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Družabni plesi na Šobcu 
Vračajo se družabni plesni večeri, ki so minulo nedeljo v restavracijo Kampa Šobec privabili kar nekaj 
plesnih parov, ki so se zavrteli ob zvokih vsem dobro poznanih ritmov. 

NIKA TOPORIŠ 

Lesce - Da je ples učinkovi
to sredstvo za vnašanje giba
nja v naš vsakdan in da zvoki 
dobre glasbe ria plesišče zva
bijo marsikoga, ovkajo že 
ptički na veji. Vseeno pa se 
večkrat pozabi, da ples lah
ko predstavlja tudi odlilen 
nalin za druženje in zabavo, 
na kar pa želi z družabnimi 
plesi opozoriti Cvetka Puhar 
iz Radovljice, ki je v nedeljo 
v restavraciji Kampa Šobec 
organizirala družaben ple
sni večer. 

Kot je pojasnila, družab
ni plesni veleri potekajo že 
2 1 let, vendar so bili zara
di epidemije prisiljeni za 
dve leti prekiniti druženja. 
»Zelo me veseli, da smo se 
kontno spet zbrali z name
nom dobrega druženja, ki 
ga bomo popestrili z ritmi 
zimzelenih skladb in pople
savanjem v parih,« je poja
snila Puharjeva in dodala, 

Na plesišču se je zavrtelo kar nekaj parov, ki se niso ozirali na okolico, temveč so se 
prepustili zvokom dobre glasbe. / ro1«C..ud""" 

da stremijo k temu, da bi 
na družabne plesne velere 
pritegnili om vel ljudi raz
lilnih starosti »Plešejo se 
poljubni plesi, najvel stan
dardni, moram pa poudari
ti, da družabni plesni veleri 

Organizatorka dogodka Cvetka Puhar skupaj z glasbenikom 
Mihom Kral;em / foto:Gontd Kav{',( 

Z naročilom pice do brezplačnega ogrevanja 
Zbilje-Cene energentov so se oblutno zvišale. V Pici Sedmica 
Zbilje so začeli novo akcijo. »Čas je, da stopimo skupaj. Čas 
je, da si pomagamo. Zato smo se odlolili, da bomo pomagali 
našim cenjenim gostom. Vsakega 15. v mesecu bomo nekoga 
nagradili s tem, da mu pomagamo in poravnamo njegov račun 
za ogrevanje,« so sporočili. Pogoj za sodelovanje je naročilo 
ene pice, nato pa jim pošljite račun zanjo in račun za ogreva
nje po e-pošti 7ica.zbilje.hagrajuje@gmail.com. In upajte, da 
boste prav vi tisti srečnež. 
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vremenska napoved 
Danes bo oblačno, čez dan bo ponekod rahlo deževalo. Pi
hal bo jugozahodnik. Jut rt bo oblačno in deževno. Zveler bo 
ob prehodu fronte ponekod za pihal severnik. V l etrtek se bo 
delno zjasnilo, po kotlinah in dolinah bo megla ali nizka ob
lačnost. 
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niso delavnice oziroma tela
ji, pač pa bolj priložnost za 
zbliževanje z drugimi. Zares 
pa si želimo vel mladih, ki 
bi jih tovrstno druženje za
nimalo.« 

Da je ples pomemben 
del posameznikovega živ
ljenja; je pritrdil tudi naje
mnik restavracije našobcu 
Matevž Strajnar, ki je sku
paj z Anico Svetina, pred
sednico Obmolnega zdru
ženja Rdečega križa Rado
vljica, pred 2 1 Jeti začel tra• 
·didjo družabnih plesov. 
»Pobuda za tovrstna druže
nja je bila sprva dana s stra
ni Rdečega križa, in čeprav 
so bili začetki bolj klavr
ni, se nam je kasneje v ho
telu Astoria na Bledu, kjer 
so družabni plesi poteka
li, pridružilo tudi do 150 

plesnih parov. Večere smo 
gradili, dopolnjevali in ne
kako so se usidrali v ljudeh. 
Veseli me, da poskušamo to 
vrniti,« je pojasnil Strajnar. 

Plesne pare je spremljal 
slovenski glasbenik in pio
nir elektronske glasbe v Slo
veniji Miha Kralj, ki je za 
nedeljski plesni večer prip
ravil mešanico zinizelenih 
skladb, s katerimi je na ple
sišče privabil tako ljubitelje 
mirnejših ritmov kot tudi 
tiste, ki so se bili priprav
ljeni zavrteti malce hitreje. 
»Zelo sem polaščen, da lah
ko sodelujem na takih vele
rih, da lahko ustvarjam glas
bo, ki mene in druge polni 
z energijo. Ljudje, ki pleše
jo, so najbolj hvaležni ljudje 
na svetu in rad se obkrožam 
z njimi,« je dodal Kralj. 

Novembrski pogovorni večer na gradu Dvor 
Preddvor - V sredo, 16. novembra, ponovno vabijo na grad 
Dvor v Preddvoru. Ob 19. uri pripravljajo novembrski pogo
vorni večer, ki ga bo moderirala lvka Sodnik, njena gostja pa 
bo Katja Lesar, certificirana psihodinamska psihoterapevtka 
z dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju. Uro prej pa je 
možen tudi voden ogled gradu. Novembrski pogovorni večer 
bo tako namenjen spoznavanju, raziskovanju in razl.!meva
nju svojega notranjega čustvenega sveta ter hkrati notranjega 
sveta drugih. 
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~novatorji darova~~ 
za mah! junake 
URŠKA PETERNEL 

Jesenice - Družba SIJ Acro
ni je podarila 9300 evrov 
Splošni bolnišnici Jeseni
ce za male junake pediatrič
nega oddelka. Z denarjem 
bodo v bolnišnici kupili rni
krokonveksno sondo za ul-

skrb tudi v lokalno skupnost 
V zadnjem obdobju so doseg
li vel odlilnih dosežkov na 
področju inovacijske dejav
nosti, zato so sklenili, da ne
kaj sredstev namenijo tistim, 
ki jih najbolj potrebujejo-in 
to so zagotovo najmlajši bol
niki. Donacijo je vodstvu pe-

Vodja inovatorske ekipe SIJ Acroni dr. Andrej Skumavc 
je bon predal predstojniku pediatrične službe Petru 
Najdenovu. / Foto: Nil: 8utoncelj 

trazvok glave novorojenč
kov in dojen&ov, ki jo naje 
mlajši bolniki nujno potre
bujejo, preiskovalno luč za 
infektivno sprejemno am
bulanto ter druge potrebe 
na oddelku. 

Kot so povedali v SIJ Acro
niju, kot družbeno odgovor
no podjetje usmerjajo svojo 

diatrilne službe predala eki
pa inovatorjev iz družbe srr 
Acroni: dr. Andrej Skumavc, 
Stanislav Jakelj, Jan Foder, 
dr. Danijel Mitrovit, mag. 
Erika Bricelj, Metka Šuštar• 
šič in NaWa Karo. Za dona
cijo se je zahvalil predstojnik 
pediatrilne službe, zdravnik 
Peter Najdenov. 

Jesensko-zimska izmenjevalnica 
Škofja Loka-Organizatorice se že pripravljajo na Loško izme
njevalnico za otroke in odrasle, ki bo v pokritem delu tržnice 
v nekdanji vojašnici potekala to soboto od 14.00 do 15.30, 
oddaja oblačil pa je možna od 13.30. Kot je v imenu ekipe 
povedala Jasna Pisanec Ropret, si bo tokrat moč izmenjati 
jesensko-zimske stvari. Vedno so dobrodošle tudi igrače, knji• 
ge in modni dodatki. »Naše izmenjevalnice so izredno dobro 
obiskane, vedno vel ljudi ve za nas in nas tudi prosijo, da 
bi bile pogostejše. Očitno je naša ideja popolnoma zaživela. 
Izmenjujejo se res kvalitetne in dobro ohranjene stvari, precej 
podarimo tudi društvu Pomagajriio slovenskim otrokom ter 
Rdelemu križu, Karitasu in drugim. Naj še enkrat poudarim, 
da ni treba nečesa prinesti, da lahko nekaj odneseš. Lahko 
samo prineseš, česar ne potrebuješ več, ali pa prideš iskat, 
kar potrebuješ. Edini pogoj je, da se menjajo lepo ohranjene 
stvari, nepoškodovane in čiste,« pravi Jasna Pisanec Ropret. 

V petek odpirajo drsališče 
Tržič- Balinarski klub Tržič Orodjarstvo Knific in Občina Tržič 
tudi letos vabita na pokrito drsališče na Ravne, ki bo obra
tovalo od petka, 18. novembra, do 19. februarja. Drsanje bo 
brezplačno, možna bo tudi izposoja drsalk. Ob odprtju v pe
tek ob 17. uri pripravljajo prireditev z nastopom umetnostnih 
drsalcev, prikazom treninga mladih hokejistov, kegljanjem na 
ledu med ekipama Obline Tržič in Balinarskega kluba Tržič. 
Rekreacijsko drsanje bo možno od ponedeljka do petka med 
16. in 19. uro; ob sobotah, nedeljah, praznikih in v času šolskih 
počitnic med 10. in 1~. uro ter med 16. in 19. uro. Decembra in 
januarja bodo tudi tečaji drsanja za začetnike, hokejska šola 
za otroke do 12. leta starosti, šolske ure drsanja za osnovne 
šole in vrtce. Rekreacijsko kegljanje na ledu bo ob petkih od 
19.30 do 21.30. 


