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BOROVNIČEV SEJEM
Poleg tradicionalnega in zelo dobro obiskanega sejma, na katerem bodo tudi
letos prevladovale borovnice, bo letos še večji poudarek dan na predstavitvi in
promociji tega okusnega in zdravega sadeža ter drugega jagodičevja.
Predstavljeni bodo tudi drugi izdelki, katerih osnova je jagodičevje Za pravo
razpoloženje na prireditvi bo poskrbel ansambel Nori val. Tudi letos se bodo
Praznika borovnic udeležili visoki gostje in domovine in tujine.
Iz Ljubljane bo na Praznik borovnic 2018 ob
9.00 odpeljal muzejski vlak, ki se v Ljubljano
odpeljal ob 16.00. Vožnja z njim je pravo doživetje predvsem za najmlajše, pravzaprav
pa za vse mlade po srcu. Za tiste, ki se ne želijo odreči brezskrbni zabavi v večernih urah,
ko se bo začela NOČ BOROVNIC(e), pa bo ob 19.30 na voljo še izreden prevoz s
posebnim vlakom. Z njim se bo v Borovnico pripeljala tudi priljubljena glasbena skupina
Tabu. Ta bo nastopila v okviru turneje ob 20-letnici svojega delovanja in že na vlaku
naredila dobro akustično zabavo. Vlak bo iz Borovnice nazaj v Ljubljano odpeljal ob 3.00
zjutraj.
Sejem se bo odprl s prihodom borovničeve povorke na prireditveni prosto ob
10.00. Sledila bodo pogajanja o ceni borovnic in predaja novega gasilskega
vozila. Trajal bo do poznih popoldanskih ur, do 14.00 pa ga bo spremljal tudi
pester program na in pred odrom: nastopi folklornih skupin in pevskih zborov,
predstavitev predelave in pridelave borovnic, zgodovine kraja in občine,
starodobnih vozil, zabavna nagradna vprašanja … Na posebnem kolesu si bo
lahko s pomočjo lastnih nog vsak obiskovalec izdelal svoj okusen borovničev
smuti. Manjkala ne bo tudi ostala sejemska ponudba, zabaviščni park in
delavnice za otroke, ki se bodo pri otroškem gradu spoznali s poniji. Ogledati si
bo mogoče Kraljevo domačijo, kjer ježa temelji na
posebni komunikaciji med konjem in jezdecem, v prostorih OŠ pa razstavo umetniških čipk »Od nitke
do čipke« sekcije Punkelj KD Borovnica in državno prvenstvo lovcev v oponašanju jelenovega ruka.
Letošnje leto je tudi Evropsko leto kulturne dediščine, ki ga bomo v okviru Praznika borovnic 2018
obeležili s predstavitvijo železniške tehniške dediščine in starodobnih vozil. Na trasi opuščene
originalne proge Dunaj–Trst si bo mogoče ogledati edino ohranjeno in obnovljeno originalno
čuvajnico 666, v kateri bodo na voljo na ogled fotografije Borovniškega viadukta, nekdaj največjega
objekta na znameniti progi in v času njegove gradnje največjega tovrstnega železniškega objekta v
Evropi. V središču Borovnice, nedaleč od prireditvenega prostora, nanj spominja edini steber, ki je
preživel predvojna rušenja ter povojno miniranje ruševin in je proglašen za kulturni spomenik.
S starodobnim avtobusom se bo mogoče peljati do Tehniškega muzeja Slovenije, ki domuje v
nekdanjem samostanu Bistra. V njem si je med drugim mogoče ogledati prometno zbirko. Ta
prikazuje tudi razvoj kolesa od tekalnega stroja do današnjih dni, razvoj motorizacije v Sloveniji,
motocikle in avtomobile, s katerimi so naši dedje in očetje stopili v svet motoriziranega prometa,
ter številne avtomobile dosmrtnega predsednika nekdanje skupne države, maršala Tita. Nekaj
srečnih izžrebancev pa bodo s svojimi starodobnimi avtomobili naokoli popeljali člani Društva
ljubiteljev starodobnih vozil Codelli.
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VODENI OGLED SOTESKE PEKEL IN MOŽNOSTI ZA POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE
Tisti z bolj športnorekreativnimi ambicijami se bodo lahko
podali na vodeni ogled soteske Pekel. V poletnem času poleg
kipeče vode, ki se preko slapov, tolmunov in brzic spušča s
strmega, z mogočnimi drevesi poraslega pobočja Menišije,
nudi oazo senčnega hladu. Peš ali s kolesom pa se je mogoče
podati tudi po opuščeni trasi železniške proge do vasi Pako, do
nasadov borovnic ali do Tehniškega muzeja Slovenije na
borovniškem delu Ljubljanskega barja ali pa na odkrivanje
idiličnih vasi in zaselkov na jugu Borovniške kotline. Gorski
kolesarji se lahko po gozdni cesti povzpnejo na Pokojišče, si ogledajo ostanke poznorimskega zapornega zidu Claustra
Alpium Iuliarum in se po asfaltni cesti spustijo v Borovnico ali pa nadaljujejo pot proti Padežu, Kožlješkemu grabnu in
Strmcu ter se čez Kopitov grič spustijo v Brezovico pri Borovnici, od koder je do občinskega središča le še nekaj km.

NOČ BOROVNIC(e)
Z VLAKOM S TABU-ji VARNO, UDOBNO N BREZ SKRBI V BOROVNICO
V večernem času se bo pestro dogajanje prevesilo v zabave
polno NOČ BOROVNIC(e). Nastopili bodo znani slovenski
glasbeniki in glasbene skupine:

Anzhe, Dadi Daz, Damir Kovačić, Challe
Salle, Tanja Žagar in Tabu. Ta bo nastopila v
okviru turneje ob 20-letnici svojega delovanja.
Ob spremljajoči pestri gostinski ponudbi bodo s svojimi zvoki
in ritmi poskrbeli za veselo razpoloženje, zabavo in ples do
ranih jutranjih ur. Velik prireditveni prostor bo omogočil
zabavo tudi v slabem vremenu. Vstop bo prost. Na prireditev
bo v soboto 14. 7. , ob 19.30, iz Ljubljane skupaj s skupino Tabu pripeljal izredni vlak, ki bo v Ljubljano iz Borovnice
odpeljal v nedeljo, 15. 7., ob 3.00 zjutraj. Priljubljenim glasbenikom se boste lahko na poti z vlakom brezplačno pridružili
tudi obiskovalci prireditve.

