve
uri, zbor pa je ob 8. uri v Zdraviliškem
parku pri vremenski hišici. Pohod je
brezplačen, saj je vodenje omogočila
Slovenska turistična organizacija
(www.slovenia.info). #ifeelsLOVEnia
#mojaSlovenija
Pred več kot 150 leti je Arnold Rikli
na Bledu ustanovil ''naravni zdravilni
zavod'', kjer 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. Naravne lepote in
ugodna klima Bleda so in še vedno
ponujajo idealne razmere za njegove
zračne, vodne in svetlobne kopeli.
Voden pohod se vsako soboto začne
v Zdraviliškem parku, ki je posvečen
začetku sodobnega turizma na Bledu. Od tam se pohodniki odpravijo
na zračne in sončne kopeli, kot jih je
priporočal Rikli.
Na poti na vzpetino Straža pohodniki spoznajo dediščino zdravilca,
na vrhu vzpetine si ob spomeniku odpočijejo, sledi pa vrnitev na
izhodiščno mesto.

Premiera filma Sladka 40.
Indijska veleposlanica Namrata S. Kumar z županom Janezom
Fajfarjem

Lučke na jezeru
Predzadnjo soboto v juliju so ponovno zagorele lučke na
Blejskem jezeru. V preteklosti so bile lučke, narejene iz voska
in jajčnih lupinic, del Blejskih dni, ki pa jih žal tudi letos zaradi
zdravstvenih razmer ni bilo. Kljub temu so na Bledu ohranili
tradicijo in s pomočjo Andreja Vidica, ki že nekaj desetletij
izdeluje lučke, te zopet prižgali.
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V društvu KUD Kamot iz Zasipa so
zelo pogrešali druženje in vaje, kjer so
veseloigre ustvarjali zadnjih pet let.
Rodila se je ideja, da poskusijo posneti
film. Lucija Vidic in Mark Džamastagič,
ki sta pri pisanju predstav že v preteklosti sodelovala, sta tudi tokrat združila
moči in nastalo je nekaj sladkega – film z
naslovom Sladka 40. V filmu se 40-letna
slavljenka, ki jo igra Lucija Vidic, s tremi
prijateljicami iz mladih dni, ki jih igrajo
Leja Dabič, Katja Pretnar in Meta Vodnjov, odpravi na pot spominov. Noč, polna
preobratov in zanimivih dogodivščin, se
za eno od njih ne konča brez bolečin, a
to ni tako pomembno kot to, da spomini
rišejo trenutke življenja za vsakega izmed
nas. Film je bil posnet na Bledu in v njgovi
okolici, zato bo za vsakogar, ki Bled vsaj
malo pozna, zelo zanimiv. Z ekipo Bled
TV so ustvarili nekaj edinstvenega, saj
so to počeli prvič. Premiera je bila na
zadnji julijski dan pred picerijo Briksen
na Bledu.

V filmu slavljenko igra Lucija Vidic, prijateljice iz mladih dni pa Leja Dabič, Katja
Pretnar in Meta Vodnjov.

