HLEBCE
Začetki vasi Hlebce
"Vas je v primerjavi z ostalimi vasmi v okolici po času nastanka razmeroma »mlada«.
Nastanku je botroval proces kolonizacije neobdelane pokrajine na Deţeli z začetkom
v 11. stol., ki je bil podprt s strani briksenskih škofov in ortenburških ministerialov. V
ţelji po večjih prihodkih so fevdalci naseljevali ljudi tudi zato, da so le ti krčili gozdove
in izsuševali močvirja ter s tem omogočili prirast nove obdelovalne zemlje. Prvotno je
imela vas tipično kolonizacijska ureditev in je z razlogom nastala kasneje saj to
območje pred nastankom ni omogočalo toliko naravnih danosti za ţivljenje in je bilo
potrebno več vloţenega dela za ureditev ţivljenju primerno. Nastanek vasi z vaškim
dvorom se datira ob koncu 11. stol. ali na začetku 12. stol. domnevno pod okriljem
ortenburških ministerialov."
Vir: Matej Burgar (ljubiteljski zgodovinar iz Hlebc)

1330 - PRVA OMEMBA hlebc V PISNIH VIRHI
Klepicz [...in Klepicz ...] ok. 1330 (Urb. Blejski otok I, f. 2; Bizjak 2006a, str. 203)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1338
Chlepz [...ze Chlepz ...] 1338-05-12 (Listina ARS ZL; GZL II, št. 15)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1358
Chlebcz [...ze ...pei Chlebcz ...] 1358-02-14 (Listina TLA, št. II 916)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1359
Chlebts [...von Chlebts ...] 1359-01-17 (Listina ARS ZL; CKSL)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1400
Cleptz [...ze Cleptz ...] ok. 1400 (Urb. Blejski otok I, f. 11; Bizjak 2006a, str. 207)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1403

Chlebcz [...am Moss ob Chlebcz ...] 1403-04-30 (Listina HHStA AUR; CKSL)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1416
Chlebcz [...Chlebcz ...] 1416 (Urb. Blejski otok II, f. 8; Bizjak 2006a, str. 209)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1422
Chlebcz [...Chlebcz ...] 1422 (Urb. Blejski otok III, f. 3; Bizjak 2006a, str. 211)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1431
Clepicz [...zu Clepicz ...] 1431 (Urb. Blejski otok IV, f. 2’; Bizjak 2006a, str. 218)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1436
Chlebcz [...zu Chlebcz ...] 1436 (FK Celje I, f. 20’)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Chlebcz [...Chlebcz ...] 1436 (FK Celje I, f. 40)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Klebcz [...ze Klebcz ...] 1436 (FK Celje I, f. 30)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Khlebs [...vnder Khlebs ...] 1436 (FK Celje I, f. 46)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1458
Clebicz [...Clebicz ...] 1458 (RK Blejski otok, f. 38’; Bizjak 2006a, str. 226)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1464
Klebicz [...zu Klebicz ...] 1464 (FK Deţelni knez II, f. 267’)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1478

Chlebecz [...zu Chlebecz ...] 1478 (FK Deţelni knez III, f. 95’)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
1498
Chlewecz [...Chlewecz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 3)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Klewitz [...der wissenn vnndter ...der anger vnnder ...Klewitz ...] 1498 (Urb.
Radovljica, f. 39, 57)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Chlawitz [...der wissenn vnnder Chlawitz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 47)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Clowitz [...der wissenn vnder Clowitz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 47)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Clewetz [...Clewetz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 103)
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)
Clewitz [...Clewitz ...] 1498 (Urb. Radovljica, f. 108
Vir: SHT – Kranjska (zrc.sazu, 2016)

♣♣♣♣
Hlebce v času prvega popisa prebivalstva
1754

Vir: Gorenjske druţine v 18. stoletju (več avtorjev; Celjska Mohorjeva druţba,
2016)

♣♣♣♣
Hlebce na joţefinski vojaški karti
1763

Hlebce na joţefinski vojaški karti, 1763-87
Vir: mapire.eu
Orig. Vir: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787
(avtorja: Vincent Rajšp in Aleksander Serše)

♣♣♣♣
1787 – samostojna leška ţupnija
Samostojna leška ţupnija je bila ustanovljena v sklopu reform Joţefa II. leta 1787 z
istim obsegom kot danes. V njen okvir spadajo poleg Lesc še Hlebce, Hraše in Nova
vas.
Vir: Leški zbornik (avtor Janez Meterc)

♣♣♣♣

1826

Hlebce v času franciscejskega katastra, 1826
Vir: ARS
Okoli leta 1813 je v Radovljici hišo Mesto št. 19 kupil čevljar Matija Kristan. Rojen je
bil leta 1782 v Hlebcah št. 13. kajţarju Gašperju in Poloni, roj. Jernej. Leta 1813 se je
v Lescah poročil z 21-letno Barbaro Dovţan, rojeno v Hrašah št. 4, hčerjo kajţarja
Lovrenca in Apolonije, roj. Zupan. Ţena Barbara mu je rodila dva sinova in enajst
hčera, devet hčera je umrlo. Čevljar Matija Kristan je umrl kot stanovalec v
Predmestu št. 4 leta 1839, star 56 let. Vdova Barbara ga je preţivela za 12 let, umrla
je leta 1851 v Predmestu št. 38, stara 59 let.
Vir: Radovljiške druţine …

Hlebce - franciscejski kataster, 1826 / 1858
Vir: Deţela (risba: Jure Sinobad)
Spisek lastnikov hiš in hišna imena - Hlebce (FK 1826 / RFK 1868):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gollmayer Franc - KATERMAN
Valjavec Ivan - KOVAČ
Vovk Matija – ŠAFAR
Kristan Matej – BOŢIČ
Jalen Jernej – DOVŢAN
Bulovec Mihael – GONDEČ
Zupan Joţef – BERKOVC
Vogelnik Tomaţ – MATIC
Vovk Joţef – GOLMER
Justin Joţef – MULEŠEC
Gollmayer Franc – KATERMAN
Kristan Miha – VOBENK
Šolar Gertrud – AHAC
Pretner Andrej – PRETNER
Vogelnik Gašper – MARTINČEK
Walland Joţef – JURC
Resman Matej – ŠEBAT
Avsenek Marija – KRALJ
Bohinc Joţef – SVETOGEJ

Gollmayer Joţef – JAKA NA KOVAČNICI

Bulovec Janez - TIŠLER
Kristan Blaţe – ŠAFAR (BLAŢE)
Kristan Valentin - BOŢIČ
Jalen Janez - DOVŢAN
Mulej Matija - GONDEČ
Zupan Joţef - BERKOVC
Zupan Marija - MATIC
Zupan Matevţ - GOLMER
Justin Franc – MULEŠEC
Zelih (Ţilih?) Jernej - KATERMAN
Kristan Tomaţ - VOBENK
Zupan Janez - JAHAČ
Derling Jakob - PRETNER
Vogelnik Marija - MARTINČEK
Balant Jakob - JURC
Resman Matej - ŠEBAT
Zelih (Ţilih?) Janez - KRALJ
Deţman Anton - SVETOGEJ

Vovk Matija – ŠAFAR
Kristan Blaţ – ŠAFERJOVA KAJŢA
Jalen Janez – Jalen Matjaţ - FULEJ ali PR' ANET'
Zgrajeno in oštevilčeno v letih 1826-1868:
22 Balant Jakob – ČEDNIK, nova hiša
Vir: Deţela (avtor: Jure Sinobad)
20
21

♣♣♣♣
Hlebce – hišna imena:

Vir: RAGOR

♣♣♣♣

Hlebce v starih časopisih (do prve svetovne vojne)
1868
Naročniki Mohorjevih knjig (Lesce): Hudovernik Friderik, fajmošter, Boţičeva hiša
s Hlebec; Zupan J., Valant J., Brence Matevţ, ţupan, Boţič Joţe, Vidic J., posestnik.
Vir: Mohorjev koledar, 1868
1869
(Zgubil se je fant) iz radoliškega okraja, iz vasi Hlebic, 17. dne julija. Star je 17 let,
neumen, nosi samo hlače in srajco, na obeh nogah ima prvi in drugi prst skupaj
zraščen; govori celo malo ali nič. Kdor ga najde, je prošen, naj blagovoljno to naznani
gosp. ţupanu v Hrašah, pošta Radolica.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 4. 8. 1869
1878
Naročniki Mohorjevih knjig (Lesce): Hudovernik Friderik, ţupnik; Ribnikar Franc,
učitelj: Leška šola; Ovsenik Rudolf, Brence Matevţ, ţupan; Legat Franc, Čuk
Leopold, Boţičeva hiša v Hlebcah; Vidic Joţe, Pretner Joţe, Justin Jera, Vovk Janez,
Muhovec Franc, Zupan Janez, Zupan Matevţ, Valant Jakob, Udar Matija, Bulovec
Franc, Lah Janez, Legat Polona, Zupan Joţe, Prešern Katra.
Vir: Mohorjev koledar, 1878
1883
(Glavni odbor druţbe kmetijske) zboroval je preteklo nedeljo 25. t. m. ter je sklepal o
drţavnih podporah. Privolili so se plemenni ovni sledečim prošnjikom: Janezu
Zupanu s Hraš pri Lescah – 1 oven, Jakobu Valantu s Hlebec pri Lescah – 1 oven,
Antonu Poharju s Polč pri Begunjah – 1 oven in Janezu Gogalji iz Studenčic pri
Lescah – 1 oven.
Ako bi se pa prignalo več ovnov, namenjen je še Francu Deţmanu iz Hraš pri Lescah
1 oven.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 28. 11. 1883
1889
Premovanje konj v Lescah je bilo v ponedeljek dne 2. septembra. Konjerejci so
prignali dva ţrebca, deset kobil z ţrebeti, pet mladih brejih kobil, osemnajst dve- in
pet enoletnih ţrebet. Premije so dobili za kobile z ţrebeti: Janez Gogala iz Studenčic
40 gld., Jan. Marolt iz Radolne 25 gld., Ant. Zupan z Breznice 20 gld., Toma
Prešeren iz Lesc 20 gld., Jan. Pretnar iz Hoš in Fr. Legat iz Lesc svetinji; za mlade
kobile: And. Olifčič iz Gor. otoka 30 gld., Jan. Frohlich s Potoka 30 gld., Ant. Ţnidar iz

Zgoš 15 gld., Miha Zupan in Janez Bernard, oba iz Zaspa, svetinji; za ţrebeta: A.
Meršol iz Hraš 15 gld., Janez Gogala iz Hraš 10 gld., F. Walland iz Lesc 10 gld.,
Janez Walland iz Hlebc 10 gld., Joţe Palošnik iz Podgore, Joţe Vidic iz Lesc in Al.
Knafl iz Alošenj svetinje; privatni darili prijatelja kmetijstvu sta dobila: Matija Marolt iz
Dvorske vasi 10 gld. in Frid. Homan iz Radovljice 10 gld.
Vir: Domoljub, 19. 9. 1889
1891
Dobrega sadnega mošta, sposobnega za kupčijo imajo kakih 280 vedrov od več v
vasi Hlebce, pošta Lesce na gorenjskem.
Vir: Kmetovalec, 15. 12. 1891
1896

Kmetovalec, 30. 4. 1896
1900
Izidi občinskih volitev. Iz Lesec so nam piše: Občinski odbor je dne 10, t. m. volil
novim ţupanom gospoda Ivana Ţarka, posestnika iz Lesec, prvim svetovalcem
gospoda Ivana Legata, veleposestnika iz Lesec, drugim svetovalcem gospoda Ivana
Walanta, posestnika iz Hlebcev, tretjim svetovalcem gospoda Luka Grilca, posestnika
iz Zapuţ, četrtim svetovalcem gospoda Antona Meršola, posestnika iz Hraš. Zmagala
je narodna-napredna stranka s 7 proti 5 glasovom.
Vir: Gorenjec, 12. 5. 1900
Ţupanom v Lescah je bil dne 10. t. m. izvoljen posestnik Ivan Ţark, svetovalci pa so
gg. Ivan Legat iz Lesec, Ivan Valant iz Hlebec, Luka Grilc iz Zapuţ in Anton Mišol iz
Hraš.
Vir: Kmetijske in rokodelske novice, 18. 5. 1900
Trgovina in obrt. V političnem okraju radovljiškem so pričeli v minulem mesecu
izvrševati obrt: Anton Pogačnik v Podnartu, Valentin Por na Dobravi in Frančiška
Stare na Česnjici, gostilničarsko obrt: Janez Valland v Hlebcih, čebelarstvo; Valentin
Por na Dobravi, trgovino z ţganjem; Lucija Gašparin v Zgošah, pivo v steklenicah;
Marija Gartner v Kropi, trgovino z ţeblji; Marija Šolar v Ljubnem, trgovino s posteljnim
perjem.
Vir: Gorenjec, 23. 6. 1900
1906

Občinske volitve v Lescah. Iz Lesec se piše: Ko se je dne 4. julija t. l. vršila volitev
občinskega odbora v Lescah, se je izrazil znani Brence proti c. kr. komisarju, da on
ne voli, ker je volitev itak neveljavna, češ, da se ni pravilno razglasila. In res je
napravil moţ pritoţbo na deţelno vlado, ki pa je vzlic temu ugovoru vendarle odobrila
volitev. S tem so postale vso njegove naporne agitacije brezuspešne in njegovi
domišljavi upi so splavali po vodi. Sicer je Brence napovedoval še pritoţbo na
ministrstvo, a opustil jo je baje vsled nekega razkola v klerikalnem taboru, in sicer
med g. ţupnikom in Brencetom. S tem je bila tudi ta zadeva poloţena v grob. 23. m.
m. se je pa vršila v navzočnosti c. kr. okr. glavarja Detele volitev občinskega
predstojništva. Izvoljen je bil g. Iv. Ţark soglasno tretjič za ţupana, za svetovalce:
Anton Legat iz Hraš, Iv. Waland iz Hlebcev, Jos. Gogala iz Nove vasi in Gabrijel
Erţen iz Zapuţ; za odbornike pa: Josip Wucherer, Jakob Ulčar in Ant. Deţman iz
Lesce, Ant. Avsenek iz Zapuţ , Fr. Ţilih iz Hlebcev, Ivan Vovk iz Hraš ter Jos. Mulej
in Studenčic, Občinske volitve so torej dokončane; ni pa še dokončana zadeva
Brenceta & drug., tikajoča se protipostavnega pooblastila, o katerem ima odločili
drţavno pravdništvo. Ko bo ta stvar končana , potem se bodo tudi polegli razburjeni
duhovi v naši občini.
Vir: Gorenjec, 20. 10. 1906
1907

Slovenski narod, 31. 8. 1907

Vir: Domoljub, 5. 9. 1907

Vodovodna dela so pretekli teden prav hitro napredovala, ker je bilo dovolj delavcev
in nekaj časa vreme dosti ugodno. Rezervar na Ledevnici je do malega dodelan, tudi
pri studencu se delo bliţa koncu. Glavne cevi so poloţene, samo v mestu Radovljici
je zadnje dni nagajal deţ, da se niso mogle poloţiti vse cevi. Stranska proga na
Poljče je končana, proti Hlebcem in proti Lescam se koplje. Upanje je le vedno, da bo
v par tednih.
Gorenjec, 19. 10. 1907
Radovljiški vodovod. Voda iz studenca Mravljinca nad Begunjami je ţe pritekla v
Radovljico in v nekoliko dneh se bo tako očistila, da bo pitna. Po mestu so ţe
postavljeni javni vodnjaki, posestniki pa, ki še niso dali napraviti vodovoda v svoje
hiše, hite, da to store, predno nastopi mrzla zima. Večina posestnikov ima ţe
napeljano vodo. Tudi v Begunjah in drugih vaseh ob progi, v Poljčah in v Hlebcah ţe
teče voda, in tudi do Lesec je ţe skoro izkopana proga. Še ta mesec bodo vsa
vodovodna dela končana …
… Ni bilo lahko delo, ki si je je nadel občinski odbor radovljiški, komur sta uspešno
pomagala sosedna odbora iz Begunj in Lesec. Bilo je najpoprej pregnati razne
predsodke pri ljudeh, mirno pretrpeti marsikatero ţalitev, da se je moglo sploh misliti
na uresničenje velike naprave s proračunjenimi stroški 169.000 K. …
Gorenjec, 16. 11. 1907
Radovljiške novice. Vojake imamo v našem mestu kakor tudi v okolici in sicer ţe od
dne 13., oziroma 14 t. m. in sicer nekaj eskadronov dragonskega regimenta car
Nikolaj št. 5 iz Gorice in kolesarskega polka iz Celovca. Vojaki so razdeljeni takole:
Radovljica in Vrbnje imata 2. eskadron dragoncev 103 moţ in 100 konj ter kolesarsko
kompanijo 93 moţ. V Lescah je polkovno poveljstvo a poleg tega še tu, v Hrašah in

1910
Nekoliko priznanj o Vydrovi ţitni kavi. … Franc Derling, posestnik Hlebce, pošta
Lesce. Prosim pošljite zopet 5 kg. Vaše ţitne kave, ker meni in mojim otrokom zelo
ugaja in ne smemo biti niti en dan brez nje. Ako bi je ne imeli, bi jo zelo pogrešali,
tako se je nam priljubila.
Vir: Domači prijatelj, 1. 3. 1910
V Hlebcah. 3. eskadron 140 moţ in 140 konj. V Zgošah, Novi vasi, Poljčah,
Begunjah je 1. eskadron 100 moţ, 100 konj. V Smokuču, Rodinah, Studenčicah je 4.
eskadron 100 moţ, 110 konj, a v Ţirovnici, Selu in Mostah je 6. eskadron 110 moţ in
110 konj. Slednjič je 5. eskadron tudi 110 moţ in 110 konj v Breznici, Doslovčah, Vrbi
in Zabreznici.
Vir: Gorenjec, 20. 8. 1910
1912
Novi udi c. kr. kmetijske druţbe kranjske (seja glavnega odbora dne 23. decembra
1912.): Justin Frančišek, posestnik v Hlebcah; Vovk Frančišek, posestnik v Hrašah;
Zupan Rozalija, posestnica v Hlebcah; Bulovec Frančišek, posestnik in kolar v
Hlebcah …
Vir: Kmetovalec, 15. 1. 1912
1915
Elektrika. Deţelna elektrarna na Završnici. Doslej je električni tok napeljan v
sledeče, kraje: Bled okoli jezera, Radovljica, Brezje, Mošnje, Zgornji in Spodnji Otok,
Vrbnje, Gorica, Predlog, Lesce, Hlebce, Zapuţe, Breznica, Smokuč. Dosloviče, Selo,
Ţirovnica, Vrba, Zgornje in Spodnje Gorje, Podhom in Zasip. - Popraševanje po
električnem toku je jako veliko; ţal, da se zaradi pomanjkanja bakra in motorjev
občinstvu ne more ustreči. Vsled tega se tudi napeljava na Jesenice še ni mogla
izvršiti. Podaljšanje se pa bo izvršilo po moţnosti in si bo elektrarna izkušala
pomagati z ţeleznimi ţicami, dokler ne bo zopet bakra na razpolago.
Vir: Domoljub, 21. 10. 1915
1917
25 lip, 4 do 6 m visoke ima na prodaj B. Walland, Hlebce, pošta Lesce, Gorenjsko.
Vir: Kmetovalec, 28. 2. 1917
V imenu Njegovega Veličanstva cesarja! C. kr. okrajna sodnija v Radovljici, odd.
III. je razsodila o obtoţbi opravitelja drţavnega pravdništva zoper Katarino Iskra
rojena Jalen v Hlebcah, pristojno v Lesce, 50 let staro, k. v, omoţeno, posestnika
ţeno, Lesce 49 vo. Mihovko, nekaznovano zaradi prestopka § 18|1 cesarske
naredbe od 21. avgusta 1916 št. 261 drţavnega zak. v navzočnosti opravitelja

drţavnega pravdništva Alojza Woschnig kakor javnega obtoţitelja, obtoţenke
Katarine Iskra, zagovornika Franceta Kobler, odvetnika v Radovljici, po danes
dognani glavni razpravi po predlogu javnega obtoţitelja, naj se obtoţenka kaznuje,
tako:
Obtoţenka Katarina Iskra je kriva, da jo dne 29. januarja 1917 zahtevala na svojem
domu v Lescah od Ane Hodnik iz Lesec za liter mleka 50 h, torej za neobhodno
potrebne reči očividno pretirane cene izkoriščajoč vsled vojnega stanja nastale
izredne razmere, in s tem zakrivila prestopek navijanja cen po § 18|1 cesarske
naredbe od 21. avgusta 1916 štev. 261 drţavnega zakona in se obsoja po § 18|1
citirano narediič z uporabo § 266 in 261 k. z. na 50 K denarne globe, v slučaju
neizterljivosti pa na pet dni zapora in po § 389 k. p. r. v povračilo stroškov
kazenskega postopanja in izvršitve kazni ter s sodbo c. kr. deţelnega sodišča v
Ljubljani z dne 20. marca 1917 BL XII 146! 17-1 v objavo sodbe v tedniku „Domoljub"
in na občinski deski v Lescah. Radovljica, dne 6. marca 1917.
Dr. ţenko, 1. r.
Vir: Domoljub, 5. 4. 1917
Dva dečka od 14 do 17 let stara za poljska dela, sprejme takoj v sluţbo posestnik
Valentin Jalen v Hlebcah h. št. 5, občina Lesce. Gor. Plačilo po dogovoru.
Vir: Kmetovalec, 30. 4. 1917
Tresilnik, nov, skorai nič rabljen, proda za ceno po dogovoru Franc Derling, posestnik
v Hlebcah, p. Lesce.
Vir: Kmetovalec, 15. 7. 1917

Na domačiji Pri Jurcu je ţivel Jurčev Blaţ, ki je po sluţbeni dolţnosti v Lescah Pri
Hkavcu štel promet. Sedel je v hiši, gledal skozi okno in štel avtomobile.
V času svoje izmene je naštel celo 12 avtomobilov. To je bilo v tistih časih zadostno
število za posodobitev ceste skozi Lesce.
Vir: RAGOR

♣♣♣♣

1914-1918

Padli v prvi svetovni vojni
Bulovec Franc (Hlebce, 1896 – Rusija, 1916). Vojak prve svetovne vojne. Padel v
prvi svetovni vojni – leta 1916 v Rusiji. / Vir: Mirno spite vojaki …
Kristan Joţef (Hlebce, 1886 – Bukovina, 1914-18). Vojak prve svetovne vojne.
Padel v prvi svetovni vojni – v Bukovini. / Vir: Mirno spite vojaki …

Zupan Franc (Hlebce, 1894 – Lesce, 1914-18). Vojak prve svetovne vojne. Padel
v prvi svetovni vojni. Umrl v Lescah. / Vir: Mirno spite vojaki …
Zupan Joţef (Hlebce, 1900 – Italija, 1918). Vojak prve svetovne vojne. Padel v
prvi svetovni vojin – leta 1918 v Italiji. / Mirno spite vojaki …

♣♣♣♣
Hlebce med obema vojnama
1919
Poštenega dečka, sprejme takoj v sluţbo za kmečko delo Valentin Jalen, pos.
Hlebce, p. Lesce. Plača po dogovoru.
Vir: Kmetovalec, 15. 2. 1919
Junčka, 14 mesecev starega, lepega, ki bo sposoben za pleme zamenja za telico
Franc Derling, Hlebce 14, pri Lescah, Gorenjsko.
Vir: Kmetovalec, 31. 3. 1919
Volitve. Kot načelni k Jugoslovanske kmetske stranke je bil soglasno izvoljen
poslanec Ivan Brodar med ţivahnim odobravanjem. V odbor so bili izvoljeni: kot
podnačelnik posl. Pišek, predsednik štajerske Kmetske zveze; kot odborniki: Fr.
Karpe (ţupan, Moste); Franc Grebenc (Dol. Laze); Bonač (Begunje); Janez Antončič
(Dole pri Temenici); deţ. poslanec Brenčič (predsdnik Kmetske zveze na Vrhniki);
Joţef Mrak (Podgorje); dr. Mohorič; Burger (Hrašče); Iskra (Hlebce pri Radovljici);
ţupnik Tekster (Višnja gora), kot namestniki : Joţef Miklavc (Podmolnik); Karel
Zaplotnik (Zlatence pri Motniku); Ant. Debeljak (Reka pri Vel. Laščah); Jevnikar (Št.
Vid pri Zatičini), Stanovnik (Horjul); Fr. Bore (Šmarca); deţ. posl. Finţgar (za radovlj.
okraj); Ant. Globelnik (Bršljin); ţupan Bajuk (Drašiče); Jos. Gale (Trebeljevo); deţ.
poslanec Kobal (Gabrijele); Ant. Turk (Cerknica).
Takoj po zborovanju se je vršila odborova seja, pri kateri sta se kooptirala v odbor
sledeča dva člana: Anton Cvenkelj iz Ljubnega in Puntar iz Unca. Odbor se je
sestavil sledeče: Ivan Brodar, poslanec, načelnik. Franc Pišek, poslanec, 1.
podnačelnik; Miha Iskra, Hlebce pri Lescah, 2. podnačelnik; Franc Karpe, Moste, 3.
podnačelnik; dr. Jaka Mohorič, tajnik; Janez Antončič, Male dole pri Temenici,
tajnikov namestnik; Joţe Miklavec, Podmelnik, blagajnik; Joţe Burger, Hraše pri
Smledniku, blagajnikov namestnik. …
Vir: Slovenec, 6. 5. 1919 + Domoljub, 9. 5. 1919
Kobila pincgavske pasme, rodu Artos, lisičje barve, 164 cm visoka, 186 cm prsne
mere, obseg piščali 22 cm, tri leta stara, zaskočena se proda za ceno po dogovoru
pri Franc Ţilih, Hlebce št. 11, p. Lesce, Gorenjsko.
Vir: Kmetovalec, 15. 6. 1919

Prodam prašiča, 11 mesecev starega, ki ima 60 do 70 kg ţive teţe za ceno po
dogovoru. Josip Kristan, Hlebce št. 3, p. Lesce, Gorenjsko.
Vir: Kmetovalec, 31. 8. 1919
JKZ sijajna zmaga. Predsednik prošt Kalan je nato odredil volitev predsednika.
Oddanih je bilo 224 glasov. Kandidat Jugoslovanske kmetske zveze Miha Iskra,
posestnik, Hlebce pri Lescah, je dobil 150 glasov. Kandidat liberalnih kmetov, birtov
in trgovcev Gustav Pirc 67 glasov. Štiri glasovnice so bile neveljavne, tri pa prazne.
…
Izid volitve je bil za J. K. Z. sijajen. Kandidat J. K. Z. posestnik Iskra je dobil 150
glasov, Gustav Pirc pa samo 67. Posestnik Iskra je zelo inteligenten moţ, pod predsednik Jugoslov. Kmetske Zveze in poštenjak od nog do glave. Če je bil svoj čas
tudi čevljar, mu je samo v čast, da zna tudi še kaj drugega, kakor tudi Gustavu Pircu
ne zmanjšujemo sposobnosti zavoljo tega, ker se je v svojem ţivljenju še kaj drugega
učil, kar ne potrebuje za svojo kandidaturo. …
Vir: Slovenec, 31. 12. 1919
1920
Štirikolsko brizgalnico in nekaj cevi rabi Gasilno društvo v Hlebcah pri Lescah. Katero
društvo ima omenjene stvari na prodaj naj blagovoli naznaniti z ceno zgoraj
omenjenemu društvu.
Vir: Kmetovalec, 15. 4. 1920
Posnemalnik Alfa za 500 l in Pasterizator oba na parno moč. Stativ - mlečno vago N.
1903. Ploščati hladilnik za 1200 l na uro, okrogli hladilnik za 500 l. Viktorja pinjo z
dvema ročajema in gnetilnik za surovo maslo — vso orodje je tvrdke Alfa Separator,
Dunaj, za mlekarne z večjim prometom, dobro ohranjeno, proda pod ugodnimi pogoji
Mihael Iskra, Hlebce, p. Lesce.
Vir: Kmetovalec, 15. 10. 1920
1921
Izţrebani porotniki za I. porotno zasedanje. … Miha Iskra, posestnik, Hlebce; Gabrijel
Erţen, posestnik Zapuţe, Ivan Pogačar, posestnik in čevljar, Predtrg pri Radovljici
Vir: Slovenski narod, 29. 1. 1921

1923
Kandidat SKS g. Aţman, posestnik v Hrašah pri Lescah, je vloţil, kakor se nam
poroča, toţbo na očitek, da je bil avstrijski konfident zoper Miho Iskro, hišnega
posestnika v Hlebcah. Obravnava se utegne vršiti ţe tekom prihodnjega tedna pri
okr. sodišču v Radovljici. Zaradi istega očitka sta vloţila toţbo tudi še dva druga
tovariša g. Aţmana, namreč gg. Langus in Cvar. Na ta način je tedaj vse poskrbljeno,
da dokaţe Miha Iskra resnico svojih izredno teţkih očitanj. Po sodni razpravi hočemo
spregovoriti obširnejše o teh očitanjih in pokazati, kdo da je bil avstrijski konfident itd.

Vir: Slovenski narod, 4. 3. 1923
Samostojni kandidat Aţman v seznamu konfidentov. Radovljica, 10. marec. Sodnik dr. Prešeren je danes pričel razpravljati o toţbi, ki so jo vloţili proti Mihaelu
Iskri, posestniku v Hlebcah pri Lescah, kandidat SKS Ivan Aţman iz Hraš, lovec
Alojzij Langus is Lese in posestnik Ivan Cvar is Lesc. Toţba navaja, da je Iskra 16.
februarja letos Valentinu Resmanu v njegovi hiši rekel, da ima v rokah akt, da so bili
toţniki med vojno avstrijski konfidenti.
Toţnike, kateri so bili navzoči pri razpravi, zastopa dr. Dobravec, g. Iskro pa
zagovarja dr. Natlačen.
Izpoved gospoda Iskre. Gospod Iskra je izvajal: Dne 16. februarja 1923 sem bil res
pri posestniku Valentinu Resman, ker sem imel kupčijske opravke pri njem. Med
drugimi razgovori sem tudi povedal, da imam v rokah akt, v katerem je vpisan Aţman
kot avstrijski konfident. Resman se je zanimal, če je še kdo drugi med konfidenti
vpisan. Povedal sem mu, da sta na listi konfidentov tudi Langus in Cvar navedena.
Kaj sta pričala g. Resman in njegova ţena. Priča g. Valentin Resman je pričal: Dne
16. februarja je prišel Iskra k meni na moj dom v Zapuţah. V druţinski sobi sva
govorila najprej o zasebnih zadevah, nato mi je pripovedoval o Aţmanu, rekoč, da
ima akt v rokah, da je bil med vojno konfident. Cela stvar me je zanimala in sem ga
vprašal, če so tudi drugi konfidenti navedeni v aktu. Bolj tiho mi je nato povedal, da
sta tudi Langus in Cvar in še nekaj drugih. Vprašal sem ga nato, če smem o tem
naprej povedati. Iskra mi je Izjavil, da to lahko vsakemu naprej povem In da se lahko
sklicujem na njega. Na moje vprašanje, če bo stvar objavil, je rekel, da zaenkrat ne,
ker namerava poslati akt tajništvu SLS na razpolago. Sodnik priči: »Ali Vam je znan
pojem konfidenta?« — Priča: »Pod besedo konfident razumem osebo, katera je bila
tajno najeta, da je vladnim organom poročala o rečeh in o pogovorih, ki so takratni
reţim zanimali« — Resmanova gospa je povedala, da jo slišala, da je rekel g. Iskra
njenemu moţu, da je bil Aţman konfident.
Zastopnik g. Iskre nastopi dokaz resnice. Zastopnik g. Iskre, dr. Natlačen je na to
izvajal: »Nastopam dokaz resnice. Ivan Aţman je vpisan res na listi konfidentov. Lista
se glasi: »Verzeicfcnis über die nach neuerlicher Musterung für die Durchführung von
Sabotageakten geeignet befundenen Konfldenton.
Predlagam, da se prlbavi od V. oroţniške brigade v Ljubljani dopis oroţniškega
okrajnega poveljstva v Radovljici z dne 20. septembra 1915, ki nosi naslov: Res. M.
— Aktivon Krain, Konfidenten. Ta dopis vsebuje rešitev povelja deţelnega
oroţniškega poveljstva v Ljubljani, št. 250 Res. M. od 11. septembra 1915. Ta dopis
je bil odposlan od okrajnega oroţniškega poveljstva v Radovljici v priporočenem
pismu oroţniškemu poveljstvu v Ljubljani dne 21. sept. 1915. Dopisu pa je bila
prlklopljena konsignacija konfidentov. Pod zaporedno številko 5 te konsignacije se
nahaja leta 1889. rojeni samski posestniški sin in lovec iz Lesec št. 9 Alojzij Langus,
pod zaporedno številko 6 leta 1852. rojeni oţenjeni posestnik iz Lesec št 47. Johann
Zwar, pod zaporedno številko 7 pa leta 1889. rojeni, oţenjeni posestnik iz Hraš št. 20
Johann Aţman. Izvirnik tega poročila in liste konfidentov se nahaja v arhivu V.
oroţniške brigade v Ljubljani.
Nadalje naj se prlbavi od V oroţniške brigade v Ljubljani spis Di Nro 284 Res. M.,
prezentiran 28. dec. 1915, zahteva naj se tudi dopošiljatev konsignacijo konfidentov,
ki je bila tema spisu priklopljena, na katerih se nahajajo tudi imena vseh treh
zasebnih obtoţiteljev.
Predlagam nadalje zaslišanje bivšega oroţnika g. Franca Mešiča, kateri je dotične
konfldentske liste pisal, dalje zaslišanje prič Josipa Jurčiča, Martina Nedoga in Ivana

Remca, bivših oroţnikov v Radovljici o tem, da so bili zasebni obtoţitelji vpisani v
listo konfidentov z njihovo vednostjo, potem ko se jim je razloţilo, kakšnim namenom
ima njihova sluţba sluţiti.
Predlagam nadalje, da se pri pristojni, nadrejeni oblasti izposluje, da se imenovane
priče, kolikor bi morale izpovedovati o svojih sluţbenih zadevah, odveţejo uradne
molčečnosti.
Izvirnik poročila od 20. sept 1915 ter zadevne konsignacije konfidentov bom predloţil,
ako bi se imenovano poročilo in poročilu priloţena lista konfidentov od oroţniškega
poveljstva ne dobila.
Dr. Dobravc se protivi izvedbi teh dokazov. Predlaga pa, da se zaslišita kot priči
oroţniški podporočnik Alojz Rovšek in bivši blejski straţmojster Rakušček o tem, da
zasebni obtoţitelji niso ničesar vedeli, da se nahajajo na listi konfidentov In da tudi
niso opravljali nikake take sluţbe, ki se pod konfidentstvom umeva.
Kaj pripovedujeta o konfidentstvu oroţnika. G. Alojzij Rovšek je bil ves čas vojne
okrajni straţmojster v Radovljici. Zdaj je oroţniškl podporočnik v Trbovljah. Kot priča
pravi, da mu je znano, da je bil Ivan Aţman na listi konfidentov. Pravi pa, da se je
lista konfidentov sestavila po nalogu kornega poveljstva v sabotaţne namene za
slučaj sovraţnega vpada. Na posebno vprašanje priča pove, da |e o teh stvareh z
Aţmanom sam večkrat govoril in da je Aţman bil izrecno pripravljen oroţništvu pri
njegovem poslovanju pomagati. (Ivan Aţman nervozno ugovarja. Priča pa se proti
njemu obrne in mu svojo izpoved ponovi v obraz.) Dalje izpoveduje priča, da je ves
čas vojne z Aţmanom zelo mnogo in zaupno občeval; zaupal mu je tudi kako je hodil
okrog gotovih oseb v Ljubljani, da se je »mazal«, da mu ni bilo treba v vojake.
Priča Rakušček izpoveduje, da je bil med vojno straţmojster na Bledu. Dobil je od
oroţniške komande povelje, da zbere v svojem okolišu primerno število konfldentov
in da predloţi listo kontidentov. Sestavil je zahtevano listo, a ni nikogar vprašal, če je
s tem zadovoljen. Listo je poslal v Ljubljano.
Na to razglasi sodnik dr. Prešeren sklep, da se razprava preloţi, da se bodo izvedli
predlagani dokazi.
* Sabotaţo izvršuje tisti, ki na katerikoli način (z rezanjem telefonskih ţic, poţigi itd.)
ovira delovanje sovraţnikov.
Vir: Domoljub, 13. 3. 1923
Hlebce pri Lescah. Dragi g. urednik, dovolite nam nekoliko prostora, da tudi mi
napišemo nekaj iz našega kraja. Naša vasica je prav majhna: ima 24 hišnih številk in
šteje samo 119 prebivalcev. Vendar imamo lepo delujoče prostovoljno gasilno
društvo, ki se je ustanovilo šele leta 1920. po izbruhu poţara v Predtrgu pri
Radovljici. V tej kratki triletni dobi si je društvo kljub draginji postavilo Gasilni dom.
Imamo lepo brizgalno in nekaj cevi za prvo silo, nekaj cevi pa imamo ţe naročenih.
Člani imajo gasilne kakor paradne obleke. Društvo ima še tudi nekaj drugega orodja.
Sploh se moremo izreči glede delavnosti društva zelo pohvalno. V sredo 29. avgusta,
ko je pri nekem malem posestniku v Begunjah izbruhnil poţar, so bili naši gasilci na
prvi znak poţara takoj pripravljeni in kmalu z vozom na licu mesta. To je prvi poţar,
katerega so pomagali gasiti naši gasilci, ki so se zaradi svoje točnosti in hitrosti res
izborno obnesli. Vsa čast! V soboto 8. t. m. priredi naše gasilno društvo lepo veselico
s srečolovom na vrtu in v gostilniških prostorih »Triglava« v Lescah Začetek ob 15.
uri. Bog daj vreme! Pridite!.
Vir: Domovina, 7. 9. 1923

1924
Izpred sodišča. - Iz časov avstrijskega konfidentstva. Posestnik Mihael Iskra v
Hlebcah je pravil svoječasno posestniku Resmanu v Zapuţah, da poseduje seznam
bivših avstrijskih konfidentov, ki obsega 52 moţ iz radovljiškega okraja in da so med
njimi tudi posestnik Ivan Aţman v Hrašah, takrat kandidat SKS in pa posestnika iz
Lesc Al. Langus in Ivan Cvar. Ugotovilo se je pri obravnavi, da je vodil takratni oroţ.
straţmojster v Radovljici res konsignacijo zaupnikov, ki so se zavezali da bodo
izvrševali v slučaju prodiranja italijanske armade na naše ozemlje razna sabotaţna
dela. Te zaupnike so večinoma poučili o tej nalogi, glede političnega nadzorstva
prebivalstva pa so bile druge konfidentske liste. Iskra je bil obsojen radi očitanja
zaničljivih lastnosti na 14 dni zapora.
Pri vzklicni razpravi je ugotavljal zastopnik Iskre, da prva sodba napačno pojmuje
pojem konfidentstva in da je konfident tudi oni, ki daje oblastem tajno zaupna
poročila, kakršno vlogo je Igral tudi Aţman in tovariša. Senat pa se ni mogel uveriti,
da bi vseboval predloţena listal imena res pravih konfidentov in je vzklic zavrnil in
potrdil sodbo prvega sodnika. — SIedil je še en podoben slučaj. Dne 11. marca pr. I.
je imel Ivan Aţman kot kandidat SKS v Gosarjevi gostilni v Stari Loki političen shod.
Na tem shodu le zaklical pos. sin Fr. Hafner Aţmanu »avstrijski konfident«. Hafner je
bil obsojen na 1 teden zapora. Tudi to obsodbo je vzklicni senat potrdil.
Vir: Slovenski narod, 8. 1. 1924
1925
Imenik porotnikov za jesensko zasedanje porote v Ljubljani. Za jesensko zasedanje
ljubljanske porote, ki se začne dne 14. septembra t. 1. so bili izţrebani za glavne
porotnike sledeči gg.: Ivan Kristan, pos., Hlebce pri Radovljici; Ivan Novak, pos. in
gostil., Radovljica; Franc Dolţan, pos. in gost, Radovljica; Valentin Deţman, pos.,
Lancovo; Ivan Deţman, pos. Lesce.
Vir: Slovenski narod, 23. 8. 1925
Hlebce pri Lescah. V nedeljo dne 8. novembra sta praznovala v krogu svojih
domačih g. Kristan in njegova soproga p. d. Boţič svojo zlato poroko. Kličemo
jubilantoma, kakor vsem domačim krepke čestitke in ţelimo slavljencema še dolgo
solnčno ţivljensko jesen!
Vir: Kmetijski list, 11. 11. 1925
1927
Okrajna organizacija SKS Radovljica. Na občnem zboru je bil izvoljen sledeči odbor:
predsednik Ivan Aţman, Hraše; podpredsednik Joţe Vogelnik, Podhom; tajnik Franc
Derling, Hlebce; blagajnik Franc Vidic, ţupan, Lesce.
Vir: Kmetijski list, 23. 3. 1927
Sprejme se takoj priden in pošten deček, 14-10 let za poljska dela. Plača po
dogovoru. - Val. Jalen, Hlebce 5, p. Lesce.
Vir: Gospodar, 21. 4. 1927

Konjski tat. Pretekli pondeljek je neznan tat ukradel v vasi Hlebce pri Radovljici
posestniku Francu Marklju konja in voz. Uzmoviču so bili kmalu na sledu.
Vir: Kmetijski list, 28. 12. 1927
Konj in voz ukradena. V ponedeljek zvečer je neznan tat ukradel v vasi Hlebcah pri
Radovljici posestniku Francu Markelju konja (»prama«) s kmečkim vozom na lestve.
Konj ima zadnji nogi beli, dočim je po truplu rjave barve. Markelj trpi 5700 dinarjev
škode. Tatu so ţe na sledu.
Vir: Domoljub, 29. 12. 1927

♣♣♣♣
Gasilsko društvo Hlebce
Začetki PGD Hlebce. Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce je bilo ustanovljeno leta
1920. Takrat je vas štela 23 hiš oz. 100 prebivalcev. 19. marca 1920 so se pri
posestniku Ţbatu zbrali na pobudo posestnika Iskra Miha zavedni vaščani in se
dogovorili o ustanovitvi društva, saj so bili v tistih letih poţari pogosti. Bliţnja gasilska
društva v Radovljici, Begunjah in na Breznici, so bila tedaj slabo opremljena. Tudi na
pomoč takratne gasilske zveze Kraljevine Jugoslavije ni bilo moč računati. Zato se
lahko zanesli le na finančno pomoč takratnih podpornih članov iz svoje in okoliških
vasi. Ustanovljen je bil upravni odbor, predsednik je postal Iskra Miha, poveljnik pa
Legat Jakob iz Hraš. V društvo se je vpisalo 12 članov iz Hlebc, 6 iz Hraš in 2 iz
Lesc.

Miha Iskra
Ţe istega leta so zgradili gasilski dom oz. tako imenovano orodjarno, ki je bila še
lesena. Leto kasneje so nabavili nekaj opreme, med drugim tudi ţe rabljeno ročno
brizgalno in celo platnene obleke in šleme. Prvi "ognjeni krst" so doţiveli v Begunjah,
pri poţaru gospodarskega poslopja.
Vir: Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce
Skrajna malomarnost uprave radovljiškega vodovoda. V noči od 19. na 20. oktober je
na zagoneten način bilo zopet poţgano gospodarsko poslopje in stanovanjska hiša
Joţeta Valanta iz Lesc št. 13, ki je skoro popolnoma pogorelo, grozila pa je
nevarnost, da postanejo ţrtve poţara največja poslopja v Lescah, le izvanrednemu

naporu poţarnih bramb in občinstva se je zahvaliti, da se je to preprečilo. Posebno
zahvalo smo dolţni gasilnemu društvu v Hlebcah, ki je v najkrajšem času prihitelo z
brizgalno in veliko pripomoglo, da se je poţar udušil. Enako zahvalo izrekamo tudi
poţarnima hrambama Radovljica in Mošnje, ki sta z motornimi brizgalnami prišli na
pomoč, isto velja tudi poţarnim brambam Begunje in Breznica. Vse druge poţarne
brambe so proti jutru odšle, le gasilci iz Hlebc so ostali celi dan v akciji. Krog
poldneva pa je voda iz vodovoda odpovedala. Na dvakratno telefonično urgenco je v
imenu gasilnega društva iz Hlebc Ivan Prešeren vendar le dobil odgovor, da gasijo v
Radovljici apno. Ţupanstvo občine Lesce je v resnici zaznalo, da je imel član
vodovodne uprave, katere načelnik je radovljiški ţupan Vinko Resman in menda tudi
načelnik ţupanov za ljubljansko oblast, tovarnar klobukov gospod Florijan Janc,
priklopljeno na vodovod v istem času veliko gasilsko cev in gasil apno. —
»Slovenec« je v zadnjem poročilu pred kakimi 14 dnevi v poročilu o poţaru na Bledu
naredil opazko, da se čudi, kako to, da gori samo pri pristaših SLS. Mi bi se tej
vodovodni upravi, katera je tudi uprava SLS za radovljiško okolico, še bolj čudili, da
nam ob poţaru ne privošči vode in da njihovi pristaši v istem času gasijo apno, ko je
nevarnost v teh osovraţenih Lescah, ko gori posestvo pristaša, ki misli s svojo glavo
tako, da morajo nositi vodo v škafih mesto iz vodovoda, ki ga plačujejo, da se poţar
ne razširi. Morebiti se zato tako postopa z Leščani ali celo njihovo občino, ker ne
mara klečeplaziti okoli gospode radovljiškega mesta. In če je še kaj dobre volje pri
oblastih, je treba, da oblasti primerno ukrenejo, da se take stvari enkrat za vselej
nehajo. Vodovodnega monterja pa je treba od strani merodajnih oblasti podučiti, da v
tem slučaju poţar zavzema prvo mesto, pa magari če bi radovljiška gospoda bila
primorana v tistem času gasiti apno z buteljkami, ali pa če je brez vode. Pet občin
gotovo več plača na prispevkih, kakor Radovljica sama in kmetsko prebivalstvo teh
občin je ta vodovod omogočilo, ko bi ne bilo dobre volje teh občin, bi se tudi
radovljiška gospoda ne koristila z vodovodom. Zapomnite si pa le, da si bodo vse, te
okoliške občine to sedanjo naklonjenost ob priliki poţara v Lescah dobro zapomnile.
Vedite, da drevje ne raste do neba. / A.
Vir: Kmetijski list, 25. 10. 1928
Društvo se je razvijalo in širilo. Leta 1930 so nabavili za tiste čase zelo moderno
motorno brizgalno. Še istega leta je bil v Hrašah zgrajen manjši gasilni dom, ki sluţil
kot orodjarna, pokazala pa se je potreba po izgradnji novega doma v Hlebcah. Pričeli
so z delom in dom je bil končan ob 20-letnici društva, hkrati z ravitjem novega
gasilskega prapora, kateremu sta bila botra Vidic Franc iz Lesc in Iskra Marica iz
Hlebc.
Vir: Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce

Člani Gasilskega društva Hlebce, 1930
Vir: GD Hlebce

Člani Gasilskega društva Hlebce, ok. 1950
Vir: arhiv druţina Grilc, Studenčice
Zgoraj (od leve): 1. Vinko Kristan, p. d. Bvažetov, 2. Joţe Šmid, p. d. Brkovčev, 3.
Zima, 4. Joţe Ulčar, p. d. Jakov, 5. Fucej st., 6. Andrej Fucej, 7. Mirko Bezek, poštar.

Druga vrsta (od leve): 1. Ivan Kristav, p. d. Božičov, 2. Simon Deţman, p. d. Jahač,
3. Franc Kodras (Hlebce), 4. Joţe Vrhunc, p. d. Kuharjev, 5. Slavko Šmid, p. d.
Brkovčov (Hlebce), 6. Janez Ţilih, p. d. Kralov, 7. Joţe Aţman, 8. Zdravko Mulej, p.
d. Žarkov.
Sedijo spodaj (od leve): 1. Joţa Ţilih, p. d. Kral (Hlebce), 2. p. d. Ribčnekov Rudl
(Lesce), 3. Štefan Tomšič, p. d. Dolžan (Hlebce), 4. Joţe Ţilih, p. d. Katerman
(Hlebce), 5. Joţa Tonejc (Hlebce), 6. Stanko Grilc, p. d. Močnik (Studenčice), 7.
Janez Kodras, 8. Anton Luţar, p. d. Žbatov, 9. Joţe Vrhunc, p. d. Kuhar (Hraše).
Otroci (zgoraj v sredini, od leve): 1. Lojz Mulej, p. d. Žarkov (Hraše), 2. Janez Ţilih, p.
d. Katerman (Hlebce), 3. Janko Šmid, p. d. Brkovčov (Hlebce).
Otroci (od leve): 1. Peter Gračner, 2. Joţe Aţman, 3. Štefan Tomšič, p. d. Dolžan 4.
Cerar, 5. Alojz Gračner, 6. Zvone Derlink, 7. Franci Ţilih, p. d. Katerman, 8. Emil
Gračner, 9. Mirko Derling, 10. Tonček Podobnik, 11. Rudi Ţilih, 11. Janko Tomšič
Prepoznava: Darinka Grilc, p. d. Močnikova (Studenčice)
Op.: Joţa Tonejc je bil oče radovljiškega ţupana Bernarda Tonejca.

Poţar v Dvorski vasi. Opekarna ţrtev ognja. Preteklo soboto je v Dvorski vasi pri
Begunjah na Gorenjskem postala ţrtev plamenov velika in moderno opremljena
opekarna, last g. Feliksa Schindierja, ki je bil dolgo vrsto let ravnatelj valjčnega mlina
V. Majdiča v Kranju. Kljub vsem naporom gasilnih društev iz Hlebcev, Mošenj,
Begunj in Radovljice je zgorelo ogromno poslopje z vsemi stroji, zalogami opeke in
strojnim oljem do tal. Škoda je milijonska, vendar je v glavnem krita z zavarovalnino.
Prizadeti pa so predvsem vaščani, ki jim je opekarna nudila vsakdanji kruh.
Vir: Triglav, 22. 7. 1933

Razvitje prapora GD Hlebce, 1940
Vir: GD Hlebce
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1937
Hlebce, 120-27-25-0-2. Sr so du ţand zdr fin Radovljica 4 km, ţel o pTt š ţup Lesce
2 km. Nm povpr. 523 m. Izrazita kmetska vas s hišami v vrsti, ki jo prečka banovinska
cesta na Begunje. Leţi ob manjšem presiliajočem potoku kraj številnih morenskih
nasipov. Peščena zemlja večinoma v travnikih in gozdnih krpah, lepi sadovnjaki.
Zanimive stavbe.
Vir: Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937
1939
Ukradeno kolo je dobil nazaj. V Ferlanovi gostilni v Gorenji vasi je bilo v nedeljo
ukradeno delavcu Joţetu Krţišniku iz Hlebec v radovljiškem okraju 800 din vredno
kolo. Odpeljal ga je neki Maksim Jovanovič in ga prodal svojemu znancu Ivanu
Kulundţiču. Temu so pa kolo zaplenili in ga vrnili lastniku.
Vir: Slovenski narod, 6. 7. 1939
1940
300 l sadjevca prodam ali zamenjam za dober semenski krompir. Alojz Šmid. Hlebce
7, p. Lesce na Gorenjskem.
Vir: Domoljub, 6. 3. 1940
1941
Priimki 1941 (Hlebce):
Bulovec – 2
Derling – 21
Derling – 14
Derling – 20
Deţman – 13
Gatej – 23
Hrovat - 12
Iskra – 12
Jalen – 5
Jalen – 21
Janc – 19
Justin – 10

Knaflič – 25
Kodras – 22
Kristan – 17
Kristan – 4
Kristan – 3
Mramor – 20
Repe – 25
Rezar - 27
Šmid – 7
Tolar – 28
Tomšič – 5
Tomašič - 1

Op.: Ob priimku je zapisana še tedanja hišna številka.

Vir: Leški zbornik
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Valand - 16
Vovk - 15
Zupan - 8
Zupan - 9
Ţilih - 18
Ţilih - 9
Ţilih - 11
Kristan - 22
Pecelj - 6
Pušavec - 16
Mrak - 6

1943
Nemška preimenovanja vasi. Radmannsdorf / Zanimiva imenovanja krajev. Na
kolodvoru v Neumarktlu visi zemljevid Deutschen Alpenvereina, na katerem imajo
nekateri kraji popolnoma prilegajoča se imena. Tako so n. pr. imenovani sledeči kraji:
Trögern za Koreiten (Koritno), Stechen za Wodeschitz, Schüt za Asp, Zeli za Selo,
Pirkdorf za Bresiach, Doslau za Doslowtsche, Felgendorf za Smokutsch, Feld za
Poltsche, Quelldorf za Studenschitz, Eichen za Hraschach, Laibl za Hlebze,
Weldendorf za Werbnach, Lassein za Sappusch, Bachl za Otok, Missach za
Misatsche, Außenwald za Zgosch.
Karawanken Bote, 17. 04. 1943
Partizanske mobilizacije. Vzporedno z nemško mobilizacijo se je pričela tudi
partizanska vojska mobilizirati.
V Hlebcah je bila mobilizacija ţe pred marcem ter 18. in 19. marca 1944. Skupaj je
bilo mobiliziranih 24 moških in ena ţenska.
Vir: Leški zbornik
Prehitro pozabljamo … 5. maja je nas Kranjčanke prišla s kmečkim vozom iskat
Majda Česen, sekretarka SKOJ v Kranju. Ta pot iz Begunj v Kranj se mi še danes zdi
velik podvig. Neverjetna predrznost! Če danes pomislim, je res le goli slučaj, da se je
to srečno izteklo. Ob poti pri Hlebcah in proti Lescam so leţali vlasovci. Strašni so
bili. …
Vir: Glas, 30. 4. 1982


Padli v drugi svetovni vojni
1941-1945
Aţbe Alojz (Hlebce, 30. 5. 1913 – Ledina, 11. 4. 1944). Borec NOB. Rojen Ani
Aţbe v Hlebcah, kjer je tudi ţivel – pri Jurju, samski, zidar, delavec v ţelezarni KID
na Jesenicah. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev (3.) bataljon Gorenjskega odreda, nato v
Gregorčičevo brigado. Padel 11. 4. 1944 na Ledinah na Primorskem.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Deţman Alojzij (Hlebce, 18. 5. 1923 – Tolmin, 18. 2. 1944). Borec NOB. Rojen
Simonu in Mariji, roj. Ravnikar v Hlebcah, kjer je tudi ţivel – pri Jahaču, samski,
zidarski pomočnik. Februarja 1943 mobiliziran v nemško vojsko. Ko je prišel domov
na dopust je 7. 12. 1943 odšel v 4. četo Gorenjskega odreda, nato v Prešernovo in
nazadnje v Bazoviško brigado. Padel 18. 2. 1944 v Tolminu na Primorskem.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Justin Franc – Štefan (Sv. Katarina, 21. 12. 1919 – Ljubno ob Savinji, 1. 5. 1945).
Borec NOB. Rojen Apoloniji Štefe pri Sv. Katarini. Ţivel v Hlebcah pri Mulejščku,

samski, kovaški pomočnik v Tovarni verig Lesce. 28. 7. 1941 odšel v Jelovško četo
Cankarjevega bataljona, nato v Prešernovo brigado. Po prihodu brigade na
Dolenjsko dodeljen v enote XIV. divizije. Udeleţenec borbenega prihoda divizije na
Štajersko. Padel 1. 5. 1945 v boju za Ljubno ob Savinji. Pokopan v skupnem grobu v
Ljubnem ob Savinji.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Korošec Viktor (Spodnji Otok, 1. 1. 1920 – Draga, 4. 12. 1944). Borec NOB.
Rojen Antonu in Mariji, roj. Rot na Spodnjem Otoku. Ţivel v Hlebcah, samski,
mesarski pomočnik, delavec ţelezarne KID na Jesenicah. Leta 1943 mobiliziran v
nemško vojsko. Spomladi 1944 prišel na dopust in odšel v Planinčev (3.) bataljon
Gorenjskega odreda, nato za intendanta v širši štab Kokrškega odreda. Padel 4. 12.
1944 v Dragi. Pokopan v skupnem grobu na grobišču talcev v Dragi.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Kristan Vinko (Hlebce, 13. 7. 1900 – Bari, 17. 4. 1945). Borec NOB. Rojen Joţetu
in Mariji, roj. Valant v Hlebcah, kjer je tudi ţivel – pri Blaţetu, poročen, zidar, delavec
v Tovarni verig Lesce. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev (3.) bataljon Gorenjskega
odreda, nato v Gregorčičevo brigado. Zaradi vojnih naporov hudo zbolel. Poslan v
bolnico v Barleto, v Bari v Italijo, kjer je 17. 4. 1945 umrl.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Pavlin Leopold (Sv. Jurij pod Kumom, 1. 9. 1905 – Mirna, 22. 23. 1944). Borec
NOB. Rojen Francu in Mariji, roj. Kavšek, pri Sv. Juriju pod Kumom. Ţivel v Hlebcah,
poročen, kovač, delavec v ţelezarni KID na Jesenicah. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev
(3.) bataljon Gorenjskega odreda, nato v partizansko enoto na Dolenjsko za
bolničarja. Padel 11. 12. 1944 pri Mirni pri Trebnjem na Dolenjskem. Pokopan v
druţinskem grobu na pokopališču v Lescah.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Podgornik Rajmund – Rajko (Huda juţna, 25. 8. 1912 – Franja/Cerkno, 5. 10.
1944). Borec NOB. Rojen Mihaelu in Mariji, roj. Šuligoj v Hudi juţni v Baški grapi.
Ţivel v Hlebcah, avtomehanik, delavec v ţelezarni KID na Jesenicah. 26. 3. 1944
odšel v Planinčev (3.) bataljon Gorenjskega odreda, nato v partizansko enoto na
Primorsko. V Trnovem dobil pri eksploziji smodnika hude opekline. Umrl 5. 10. 1944
v partizanski bolnici Franja. Pokopan v druţinskem grobu na pokopališču v Šmihelu
pri Novem mestu.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Vovk Frančišek – Franci (Hlebce, 2. 10. 1927 – Lokve/Gorica, avgust 1944).
Borec NOB. Rojen Francu in Frančiški, roj. Gašperin v Hlebcah, kjer je tudi ţivel –
pri Martinčku, samski, kmečki sin. 19. 3. 1944 odšel v Planinčev (3.) bataljon
Gorenjskega odreda, nato v Bazoviško brigado. Padel avgusta 1944 na Lokvah pri
Gorici, kjer je tudi pokopan.
Vir: Leški zbornik (avtor Alojz Kos)
Poročila o napadih

Vir: www.forum-der-wehrmacht.de
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Gledališka skupina Hlebce, po vojni
Vir: 80 let PGD Hlebce
Na Sv. Petru nad Poljčami je še po zadnji svetovni vojni pobiral meţnar (Gorjak) biro
na vaseh, do kamor je segal »glas sv. Petra«, t. j. zvonov s cerkve na Sv. Petru (na
Gori). Gorjak je pobiral v Poljčah (kamor je ta cerkev spadala, t.j. imela svojo hišno
številko, prej pa svoj hišni znak), Begunjah, Poljčah, Zgoši, Dvorski Vasi, Zapuţah in
Hlebcah.
Vir: Deţela med Jelovici (avtor: Tine Jarc)
1952
Prebivalstvo radovljiškega okraja maj sodeluje v novi vodni skupnost. Preskrba
z vodo je v Radovljici in okoliških krajih zelo pereča. Vodovod, ki je bil zgrajen pred
štiriinštiridesetirni leti, je preskrboval z vodo samo tedanjo radovljiško občino. Zajetje
vodovoda je bilo l. 1909 razširjeno še za preskrbo sosednjih občin Lesce, Begunje in
Mošnje, leto kasneje pa še na Ljubno. Od tedaj pa se je vodovodno omreţje
radovljiške, ga vodovoda vedno bolj širilo. Leta 1911 so napravili novo zajetje nad
Smokučem. Danes meri celotno omreţje več kot 50 km in preskrbuje z vodo
Smokuč, Hraše, Hlebce, Lesce, Begunje, Zgoše, Zapuţe, Radovljico, Novo vas,
Dvorsko vas, Črnivec, Mošnje, Brezje in Ljubno, razen tega pa še vsa gospodarska

podjetja in ustanove na. tem področju, med katerimi je največji potrošnik vode
tovarna »Veriga« v Lescah.
Zaradi novih podjetij in zaradi razvoja tujskega prometa se je potrošnja vode ţe pred
vojno trikrat povečala. Leta 1939 so morali zato izmenjati cevi na sektorju SmokučHraše in delno v Lescah v dolţini 2080 m. Prav tako je bil na tem področju zamenjan
prvotni profil cevi 100 s profilom 150. Gradbeni stroški so takrat znašali 510.000 din.
Več kot polovico tega zneska je moralo kriti prebivalstvo omenjenih krajev z izrednimi
prispevki. Razen tega se je vodarina pobirala v obliki davka in so jo plačali tudi tisti, ki
vodovoda niso imeli. Od časa do časa so bila na vodovodnem omreţju manjša
popravila in izmenjava cevi. Stroški za to so se krili iz zneskov pobrane vodarine.
Vir: Gorenjski glas, 19. 4. 1952
1953
Tuberkuloza goved v radovljiškem okraju. … Zlasti močno so se ţivali okuţile na
planinah. Ugotovili smo namreč, da Hraše, Hlebce in Studenčice ter Nova vas, ki niso
pošiljale ţivine na gorske pašnike, nimajo tuberkulozne ţivine …
Vir: Glas Gorenjske, 21. 2. 1953

Poročili so se: Janez Zupan, tov. delavec Hlebce in Frančiška Seljko, med.
higieničarka Hlebce. … Umrli: Marija Zupan, preuţitkarica, Hlebce, stara 73 let.
Vir: Glas Gorenjske, 6. 3. 1953

Iz Begunj. Investicijski plan občinskega ljudskega odbora v Begunjah razpolaga letos
z zneskom, večjim od 10 milijonov dinarjev. … za razširitev ovinka na cesti HlebceBegunje 450 tisoč, …
Vir: Glas Gorenjske, 1. 5. 1953

1954

Pozicija Hlebc, 1954

Vir: Selanov reliefni zemljevid
Gasilci v Hlebcah so praznovali. Dne 3. oktobra je gasilsko društvo Hlebce
slavnostno izročilo svojemu namenu nov poţarno varnostni bazen. Na ta gasilski
praznik v Hlebcah so prihitela vsa društva iz sektorja Begunje in bliţnje radovljiške
okolice. Slovesnost je otvoril predsednik društva tovariš Joţe Ţilih. Ob tem se je
spomnil ţalostnega dogodka v vasi, pred 22 leti, ko je poţar upepelil dve gospodarski
poslopji, domačini pa niso imeli dovolj vode, da bi preprečili večjo škodo. Zahvalil se
je ljudski oblasti za vso finančno pomoč, ki je omogočila gasilcem zgraditi ta vaţni
objekt. Mladi člani društva imajo sedaj moţnost, da se izveţbajo v dobre gasilce.
Govoril je tudi tovariš Anko, sekretar Okrajne gasilske zveze in pohvalil uspeh
gasilskega društva v Hlebcah. Gasilci so nato izvedli sektorsko vajo, katero je
nadzoroval republiški inšpektor tovariš Gregor Novak. Slavnostni otvoritvi je sledila
veselica.
Vir: Glas Gorenjske, 23. 10. 1954
1955
Likvidacija okrajne gasilske zveze Kranj – ustanovitev okrajne gasilske zveze
za Gorenjsko. Občinska GZ Radovljica, brigada Radovljica: 1. sektor-Begunje društva: Begunje, Podgora Hlebce, 2. sektor-Radovljica – društva: Radovljica, Lesce
– »Veriga«, Mošnje, Brezje, Ljubno, 3. sektor-Kropa – društva: Kropa, Otoče, Kamna
Gorica.
Vir: Glas Gorenjske, 5. 3. 1955
Tovarna športnega orodja »Elan« v Begunjah si je nabavila svoj avtobus za razne
ekskurzije in predvsem za prevoz delavcev na relaciji: Brezje, Črnivec, Mošnje,
Radovljica, Lesce, Hlebce, Begunje. Za sedaj vozi avtobus samo zjutraj.
Vir: Glas Gorenjske, 12. 11. 1955
1956
3 kub. m suhih borovčevih desk debelina 20 in 30 mm proda Prostovoljno gasilsko
društvo Hlebce pri Lescah. Poizve se istotam.
Glas Gorenjske, 20. 7. 1956
1957
»Ţe petnajst let vozim mleko v Lesce«. Tisto jutro, ko sem srečal Janeza Kristana,
ki je doma v Hlebcah pri Begunjah, je bilo v Lescah krepko mraz. Sonce je »grizlo«.
Namenjen sem bil v Begunje. Ni šlo drugače – peš bo treba iti, sem si mislil. Vtem,
pa me prav na cestnem kriţišču povabi prijazen glas Kristanovega »oča«, naj
prisedem na njegove sani.
»Sicer grem le do Hlebc, » je dejal, »polovico peš hoje vam pa le prihranim«!
Ni bilo treba dvakrat reči …
Kramljala sva, seveda!

Janez Kristan vozi ţe več kot petnajst let mleko v mlekarno v Lesce. Pozimi, vsako
jutro, naloţi na sani tri do štiri vrče mleka, ki ga zbere pri kmetih v Hlebcah in
Begunjah.
»Mleko še kar dobro plačajo,« pravi. »Še posebno zato, ker mlekarna upošteva
njegovo kakovost. – Le to me čudi,« je še pristavil, »da mlekarna pozimi ne pobira
mleka s kamioni, tako kot poleti.
No … midva s »šimelnom« sva sicer ţe navajena …«

Kristanov »ata« je res prava gorenjska grča.
Ko sem ga še povprašal, koliko kriţev ima ţe na hrbtu, je odgovoril:
»Osemdesetletnice ne bom nikoli več praznoval!«
Moral sem napraviti sila začuden obraz nad njegovo spoštljivo starostjo, ki je ne
kaţe, kajti dodal je še: »Mar ne verjameta! – Pa je le res!«
Potem sva eno priţgala in dim cigarete nama je vzbujal občutek tako potrebne
toplote. / I. A.
Vir: Glas Gorenjske, 14. 1. 1957

Asfaltiranje ceste v Hlebcah, 1957
Tudi cesta skozi Hlebce pri Lescah bo dobila asfaltno prevleko, da ne bo več
zoprnega prahu. S tem bo skoraj v celoti asfaltirana cesta Lesce-Begunje.
Vir: Glas Gorenjske, 1. 7. 1957

Kaj ţeliš drugim in sebi v letu 1958? Vinko Pačnik, član okrajnega sveta za
kmetijstvo in gozdarstvo, upravnik kmetijskega posestva v Poljčah: … Osušili pa
bomo kakih 200 hektarjev močvirnatih zemljišč. Upam, da bo potem izginila tudi
megla, ki zdaj nadleguje Poljče, Podvin, Predtrg, Zapuţe, Zgošo, Hlebce, Begunje,
vse do Radovljice. Ko bo to zemljišče in tudi celotno posestvo urejeno, upam, da
bomo lahko zalagali trg na Jesenicah s krompirjem, mlekom, zelenjavo, jajci in z
drugimi ţivili. …
Vir: Glas Gorenjske, 28. 12. 1957
1958
Koli res precej zdrţijo! Ob cesti od Lesc proti Hlebcam je telefonski drog na levi
strani ceste ţe dalj časa podprt kar z navadnima koloma. Vaščani, ki smo jih
povprašali, so nam povedali, da je takole pribliţno ţe en mesec. Dobro, da kola toliko
vzdrţita, sicer …

Prav gotovo pa vsega tega ne moremo imenovati drugače kot – malomarnost.
Upajmo, da se bodo popravili, preden se bo vse skupaj zrušilo.
Vir: Glas Gorenjske, 21. 3. 1958

V Hlebcah pri Begunjah je kmet začel z gradnjo gospodarskega poslopja brez
dovoljenja. Kakšen bo konec »afere!? Sodnik za prekrške se ni odločil.
Vir: Glas Gorenjske, 8. 12. 1958
1959
V Hlebcah pri Lescah bodo praznovali. Prijetna vasica Hlebce ob vznoţju
mogočnih Karavank dobiva bolj in bolj svečano lice. 6. septembra ob 14. uri bo
Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce v počastitev 40-letnice ZKJ otvorilo pod
pokroviteljstvom predsednika ObLO Radovljica nov gasilski dom.
Društvo je bilo ustanovljeno v letu 1920 pri dokaj teţkih pogojih. Vendar je s pomočjo
simpatije prebivalstva napredovalo. Nabavilo si je orodje in opremo ter zgradilo
zasilno orodjarno, ki pa ni ustrezala potrebam gasilstva. Ţe leta 1940 si je društvo
kupilo v vasi primerno zemljišče za gradnjo ter si nameravalo zgraditi primeren
gasilski dom. Vendar je vse te načrte preprečila vojna. Mnogi člani so odšli v NOV,
minila so leta, dokler ni napočila svoboda.
Poţrtvovalno društvo si je po osvoboditvi zadalo nalogo, da si zgradi sodoben
gasilski dom, ki bo ustrezal današnjemu razvoju in gasilskim potrebam. Aktivni člani
so izvolili delaven gradbeni odbor, marljive roke so zamenjale puške in mitraljeze s
krampi in lopatami ter krepko prijele za delo. Razgibalo se je staro in mlado, člani in
nečlani. Odbor si je prizadeval, da je bil dom dograjen v prvi fazi z udarniškim delom.
Stroške v materialu pa je kril s svojimi prireditvami. – Vrednost nedograjene stavbe v
letu 1949 je znašala devet milijonov dinarjev, danes pa preko dvajset milijonov
dinarjev, kar je tudi zasluga Občinskega ljudskega odbora Radovljica, ki je priskočil
finančno na pomoč. – Dom nudi streho tudi štirim članom, kjer so našli prijeten dom.
V njem sta dve prostorni orodjarni, sejna dvorana in oder.
Zato vabimo na našo lepo Gorenjsko vse gasilce, vse naše delovno ljudstvo, da v
nedeljo, 6. septembra v počastitev tega velikega praznika v okviru proslav 40-letnice
ZKJ slavi delovno zmago tamošnjih prebivalcev.
Vir: Glas Gorenjske, 3. 9. 1959

Nov gasilski dom v Hlebcah, 1959
Vir: arhiv druţine Grilc
Objavljeno v: Glas Gorenjske, 3. 9. 1959

Volitve in imenovanja OLO Kranj. Na seji dne 30. junija 1959 je okrajni ljudski
odbor Kranj izvolil naslednje sodnike porotnike – Okrajno sodišče v Radovljici: … 21.
Burger Marica, roj. 1919, gospodinja, Hlebce …
Vir: Uradni vestnik okraja Kranj, 7. 9. 1959
1960
Ţrebanje nagrajencev »Glasa Gorenjske«.
gradbeno podjetje) - Janko Šmid, Hlebce 26 …
Vir: Glas Gorenjske, 12. 3. 1960

… 38. vreča cementa (Kranjsko

Hlebce. Ob 40-letnici obstoja prostovoljnega gasilskega društva Hlebce pri Lescah in
v okviru proslav 15-letnice osvoboditve bo ob 14. uri pred tamkajšnjim gasilskim
domom sprejem gostov, otvoritev s pozdravnim nagovorom in zborovanjem. Po
razdelitvi značk za dolgoletno sluţbovanje in mimohodom bo ob 15.30 uri gasilska
veselica s srečolovom.
Vir: Glas Gorenjske, 18. 6. 1960
1961

Osmrtnica Alojzije Tomšič
Glas, 1. 2. 1961
1962
V sredo, 6. junija, ob 18.30. zvečer je začel goreti kozolec Štefana Tomšiča v
Hlebcah 28. Zgorel je tudi voz z neomlatenim ovsom. Škode je za okrog 135.000
dinarjev. Lastnik je bil zavarovan. Domnevajo, da so poţar po neprevidnosti zanetili
otroci.
Vir: Glas, 9. 6. 1962
Seja sveta za komunalne zadeve In gradbeništvo ObLO Radovljica. … V zvezi z
gradnjo avtobusnega izogibalisča, za katero se potegujejo prebivalci vasi Hlebce in
Hraše, so se člani sveta strinjali, toda s priporočilom, da bi omenjeni postajališči
zgradili domačini sami, tako kot so ga Mlinčani. Prebivalci omenjenih vasi imajo sedaj
najbliţjo avtobusno postajo v Lescah in Begunjah. Če bodo upoštevali priporočilo
sveta, bodo lahko kaj kmalu imeli svoje postajališče, sicer pa bodo še dalje hodili v
Lesce in Begunje.
Vir: Glas, 6. 8. 1962
1963

Pomladansko delo na obseţnih poljih med vasjo Hlebce in Radovljico
Glas, 3. 4. 1963
1964

Osmrtnica Alojza Šmid
Glas, 9. 12. 1964
1967

Montaţna hiša Jelovica, ki sta jo v vasi Hlebce na črno zgradila Marta in Janez
Rozman — Foto: F. Perdan
Črne gradnje v Radovljici. … Za primer navedimo Viktorja Rozmana v Hlebcah, ki
ima hišo pod streho, nima pa še lokacijskega in ne gradbenega dovoljenja. V
Hlebcah sta potem še Janez in Marta Rozman, ki sta postavila montaţno hišo tipa
Jelovica, in Joţe ter Bernarda Klemenčič, ki sta hišo sezidala ţe do stropa nad
pritličjem. …
Vir: Glas, 26. 8. 1967
1968
Prodam več mladih prašičkov in lepe suhe smrekove plohe. Vovk Vida, Hlebce 14,
Lesce.
Vir: Glas, 9. 3. 1968
V Hlebcah pri Radovljici slovesna izročitev nove brizgalne. Domači
vremenoslovci pravijo, da bo zanesljivo slabo vreme takrat, ko je v Hlebcah veselica.
Toda Hlebčani so letos ukanili vreme. Veselico so napovedali za 18. avgust, ki naj bi
bila zdruţena s slovesno izročitvijo nove brizgalne domačemu gasilskemu društvu.
Tako pa je bila slovesnost ob izročitvi nove brizgalne (motorke) res v deţju, toda
gasilci so veselico preloţili na naslednjo nedeljo, ko je bilo lepo vreme.
Gasilsko društvo Hlebce je uporabljalo brizgalno, ki je bila stara ţe 35 let, in zato
povsem izrabljena. Zato so gasilci sklenili, da bodo nabavili novo. Toda, kje dobiti
denar. Obrnili so se na okoliške gospodarske organizacije, o problemu pa so obvestili
tudi domačina Alojza Dernika, zasluţenega člana gasilskega društva Hlebce, ki je
zdaj direktor Vatrostalne v Zenici.
Na prošnjo za pomoč je Elan prispeval 50.000 S din, Gorenjska Lesce 5.000 S din,
občinska gasilska zveza pa 400.000 S din. Iz Zenice je prispelo pismo z vprašanjem,
kakšno brizgalno nameravajo kupiti, kje in ceno. Gasilsko društvo je takoj poslalo v
Zenico prospekt brizgalne, ki jo ţelijo kupiti in vse druge potrebne podatke. V drugem
pismu pa je Vatrostalna obvestila Hlebce, da so pripravljeni kupiti brizgalno, obenem
so jih obvestili, da so ţe nakazali 1,800.000 S din, kolikor stane brizgalna.

18. avgusta je predsednik delavskega sveta Vatrostalne izročil brizgalno gasilcem v
Hlebcah. Slovesnosti so se udeleţili gasilci iz okoliških društev, domačini in
predstavniki Vatrostalne.
Pred tem so gasilci izvedli sektorske vaje, na katerih so sodelovale ekipe Bleda,
Radovljice, Elana in Hlebc. Na teh vajah smo prikazali poţar gospodarskega
poslopja, gasilci pa so branili hiše v sosedstvu poţara. Blejski gasilci so prikazali
reševanje ljudi iz stolpnic, za stolpnico pa jim je sluţil gasilski stolp.
Z denarjem, ki so ga gasilci dobili od podjetij, so kupili cevi za brizgalno, razdelilec za
vodo in drugo opremo v vrednosti 350.000 S din. Gasilci pomagajo ljudem v nesreči,
zato občani znajo ceniti njihove potrebe. Gasilci iz Hlebc so letos s prostovoljnimi
prispevki in dohodki od veselic zbrali milijon S din in kupili rabljen avto reševalne
postaje Bled. To jim bo omogočilo, da bodo lahko hitro ukrepali v primeru poţara ali
nesreče.
Tudi Vatrostalna iz Zenice je podarila brizgalno zato, ker so gasilci iz Hlebc
pripravljeni priskočiti na pomoč Vatrostalni, ki ima svoja skladišča na področju
jeseniške občine. / J. Vidic
Vir: Glas, 31. 8. 1968
Prodam hruške moštarice. Šmid, Hlebce 26, Lesce.
Vir: Glas, 16. 10. 1968

Prodam 6 tednov stare pujske. Vovk, Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 26. 10. 1968
Prodam prašiča za zakol in enega 9 tednov starega. Vovk, Hlebce 14, Lesce,
Vir: Glas, 11. 12. 1968
1969
Občni zbor občinske gasilske zveze. … »Vsi vemo,« je dejal tovariš Pogačar, »da
se motorke pri naših društvih starajo in postajajo problem sposobnosti in udarnosti
naših operativnih enot. Nove motork- so nabavila tri društva in to Hlebce, Rečica in
Brezje.« …
Vir: Glas, 16. 4. 1969

Vir: Glas, 7. 5. 1969
Gasilsko društvo Hlebce proda gasilski vpreţni GUMlVOZ-platen, primeren tudi za
ostale prevoze. Prednost pri nakupu imajo gasilska društva. Ogled v gasilskem domu
Hlebce.
Vir: Glas, 4. 6. 1969

Rudolf Lahajnar
Lahajnar Rudolf, Hlebce 7, Radovljica, je izţrebal naslednje naročnike.
Vir: Glas, 30. 10. 1969
Krajevna skupnost Lesce zajema štiri vasi, ki imajo naslednje število prebivalcev:
Lesce 1964, Hlebce 197. Hraše 194 in Studenčice 102 prebivalca.
Vir: Glas, 30. 10. 1969
Prodam prašiča za zakol. Šmid, Hlebce 26, Lesce.
Vir: Glas, 13. 11. 1969

1970
Prodam mlado kravo, ki bo čez en mesec teletila. Vovk, Hlebce 14, Lesce
Vir: Glas, 7. 1. 1970
Gasilsko društvo Hlebce proda na javni licitaciji: 1. Kombi IMV 1000, letnik 1964,
izklicna cena 10000 din, registriran do aprila 1971. 2. Nov vpreţni GUMIVOZ, 14
colski, izklicna cena 2700 din.
Licitacija bo v nedeljo, 26. 4. 1970, ob 10. uri pred gasilskim domom v Hlebcah pri
Lescah. Prednost pri nakupu imajo gasilska društva. Ogled moţen v petek in soboto
od 15. ure dalje.
Vir: Glas, 22. 4. 1970
Kupim enoosno 3-tonsko »kiper« prikolico za traktor. Vrhunc Joţe, Hlebce, p.
Radovljica.
Vir: Glas, 21. 7. 1970

Oglas Gostilna pri Angelci
Glas, 5. 9. 1970

Oglas Veselica GD Hlebce
Glas, 5. 9. 1970

Prodam suhe borove plohe. Hlebce 26 pri Lescah.
Vir: Glas, 3. 10. 1970
Prodam mlade pujske. Vovk, Hlebce 14, Lesce
Vir: Glas, 11. 11. 1970
Prodam prašiča za zakol in domače ţganje. Hlebce 26 pri Lescah.
Vir: Glas, 16. 12. 1970

Hlebce, z gasilskim domom, 1970
Vir: 50 let PGD Hlebce
1971

Vir: Glas, 4. 8. 1971

Prodam prašiča za zakol. Hlebce 26 pri Lescah.
Vir: Glas, 11. 12. 1971
1972
Prodam semenski krompir Igor. Vovk, Hlebce 14.
Vir: Glas, 8. 4. 1972

Prodam osem mesecev brejo kravo. Hlebce 26 pri Lescah.
Vir: Glas, 6. 5. 1972

Prodam kravo, ki bo avgusta teletila, in smrekove deske, suhe, debeline 30 mm.
Vovk, Hlebce, Lesce.
Vir: Glas, 29. 7. 1972

Prodam dve kravi po teletu. Hlebce 24, Lesce.
Vir: Glas, 21. 10. 1972
Prodam šest tednov stare prašičke. Vovk, Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 28. 10. 1972
Prodam 450 kg teţkega plemenskega vola in devet mesecev brejo, mlado kravo.
Hlebce 24, Lesce.
Prodam prašiča za zakol. Vovk, Hlebce 26 pri Lescah.
Vir: Glas, 18. 11. 1972

Prodam seno. Hlebce 21, p. Lesce.
Vir: Glas, 14. 4. 1973
1973
Po zelo ugodni ceni prodam 15 skoraj novih vrtnih garnitur — miz in stolov. Gostilna
Hlebce 16, Lesce
Vir: Glas, 29. 8. 1973

Valentin Kristan – mizar iz Hlebc
Valentin Kristan: »V radovljiški občini je kar precej hotelov, gostinskih in drugih
lokalov, malo in predvsem premalo pa tovrstnih. Mislim, da je bil ţe čas, da so v
Radovljici uredili slaščičarno. Ena od pridobitev pa je prav gotovo tudi, da je
prodajalna odprta zdaj tudi ob nedeljah. Sicer ne zahajam kaj dosti v ta lokal, vendar
nekateri menijo, da ne bi bilo nič narobe, če v njem ne bi točili alkoholnih pijač. Sicer
pa so le-te nekoliko draţje kot v drugih gostinskih lokalih in ţe to kaţe, da pekarna
Lesce ni nameravala odpreti še enega gostinskega lokala, marveč slaščičarno, ki naj
bi nadomeščala tudi mlečno restavracijo.« / A. Ţalar
Vir: Glas, 15. 9. 1973
Zadel pešca. Na cesti Lesce—Begunje pri vasi Hlebce se je v soboto, 15.
septembra, ob 21.45 pripetila prometna nezgoda. Voznik motornega kolesa Janez
Kolman (roj. 1924) iz Zgoš je peljal proti Begunjam. Ko je ţe pripeljal iz vasi, je pred
seboj na desni strani ceste opazil Joţeta Metlarja (roj. 1913) iz Nove vasi, ki je hodil
cikcak po cesti. Zaradi tega je motorist zavrl, pri tem pa je pešca zadel. Oba, motorist
in pešec, sta padla in se huje ranila. Prepeljali so ju v ljubljansko bolnišnico.
Vir: Glas, 19. 9. 1973

Prodam 8 mesecev brejo, teko telico. Kodras, Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 29. 9. 1973
Prodam prašiča za zakol, teţkega 200 kg. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 24. 11. 1973
Prodam telico in eno leto starega bika, sani »ţlajfe« in hrastove hlode. Hlebce št. 30,
Lesce.
Vir: Glas, 22. 12. 1973

1974
Prodam kravo s teletom ali brez. Hlebce 24, Lesce.
Vir: Glas, 10. 4. 1974

Ugodno prodam FIAT SPECIAL 850. Hlebce 1 a.
Vir: Glas, 8. 5. 1974

Osmrtnica Frančiške Kristan
Glas, 18. 5. 1974

Prodam kravo po izbiri. Kodras Anton, Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 25. 5. 1974
Prodam več prašičev za zakol ali dopitanje. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 13. 9. 1974

Prodam pet koz. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 27. 9. 1974
Prodam šivalni stroj moderen SINGER in SINGER stroj za tkanje, dvovrstni. Hlebce 1
a, Lesce.
Vir: Glas, 10. 12. 1974
Prodam prašiča za zakol. Šmit, Hlebce 26, Lesce.
Vir: Glas, 13. 12. 1974

1975
Prodam prašiča za zakol. Vrhunc, Hlebce 3 a, Lesce.
Vir: Glas, 7. 1. 1975
Prodam teţko kravo v devetem mesecu brejosti. Vovk, Hlebce 14, Lesce.
Poceni prodam ZASTAVO 750 z novo karoserijo. Tomšič Franci, Hlebce 28, Lesce.
Vir: Glas, 7. 2. 1975

Po starem običaju so v torek popoldne v Hlebcah v radovljiški občini »poh« vlekli.
Fantje, ki so se lotili zanimive prireditve so bili: Joţe Luţar, Cveto Kolman, Ivo, Boris,
Franci in Tonček Kodras, Joţe Zima, Franci Ţilih, Franci Tomšič, Darko Deţman in
Sandi Tolar. »Nevesta« pa je bila Anica Luţar. / Foto: F. Perdan
Vir: Glas, 14. 2. 1975
Op.: Na fotografiji je Svetogejeva hiša (vir: Matej Burgar).
V Hlebcah so »poh« vlekli. Veseli pustni dnevi so za nami in čeprav se v sredo
nismo posipali s pepelom, se jih bodo nekateri še lep čas spominjali. Marsikje na
Gorenjskem so si privoščili zvrhano mero domiselnih norčij, od katerih so imeli
nazadnje še največ koristi gostinci. Upajmo, da so si s šegavim pustom vsaj malo
popravili slabo zimsko bilanco. Nekateri so menda kar precej navili cene, še najbolj
pa jih je ZIS, ki je podraţil nekaj tistih izdelkov, katerih potrošnja je bila v minulih
dneh zares precejšnja.
V vasi Hlebce v radovljiški občini se menda od boţiča lani do letošnjega pusta ni
nihče poročil. Tako so se fantje lotili starega običaja; v torek popoldne so skozi vas
»ploh« vlekli. 34 metrov dolgo smreko so podrli in jo privlekli v vas. Poročeni, ki so
ugotovili, da zakonski jarem le ni tako sladek kot so mislili in so se ga ţe krepko
naveličali (ter seveda prepozno spoznali to trpko resnico), so hoteli vsaj malo
zadoščenja. Postavili so jim »šrango« in fantje so za »poh« morali odšteti 50

»šajbic«, kar je zneslo 15 kilogramov denarja oziroma 50 »jurjev«. Menda so ga
teţko zbrali. In ker so oropali osrednjo banko, so predlagali, naj bi bankirji zdaj raje
odprli podruţnico kar v Hlebcah (da bo bolj pri roki). Toda, kar so fantje morali plačati
zakonskim moţem pri »šranganju«, so potem hoteli dobiti nazaj in čim več iztrţiti pri
licitaciji »poha«. Trajalo je lep čas, da so ga prodali za 417 »jurjev« (V resnici pa ga
je seveda dobilo Gozdno gospodarstvo). In potem? Potem so kot se času in običaju
spodobi, vse skupaj pošteno zalili. Kako tudi ne, saj je njihov namišljeni ţenin v
povorki Sandi Tolar moral v sredo k vojakom. In začuda, njegova »nevesta« Anica
Luţar niti ni bila preveč ţalostna.
Zvedeli smo, da so podobne pustne norčije imeli tudi v drugih krajih na Gorenjskem;
tako menda na Bohinjski Beli, v Nemškem rovtu v Bohinju, v Ljubnem in drugje. Le v
Lomu v trţiški občini, kjer so ţe večkrat »poh« vlekli, ga letos niso. Nekdo se je
namreč poročil in tako radovedneţe prikrajšal za to norčavost. / A. Ţalar
Vir: Glas, 14. 2. 1975

Prodam kravo s teletom ali brez. Hlebce 24, Lesce.
Vir: Glas, 4. 4. 1975

Prodam kravo bohinjko po teletu. Vrhunc, Hlebce 3a, Lesce.
Vir: Glas, 20. 5. 1975

Prodam FIAT 850. Hlebce 25 a, Lesce.
Vir: Glas, 2. 7. 1975
Strela zanetila poţare. V soboto, 12. julija, ob 1. uri zjutraj je strela udarila v
gospodarsko poslopje Joţeta Ţiliha iz Hlebc. Ogenj je uničil celotno ostrešje;
pogorelo je 25 voz sena, razno poljsko orodje in nekaj desk. Škoda je velika.
Vir: Glas, 15. 7. 1975
Najlepše se zahvaljujemo za pomoč pri gašenju poţara, katero so nudili gasilci iz
Hlebce, Begunj in Letalski center Lesce. Zahvaljujemo pa se tudi vsem vaščanom in
ostalim, kateri so nudili pomoč. – Ţilih Joţe in sosed Burgar, Hlebce.
Vir: Glas, 15. 7. 1975
Poţarne odškodnine Zavarovalnica Sava — PE Kranj obvešča svoje zavarovance,
da so bile izplačane naslednje škode: … 1. septembra 1975: Ţilihu Joţetu, Hlebce
17, Radovljica 48.877 din za poslopje in gospodarske premičnine. …
Vir: Glas, 12. 9. 1975
Gasilska vaja. Ob tednu poţarne varnosti je bila zadnjo soboto v septembru
popoldne v Lescah sektorska gasilska vaja. Sodelovali so člani prostovoljnega
industrijskega gasilskega društva Veriga Lesce in člani prostovoljnih gasilskih društev
iz Radovljice in Hlebc. Poleg običajnega gašenja z vodo so leški gasilci prikazali tudi

gašenje s kemičnimi snovmi. Vajo, ki je dobro uspela, je vodil sektorski poveljnik
Štefan Deţman.
Izkazalo se je tudi, da v Lescah za poţarno varnost uspešno skrbi prostovoljno
industrijsko gasilsko društvo Tovarne verig. Ustanovljeno je bilo leta 1938 na pobudo
Joţeta Tonejca, ki je še danes prizadeven poveljnik društva. Poleg članov ima
društvo tudi desetino mladincev in pionirjev. Imajo redne vaje in se udeleţujejo vseh
občinskih tekmovanj. Za redno delo pomagajo društvu materialno tudi Tovarna verig
Lesce in druge delovne organizacije. / B. B.
Vir: Glas, 7. 10. 1975

Prodam zimska jabolka. Hlebce 26 pri Lescah.
Vir: Glas, 14. 10. 1975

Prodam traktor PASQUALI s plugom. Hlebce 30 pri Lescah.
Poceni prodam ZASTAVO 750. Ogled vozila je v soboto 25. 10. na vrtni plošči
gostilne pri Angelci v Hlebcah.
Vir: Glas, 24. 10. 1975
Prodam prašičke, stare šest tednov. Vovk, Hlebce 14, Lesce.
Kupim JEEP WILOS. Ponudbe s ceno pošljite na naslov: Zvone Derling, Hlebce 16,
64248 Lesce
Vir: Glas, 14. 11. 1975
Zapeljal v jarek. V četrtek, 13. novembra, ob 13.45 se je na cesti med Lescami in
Begunjami v vasi Hlebce pripetila prometna nezgoda. Voznik osebnega avtomobila
Rudolf Dietz (roj. 1914) iz Zapuţ je vinjen peljal proti Begunjam. V levem ovinku je
zapeljal v desno s ceste in zavozil v jarek. V nesreči je bil huje ranjen sopotnik Alojz
Novak (roj. 1936) s Koroške Bele, prepeljali so ga v bolnišnico. Škode na avtomobilu
je za 10.000 dinarjev.
Vir: Glas, 18. 11. 1975
1976
Prodam malo rabljeno GRADBENO BARAKO 3,5 X 4 m in gradbeno električno
OMARICO 50 X 60 s priključki, varnostni avtomat tip FID 25, 4-fazni. Hlebce n. h.,
Lesce.
Vir: Glas, 23. 1. 1976
Prodam vrtalni STROJČEK AEG 600 elektronik in avtoradio BLAUPUNKT. Hribar,
Hlebce n. h.
Vir: Glas, 6. 2. 1976

Gasilska enota v tovarni Veriga Lesce in člani gasilskega društva Hlebce so pripravili
v Lescah kombinirano mokro gasilsko vajo. Vodo so črpali iz poţarnega bazena pod
Lipco, pred ognjem pa so branili skladišče trgovskega podjetja Murka. — B. B.
Vir: Glas, 13. 2. 1976

Zahvala Ivana Lahajner-ja
Glas, 27. 2. 1976
Lesce — Prebivalci krajevne skupnosti Lesce, ki zajema vasi Lesce, Studenčice,
Hraše in Hlebce, v radovljiški občini so se na zborih odločili, da se v krajevni
skupnosti razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka. Referendum bo
v nedeljo, 25. aprila, in če bo uspel, bodo v dobrih štirih letih in pol zbrali del denarja
za izgradnjo nekaterih komunalnih naprav, za kanalizacijo in asfaltiranje cest. …
Vir: Glas, 9. 4. 1976
Prodam kravo, čisto simentalko po prvem teletu. Vrhunc Joţa, Hlebce 3, Lesce.
Prodam kravo pred telitvijo ali s teletom. Burgar, Hlebce 19, Lesce.
Vir: Glas, 11. 5. 1976
Prodam STAREJŠO HIŠO v Hlebcah, primerno tudi za vikend. Pecl Ernest, Hlebce
23, Lesce.
Vir: Glas, 25. 5. 1976
Prodam dobro domače ţganje. Hlebce 24, Lesce.
Gostilna pri Angelci v Hlebcah priredi v nedeljo 20. junija, ob 16. uri VRTNO
VESELICO, na kateri bodo igrali Štirje kovači iz Slovenj Gradca. Pridite, ne bo vam
ţal! Vabi vas Gostilna Angelca Hlebce pri Lescah.
Vir: Glas, 18. 6. 1976

Prodam 9 mesecev brejo kravo. Kodras Anton, Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 2. 7. 1976

Gostilna Angelca v Hlebcah priredi v nedeljo, 18. julija, VELIKO VRTNO VESELICO
z bogati m srečelovom z več kot 400 dobitki, med katerimi pa so glavni: športno kolo
Rog, pony kolo, ţensko in moško kolo. Z a ples in veselje bodo skrbeli VESELI
PLANŠARJI s pričetkom ob 16. uri. V primeru slabega vremena bo prireditev v
soboto, 24. julija, ob 18. uri z enakim programom. Vljudno vabljeni!
Vir: Glas, 16. 7. 1976

Rudolf Lahajnar
Občinski praznik Radovljice – Radovljičani o Radovljici.Rudolf Lahajnar iz Hlebc:
»Menim, da radovljiška občina kar dobro napreduje kljub teţavam, ki ji h nikjer ne
manjka in jih je mogoče z vztrajnostjo in strpnostjo uspešno odstranjevati. V Hlebcah
pogrešamo boljšo trgovino in urejenejše telefonsko omreţje. Niti gasilci ga nimamo.
Treba bo razmišljati o telefonski centrali, saj se bo v Hlebcah in okolici še gradilo.
Čeprav je radovljiška občina turistično precej razvita, kaţe tej dejavnosti posvetiti še
več pozornosti in v turizem bolj vključevati tudi leško letališče. Pogosto se hudujem
nad gradnjo na najrodovitnejših poljih kot je na primer Hraška gmajna. Rodovitno
zemljo bo treba še bolj varovati, sicer nam bo prav kmalu ţal zaradi nepopravljivih
napak.«
Vir: Glas, 3. 8. 1976
Prodam enoosno, 3-6 tonsko PRIKOLICO. Vrhunc Joţa, Hlebce 3, Lesce.
Vir: Glas, 3. 8. 1976
Prodarn kravo s četrtim teletom ali brez. Vovk, Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 27. 8. 1976

Prodam kravo po teletu. Hlebce 25, Lesce.
Vir: Glas, 10. 9. 1976

Prodam zimska jabolka. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Glas, 15. 10. 1976

Prodam kravo s teletom ali brez. Hlebce 24, Lesce.
Vir: Glas, 12. 11. 1976
Prodam prašiča 120-140 kg. Jalen Andrej, Hlebce 25.
Prodam prašiča za zakol, zimska jabolka. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Glas, 10. 12. 1976
Z odredbo komandanta IX. armade so napredovali v čin kapetana: Franc Černe,
Radovljica, Miroslav Derlink, Hlebce …
Vir: Glas, 17. 12. 1976
Prodam prašiča za zakol. Hlebce 3 a, Lesce.
Vir: Glas, 24. 12. 1976
1977
Prispevki v sklad za slepe: Gostilna Pri Angelci: Rezka Derlink, Lesce, Hlebce 16 (v
dobrodelne namene) 500 din.
Vir: Glas, 18. 1. 1977

Prodam osebni avto RENAULT 4, letnik 1968. Dijak, Hlebce pri Lescah.
Vir: Glas, 11. 2. 1977

Vir: Glas, 18. 2. 1977
Prodam kobilo, 2 leti staro, krotko in lepo. Deţman, Hlebce 20, Lesce.
Vir: Glas, 25. 2. 1977

Prodam kravo v devetem mesecu brejosti. Vovk, Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 1. 4. 1977

Prodam enoosno, 3-tonsko KIPER PRIKOLICO. Hlebce 3, Lesce.
Vir: Glas, 19. 4. 1977

Prodam semenski krompir igor. Kodras, Hlebce 8, Lesce.
Prodam ZASTAVO 750, LETNIK 1966, karoserija nova in HARMONIKO 96-basno.
Ostojič, Hlebce 15, Lesce.
Vir: Glas, 22. 4. 1977
Prodam OBRAČALNIK MARATON, za kosilnico BCS. Hlebce 24, Lesce.
Vir: Glas, 24. 5. 1977

Prodam PEUGEOT 204, letnik 1970 december. Hlebce 1 a, Lesce.
Vir: Glas, 27. 5. 1977

Prodam SIMCO 100 GSL. Hlebce 20, Lesce.
Vir: Glas, 12. 7. 1977

Prodam MOPED T-12, dvojna desna vrata osebnega avtomobila vartburg in dve breji
telici. Kristan Valentin, Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 2. 8. 1977

Prodam klavirsko HARMONIKO, 96-basno, 12 registrov, avto radio znamke PHILIPS
ter kasetni radio znamke BROWNI. Ostojič, Hlebce 15, Lesce.
Prodam domače ţganje. Hlebce 24, 64248 Lesc.
Vir: Glas, 19. 8. 1977
Krajevna skupnost Lesce, ki danes zajema naselja Lesce, Hraše, Hlebce in
Studenčice, je bila ustanovljena pred 13 leti. Pred 30 leti je bilo na tem območju 650
prebivalcev, danes pa jih je okrog 1600 in od tega 650 zaposlenih. Razumljivo, da je
tako hiter porast prebivalstva ter razvoj stanovanjske gradnje in industrije nakopičil v
krajevni skupnosti vrsto komunalnih in drugih problemov. …
Predsednik sveta KS Lesce Franc Meze: »Za zdaj smo poloţili okrog 3000 metrov
kanalizacije v Lescah. Naročene pa imamo ţe načrte za izgradnjo kanalizacije v
vaseh Hlebce in Hraše in za ureditev potoka Blato, ki priteče s posestva Poljče.
Mimogrede, ta potok teče skozi vas Studenčice in potem proti letališču, kjer se razlije
in vse bolj zamočvirja območje na vzhodni 'strani letališča. Dogovarjali smo se ţe,
kako rešiti ta problem. Da pa bi stvar pospešili, je krajevna skupnost ţe naročila
načrte (veljali bodo 53.000 dinarjev), ki bodo gotovi prihodnji mesec. Potem se bo
treba dogovoriti, kdo vse bo sodeloval pri reševanju tega problema. Krajevna
skupnost je pripravljena poleg načrtov sofinancirati tudi ureditev vasi ob tem potoku.
Sicer pa je po ureditvi kanalizacije v Hrašah in Hlebcah predvidena tudi poloţitev
asfalta.«

Z urejanjem kanalizacije bodo v krajevni skupnosti v prihodnje nadaljevali v naseljih
Hlebce in Hraše. V ta program pa sodi tudi ureditev potoka Blato, ki teče s posestva
Poljče in zamočvirja vzhodni del terena pri letališču. Načrti za ureditev tega potoka
(dela jih Hidroinţeniring Ljubljana, financira pa jih krajevna skupnost in bodo veljali
53.000 dinarjev) bodo gotovi prihodnji mesec. Potem se bo treba dogovoriti za
sanacij.
Vir: Glas, 26. 8. 1977

Prodam krompir igor. Hlebce 14, Lesce

Vir: Glas, 9. 9. 1977
Prodam ZASTAVO 750, registrirano do junija 1978. Ostojič, Hlebce 15, Lesce.
Vir: Glas, 23. 9. 1977
Hlebce — V Hlebcah v radovljiški občini ţe 55 let deluje gasilsko društvo. S skupnimi
močmi so uredili dom, v katerem imajo prostore tudi krajevne druţbenopolitične
organizacije. Denar za obnovo doma so v glavnem dobili s prirejanjem gasilskih
veselic in podobnih prireditev, nekaj pa so prispevali tudi občani in občinska skupnost
za varstvo pred poţari. Člani društva si prizadevajo, da so nenehno pripravljeni na
morebitno pomoč in posredovanje. Da so dobro usposobljeni in izurjeni so dokazali
tudi na nedavnem občinskem tekmovanju v Begunjah. Uvrstili so se namreč na tretje
mesto. Na sliki: Člani gasilskega društva Hlebce na občinskem tekmovanju v
Begunjah. — B. B.
Vir: Glas, 4. 10. 1977
Op.: Članku je bila priloţena napačna fotografija gasilcev GD Begunje.

Prodam zimska jabolka, hruške moštarice ali sladki mošt in domače ţganje. Hlebce
26, Lesce.
Vir: Glas, 7. 10. 1977
Prodam prašičke, stare 6 tednov, in krompir sorte igor. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 28. 10. 1977
Prodam prašiča. Hlebce 20, Lesce.
Vir: Glas, 6. 12. 1977
Prodam prašiča za zakol. Hlebce 3, Lesce.
Vir: Glas, 20. 12. 1977

Prodam mlado kravo po izbiri. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 30. 12. 1977
1978
Ugodno prodam delno karamboliran VW 1500, letnik 1965, Hlebce 11 /a, Lesce.
Vir: Glas, 27. 1. 1978
Prodam črno-beli TELEVIZOR. Hlebce 4, Lesce.
Vir: Glas, 14. 2. 1978

Prodam mlado kravo v devetem mesecu brejosti. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 17. 2. 1978
Seznam zaščitenih kmetij (Hlebce):
Burgar Franc, Hlebce št. 19
Vovk Vida, Hlebce št. 14
Kristan Tine, Hlebce št. 30
Jalen Andrej, Hlebce št. 25
Justin Janez, Hlebce št. 22
Fodras Anton, Hlebce št. 8
Ţilih Joţe, Hlebce št. 9
Valant Florijan, Hlebce št. 13
Deţman Angela, Hlebce št. 20
Šmit Anton, Hlebce št. 26
Tomšič Štefan, Hlebce št. 28
Vir: Uradni vestnik Gorenjske, 3. 3. 1978

Zahvala Janeza Ţilih-a
Glas, 12. 5. 1978

Prodam kravo s teletom. Zima Marija, Hlebce 23/a., Lesce.
Vir: Glas, 13. 6. 1978

Cesta Begunje-Hlebce
Asfalt od Begunj do Hlebc. Sredi junija je cesta, ki povezuje Begunje s Hlebcami,
dobila novo asfaltno prevleko. Asfaltiranje tri in pol kilometra odcepa je komunalno
interesno skupnost v Radovljici veljalo dobrih 131 starih milijonov dinarjev. Cesta bo
do konca urejena, ko bodo ob njej postavili še bankine. / Foto: J. Zaplotnik
Vir: Glas, 30. 6. 1978
Prodam KUHINJSKE ELEMENTE domače izdelave in črno-bel TELEVIZOR RR Niš.
Hlebce 1/a.
Vir: Glas, 30. 6. 1978

Prodam FORD TAUNUS 15 M v nevoznem stanju. Vogelnik Elza, Hlebce 7/a, Lesce.
Vir: Glas, 30. 6. 1978
Prodam FIAT 850 ŠPORT. Hlebce 15, Lesce.
Vir: Glas, 28. 7. 1978
Prodam MAZDO 1200 ccm letnik 1970. Klemenčič, Hlebce 11 a, Lesce.
Vir: Glas, 11. 8. 1978
Prodam OBRAČALNIK BCS. Ţilih, Hlebce 17.
Vir: Glas, 25. 8. 1978

Vir: Glas, 25. 8. 1978

Prodam PRIKOLICO za osebni avto. Ogled popoldne. Dijak, Hlebce v NH, Lesce.
ZASTAVO 750/65 vozno, poceni prodam. Markovčič, Hlebce NH, Lesce.
Vir: Glas, 29. 9. 1978
Prodam 300 kg teţkega bika ali zamenjam za kravo z mlekom. Vrhunc, Hlebce 3,
Lesce.
Vir: Glas, 20. 10. 1978
Prodam karambolirano ZASTAVO 101, letnik 1973. Zima Joţe, Hlebce 23/a.
Prodam FORD ESCORD, letnik 1971, v dobrem stanju. Viktor Mali, Hlebce n. h.
Lesce.
Vir: Glas, 27. 10. 1978
Prodam ŠIVALNI STROJ Bagat Jadranka. Ogled popoldan. Dijak, Hlebce (n. h.),
Lesce.
Vir: Glas, 31. 10. 1978
Ugodno prodam štiri malo rabljena zimska KOLESA za avto (Fulda) 155/13, AVTO
RADIO »Blaupunkt«, KASETO za avto radio - original za BMW ali FIAT 124. Hribar
Silvester, Hlebce n . h .
Vir: Glas, 17. 11. 1978
Zapeljal s ceste. Lesce — V ponedeljek, 18. decembra, ob 20.45 se je na lokalni
cesti Lesce-Begunje v vasi Hlebce pripetila prometna nezgoda. Voznik osebnega
avtomobila Franc Lokar (roj. 1951) iz Mošenj je zapeljal s ceste in se prevrnil. V
nesreči je bil ranjen sopotnik Ciril Bertoncelj (roj. 1952) iz Mošenj, na avtomobilu pa
je za 10.000 din škode.

Vir: Glas, 22. 12. 1978
1979
Odplake uničujejo. … Lani so uredili kanalizaciji za Hraše in Hlebce, zaenkrat s
ponikanjem, medtem ko bosta obe spojeni z leško kanalizacijo, od tod pa s centralno
čistilno napravo pod Radovljico, ki naj bi bila zgrajena v naslednjem srednjeročnem
obdobju. …
Vir: Glas, 2. 3. 1979
Trnovski maraton. Črni vrh - Na petem trnovskem maratonu je nastopilo nad tri tisoč
ljubiteljev smučarskega teka. Čeprav je prireditelju zagodlo vreme, saj je bila smučina
mehka, so vsekakor lahko zadovoljni nad letošnjo udeleţbo. …
progo skrajša l i. Rezultati - moški - 1. Djuričič (Mojstrana), 1:08,00, 2. Burgar
(Hlebce) 1:08,53, 3. Kobilica (Zg. Gorje) 1:11,25.
Vir: Glas, 6. 3. 1979
Hlebce. - Alkohol je botroval nesreči, ki se je pripetila v nedeljo, 25. marca, okrog 11.
ure zvečer na lokalni cesti med Hlebcami in Lescami. Voznik kolesa s pomoţnim
motorjem Peter Ivaneš, star 40 let, iz Radovljice je tega večera vozil od Lesc proti
Hlebcam. Dobrih 100 metrov pred Hlebcami je na ravnem in preglednem delu ceste
nepričakovano zapeljal levo, padel in obleţal. Huje poškodovanega so ga prepeljali v
jeseniško bolnišnico.
Vir: Glas, 30. 3. 1979

Prodam mlado KRAVO v devetem mesecu brejosti. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 13. 4. 1979
Obveščam, da nisem plačnik dolgov, ki bi jih napravila Vogelnik Anica, Hlebce nh.
Vogelnik Elizabeta, Hlebce nh.
Vir: Glas, 20. 4. 1979
Prodam FORD TAUNUS GXL., letnik 1972. Klemenčič, Hlebce 11/a Lesce.
Vir: Glas, 8. 5. 1979

Prodam KRAVO s teletom. Hlebce 24, Lesce.
Vir: Glas, 15. 6. 1979
Praznik Lesc. Lesce — Krajevna skupnost Lesce praznuje 28. julija svoj krajevni
praznik. Lesce danes z vasmi Hlebce, Hraše in Studenčice štejejo 3.200 prebivalcev,
redno zaposlenih pa je 1.200 delavcev, največ v industriji. …
Vir: Glas, 24. 7. 1979

Lesce so se v 34 letih po vojni razvijale iz male vasi, ki je štela skupaj z vasmi
Hlebce, Hraše in Studenčice 650 prebivalcev. Tedaj je bilo zaposlenih le 120
prebivalcev, danes pa šteje krajevna skupnost Lesce več kot 3.200 prebivalcev in
več kot 1.200 delavcev je redno zaposlenih predvsem v industriji.
Zadnjih petnajst let je razvoj Lesc doţivljal nenehen vzpon, saj so se naselja širila,
obenem pa tudi primerno komunalno uredila. V Lescah so od lani do letos uredili
kanalizacijo v Hrašah, v Hlebcah, še ta mesec pa bodo poloţili tudi asfalt v Hrašah in
v Hlebcah. …
Vir: Glas, 3. 8. 1979
Leške vasi. K Lescam sodijo še tri okoliške vasice: Hlebce z zanimivimi domačijami,
stoječimi kar v vrsti ob cesti. Nekatere od teh hiš so stare tudi več sto let. Menda so
sluţile za pristavo gradu Katzensteina v Begunjah. Prebivalcev imajo Hlebce kar
precej - 180, morda danes celo več.
Tudi Hraše so velika vas - čez 200 stalnih prebivalcev imajo. Nekoč je bila to
ţivinorejska vas - imeli so celo svojo zadruţno sirarno - danes si ljudje iščejo
zasluţka drugje. V Hrašah je bil doma znameniti Janez Krstnik Prešeren. Bil je sloveč
pisatelj, latinist, podpornik in prvi predsednik Akademije operozov (delovnih
učenjakov) v Ljubljani. O njem bo še morala steči beseda tudi v okviru teh zapisov.
Saj so Hrašani na svojega rojaka zares lahko ponosni.
Lepa vasica (ima le blizu 90 prebivalcev) so samotne Studenčice s podruţnično
cerkvico sv. Florijana. Vasica s tako ljubkim imenom - bolj slovenski biti ne more - leţi
severno-zahodno od Hraš ob cesti (bolj kolovoz) proti Zabreznici. Kot v drugih
gorenjskih vaseh okrog industrijskih središč, tudi tu prevladuje novodobni poklic
»delavec - kmet«. Saj je zasluţek na Jesenicah; v Lescah, na Javorniku, v Zapuţah
res kar vabljiv za moški in ţenski naraščaj.
Značilno ne le za vasice okrog Lesc, pač pa tudi za mnoge od manjših zaselkov na
visoki Gorenjski, je njihov razmeroma veljaven deleţ v zakladnico slovenske kulture
in zgodovine. Tako bi moral, poleg ţe omenjenega "Prešerna, vsaj opozoriti še na
pisatelja Mateja Brenceta (1856- 1887) iz Hraš, na pisatelja Janeza Boţiča (18291884) in na goriškega nadškofa Joţeta Balanta (1763-1834) - oba iz Nove vasi pri
Lescah.
Vir: Glas, 24. 8. 1979 (Črtomir Zorec: Pomenki o nekaterih krajih radovljiške občine).

Prodam 16-colski GUMI VOZ. Hlebce 24, Lesce.
Vir: Glas, 28. 8. 1979
Hlebce še enkrat. Ko sem onidan pripešačil iz Hraš v Hlebce, sem najprej šel skozi
pravo naselje novih hiš - v slogu, ki pristaja pokrajini. To je treba pohvaliti, kajti
marsikje drugje skaze vnanji videz starih vasi laţno-moderne stavbne spake. — In še
glede imen vasi: ţe v prejšnjem zapisu sem omenil, da so bile tu pristave
begunjskega gradu Katzensteina; no, glede imena pa sem zvedel od starih
domačinov, da je kraj dobil ime po silnih mnoţinah hlebcev kruha, ki so ga tu pekli za
graščino in vso sluţinčad na obseţnem begunjskem posestvu.
Vir: Glas, 31. 8. 1979 (Črtomir Zorec: Pomenki o nekaterih krajih radovljiške občine).

Prodam BIKA, starega 10 mesecev. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 28. 9. 1979

Prodam mlado KRAVO s teletom ali brez. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 9. 11. 1979
Prometnih znakov ni. Lesce. - Če se peljete iz Lesc proti Begunjam in nazaj,
dvakrat naletite na prometni znak »spolzka cesta«, toda za naselje Hlebce ni nobene
table. Več kot dve leti je stal prometni znak v eni smeri, naslonjen na bliţnjo jablano
in oznanjal, da se bliţate naselju Hlebce skupaj z znakom za omejitvijo hitrosti 40
kilometrov na uro. Iz smeri Begunje-Lesce pa so prav tak znak ţe pred tem odstranili
v neznano.
Tako ţe leto dni tudi na jablano naslonjenega znaka ni. Na istem mestu, kjer sta prej
stala prometna znaka z označbo kraja in omejitvijo hitrosti, so pred kratkim postavili
nova prometna znaka, ki opozarjata le na spolzko cesto. To pomeni, da v primeru
suhe ceste lahko drvite z neomejeno hitrostjo po vijugasti cesti, polni šolarjev,
tovornjakov … Tudi kazni za prehitro voţnjo izostanejo...
Vse to je prav ţalostno za vaščane Hlebc, še posebej, ker so ţe pred tremi leti prosili
skupščino občine Radovljica — referat za promet, da obnovijo dotrajana prometna
znaka. Verjetno bi ta znaka ob današnji gostoti prometa mnogo bolj potrebovali kot
so ga ob prvi namestitvi, ko se je večinoma vozilo še s konjsko vprego. Vse kaţe, da
po novem letu lahko prometni znak za spolzko cesto nadomesti znaka za označbo
kraja in omejitev hitrosti...
Vir: Glas, 13. 11. 1979
Spet: Prometnih znakov ni. V eni zadnjih številk sem se skupaj z bralcem iz Hlebc
hudoval nad pomanjkanjem prometnih znakov v naselju Hlebce pri Radovljici. Tam je
prometna signalizacija zares pomanjkljiva in občani so večkrat protestirali pri referatu
za promet v Radovljici in ker se ni nič spremenilo, so menili, da so naleteli na gluha
ušesa.
Zadnjič pa so me na oddelku za prometne zadeve skupščine občine Radovljica črno
na belem prepričali, da tako oni kot svet za preventivo in varnost v prometu
moledujeta samoupravno komunalno skupnost za postavitev ustreznih znakov, a kaj,
ko očitno ni odziva. V predlogu plana za potrebe prometne signalizacije za leto 1979
stoji pod potrebami v krajevni skupnosti Lesce natanko takole: treba je obnoviti pro
metno signalizacijo na lokalni cesti Lesce - Begunje v naseljih Hlebce v obeh smereh,
III-24 konec naseljenega kraja Hlebce v obeh smereh 11-30 omejitev hitrosti za
naselje Hlebce v obeh smereh in obnovitev prometnega ogledala, vse v vrednosti
12.000 dinarjev . ..
Oni se pač trudijo, oni predlagajo, a kaj, ko komunalna skupnost odobri, prometnih
znakov pa še vedno ni. Torej: ugovori in pritoţbe letijo na komunalno skupnost. Zakaj
jih še do zdaj niso postavili? Upajmo, da nam bodo pojasnili …
Vir: Glas, 20. 11. 1979

Prodam dva TELETA za rejo ali … Kristan Valentin, Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 27. 11. 1979
Prodam 13 let staro KOBILO. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 14. 12. 1979

Ugotovi se, da je zgraditev nakupovalnega centra v Lescah, ki ga namerava zgraditi
Trgovska delovna organizacija »MURKA« Lesce v splošnem interesu in da je
razlastitev dopustna oz. določitev novega imetnika razpolaganja na zemljiščih v
druţbeni lastnini in sicer na kompleksu zemljišč, ki leţijo v k. o. Hraše in sicer: pašnik
Burger Marija, Hlebce 19 (5630 m2), Rezar Angela, Hraše 6 (6935 m2), travnik Vovk
Vida, Hlebce 14 (5285 m2), Kristan Vinko, Hlebce 32 (1810 m2), Zupan Janez,
Hlebce 21 (1685 m2).
Vir: Uradni vestnik Gorenjske, 29. 2. 1980
1980
Ugodno prodam isetto BMW, registrirano, vozno z A. Justin Stanko. Hlebce 1, Lesce.
Vir: Glas, 11. 4. 1980
Prodam KRAVO po izbiri ali … teţkega BIKA. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 15. 4. 1980

Vir: Glas, 16. 5. 1980

Prodam KOSILNOCO BCS in pol leta starega BIKA. Hlebce 8. Lesce.
Vir: Glas, 30. 5. 1980

Prodam TOMOS 14-TL, registriran in vozen 3 mesece. Ogled v soboto in nedeljo.
Branko Justin. Hlebce 1, Lesce.

Vir: Glas, 13. 6. 1980
Prodam 100-litrski MEŠALEC za beton. Resman Pavel, Hlebce 43. Leste.
Vir: Glas, 24. 6. 1980

Prodam KRAVO s teletom. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 10. 7. 1980

Prodam MINI MORIS, letnik 1972. Kolman, Hlebce 25/a, Lesce.
Vir: Glas, 26. 9. 1980
Prodam HRUŠKE moštarice in zimska JABOLKA. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Glas, 28. 10. 1980

Prodam mlado KRAVO s teletom ali brez. Hlebce 14, Lesce.
Prodam domača neškropljena zimska raznovrstna JABOLKA. Lazar, Hlebce 11.
Lesce.
Prodam dve leti staro POMIVALNO MIZO, dimenzije 60 x 120, orhidejo variant,
zelene barve. Mali, Hlebce 38. Lesce.
Vir: Glas, 31. 10. 1980
Prodam 300 kg teţkega BIKA. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 7. 11. 1980
Prodam kombinirano PRIKOLICO za čoln in tovor. Klemenčič, Hlebce 11 /a, Lesce.
Vir: Glas, 25. 11. 1980
1981
Prodam 6 tednov starega TELETA. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 13. 1. 1981

Vir: Glas, 6. 2. 1981
Prodam KRAVO, tik pred telitvijo. Deţman, Hlebce 20, Lesce.
Vir: Glas, 17. 2. 1981

Ugodno prodam KATRO, november 1976, 34.000 km. Hlebce, 34 telefon 81-743 v
delovniki h od 6. do 14 ure.
Vir: Glas, 20. 2. 1981
Prodam ČOLN elan, plastičen, rabljen eno sezono, za 4 osebe in MOTOR tomos 4.
Zima Marija, Hlebce 23/a, Lesce.
Prodam KROMPIR igor. Hlebce 14, Lesce.
Prodam avto GOLF, letnik 1977. Cena po dogovoru. Ogled v soboto in nedeljo, Ţilih
Janez , Hlebce 46, Lesce.
Vir: Glas, 10. 4. 1981

Prodam PUHALNIK za seno. Hlebce 30, Lesce.
Prodam 126-P, letnik 1979. Vogelnik Nuša, Hlebce 7/a, Lesce.
Vir: Glas, 5. 5. 1981
Prodam 100 kg teţkega TELETA in KROMPIR. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 15. 5. 1981
Ugodno prodam MOPED APN 4 in MOPED tomos cross. Mali Boštjan, Hlebce 38,
Lesce.
Vir: Glas, 29. 5. 1981
Prodam ZASTAVO 101 celo ali po delih. … 2,5 SM. Ogled pri avtokleparju Klemenčič
Joţu, Hlebce 11/a, Lesce.
Vir: Glas, 29. 5. 1981

Prodam mlado KRAVO brejo 4 mesece. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 23. 6. 1981
Izgubil sem uro ŠTOPARICO s kazalci na relaciji Begunje-Rodine-Hraše. Vrnite
proti nagradi. Justin, Hlebce 1, Lesce.
Vir: Glas, 3. 7. 1981
Prodam 8 mesecev brejo TELICO kriţanko. Hlebce 11, Lesce.
Prosim poštenega najditelja, ki je našel (4 veriţice, medaljona, prstana), izgubljeno
v Lescah, da vrne Zima Mariji, Hlebce št. 23/a.
Vir: Glas, 10. 7. 1981

Prodam 9 mesecev brejo TELICO in 7 tednov starega TELETA. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 17. 7. 1981
Prodam OBRAČALNIK maraton za kosilnico BCS. Vrhunc, Hlebce 3a, Lesce.
Vir: Glas, 31. 7. 1981

Darja Janc
Darja Janc je zaposlena v Murki Lesce, doma pa je iz Hlebc: »Hlebce niso veliko
oddaljene od Lesc, vendar si prav gotovo vsi krajani ţelimo, da bi imeli telefonsko
omreţje in trgovino. Kraj se vedno bolj razvija in zato predvsem trgovski lokal
potrebuje, prav tako pa tudi telefon. Avtobusne zveze so dobre, sicer pa je moj kraj
lepo urejen in prijeten.«
Vir: Glas, 4. 8. 1981

Prodam NSU prinza, 1200 C, letnik 1970, registriranega. Resman Pavel, Hlebce 43,
Lesce.
Vir: Glas, 18. 8. 1981
Prodam ZASTAVO 750, letnik … Kodras, Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 28. 8. 1981
Prodam 18 tednov stare JARČKE …niče. Derling Zvone, Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 4. 9. 1981
Prodam ZASTAVO 101 mediteran, letnik 1979 Ţilih Franc. Hlebce 17. Lesce.
Vir: Glas, 18. 9. 1981

Prodam KRAVO po izbiri in 7 mesecev starega BIKCA. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 25. 9. 1981
Prodam 9 mesecev brejo KRAVO SIMENTALKO, ki bo tretjič teletila. Hlebce 3/a,
Lesce.
Prodam karamboliran 125-P special, letnik 1976, celega ali po delih. Klemenčič
Hlebce 11/a, Lesce.
Vir: Glas, 23. 10. 1981
Prodam električni RADIATOR , nov, brezhiben, z garancijo, 11 reber. Anica Koselj,
Hlebce 29, Lesce.
Vir: Glas, 4. 12. 1981
1982
126-P, letnik 1977, spredaj karamboliran, nevozen prodam. Kodras. Hlebce 9, Lesce.
Vir: Glas, 5. 1. 1982

Prodam 9 mesecev brejo TELICO. Hlebce 14. Lesce.
Vir: Glas, 15. 1. 1982

Vir: Glas, 29. 1. 1982

Prodam 8 tednov stare PUJSKE. Derling Zvone, Hlebce 16. Lesce.
Vir: Glas, 19. 2. 1982
Pešec izgubil ravnoteţje. Hlebce — Nepreviden pešec je v soboto, 6. marca,
zakrivil prometno nezgodo na cesti med Lescami in Begunjami blizu naselja Hlebce.
Voznica osebnega avtomobila. 21-letna Valerija Stalnic je v bliţini kriţišča HlebceBegunje-Zapuţe dohitela pešca, 19-letnega Alojza Markovčiča. V tem trenutku je
pešec stopil proti sredini vozišča, zaradi česar ga je voznica sklenila obvoziti. Ţal ji ni
uspelo in je Markovčiča povozila. V nesreči je bil ta laţe ranjen in so ga prepeljali v
jeseniško bolnišnico. Vzrok Markovčičeve nezanesljive hoje ni bil alkohol, temveč
nedavna bolezen, zaradi katere je večkrat izgubi ravnoteţje. / D. Ţ.
Vir: Glas, 9. 3. 1982

Prodam 10 dni starega BIKCA simentalca. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 19. 3. 1982

Prodam mlado KRAVO s teletom. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 26. 3. 1982
Prodam PRAŠIČKE, primerne za … ali rejo. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 23. 4. 1982

Prodam krompir igor. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 30. 4. 1982
Ponesrečeni se še ni zavedel. Begunje — Marjan Mohorič, voznik osebnega
avtomobila, je v nedeljo, 6. junija, vozil po lokalni cesti iz Hlebc proti Begunjam. V
kriţišču cest Hlebce-Begunje-Zapuţe mu je s stranske ceste izsilil prednost do zdaj

neznani kolesar, ko sta udeleţenca drug drugega opazila, sta skušala zavirati,
vendar je bilo ţe prekasno. Kolesar je trčil v avtomobil in z glavo udaril v rob strehe.
Odbilo ga je na cesto, kjer je obleţal v nezavesti. Ker se tudi v bolnišnici še ni
zavedel, ga še vedno niso uspeli identificirati.
Vir: Glas, 8. 6. 1982
Prodam KOŠNJO SENA. Hlebce 13, Lesce.
Vir: Glas, 9. 7. 1982
»Rš« je stara gorenjska narodna noša. Hlebce pri Lescah — Pepca Luţarjeva je
domačinka v Hlebcah in v hiši, kjer zdaj ţivi, je našla in ohranila nekaj izredno
vrednih starih predmetov. Včasih je še mislila, češ, le kaj bi z njimi, danes pa očitno
misli drugače in skrbno hrani nekaj predmetov svojih bliţnjih in daljnjih prednikov.
Pepca nam pokaţe lepo ročno izdelan miniaturni avion, ki nosi letnico 1918 in ki ga
je izdelal njen oče, ko je sluţil med prvo svetovno vojno. Na aviončku je tudi letnica
1918 z vrezanimi črkami Budapest.

Pepca Luţar
Še bolj pa je zanimiv star vţigalnik, ki je resnično nekaj izvirnega. Ob strani ima
vdolbine za kamenčke, pritrjen pa je na leseno ploščo. In tu je še miniaturni
»obelček«, ki ga je izdelala leta 1845 iznajdljiva in vešča roka.
Pepca pa ima tudi oblačilo, ki so ga nekdaj »rš« imenovali. Pravi, da je staro dvesto
let in da so ga njena praprababica nosili. Tedaj ni bilo še svilenega krila za narodno
nošo. Doma so izdelali blago iz volne in poleg platna so na sprednji konec prišili še
ţamet. »Rš« je nekaj tako zelo redkega, da so se pri Pepci večkrat oglasili ljubljanski
gledališčniki in si ga sposodili. Pepca rade volje tudi posodi vsaj sto let staro krilo.
Pepca Luţarjeva je včasih ţe premišljevala, da bi se starega krila in tudi »rša« ţe
znebila — vse je tako klavrno zgledalo. Kako ne bi — staro dvesto let! A potem se je
le premislila in danes ga hrani in seveda tudi posoja. Na pogled ga bo dala tudi za

razstavo v Festivalni dvorani . . .
Vir: Glas, 13. 7. 1982

Prodam karambolirano ZASTAVO 101, letnik 1978. Ogled sobota in nedelja.
Avtokleparstvo Klemenčič Joţe, Hlebce 11 A pri Begunjah.
Vir: Glas, 13. 8. 1982
Prodam obrana neškropljena zimska JABOLKA. Lahko jih obere vsak sam. Luţar,
Hlebce 11, Lesce.
Vir: Glas, 28. 9. 1982
Prodam KOTEL za ţganjekuho, zimska JABOLKA in TRICIKEL z motorjem. Hlebce
30, p. Lesce.
Vir: Glas, 8. 10. 1982
Premalo skrbi za Hlebce. Vasi Hlebce, Hraše in Studenščica so resnično na robu
krajevne skupnosti Lesce — Vaščani so podpisali, da so pripravljeni prostovoljno
delati— Denarja za uresničitev vseh ţelja krajanov resni
Vasi Hlebce, Hraše in Studenščice so kmečko-delavska naselja, ki skupaj štejejo 125
hišnih številk, od tega Hlebce 60. Naselja so tik za leškim letališčem, torej prav na
robu radovljiške občine in na robu krajevne skupnosti Lesce, v katero spadajo.
Vaščani pa vse bolj poudarjajo, da so tudi sicer na robu leške krajevne skupnosti, ki
da premalo skrbi za te vasi in zavzeto rešuje le osrednje, leške probleme.
Zanimivo je, da so krajani Hlebc nedavno podpisali, da so pripravljeni prostovoljno
delati pri napeljavi javne razsvetljave. Zastavlja se vprašanje, čemu je bilo potrebno
posamično pismeno izjavljanje, kar slej ko prej kaţe na nezaupanje in skrhane
odnose v krajevni skupnosti.
Pobudo o ureditvi javne razsvetljave so dali krajani Hlebc. V novem naselju je temno,
nekaj luči gori le v starem delu vasi. V krajevni skupnosti so ureditev javne
razsvetljave dodatno vključili v načrt in dopisali pogoj, da morajo krajani Hlebc sami s
prostovoljnim delom opraviti teţaška dela pri poloţitvi kablov ter se sami dogovoriti z
Elektro Ţirovnica koliko bodo dela veljala in kje bo kabel poloţen. Predračun je
narejen in dela bodo veljala 272 tisoč dinarjev, krajani pa so podpisali, da bodo
prostovoljno delali.
Toda grenak občutek ostane. Zakaj morajo krajani Hlebc sami urejati stvari, saj imajo
v krajevni skupnosti Lesce poseben odbor za izvedbo srednjeročnega načrta
krajevne skupnosti. Člani odbora namreč v Hlebce nočejo več priti, pravijo, da so bili
tam večkrat grobo ţaljeni.
Prepiri so se začeli ob urejanju kanalizacije v Hlebcah, natančneje pri polaganju
podzemeljskega kanala, v katerega so speljali smrdljivi vaški potok. V potok so imeli
v vasi zapeljane sanitarne in hlevske odtoke. Krajani so tedaj obljubili, da bodo v novi
kanal odtoke napeljali preko troprekatnih greznic, vendar tega vsi niso naredili. Na
drugi pa je res, da kraj z novim kanalom ni v celoti kanalizacijsko urejen, saj so kanal
poloţili prenizko v zemljo in nanj novega ni moč priključiti.
V minulih petih letih so v Hlebcah asfaltirali cesto od Begunjske ceste proti severu
skozi vas. V krajevni skupnosti pravijo, da so pri tem prekoračili načrtovane stroške,

saj so znašali 550 tisoč dinarjev, predvideli pa so le 114 tisoč dinarjev. Krajani Hlebc
seveda ob tem povedo, da načrt sam dovolj jasno pove, kako mačehovski je odnos
krajevne skupnosti do njihove vasi.
Krajane Hlebc ţuli še več problemov. Radi bi imeli nekaj telefonskih priključkov. Da je
s telefoni teţko vsepovsod pri nas, vemo. V krajevni skupnosti so jim odgovorili, da
zaradi predvidene gradnje hitre ceste samostojnega voda iz Lesc ni moč napeljati,
poleg tega bi bilo to denarno nemogoče izpeljati. Rešitev bi bilo moč najti s povezavo
iz Zapuţ. Krajani Hlebc si zdaj sami prizadevajo, da bi vas dobila nekaj telefonov. V
Hlebcah bi radi imeli tudi trgovino. Vendar je naselje majhno in temu ustrezno je tudi
interes trgovinskih organizacij majhen. Problemi nastajajo tudi pri odvozu smeti. Vsi
krajani nad odvozom smeti niso navdušeni, v krajevni skupnosti pa pravijo, da je ob
cesti toliko ograj, da smetarska vozila ne morejo obračati. Cesta v novem naselju
Hlebc še ni vključena v spisek cest, ki so dokončno urejene in v upravljanju krajevne
skupnosti. Zavoljo tega tudi denar za njeno vzdrţevanje ne doteka.
Skratka problemov je veliko, vse večji postajajo zaradi skrhanih odnosov v krajevni
skupnosti. Stari pregovor, pravi, da sta za prepir vselej potrebna dva. Teţko je torej
kazati na krivca. Morda bi kazalo v krajevni skupnosti Lesce razmisliti o drugačni
samoupravni organiziranosti. Tri vasi na robu krajevne skupnosti imajo prav gotovo
svoje, posebne probleme, ki ob večjih, leških problemih zbledijo, kar med ljudmi
poraja nezadovoljstvo. Morda bi kazalo v teh treh vaseh osnovati vaški odbor, ki bi
reševanje lastnih problemov bolj pribliţal ljudem. Prodoren pa bi bil seveda tudi pri
oblikovanju načrtov v krajevni skupnosti. / M. Volčjak
Vir: Glas, 29. 10. 1982
Prodam ZASTAVO 750, letnik 1971, celo ali po delih. Tomšič, Hlebce 28, Lesce.
Vir: Glas, 26. 11. 1982

Vir: Glas, 7. 1. 1983
1983
Prodam karambolirano ZASTAVO 750. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 11. 1. 1983

Vir: Glas, 28. 1. 1983

Prodam KRAVO po drugem teletu. Hlebce 14, Lesce.
Prodam 6 mesecev brejo KRAVO simentalko. Hlebce 30, Lesce.
Prodam ZASTAVO 750, letnik 1979. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 25. 3. 1983
Zbil nepazljivega kolesarja. Lesce — Na lokalni cesti Lesce-Hlebce se je v torek, 7.
junija, zgodila prometna nesreča zaradi izsiljevan ja prednosti. 10-letni kolesar Matej
Mlinaric se je z Begunjske ceste pripeljal v kriţišče, kjer cesta zavija v Hlebce, in
zapeljal na prednostno cesto. V tem trenutku je po nje pripeljal z osebnim
avtomobilom 52-letni Branko Reus, doma iz Poljč. Neprevidnega kolesarja je zadel,
da je le-ta padel na cesto in se huje ranil. Odpeljali so ga v jeseniško bolnišnico.
Vir: Glas, 10. 6. 1983
Prodam OPEL ASCONA 1,6 S, letnik … Hlebce 4/A, Lesce.
Vir: Glas, 28. 6. 1983

Prodam dve TELICI, 4 mesece stari, simentalki. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 13. 9. 1983

Prodam PRIKOLICO za osebni avto 130 x 185 x 27. Branko Justin, Hlebce 1, Lesce.
Vir: Glas, 7. 10. 1983

Vir: Glas, 11. 11. 1983
Zatekel se je srednje velik črn KODER. Hlebce 20 A, Lesce.
Vir: Glas, 6. 12. 1983
Prodam PRAŠIČA za zakol. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Glas, 9. 12. 1983
Prodam KRAVO, ki bo drugič teletila in TELETA starega pol leta. Hlebce 15/A,
Lesce.
Vir: Glas, 30. 12. 1983
1984
Gorenjski olimpijci - Marjan Burgar. Slovo ob pravem času. Predlani, pri
tridesetih letih, je Marjan Burgar, najboljši jugoslovanski biatlonec, sedemkrat drţavni
prvak, udeleţenec štirih svetovnih prvenstev in olimpijskih iger v Lake Placidu,
postavil tekmovalne smuči v kot. Od športa se je poslovil na vrhuncu forme, v času
uspehov. V tem letu je zmagal na vseh domačih tekmovanjih, povsod je bil najboljši
tako v tekih kot streljanju.

Marjan Burgar
»Po svetovnem prvenstvu v Minsku me je zlomilo. Naveličal sem se tekmovanj in
zmanjkalo mi je volje z nadaljnjo vadbo in potovanja … Zadovoljen sem, uresničil
sem svoje športne cilje in dosegel, kar je bilo v danih razmerah mogoče. Biatlon je
zahtevna disciplina, pri kateri ima talent nepomembno vlogo, mnogo bolj vaţna je
redna dolgotrajna vadba. Najmanj pet let treninga je potrebno, da postane
tekmovalec vzdrţljiv v teku in miren pri streljanju, šele potem lahko razmišlja tudi o
odličnih uvrstitvah na mednarodnih tekmovanjih. V Jugoslaviji po načinu vadbe v
ničemer ne zaostajamo za svetovnimi velesilami, razlikujemo se le po obseţnosti
vadbe. Tuji tekmovalci so na snegu in strelišču trikrat dnevno, so le formalno
zaposleni in so v bistvu poklicni športniki. Pri nas je prvo delo, poklic, šola, šele
potem šport. Po končanem delovniku pa je časa premalo, da bi se lahko s takšno
vadbo prebil v svetovni vrh. Delati bi morali še več in bolje, če bi hoteli ujeti stik z
najboljšimi biatlonci, kajti tudi drugi ne drţijo kriţem rok.
Tudi v naših smučarskih krogih so naredili nekaj napak. Prepustili so nas
neizkušenemu trenerju. To so najbolj občutili mlajši tekmovalci, starejši smo v tistem
obdobju itak delali po svoje, tako kot smo mislili, da je najbolje. Prva leta smo streljali
s teţko »mauzerco«. Od udarcev kopita sem pogosto imel ramo vso črno, bolele so
me mišice in kosti. Ko smo dobili maIokalibrske puške, je tudi streljanje postalo bolj
prijetno, ne pa tudi manj zahtevno, saj so hkrati zmanjšali tudi tarčo in razdaljo. Naši
tekmovalci imajo zdaj opremo, puško in smuči, s katero se lahko postavijo ob bok
tujim tekmovalcem. Za večje uspehe pa bo treba vzbuditi zanimanje za biatlon med
mladimi in prirediti doma več tekmovanj.«
Doţivetje – Lake Placid. Marjan Burgar se je v osnovni šoli v Lescah ukvarjal s
kopico športnih panog - smučal je in skakal, tekel na smučeh, igral odbojko in
telovadil na orodjih. Po osemletki se je odločil za teke in se včlanil v radovljiški
smučarski klub. Jaka Reš, »črna ovca« med močno postavo alpincev (Pikonova,
Urhova, Gorišek), je Marjana seznanil z osnovami teka. Fant je presenetljivo hitro
napredoval: na slovenskem mladinskem prvenstvu se je v treh letih povzpel s 33.
mesta na prvo. Po končani poklicni šoli se je vpisal na večerno tehnično. Izpadel je iz
reprezentance, ker mu je zmanjkalo časa za redno vadbo. Ko pa je opravil vse izpite,
se je kot prerojen spet zagnal v smučarijo in v dveh letih se je spet uvrstil med pet
najboljših tekačev v drţavi. Takrat se je tudi spomnil, da je bil pri vojakih in na oroţnih
vajah dober »šic«, sposodil si je puško pri strelski druţini v Radovljici in se pričel
ukvarjati z biatlonom. Na domačih in tujih tekmovanjih je dosegel lepe uspehe in leta
1980 se je kot prvi jugoslovanski biatlonec uvrstil v olimpijsko ekipo za Lake Placid.
»Vedel sem, da sem med olimpijskimi kandidati in teţko sem čakal dan odločitve. Da
grem v Ameriko, sem slišal po radiu, ko sem nakupoval v trgovini. Veselil sem se
poleta preko luţe. Na igre sem odpotoval s skromnimi upi. Vedel sem, kje je moje
mesto med svetovnimi asi. V vetrovnem vremenu sem dobro tekel, le pri streljanju
stoje sem trikrat zgrešil. Sicer pa so tudi ostali imeli večje pribitke kot običajno …
Nekaj posebnega je bila olimpijska kuhinja - hrane, kolikor si jo hotel in kadar si si jo
zaţelel. V olimpijski vasi je bilo vseskozi zelo ţivahno. Vrteli so najbolj znane filme,
vrstile so se kulturne in zabavne prireditve. Skratka, prireditelji so dobro poskrbeli za
športnike.«

Krivica na Igmanu. Med prijetnimi vtisi se je na dolgi in zanimivi športni poti nabralo
tudi nekaj neprijetnih. Marjan iskreno, tako kot jih je občutil in doţivljal, spregovori
tudi o teh.
»Na drţavnem prvenstvu na Igmanu sem zadovoljen pritekel v cilj, kajti povsem sem
bil prepričan, da sem prvi. Dobro sem tekel in še bolje streljal. Ko so pri kosilu prišli
slučajno v roke tudi rezultati, sem videl, da sem šele drugi. Pritoţil sem se tekmovalni
komisiji, ki je sicer priznala napako, ni pa hotela popraviti rezultatov, češ smo jih ţe
poslali v radio in na časopise. Mene pa se potolaţili s tem, da je lepo biti tudi moralni
zmagovalec … Krivica, tudi v športu je boleča, me je takrat zelo prizadela.
Lepše spomine imam na balkansko prvenstvo v Turčiji, čeprav sem tudi tam, tokrat
res po svoji krivdi, doţivljal hude muke. Med voţnjo proti domu nam je šofer dal pet
minut časa za manjše nakupe in nujne opravke. Le po film sem skočil v trgovino, pa
mi je avtobus ţe odpeljal izpred oči. Brţčas se je šofer hotel le pošaliti, jaz pa sem
stvar vzel hudo zares in jo mahnil na jugoslovanski konzulat, kjer so mi dali karto za
voţnjo preko oţine. Na trajektu sem na srečo naletel na bolgarske tekmovalce in v
njihovem spremstvu sem našel hotel, kjer naj bi prenočevali tudi naši. Snidenje je bilo
res prisrčno . . .« / C. Zaplotnik
Vir: Glas, 20. 1. 1984

Prodam tri mesece brejo KRAVO. Hlebce 8, Lesce.
Ugodno prodam SMUČI z okovjem, dolţine 160 cm, 130 cm, smučarske čevlje št. 38,
smučarski komplet do 15 let. Marja Kristan, Hlebce 32, Lesce.
Vir: Glas, 3. 2. 1984
Prodam dve toni travne SILAŢE. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 9. 3. 1984

ZASTAVO 750, letnik 1973, obnovljeno, prodam. Hlebce 15/A, Lesce.
Vir: Glas, 13. 3. 1984

Prodam pet tednov starega TELETA simentalca. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 16. 3. 1984

Prodam KRAVO, ki je pravkar teletila. Hlebce 11, Lesce.
Vir: Glas, 20. 3. 1984

Prodam pol leta starega BIKCA. Hlebce 30, Lesce.
Prodam FIAT 128 sport coupe, registracija 1976, dobro ohranjen. Justin, Hlebce 1,
Lesce.
Vir: Glas, 30. 3. 1984
Prodam ČOLN T 401 in ŠOTOR za 4 osebe. Dijak, Hlebce 45 Lesce.
Vir: Glas, 6. 4. 1984

Prodam MINI MORIS 1000, letnik 1971. Ogled popoldan. Zima, Hlebce 23/A, Lesce.
Vir: Glas, 13. 4. 1984

Kupim rabljen komplet MENJALNIK za fiat 126-P. Zdenka Valand, Hlebce 40, Lesce.
Vir: Glas, 11. 5. 1984

Prodam ZASTAVO 101, letnik 1978. Hlebce 15a, Lesce.
Vir: Glas, 12. 6. 1984

Prodam tri leta staro KOBILO, vajeno vseh del in KRAVO po izbiri. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 15. 6. 1984
Prodam ČOLN (banjico) s prtljaţnikom in ŠOTOR za dve osebi. Klemenčič, Hlebce.
Tel. 74 478.
Vir: Glas, 7. 8. 1984

Prodam KRAVO s teletom. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Glas, 17. 8. 1984

Prodam BIKCA, starega en teden. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Glas, 31. 8. 1984
Prodam AVTOPRIKOLICO. Branko Justin, Hlebce 1, Lesce.
Vir: Glas, 11. 9. 1984
Prodam 4 kW termoakumulacijsko PEČ in novo kopalniško omarico z ogledali. Alojz
Hrovat, Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 11. 9. 1984
Ugodno prodam neškropljena JABOLKA voščenke po 30 din za kg. Lahajnar, Hlebce
7, Lesce.
Prodam več PRAŠIČKOV, teţkih od 15 do 20 kg, vrste jorkšir. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 12. 10. 1984
Prodam ŢREBICO haflinger, staro 6 mesecev in KRAVO po izbiri. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Glas, 9. 11. 1984
Prodam dva PRAŠIČA za zakol. Hlebce 30, Lesce.

Prodam AVTO-RADIO sharp, star 5 mesecev. Janc, Hlebce 10, Lesce.
Vir: Glas, 16. 11. 1984
Prodam več pujskov. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Glas, 23. 11. 1984
Prodam motorno ŢAGO husqvarna 770 ter ŠTEDILNIK iskra venera (2 plin, 2
elektrika), oboje novo. Franc Ţilih, Hlebce 17, Lesce.
Vir: Glas, 14. 12. 1984
1985
Prodam KOBILO , pasme haflinger, brejo, staro 6 let. Hlebce 14, Radovljica.
Vir: Gorenjski glas, 19. 3. 1985
Trčila v hišo. Hlebce — Neprimerna hitrost je kriva nezgode, ki se je v petek, 15.
marca, dogodila na cesti med Lescami in Begunjami. Avtomobil 20-letne Danice
Pristav z Brega pri Jesenicah je zaradi neprimerne hitrosti v ovinku v Hlebcah
zaneslo, da je čelno trčil v hišo ob cesti. Laţe ranjeno so voznico odpeljali v
radovljiški zdravstveni dom in jo nato odpustili v domačo oskrbo.
Vir: Gorenjski glas, 19. 3. 1985
ZASTAVO 750, letnik 1978, dobro ohranjeno, prodam za 18 SM. Marjan Klemenčič,
Hlebce 35, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 19. 4. 1985

Prodam R-4 GTL, letnik 1977, vozen, neregistriran. Tolar, Hlebce 20/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 10. 5. 1985
Prodam TELICO tik pred telitvijo in RENAULT 4 TL, special, letnik 1977. Deţman,
Hlebce 20.
Vir: Gorenjski glas, 17. 5. 1985
Prodam več PUJSKOV, teţkih od 15 do 20 kg. Hlebce 16, Lesce.
Prodam FIAT 126-P, letnik 1978. Ogled v soboto od 14. do 19. ure. Hlebce 40,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 31. 5. 1985
Prodam KRAVO po teletu in OBRAČALNIK SIP 220. Hlebce 14. Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 14. 6. 1985

Padla z motorjem. Hlebce — V Hlebcah pri Radovljici se je v četrtek, 25. julija,
zgodila prometna nesreča, voznici motornega kolesa Nadi Ţalec, stari 56 let, doma s
Slatne. Na krmilu motorja je imela naloţen tovor, zaradi česar je v ovinku izgubila
oblast nad vozilom in padla. V nesreči je bila huje ranjena.
Vir: Gorenjski glas, 30. 7. 1985
Prodam dobro ohranjen SURF. Ogled vsak dan v popoldanskem času. Boštjan Mali,
Hlebce 38, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 9. 8. 1985

Prodam brejo SVINJO. Hlebce 30, Lesce.
Prodam ZASTAVO 101, letnik 1976. Slavko Sodja, Hlebce 4, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 16. 8. 1985
Prodam ZASTAVO 750, letnik 1981, registrirano do septembra 1986. Joţe
Zima, Hlebce 23, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 24. 9. 1985

Prodam rabljeno valovito SALONITKO 5,5-valno, 50 kosov in KROVE, 10 kosov.
Dijak, Hlebce 45, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 11. 10. 1985

Prodam 7 dni starega BIKCA simentalca. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 6. 12. 1985
1986
Prodam novo hrastovo KUHINJSKO »KREDENCO«. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 10. 1. 1986

Prodam mlado KRAVO s teletom. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 17. 1. 1986
Kupim breje KOZE Ponudbe s ceno in opisom pošljite na naslov: Zvone Derling,
Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 24. 1. 1986
Prodam OMARO za dnevno sobo, rjava barva, dolţina 3,14 m, višina 2,08 m, cena 5
SM. Zvone Horvat, Hlebce 39, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 7. 3. 1986

Prodam malo rabljen avstrijski globok OTROŠKI VOZIČEK. Boštjan Mali, Hlebce 38,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 14. 3. 1986
Prodam 50 kv. m, 3 mm PLUTE, 30 kv. m rabic MREŢE, 30 kv. m KOMBI PLOŠČ, 5
cm, ELEKTROMOTOR 5,5 kW. Franc Ţilih, Hlebce 17, Lesce.
Prodam FIAT 126-P, letnik 1979-november. Roman Derlink. Hlebce 15/a, Lesce.
Vir: Glas, 21. 3. 1986

Prodam dve TELICI, stari eno leto. Hlebce 30, Lesce.
Prodam ZASTAVO 750, letnik 1982. Boštjan Mali, Hlebce 38, Lesce.
Prodam APN-4. Hlebce 10, Lesce.
Prodam ZASTAVO 126-P, letnik 1979. Derling, Hlebce 15/A, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 4. 4. 1986
Stara kmečka hiša v cvetju in zelenju. Lesce, aprila — Na nedavnem občnem
zboru turističnega društva Lesce so podelili priznanja krajanom, ki so se lani najbolj
izkazaii pri urejanju svojih domov in vrtov. Priznanja so prejeli: Tilka Hrovat, Malči
Jotič, Ivanka Korošec, Mimi Aţman, Marija Zupan, Marija Ravnikar in Anica Kavaš —
vsi iz Lesc ter Marija Kristan iz Hlebc, Alojz Lindič iz Hraš in Marija Mulej iz
Studenčic.
Marijo Kristan iz Hlebc, eno izmed dobitnic priznanja turističnega društva, smo zmotili
med običajnim spomladanskim delom. V garaţi je sejala prst in pripravljala vse
drugo, potrebno za presajanje roţ. Od kje tako lepa črnica, nas je zanimalo, še
preden smo izdali, kaj nas je pravzaprav prineslo k hiši. Marija nam je prijazno
povedala, da je ţe pred leti zakopala hlevski gnoj v zemljo, v kateri se je sčasoma
spremenila v rodoviten, črn humus.
Kristanova kmetija je kar precej velika. Redijo 18 do 20 glav ţivine - oddajajo mleko
in pitajo bike. Dela je za pridne roke vedno dovolj, na polju, na travnikih, v hlevu ali za
štedilnikom. Marija, ki je prišla v Hlebce iz okolice Ţirov, zmore vse to, kajpak ob
pomoči vseh ostalih druţinskih članov; še vedno pa ji ostane nekaj časa tudi za
gojenje roţ in okrasnega grmičevja. Lani poleti so se ne tako redki obiskovalci Hlebc
in okoliških vasi kar ustavljali ob cesti in pogledovali proti hiši, hlevu, garaţi in
mlekarnici, kjer je z vseh oken in balkonov viselo na stotine cvetov belagonij. Več kot
tristo let stara hiša in domala pol stoletja stari hlev sta bila vsa v cvetju in zelenju
videti kar precej mlajša.

Marija ima med vsemi roţami najraje belagonije. Gorenjski nagelj je lep, a kot pravi,
preveč občutljiv za razne bolezni. Vodenka in slovenka ne uspevata najbolje, ker sta
na njihovih oknih preveč izpostavljeni sončnim ţarkom. Ljudje jo sprašujejo, kako goji
roţe, kaj jim daje, da tako lepo rastejo in cvetijo. Recept je preprost, odgovarja
Marija, ki se še najbolj zanese na hlevski gnoj, na črno in s humusom bogato prst in
na svoje pridne roke.
Pogosto slišimo, da na kmetih ni časa za gojenje roţ, za olepševanje oken in
balkonov ter za urejanje vrtov. Marija Kristan to odločno zanika. »Če ima človek
veselje in voljo, potem si tudi za takšne stvari najde čas,« pravi. / C. Zaplotnik
Vir: Gorenjski glas, 8. 4. 1986

Prodam SENO. Hlebce 32, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 15. 4. 1986
PRALNI STROJ gorenje 663, obnovljen, prodam za 32.000 din. Markovčič, Hlebce
35, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 18. 4. 1986

Prodam TOMOS 14 TL, letnik 1978, ali menjam za APN, star do 3 leta. Hlebce 15/a,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 20. 5. 1986
Prodam Z 750, starejši letnik. Leon Miklavčič , Hlebce 35, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 6. 6. 1986
Hlebce — V soboto, 7. junija, se je v naselju Hlebce v prometni nezgodi zaradi voţnje
po levi strani vozišča hudo telesno ranil kolesar Joţe Klančar, 1977, iz Nove vasi.
Vir: Gorenjski glas, 10. 6. 1986

Prodam VW hrošč ,letnik 66, registriran do februarja 87. Davidovič Stevo, Hlebce 37,
64248 Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 20. 6. 1986

Prodam Z 750, obnovljeno, letnik 74 ter motorno kolo TOMOS 14 TL, letnik 80.
Hlebce 15/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 27. 6. 1986
Kupim BCS OBRAČALNIK za konjsko vprego. Zvone Derling, Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 25. 7. 1986

Prodam brejo TELICO. Hlebce 17, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 26. 8. 1986

Prodam BIKCA, starega 7 tednov. Hlebce 18, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 29. 8. 1986

Prodam Z 750, registrirano do julija 87. Hlebce 15/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 26. 9. 1986
Prodam motorno ŢAGO stihi 0.48. Hlebce 10, Lesce.
Od 3. oktobra dalje ugodno prodam domača neškropljena JABOLKA sort: jonatan,
zlati delišes, zlata pramena, voščenka, čebular ali primorka. Lahajnar. Hlebce 7,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 3. 10. 1986
Prodam 1800 kosov strešne OPEKE NOVOTEKS. Joţe Zima, Hlebce 23/a, tel.: 74479.
Vir: Gorenjski glas, 10. 10. 1986

Ugodno prodam R 4, letnik 77, registriran do oktobra 87, in enofazni
ELEKTROMOTOR 2 kw. Zima, Hlebce 23/a, tel.: 74-479.
Vir: Gorenjski glas, 21. 10. 1986
1987
Telefonski priključki v Hlebcah 1987:
Cerar Martin – Hlebce 3
Klemenčič Joţe – Hlebce 11a
Kolman Cveto – Hlebce 25a
Lamovšek Metod – Hlebce 41

Sušnik Saša – Hlebce 21a
Zima Joţe – Hlebce 23a
Ţilih Janez – Hlebce 46
Vir: Telefonski imenik 1987 (DAR)
Z 1300, modre barve, prevoţenih 66 000 km, garaţiran, odlično ohranjen, prodam.
Joţe Vrhunc, Hlebce 3/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 20. 2. 1987
Prodam otroški športni VOZIČEK (avstrijski) z dodatkom. Ksenja Justin, Hlebce 38,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 24. 3. 1987

Prodam KOBILO haflinger, staro 3 leta. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 3. 4. 1987

Prodam 16-colski gumi VOZ. Hlebce 28, tel.: 74 870.
Vir: Gorenjski glas, 10. 4. 1987
Prodam 1800 kosov strešne OPEKE novoteks, grafitno-sive barve, brez posipa. Joţe
Zima, Hlebce 23/a, tel. 74-479
Vir: Gorenjski glas, 24. 4. 1987
Prodam termoakumulacijsko PEČ 4.5 kW in ŠTEDILNIK (2 plin + 2 elektrika) stare
leto in pol za 70% cene. Olup, Hlebce 9, tel. 75 646.
Prodam več PUJSKOV, teţkih od 15 do 20 kg. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 15. 5. 1987

Prodam SENO. Hlebce 11, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 19. 5. 1987
Prodam TRAKTOR holder, 25 KM moči, z vitlo. Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 29. 5. 1987

Kupim dobro ohranjen TRAKTOR univerzale 45 KM s pogonom na 4 kolesa. Danilo
Eniko, Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 5. 6. 1987
Prodam Z 101 GTL 55, letnik 1984, garaţiran. Silvester Hribar, Hlebce 42, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 12. 6. 1987

Prodam GOLF GL, letnik 77. Hlebce 43, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 19. 6. 1987

Prodam motorno ZAGO stihl o.48. Hlebce 10.
Vir: Gorenjski glas, 26. 6. 1987
Prodam globok otroški VOZIČEK tribuna. Irena Markovčič, Hlebce 35, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 4. 8. 1987

Barvni TV, letnik 1980, prodam za 30 SM. Anton Horvat, Hlebce 39, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 7. 8. 1987

Dobro ohranjeno Z 101, letnik 1982 ugodno prodam Horvat 39, Hlebce, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 7. 8. 1987

Prodam Z 101 confort, letnik 1980, karambolirana zadaj. Ogled Hlebce 11/a,
Avtokleparstvo, tel: 74-478.
Vir: Gorenjski glas, 8. 9. 1987

Prodam R 4, letnik 1983. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 11. 9. 1987

Prodam KRAVO s teletom in BIKA 14 mesecev starega. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 2. 10. 1987
Prodam KRAVO simentalko po 4. teletu ter teličko in BIKA simentalca, teţka po 150
kg. Vrhunc, Hlebce 3/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 6. 11. 1987
Poceni prodam termoakumulacijsko PEČ 4,5 KW, staro eno leto. Olup, Hlebce 9.
Vir: Gorenjski glas, 11. 12. 1987
Prodam novo trajnoţarečo PEČ magma 7, v garanciji. Derling, Hlebce 15, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 18. 12. 1987
Prodam BIKCA 3 mesece starega ali večjega po izbiri Hlebce 14, Lesce.

PORD FIESTA, letnik 1978, poškodovan na desnem boku prodam za 250 SM. Ogled
vozila pri Klemenčič Joţu, Hlebce 11/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 25. 12. 1987
1988
Pazite, v »fraklnih« so škodljivci! – Zakaj naši inšpektorji zapirajo gostilne?
Radovljiška inšpektorica je ugotovila, da je v gostilni Angelca v Hlebcah oprema
neenotna, avtobusno postajališče pred gostilno pa ni proti - prašno obdelano.
Zahtevala je, da se gostilna zapre, če ne bodo namestili napisa BIFE .
Ob cesti iz Lesc proti Begunjam, v prijetni majhni vasici Hlebce stoji stara domača
gostilna, vedno čista, gostoljubna, z gorenjsko krušno pečjo v kotu. Pred gostilno je
ţe petindvajset let vaško makadamsko avtobusno postajališče, ki ga stalno vzdrţuje
lastnica gostilne Rezka Derling. Krajevna skupnost do zdaj ni dala zanj niti lopate
peska.
Junija lani je bila gostilnica pri Angelci v Hlebcah deleţna rutinskega inšpekcijskega
pregleda. Trţna inšpektorica iz Radovljice je vzela gostilno pod mikroskop in
vehementno zahtevala, da se mora stari napis GOSTILNA odstraniti in nadomestiti z
BIFEJEM, sicer se zaradi ugotovljenih nepravilnosti gostilna takoj zapre.
Prvič: prostor pred oštarijico se mora protiprašno obdelati. Če se bo lastnica še
naprej kitila z GOSTILNO, mora nadomestiti friţiderje za ţivila, zelenjavo in sadje;
imeti mora hladilnico za meso in ribe! Nadalje mora urediti skladiščne prostore.
Police za šankom, kjer so "fraklni" in "štamprli", mora zavarovati pred prahom in
škodljivci! V moškem stranišču manjka pisoar, v ţenskem posoda za odpadke in
obešalnik za kljuko, da o listu z obratovalnim časom sploh ne govorimo .
A najhujše šele pride. Stroga inšpektorica je zgroţeno ugotovila, da je oprema pri
Angelci neenotna!
Bog, saj ne more biti res! V mali gostilni v Hlebcah, kamor zaidejo le domačini, kjer
imajo vse v lesu in krušno peč, je oprema neenotna!
Lastnica se je na odločbo pritoţila v Ljubljano in med drugim napisala, "da ima le
domačo kmečko gostilno s higienično, zračno in urejeno shrambo, da je gostilna
urejena v gorenjskem kmečkem slogu, tako da tečejo okoli kmečke peči in sten
lesene klopi , opremo pa predstavljajo enotne gostinske mize in masivni stoli (vse
leseno) in v tej opremi, montirani predlani, še nihče ni opazil nobene neenotnosti.
Republiški komite za trţišče in splošne gospodarske zadeve se je zavzeto poglobil v
zadevo "gostilna Angelca v Hlebcah - da ali ne" in pritoţbi lastnice nemudoma ugodil.
Ovrgel je odločbo trţnega inšpektorata iz Radovljice. Trţni inšpektorici so celo poslali
pravni poduk, da je gostilnico napačno uvrščala med hotele in nastanitvene objekte.
--In kaj zdaj? Nič. Pri Angelci je zaprto. Lastnica je poslala urgenco na krajevno
skupnost, da bi postajališče protiprašno obdelali in sporazumno krili stroške. Tabla
BIFE stane najmanj 22 starih milijonov, radovljiški davkariji je vseeno, lastnica pa
razmišlja, kaj je vendarle tako hudega storila, da ji trpi dohodek, da o ugledu ne
govorimo.
Mi pa sprašujemo: zakaj ni takole zaprtih vseh 555 gorenjskih gostiln, ki imajo pred
oštarijjo pesek, so brez hladilnic za ribe in sadje in kljukic v straniščih? Strašno
sočustvujemo z našimi moţmi in pobi, ki morajo piti iz nezavarovanih "štamprlov", v
katerih so škodljivci in nam za vse na svetu ni jasno, kako vzdrţijo po cele dolge
večere v gostilni z neenotno opremo? In zdaj vemo, zakaj prihajajo domov ne le vsi

povaljani, ampak tudi prašni! In zakaj domače zaseke niti ne povohajo, saj se v
gostilni bašejo z zaseko in klobasami, kajti povsod tam, kjer piše GOSTILNA, jim
domačim pobom in moţem, na velik o ponujajo zaseko in klobase ...
Če vse to še ni res, pa še bo, po zaslugi inšpektorjev. Začeli so pri mali gostilni
Angelca v Hlebcah, zdaj ste na vrsti vsi ostali. Za začetek pričakujemo nad vašimi
vrati milozvočno in zelo slovensko doneč napis BIFE, namesto vašega staromodnega
napisa GOSTILNA ... / D. Sedej
Vir: Gorenjski glas, 22. 1. 1988
Prodam bočno KOSILNICO za traktorje Tomo Vinkovič (original). Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 29. 1. 1988

Prodam SENO Tinca Saje, Hlebce 18, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 8. 3. 1988

Prodam JUGO 45, letnik 1984. Sodja, Hlebce 4, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 18. 3. 1988
Najlepše leške hiše. Lesce, marca — Pri leškem turističnem društvu imajo tudi
posebno komisijo, ki si prek leta ogleduje urejenost v kraju, predvsem urejenost
posameznih hiš. V zadnjem letu so ocenjevali tudi urejenost blokov, vendar so
ugotovili, da kljub lepim oknom in balkonom morajo stanovalci več narediti za okolico
svojih domov. Zato so na letnem občnem zboru podelili lepa priznanja le najlepše
urejenim hišam. Dobili so jih: Joţica Celic iz Savske 22, Marija Cebokli iz Roţne
doline 27, Zlatka Demšar iz naselja Na Trati 15, Tončka Lovrenčič iz Hraš 12/b,
Marina Avsenik iz Studenčic 18, Ankica Pungaršek iz Trţaške 3, Francka Resman iz
Hlebce 43, Slavko in Tea Triplat iz taverne »Sova« in Ivanka Ţibert iz Vojkove 8.
»Tekmovanje«, ki je lahko tudi spodbuda in pobuda za druge kraje, se bo seveda še
nadaljevalo.
Vir: Gorenjski glas, 22. 3. 1988
Prodam pletilni STROJ standard, motorno ŢAGO husquarna in teličko, staro 4
mesece. Franci Tomšič, Hlebce 28/P, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 22. 3. 1988

Prodam barvni TV ei 6650, star dve leti ter nov küppersbusch. Derling, Hlebce 15/a,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 25. 3. 1988

Prodam kombinirani STROJ za obdelavo lesa-za vrtanje, rezkanje, poravnalke,
debelinke, 26 cm. Ogled popoldan. Alojz Dijak, Hlebce 45, Lesce
KATRCO, letnik 1981, odlično ohranjeno, 47.000 km, prodam. Šmid, Hlebce 34.
Prodam Z 101, prva reg. 1979, z avtoradiom. Leon Markovčič, Hlebce 35, Lesce.

Vir: Gorenjski glas, 8. 4. 1988
Prodam skoraj nov globok otroški VOZIČEK tribuna. Irena Markovčič, Hlebce 35,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 22. 4. 1988
Prodam 1800 kosov strešnika Novoteks, grafitno siv. Zima, Hlebce 23/a, tel.: 74-479.
Prodam R 5 GTL, letnik 1986, prevoţenih 26.000 km. Rozman, Hlebce 12/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 13. 5. 1988
Prodam avto ZASTAVA 101, letnik 1980. Boštjan Mali, Hlebce 38, 64248, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 20. 5. 1988
Prodam kroţno ţago za ţaganje drv. Hlebce 1/a.
Vir: Gorenjski glas, 20. 5. 1988

Prodam Z 101, letnik 1976. Derling, Hlebce 15/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 3. 6. 1988

Prodam Z 101 za 190 SM Roman Derling. Hlebce 3/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 17. 6. 1988
Prodam BIKA 400 kg teţkega. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 24. 6. 1988
Prodam karamboliran R 4 GTL, star dve leti. Ogled moţen pri Avtokleparstvo
Klemenčič, Hlebce
Vir: Gorenjski glas, 28. 6. 1988

Prodam suha DRVA. Hlebce 40.
Vir: Gorenjski glas, 1. 7. 1988

Prodam mlado KRAVO s teletom. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 8. 7. 1988

Prodam VIVA VAUXHALL, letnik 1976. Derling, Hlebce 13/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 16. 9. 1988

Prodam KRAVO po izbiri in BIKCA 7 mes. starega. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 23. 9. 1988

Prodam zimska JABOLKA. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 7. 10. 1988

Prodam mlado KOZICO, srnaste pasme. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 14. 10. 1988
Prodam VW 1200, starejši letnik, dobro ohranjen. Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 16. 12. 1988
1989
Prodam Z 750, letnik 1981, v dobrem stanju. Hlebce 30, Lesce.
Prodam Z 750 LE, letnik 1980, registrirana celo leto. Ogled v soboto popoldne.
Branko Justin, Hlebce 1, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 13. 1. 1989

Prodam registrirano Z 101, letnik 1977. Janc, Hlebce 3/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 20. 1. 1989
Prodam večjo MLATILNICO. Ogled popoldan. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 31. 1. 1989

Prodam TELETA simentalca, star 7 tednov. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 3. 2. 1989
Prodamo večjo avtomobilsko PRIKOLICO. Brane Justin, Hlebce 1, Lesce.
Prodam 14-colski GUMI VOZ, OBRAČALNIK - konjski. Hlebce 28, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 3. 3. 1989

Prodam BIKCA simentalca, starega 7 tednov. Hlebce 14.
Vir: Gorenjski glas, 10. 3. 1989

Prodam Z 750, letnik december 1983. Simona Kus, Hlebce 36, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 17. 3. 1989

Prodam belo obhajilno OBLEKO, za starost 8 let. Hrovat, Hlebce 16, Lesce.

Vir: Gorenjski glas, 5. 5. 1989

Prodam TELICO v 9. mesecu brejosti. Hlebce 20, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 16. 5. 1989

POLONEZ 1500 karamboliran, prodam celega ali po delih. Olup, Hlebce 9, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 23. 5. 1989
Prodam 2 kub. m. hruškovih PLOHOV. Vojko Janc, Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 27. 6. 1989
Ugodno prodam globok otroški VOZIČEK, NAHRBTNIK, LEŢALNIK, kenguru in
obleke za nosečnice, štev. 42. Špruk, Hlebce 28/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 7. 7. 1989
… Radi bi tudi, da bi asfaltirali cesto Hraše-Hlebce, vendar zaradi finančno zahtevne
izvedbe v krajevni skupnosti sami ne vidijo rešitve. Pač pa se pripravljajo na drugo
večjo akcijo v vaseh Hraše, Hlebce in Studenčice.
Končno telefon, čeprav … Krajevna skupnost Lesce. … »Dolga leta je ţe ţelja in
potreba v teh treh vaseh telefon,« je med obiskom pred dnevi razlagal Franc Vovk.
»Čeprav so te vasi praktično ţe dolgo brez telefona, rešitve do nedavnega ni bilo.
Zdaj pa se je pokazala z izgradnjo telefonske centrale v Begunjah. V krajevni
skupnosti zato ţe deluje poseben gradbeni odbor in 115 interesentov s celotnega
območja izven Lesc ţe mesečno zbira denar za izgradnjo telefonije. Ţal ta trenutek
še ni nič gotovega, kdaj bodo telefoni zazvonili in kolikšen naj bi bil prispevek
vsakega naročnika, mislim pa, da bodo tudi odgovori na ta vprašanja kmalu znani.
Vsekakor telefoni slej ko prej v teh treh vaseh bodo, nerešeno pa še vedno ostaja
pokritje oziroma razširitev omreţja oziroma priključkov v samih Lescah. Za Lesce je
namreč odgovor: ko bo nova centrala.« …
Vir: Gorenjski glas, 28. 7. 1989
Male gorenjske vasi (Pri Jahačevih v Hlebcah). Ob cesti Lesce - Begunje leţi
vrstna vas Hlebce, z nekaterimi več kot sto let starimi hišami, ki so nekdaj tvorile
pristavo gradu Katzensteina v Begunjah. Vasica je torej zelo stara in je v svojem
osrednjem delu ohranila svojo staro arhitekturo, čeprav so vsi domačini hiše temeljito
popravili. Še se vidi, kje je novi in kje stari del vasi, saj so na novo zgrajene hiše niţje
od vasi pač današnjega, modernega izgleda.
Polje za farmo v Poljčah. Med najstarejše domačije sodi tudi Jahačeva kmetija sredi
vasi. »Čisto natančno ne vemo, zakaj se pri nas pravi pri Jahaču,« pravi Jahačeva
mama Angelca Deţmanova. »Verjetno so imeli kdaj predniki konje, še bolj verjetno
pa najbrţ bo, da prihaja domače ime od tega, ker se je pred davnimi časi sem priţenil

nekdo iz Kranja, z domačije, ki se ji je reklo pri Jahaču. Res pa je, da je v vasi še
veliko hiš, ki so zelo stare, a zdaj obnovljene. Tako je dobra kmetija pri Boţič, pri
Fucej in druge, kjer se vsi ukvarjajo s kmetijstvom kot pri nas.
Ne, nimamo prav veliko: štiri krave so v hlevu pa nekaj polja še imamo. Hlebčanski
kmetje so izgubili precej dobre zemlje, ko so napravili farmo v Poljčah. Res je, da so
dobili zamenjavo drugje, a tam je bila vendarle dobra in plodna zemlja.

Angelca Deţman z vnukinjo Majo
Zbiralnica je v Zapuţah. Največ mleka oddajajo pri Boţiču in ga vozijo v Zapuţe, kajti
v Hlebcah nimamo zbiralnice. Vaščani smo prepričani, da bi marsikdo rad oddal
mleko v mlekarno, če bi sredi vasi stala zbiralnica. Tako pa je do Zapuţ kar precej
daleč, tudi do Lesc. Za mlade je laţje, ker imajo avtomobile, starejši pa kar
pogrešamo boljše avtobusne zveze in manjšo trgovino. Vozijo samo delavski
avtobusi, mi pa bi radi, da bi bila kakšna avtobusna zveza tudi dopoldne, saj je treba
po opravkih v Lesce ali v Radovljico.
Zdaj plačujemo za telefonsko napeljavo in obljubljajo nam, da bomo kmalu telefone
tudi dobili. Po vojni smo dobili nov gasilski dom sredi vasi, a stari še stoji. Gasilci so
nasploh izredno prizadevni. Ni pa več tako kot včasih, ko smo v Hlebcah prirejali igre
in zabavne ter kulturne večere, igralci pa so celo gostovali po drugih krajih.«

V Hlebcah so po vojni postavili spomenik vsem padlim iz vasi...
Preveč nesreč. Kmetje v Hlebcah imajo moderno opremljene kmetije in lepo polje
okoli vasi, gozda pa ni več. Včasih je bila pod Hrašami hraška gmajna, ţivino pa so
poleti gnali na pašo na Poljsko planino in na Planinco pod Begunjščico. Domačinka,
Angelca Deţman se rada spominja tistih časov, ko so vsi ostajali doma, danes pa so
mladi po sluţbah, popoldne pa pomagajo na kmetijah.
Takoj po vojni so sredi vasi postavili spomenik padlim za svobodo, devetim
Hlebčanom, ki so odšli v partizane. Tudi pri Deţmanovih so bili izseljeni, skupaj s
sosedama Neţo Pogačnik in Ano Mrak so morali na Bavarsko. K o so se po vojni
vrnili, so morali obnoviti svoje domačije in trdo poprijeti za delo, da imajo danes vse
tisto, kar imajo.
Hlebce so prijetna mala vasica, a skozi pelje asfaltna cesta proti Begunjam, ki ima
prav v naselju nekaj nevarnih ovinkov. Večkrat se zgodijo nesreče, saj je posebej v
poletni sezoni kar precej prometa. Z Bleda ali iz Radovljice prihajajo turisti, ki si ţelijo
ogledati Begunje ali Drago ter grad Kamen. Samo malo nepazljivosti in nesreča je tu!
V Hlebcah imajo zdaj tudi prijetno gostišče, vse več pa je tudi drugih obrtnikov;
avtoklepar, mehanik... Samo majhno trgovino bi še radi in nekaj dodatnih avtobusnih
zvez, pa bi bilo ţivljenje v Hlebcah brez večjih neprijetnosti...
Vir: Gorenjski glas, 8. 8. 1989 (Piše: D. Sedej / ureja: Darinka Sedej)

Ugodno prodam trofazni, trikilovaten SEKULAR. Horvat, Hlebce 39, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 29. 8. 1989
Prodam več PRAŠIČEV, teţkih od 20 do 150 kilogramov, za nadaljno rejo oziroma
dopitanje. Cena ugodna. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 8. 9. 1989

JUGO 45 AX, letnik oktober 1987, registriran do oktobra 1990, ugodno prodam.
Horvat, Hlebce 39, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 26. 9. 1989

Prodam 8 mesecev brejo TELICO. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 6. 10. 1989
Prodam KONJA manjše rasti – primeren za vprego in jahanje. Ţilih Franc, Hlebce 17,
Lesce.
Svarim pred nakupom PREMIČNIN, ki jih prodaja moja ţena, Marta Rozman, Hlebce
12/a, Lesce, ker so skupna last in jih sama ne more prodajat.
Vir: Gorenjski glas, 27. 10. 1989

Prodam JUGO 45, letnik 1984. Hlebce 20, Lesce.
Prodam več mladih brejih KOZIC. Cena ugodna. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 17. 11. 1989
Prodam PRAŠIČA za zakol. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 12. 12. 1989
Prodam Z 101 C, letnik 1980 in trajno ţarečo PEČ magma 7. Hlebce 15/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 22. 12. 1989
1990
Zamenjam 8 mesecev staro ŢREBICO za kravo. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 12. 1. 1990
Prodam BIKCA simentalca, teţkega 150 kg. Hlebce 28, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 19. 1. 1990

Prodam JUGO 1.1 GX, letnik januar 1988. Hlebce 35, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 27. 2. 1990

Prodam VW 1200, letnik 1972, registriran do novembra 1990. Cena po dogovoru.
Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 9. 3. 1990

Prodam SENO. Hlebce 32, Lesce.
Prodam KRAVO po izbiri. Hlebce 14, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 16. 3. 1990
Ugodno prodam dve leti star AVTOMATIK Tomos. Nataša Vrhunc, Hlebce 3/a,
Lesce.

Vir: Gorenjski glas, 20. 3. 1990
Ugodno prodam globok otroški VOZIČEK, NAHRBTNIK, LEŢALNIK in KENGURU za
otroka. Špruk, Hlebce 28/a, Lesce
Vir: Gorenjski glas, 23. 3. 1990

Prodam OPEL KADETT 1.3 S, letnik 1983. Hlebce 43, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 30. 3. 1990

Prodam Z 101, letnik 1981. Derling, Hlebce 15/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 6. 4. 1990
Prodam BMW 2002, garaţiran, generalno obnovljena karoserija, motor letnik 1985.
Ogled vsak dan popoldne. Tolar, Hlebce 20/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 4. 5. 1990

Prodam PARCELO - TRAVNIK, v izmeri 1.018 kvad. m., v Hlebcah. Sonja Hrovat,
Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 26. 6. 1990

Prodam 1.500 kosov rabljene (1,00 din za kos) in 2.000 kosov nove (3,50 din za kos)
strešne OPEKE špičak ter 7 kosov rabljenih dvokrilnih OKEN, dim. 80 x 100 cm, z
gorenjskimi polkni. Anton Cerar, Hlebce 3, Lesce, Tel.: 73-066.
Vir: Gorenjski glas, 29. 6. 1990
Partizanski zdravnik dr. Edvard Pohar - Brko: … Dr. Edvard Pohar je Gorenjec po
rodu, v Hlebce je hodil na počitnice k Ţbatu, kjer je bila mama doma, oče je bil pa
Puţmanov iz Poljč. …
Koliko je spominov! Pa jih še več kot on, vedo njegovi spremIjevalci. Koliko tega se
spomni Zoro, njegov kurir iz PodIonka doma, ki ţivi v Hlebcah. …
Vir: Gorenjski glas, 3. 7. 1990
Prodam, novo trajno ţarečo PEČ Magma 7 ter mešana DRVA. Hlebce 15/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 13. 7. 1990

Prodam dve TELICI simentalki, stari 19 in 15 mesecev. Hlebce 40, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 31. 7. 1990
Prodam več PUJSKOV, teţkih od 20-40 kg, primernih za rejo ali odojke. Hlebce 16,
Lesce.

Prodam večje število KOZA s kozlički. Cena ugodna. Hlebce 16, Lesce.
Prodam TELICI simentalki stari 19 in 15 mesecev. Hlebce 40, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 10. 8. 1990

Prodam Z 101, letnik 1986, registrirana do marca 1991. Hlebce 36, Lesce, tel.: 73619.
Prodam KRAVE in TELICE po izbiri. Kristan, Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 21. 8. 1990
Prodam ve PUJSKOV, teţki od 30 do 50 kg. Hlebce 16. Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 14. 9. 1990
Prodam avstrijski kombiniran otroški VOZIČEK. Informacije na tel. 73-155 ali na
naslovu Mali Ksenija, Hlebce 38, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 19. 10. 1990
Prodam 4 mesece staro TELIČKO simentalko. Hlebce 8, Lesce.
Prodam PRAŠIČA za zakol Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 7. 12. 1990
1991
Ledena cesta. V soboto, 23. februarja, ob osmih zjutraj je 47-letna Stanislava Kralj iz
Begunj z jugom peljala po lokalni cesti od Begunj proti Lescam. V bliţini kapelice pri
naselju Hlebce je na ledeni cesti zavirala. Zaneslo jo je levo, avto je z desnim bočnim
delom silovito trčilo v deblo hruške. Voznica je bila v nesreči huje ranjena, njen
sopotnik, moţ Janez Kralj, roj. 1936, pa je slabi dve uri kasneje umrl v jeseniški
bolnišnici.
Vir: Gorenjski glas, 26. 2. 1991

Cesta Hraše - Hlebce: luknja pri luknji, ki (ob deţevju) vodo drţe...
Sicer pa jezijo krajane, ker jim "razbijajo" tudi avtomobile...
Cesta Hraše – Hlebce. Pribliţno kilometer dolga krajevna cesta je to in nanjo je
vezanih sedem do osem hiš v tem delu krajevne skupnosti Lesce v radovljiški občini.
Pred dnevi nam je po telefonu sporočila naša bralka, ki ţivi v eni od hiš s številko
Hraše 22, da se krajani v tem delu spet zelo jezijo. Vendar pa tokrat slaba volja ni
podobna dosedanjim, ko je zaleglo le toliko, da je krajevna skupnost "po vsaki jezi
krajanov" poskrbela za pokrpanje lukenj v makadamu. Zdaj je stanovalcem takšnega
občasnega krpanja, ki zaleţe le do prvega deţja, dovolj. Res je, pravijo, da so za
cesto kupi materiala za posipanje in res je tudi, da imajo pri hišah lopate, vendar
kilometer dolga cesta ni zasebna in nepošteno je oziroma bi bilo, da bi le na tej
krajevni cesti morali skrbeti za vzdrţevanje krajani oziroma stanovalci tega dela sami.
Menda jim je bilo obljubljeno, da bo po volitvah s tem problemom "spopadel" novi
vaški odbor. Kaţe pa, da ne novi vaški moţje, ne krajevna skupnost ne razmišljajo o
tej cesti kaj več, kot doslej ... Ali pa morda vendarle... ?! / A. Ţ.
Vir: Gorenjski glas, 8. 3. 1991

Ugodno prodam dobro ohranjen REGAL in MIZICO za dnevno sobo. Hlebce 23/a,
Lesce, Tel.: 73-226.
Vir: Gorenjski glas, 28. 6. 1991
Prodam TELICO simentalko. Ţilih, Hlebce 17, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 23. 7. 1991

Prodam TRAKTOR Torpedo 55. Hlebce 10, Lesce.
Prodam TRAKTOR goseničar Fiat 55. Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 26. 7. 1991
Prodam dva PRAŠIČA, teţka od 120 do 140 kg, za nadaljnjo rejo ali dopitanje. Cena
ugodna. Hlebce 16, Lesce, tel.; 73 782.
Vir: Gorenjski glas, 6. 8. 1991

Prodam R 4 GTL, letnik 1988. Kodras, Hlebce 7, Radovljica.
Vir: Gorenjski glas, 23. 8. 1991
Ugodno prodam 2 kub. m. jesenovih PLOHOV, 2.5 in 5 cm ter tračno ŢAGO za
razrez hlodovine, z listi. Kristan, Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 6. 9. 1991

Prodam TRAKTOR Torpedo 55, letnik 1988. 500 opravljenih delovnih ur. Janc,
Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 13. 9. 1991

Prodam več PRAŠIČEV, teţki od 30 do 55 kg. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 27. 9. 1991

Prodam OPEL Ascono, letnik 1976. Mali, Hlebce 38, Lesce, tel.; 73-155.
Vir: Gorenjski glas, 11. 11. 1991
Študentka POUČUJE od začetnika do srednješolcev nemščino, angleščino in
italijanščino. Hlebce 28/a, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 22. 11. 1991
Prodam PRAŠIČA za zakol. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 6. 12. 1991
1992
Prodam 60 literski KOTEL za ţganjekuho. Hlebce 32, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 17. 1. 1992

Prodam SENO. Hlebce 32, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 17. 4. 1992

Prodam KRAVO simentalko s teletom. Hlebce 8, Lesce. Tel.: 73-710.
Vir: Gorenjski glas, 24. 4. 1992
Prodam več PRAŠIČEV, teţkih od 25 do 40 kg. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 29. 4. 1992
JABOLKA, zimska, in HRUŠKE, moštarice, prodam. Hlebce 26, Tel.; 73 223.
Vir: Gorenjski glas, 2. 10. 1992
1993
KRAVE po izbiri, simentalke v A kontroli, zelo ugodno prodam. Hlebce 30,
Radovljica, ogled popoldne.
Vir: Gorenjski glas, 26. 3. 1993

Prodam 6 mesecev brejo TELICO. Hlebce 17, Lesce, popoldan.
Vir: Gorenjski glas, 20. 8. 1993

KRAVO SIMENTALKO s teletom ali brez, prodam. Hlebce 8, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 3. 9. 1993

Gorenjski glas, 21. 9. 1993

KS Lesce. Glavna programska naloga letos v krajevni skupnosti je bila izgradnja
poslovilnih veţic, ki so jo konec minulega meseca tudi uspešno sklenili. "Čeprav
denarja ni bilo dovolj in so se stvari v naši krajevni skupnosti odvijale bolj na papirju
(dokumentacija), smo vseeno asfaltirali odsek ceste Hraše - Hlebce, ob podpori
Gorenjske banke, Špecerije Bled, Murke Lesce, Verige, Ţito Gorenjka in Merkur
Kovina Lesce pa smo uredili pločnik ob Alpski cesti, ki jo bomo urejali prihodnje leto.
…
Vir: Gorenjski glas, 26. 11. 1993
1994
Prodam KRAVO dobro mlekarico, po teletu. Hlebce 30, Lesce
Vir: Gorenjski glas, 14. 1. 1994

Prodam SENO. Hlebce 16 ali tel.: 733-782.
Vir: Gorenjski glas, 21. 1. 1994
Prodam domače ŢGANJE. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 25. 2. 1994

Prodam dobro ohranjen in registriran ameriški JEEP WILLYS. Hlebce 16, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 4. 3. 1994

Kvalitetno SENO, prodam. Kristan Vinko, Hlebce 32, Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 8. 3. 1994

Gorenjski glas, 15. 3. 1994
Ugodno prodam globok otroški VOZIČEK in otroške kavbojke. Špruk, Hlebce 28 a,
Lesce.
Vir: Gorenjski glas, 15. 4. 1994

Prodam PUHALNIK TAJFUN z motorjem in cevmi. Hlebce 11, tel.: 733-205.
Vir: Gorenjski glas, 22. 4. 1994

Gorenjski glas, 10. 5. 1994

Gorenjski glas, 24. 5. 1994
Dosedanja krajevna skupnost, jutrišnja občina Lesce. … Ţe letos pa naj bi v vseh
štirih vaseh (v Lescah, Hlebcah, Hrašah in Studenčicah) uredili javno razsvetljavo. V
Hrašah in Hlebcah pa tudi poskrbeli za potok Blatnica, kjer se zdaj namesto čiste
vode pretakajo fekalije.

Ceste so med najbolj perečimi problemi Lesc in okolice. Na sliki je cesta, ki povezuje
vasi Hlebce in Hraše, ki so jo uredili lam.
Vir: Gorenjski Glas, 27. 5. 1994

Bernarda Klemenčič
Bernarda Klemenčič iz Hlebc: »Ne vem, ali bo s tem, ko bodo Lesce postale
samostojna občina, kaj drugače kot sedaj. Počakajmo in videli bomo. Sedanja
krajevna skupnost Lesce kar dobro skrbi za nas tudi v okoliških vaseh. Lani so nam
uredili cesto, problemov pa je še veliko, denimo prometni znaki.«
Vir: Gorenjski Glas, 27. 5. 1994

Prodam zimska JABOLKA. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 4. 10. 1994
Prodam PRAŠIČA. Deţman. Hlebce 20, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 15. 11. 1994
1995
Prodam MLADO KRAVO za zakol. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 14. 4. 1995

Prodam JUGO 55 A, letnik 1987, cena 2200 DEM. Hlebce 35, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 27. 5. 1995
Prodam domače ŢGANJE in HRUŠKE moštarice. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 10. 10. 1995
Prodam KRAVO simentalko po četrtem teletu, zaskočeno, dobro mlekarico. Vrhunc,
Hlebce, tel.: 733-718.
Vir: Gorenjski Glas, 17. 10. 1995

Prodam SIMENTALKE po izbiri. Kristan, Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 20. 10. 1995
Prodam termoakumulacijske PEČI. Hlebce 40, Lesce, tel.; 733-484.

Prodam ŢREBICO ali menjam za goved. Hlebce 40, 0733-484.
Vir: Gorenjski Glas, 15. 12. 1995
1996
Zaposlimo gozdarja ali pripravnika. Pisne ponudbe: Presek, Hlebce 10, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 12. 3. 1996

Prodam KRAVE sim. A KONTROLE po izbiri In dva bikca sim. stara 2 in 3 tedne.
Kristan. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 24. 5. 1996
Prodam 10 dni staro TELIČKO simentalko od KRAVE A kontrole simentalke. Kristan
Tine, Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 9. 8. 1996

KAMENJE v zidu ugodno prodam. Hlebce 17, tel.: 733-484.
Ugodno kupim obdelovalno ZEMLJO na Poljšici Bled, Hlebcah ali gozd. Tel.: 78-572
Vir: Gorenjski Glas, 3. 9. 1996
Prednost Radovljici in okoliškim vasem. Čistilno napravo in kanalizacijsko
omreţje naj bi gradili postopoma. V prvi etapi, ki naj bi trajala od štiri do pet let, naj bi
pridobili zemljišča in vsa dovoljenja, zgradili čistilno napravo za sedanjo obremenitev
in kanalizacije od Vrbenj do Radovljice, proti Donici in v posameznih ulicah
Radovljice in Lesc, v napravo pa speljali 60 odstotkov odpadnih voda iz Radovljice
ter vse iz vasi od Begunj do Vrbenj. V drugi in tretji fazi, ki naj bi spet trajala pet let,
naj bi zaradi povečanja prispevnega območja razširili čistilno napravo, zgradili S
kanal v Radovljici (od priključka Lesc do Donice) in povezovalni kanal Lesce - Vrtača
ter speljali v napravo še 70 odstotkov odpadnih voda iz Lesc in 20 odstotkov iz
Radovljice. V zadnji, četrti fazi, naj bi priključili na napravo še kanalizacijo iz vasi
Studenčice, Hlebce in Hraše. Priključitev nekaterih naselij (Lancovo) in objektov
(kamp Šobec) bo odvisna od gradnje povezovalnega kanala Bled - Radovljica,
gradnja kanala za stari del Radovljice od drugega tira ţelezniške proge, priključitev
Studenčic, Hlebc in Hraš pa od rešitve o odvajanju odplak iz dela jeseniške občine. /
C. Zaplotnik
Vir: Gorenjski Glas, 4. 10. 1996
Prodam neškropljena JABOLKA, voščenke. Hlebce 26, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 8. 10. 1996
Bernard Tonejc, predsednik KS Lesce. Tudi novo vodstvo krajevne skupnosti čaka
(ob sodelovanju občine in drţave) veliko nalog. Kaj predvsem?

"Največ je cestno prometnih nalog, še zlasti rešitev dostopa iz Lesc na blejsko in
gorenjsko magistralno cesto, dokončanje del na Alpski cesti, ureditev pločnika ob
cesti od Lesc proti Hrašam in Hlebcam, ureditev avtobusnega postajališča v
Hlebcah...
Vir: Gorenjski Glas, 15. 10. 1996

Prodam JUGO 45, letnik 1988, Hlebce 35, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 8. 11. 1996
Svetniki KS Lesce. Volilci so se odločili, da bodo svet KS Lesce sestavljali Bernard
Tonejc, Grega Ţnidar, Brane Antolin, Joţe Deţman, Franci Aţman in Marko
Smrekar. V drugi volilne enoti, ki obsega vasi Hlebce, Hraše in Studenčice pa Joţe
Zima, Joţe Kus (Hlebce), Brane Rupar, Alojz Gračner (Hraše) in Miroslav Pogačar
(Studenčice).
Vir: Gorenjski Glas, 19. 11. 1996
Prodam PRAŠIČA za zakol. Hlebce 20, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 22. 11. 1996
1997
Prodam travnato SILAŢO po zelo ugodni ceni. Hlebce 30, Lesce.
Vir: Gorenjski Glas, 28. 2. 1997

Kupim teleta 10 dni starega. Hlebce 8.
Vir: Gorenjski Glas, 9. 5. 1997
1998
Priimki 1998 (Hlebce): Anderle, Aţman, Bezek, Boršič, Burgar, Cerar, Davidović,
Derlink, Deţman, Dijak, Gatej, Gluščič, Horvat, Hribar, Hrovat, Jalen, Janc, Jezeršek,
Justin Klemenčič, Kodras, Kolman, Koselj, Kristan, Kus, Lahajnar, Lamovšek, Lavrič,
Leskovec, Luţar, Mali, Markovčič, Olup, Ovsenik, Pečenko, Pirc, Podgornik,
Potočnik, Rajer, Rajnar, Resman, Rozman, Saje, Sodja, Stocca, Sušnik, Šmid, Šmit,
Špruk, Tolar, Tomšič, Valand, Vertačnik, Vogelnik, Vovk, Vrhunec, Zima, Zupan,
Ţemlja, Ţilih.
Vir: Leški zbornik
1999
Fekalna voda odteka kar v tla in bliţnji potok. Naloţba v kanalizacijski zbiralnik
Studenčice-Hraše-Lesce in Hlebce-Hraše. Z zbiralnikom bo rešen problem odtoka

fekalnih voda v naseljih Hraše, Hlebce, Studenčice in Ţirovnica z okoliškimi vasmi Dela stečejo prihodnji mesec.
Lesce - Kanalizacija v Hrašah pri Lescah se končuje pod vasjo kjer fekalna voda
ponika v tla. Na tem območju močno smrdi, okolica pa se tudi zamočvirja. Zato je bil
ţe skrajni čas, da so se na Občini Radovljica in Komunali Radovljica odločili za
naloţbo v izgradnjo primarnega kanalizacijskega zbiralnika do Lesc, v drugi fazi pa
potem še naprej skozi Lesce do Trate in nato v predvideno čistilno napravo v
Radovljici.
Dela naj bi stekla ţe prihodnji mesec, v prvi fazi pa naj bi zgradili primarni
kanalizacijski vod za odtok odpadnih voda iz Hraš, kjer se vsa odpadna voda zbira
pod vasjo in nato ponika v podtalje. Na ta vod pa naj bi se kasneje navezal tudi
primarni kanal iz Studenčic, kjer kanalizacija prav tako ni urejena, saj je speljana kar
v bliţnji potok ozirom a v podtalnico. Kanal naj bi bil dolg 871 metrov in naj bi potekal
od Hraš do Lesc, kjer naj bi se na Deţmanovi ulici začasno navezal na obstoječo
kanalizacijo. Ta prva faza naloţbe je vredna 35,5 milijona tolarjev, manjši del
sredstev naj bi prispevala občina, preteţni del pa drţava prek takse za
obremenjevanje vode in prek subvencij. Vendar pa problem odpadnih voda na tem
območju s tem še ne bo celovito rešen, saj po projektu sledi druga faza, v kateri bodo
zgradili še odsek skozi Lesce (od priključka iz Hraš do Trate). Po tem primarnem
kanalizacijskem zbiralniku se bo proti predvideni centralni čistilni napravi odvajala
fekalna voda iz Hraš, Studenčic in Hlebc, pa tudi nekaterih krajev sosednje občine
Ţirovnica (Ţirovnice, Sela, Zabreznice, Breznice, Doslovč, Smokuča in Vrbe), ki prav
tako nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ta druga faza naloţbe je
vredna 47 milijonov tolarjev, pripravljeni sta dve varianti poteka kanala, po prvi naj bi
vod potekal po Alpski cesti, po drugi pa po robu Trate. Z drugo fazo naj bi pričeli
novembra letos, torej takoj po zaključku prve faze. Do marca 2000 naj bi bil problem
odpadnih voda celovito rešen, saj se bodo vsa omenjena naselja prek vodov
navezala tudi na predvideno čistilno napravo v Radovljici . / U . P.
Vir: Gorenjski Glas, 23. 7. 1999
2000
Priprave na gradnjo treh kanalizacij. Občinski svet je na seji v sredo potrdil
investicijsko dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega zbiralnika od Studenčic do
Hraš ter kanalizacij v Gregorčičevi ulici v Radovljici in v Finţgarjevi ulici v Lescah.
… To je tudi razlog, da so se na tem območju ţe lotili etapne gradnje
kanalizacijskega zbiralnika Studenčice - Hraše - Lesce in Hlebce - Lesce, v okviru
četrte faze pa bodo zgradili poldrugi kilometer kanala od nedavno zgrajene
kanalizacije v Hrašah do naselja Studenčice. Na kanalizacijo bodo lahko priključili
pribliţno štirideset objektov ter s tem zaščitili podtalnico in potok Blatnica, načrt pa
predvideva tudi moţnost priključitve cone turistično poslovnih dejavnosti severno od
Lesc in "navezavo" Ţirovnice in okoliških naselij. Izgradnja zbiralnika od Hraš do
Studenčic bo stala 76 milijonov tolarjev. Za naloţbo naj bi 65 milijonov tolarjev
zagotovili iz republiške takse za obremenjevanje vode, večino preostalega zneska
naj bi prispevala občina iz proračuna, moţni finančni vir pa so tudi republiška
nepovratna sredstva. Letos naj bi pridobili upravno tehnično dokumentacijo, izbrali
izvajalca del in začeli z gradnjo, ki pa naj bi jo končali prihodnje leto.
Vir: Gorenjski Glas, 26. 4. 2000

Peticija proti severnemu koridorju avtoceste. Krajani krajevnih skupnosti Begunje,
Brezje in Otok ter vasi Gorica, Hlebce, Hraše in Nova vas so na radovljiško občino in
tri ministrstva naslovili peticijo, s katero nasprotujejo premiku trase avtoceste Vrba Peračica iz jugovzhodnega v severni koridor.
…
Vir: Gorenjski Glas, 26. 5. 2000
Dobitniki občinskih priznanj. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je na razpis za podelitev občinskih priznanj prejela dvanajst predlogov,
občinski svet pa je na seji v sredo sklenil, da bo veliko plaketo občine prejela Alenka
Bole - Vrabec, plaketo občine prostovoljno gasilsko društvo Hlebce, Stanko Adam,
Franc Aţman, Vladimir Erţen in Lado Krţišnik, plaketo Antona Tomaţa Linharta dr.
Cene Avguštin, Franc Ankerst, Uljana Kiš, Joţica Potočnik in Valentin Šparovec,
medaljo občino pa Milan Bavec. Opozicija o predlogu ni glasovala, ker po vseh
zapletih ni uspela s predlogom, da bi dr. Cenetu Avguštinu podelili naziv častni
občana.
Vir: Gorenjski Glas, 30. 6. 2000
2001
Hlebce - prodamo starejšo kmečko hišo in gospodarsko poslopje potrebno obnove,
ugodno. PROINN, Gorenjska c. 24, Radovljica.
Vir: Gorenjski Glas, 29. 5. 2001
2002
Rešimo Lipce in Hlebce. Z arhitektom Markom Smrekarjem se le dolga leta
zavzemava za to, da bi občina Radovljica dobila dolgoročno razvojno in prostorsko
politiko. … V Prostorsko razvojnih usmeritvah KS Lesce sta med prostorskimi
območji, glede katerih smo opredelili razvojni interes tudi Lipce in območje vasi
Hraše, Hlebce in Studenčice. …
V navedenih vaseh naj se dopusti zgostitev stanovanjske gradnje s prizidki in
izjemoma z novogradnjami izključno za potrebe sedanjih prebivalcev vasi.
DoseIjevanje kot posledica novogradnje na kmetijskih zemljiščih v vaseh, oziroma na
obrobju naj se onemogoči."
Ko smo v ponedeljek, 3. junija 2002, člani sveta KS Lesce gostili ţupana in
odgovorne uradnike občinske uprave, pa smo zvedeli, da je v Hlebcah pred
začetkom gradnja treh stanovanjskih objektov z 12 stanovanji. Torej naj bi se vas
povečala skoraj za tretjino prebivalcev. To je prav komično, če upoštevamo, da
občina sočasno razvija program Celostnega razvoja podeţelja in obnovo vasi, v
katerem prav gotovo ni prostora za take pozidalne katastrofe, ki uničujejo
tradicionalni značaj vasi. … / Joţe Deţman, član sveta KS Lesce (Prejeli smo).
Vir: Gorenjski Glas, 14. 6. 2002

Rešimo Lipce in Hlebce. Z zanimanjem sem prebral članek g. Joţeta Deţmana z
gornjim naslovom. Povsem se strinjam z razvojnimi usmeritvami KS Lesce in ţelim,
da bi gospodu Deţmanu občinske oblasti prisluhnile ter da bi krajanom uspelo
preprečiti surove posege v ta prostor. Da sedanja občinska oblast pozablja na
prostorske usmeritve, ki jih je nekoč ţe sprejel občinski svet, me ne čudi, saj sem
sam občutil, da kadar ji odgovarja, spregleda tudi lasten statut. Preseneča pa me
odnos občinskih oblasti do občanov Hlebc, ki kot piše g. Deţman jih z nameravano
pozidavo v njihovi vasi ni niti seznanila, kaj šele vprašala.
Strinjam se tudi s predlogom g. Deţmana, da se izvede referendum, vendar
predlagam, da se na njem povpraša vse občane radovljiške občine, ali se strinjajo s
tem, da se v naših vaseh gradijo stanovanjski bloki. Kajti ne gre samo za Hlebce. Če
Hlebce "padejo", bodo morda naslednje na vrsti Studenčice, Hraše, pa Mošnje,
Dobrave in tako naprej. … / dr. Avgust Mencinger (Prejeli smo)
Vir: Gorenjski Glas, 18. 6. 2002
Leščani so praznovali. Krajevna skupnost Lesce, ki jo vodi predsednik sveta Zlatko
Kavčič, je v minulem mandatu poskrbela za sanacijo in ureditev Ţelezniške ulice, za
povečanje pokopališča, za celovito obnovo druţbenega centra, začela z obseţno
sanacijo cest na območju Lesc, kjer bo kar okoli 10 tisoč kvadratnih metrov asfalta,
obnovila pločnike po Alpski in Finţgarjevi cesti, v sodelovanju s krajani asfaltirala poti
v Studenčicah in v Hlebcah in ulice v Lescah, pred dvema letoma pa se je začela
gradnja kanalizacije od Hraš proti Lescam. V Studenčicah je kanalizacija ţe zgrajena,
v naslednjih letih se bo gradila za Hlebce. …
… Poskrbeli so za novo celostno podobo krajevne skupnosti, ki simbolizira borovcev
storţ, hribe v okolici zelene doline, kjer leţijo Lesce, v pripravi pa je nova karta naselij
Lesce, Hraše in Studenčice z opisom zgodovine Lesc. Akcijo vodi Turistično društvo,
ki je letos zaloţilo šest novih razglednic z motivom Lesc. …
Vir: Gorenjski Glas, 16. 7. 2002
Kanalizacija v Hlebcah in Hrašah. Lesce - Radovljiška občina je z razpisom za
nepovratna sredstva za gradijo čistilne naprave do leta 2005 zagotovila okoli 370
milijonov tolarjev, v prihodnje pa naj bi jih pridobila še 160 milijonov. V letošnjem
občinskem proračunu so 2,5 milijarde tolarjev namenili izgradili vodovoda,
kanalizacije in čistilne naprave, oskrbi s pitno vodo, ureditvi občinskih cest in
osnovnih šol.

Do spomladi bodo v Hlebcah in delu Hraš zgradili
Kanalizacijsko omreţje in ga priključili na glavni kanal.
2004
Lani so zgradili kanalizacijo v Štrukljevi, Janševi, Boštjanovi, na delu Jurčičeve ulice,
na Gorenjski cesti, na delu Gradiške poti in Ljubljanske ceste, primarno kanalizacijo
pa so začeli graditi na odseku Lesce - Hlebce in na Zgoši. Trenutno gradijo 1.2kilometrski odsek od servisa Jereb do Hlebc, ki ga bodo priključili na glavni zbiralnik
in pozneje na Čistilno napravo. Sledila bo gradnja dobrih 600 metrov dolgega
kanalizacijskega odseka, v zadnji fazi pa bodo zgradili še 300-metrski odsek
napeljave v naselju Hlebce. Izvajalec del je ptujsko podjetje Gratel, ki ga je
radovljiška občina izbrala z javnim razpisom, projekte pa je pripravil Bogdan Ţnidar iz
radovljiškega Komunalnega podjetja. "S tem projektom bomo zgradili kanalizacijo v
Hlebcah in delu Hraš, cilj projekta pa je končna priključitev na centralno čistilno
napravo, za katero je občina ţe pridobila nepovratna sredstva. Trenutno je s
kanalizacijskim omreţjem najbolje pokril centralni del Radovljice in del Lesc,
kanalizacijsko neopremljeni pa so med drugimi Begunje, Brezje. Mošnje, Otok in vasi
na desnem bregu Save." Je pojasnil Ţnidar. Gradnja kanalizacije Lesce - Hlebce in
Hraše bo končana spomladi, dela bodo stala 69 milijonov tolarjev, denar pa bo
zagotovila radovljiška občina. / Renata Škrjanc, foto: Gorazd Kavčič
Vir: Gorenjski Glas, 16. 1. 2004

V Hlebcah zgradili kanalizacijo. Hlebce - Radovljiška občina je končala lani začeto
gradnjo kanalizacije Lesce - Hlebce, ki je potekala v treh fazah. Slednjo so poloţili na
1,5-kilometrskem odseku, zdaj morajo poskrbeti še za zaključna dela, kamor spada
tudi ureditev cest in kmetijskih površin, ki so bile prekopane.

V naslednjih dneh bodo popravili ceste in zemljišča,
ki so jih prekopali zaradi gradnje kanalizacije.
Kanalizacijsko omreţje, ki bo končano v naslednjih dneh, so zgradili tudi do leškega
letališča, izvajalec del je bilo ptujsko podjetje Gratel, 85 milijonov tolarjev, kolikor
bodo stala dela, pa je iz takse za obremenjevanje voda zagotovila radovljiška občina.

"Kanalizacija v vasi Hlebce je urejena in slednje velja tudi za letališče v Lescah.
Gradnja je končana, v naslednjih štirinajstih dneh pa bomo popravili tudi ceste in
zemljišča, ki so bila prekopana." je povedal vodja oddelka za infrastrukturo v
radovljiški občini Rado Pintar. Občina je v letošnjem občinskem proračunu namenila
2.5 milijarde tolarjev med drugim tudi za izgradnjo vodovoda, kanalizacije in čistilne
naprave. / Renata Škrjanc.
Vir: Gorenjski Glas, 2. 4. 2004
Hlebce – polovica hiše z atrijem. V centru vasi Hlebce, ob cesti Lesce - Begunje,
prodamo polovico starejše hiše – trisobno stanovanje s posebnim vhodom v pritličju.
Stanovanje meri cca 100 m2 in obsega: predprostor, kuhinjo, tri sobe in prostor za
ureditev kopalnice s straniščem. Ima tudi neposreden izhod na vrt.

Celotna parcela meri cca 400 m'. Hiša le bila zgrajena l.1937 in je potrebna obnove.
Kupec ne plača provizije. V račun vzamemo vašo nepremičnino. Cena: 12 mio SIT.
Vir: Gorenjski Glas, 22. 6. 2004
Stavbno zemljišče. V Hlebcah prodamo tudi 675 m2 veliko stavbno zemljišče,
primerno za gradnjo enodruţinske stanovanjske hiše ali hiše dvojčka. Parcela je
ravna in sončna, priključka za vodovod in elektriko zagotovljena. Cena 10,5 mio SIT
(65 €/m2), DDV vključen v ceno, provizije kupcu ne bomo zaračunali.
Vir: Gorenjski Glas, 22. 6. 2004
Podoknice se bodo ob 20. uri začenjale 6. julija v Studenčicah, 7. julija v Hrašah in 8.
julija v Hlebcah. Izvajali jih bodo: Moško pevsko društvo Triglav Lesce. Upokojenski
pevski zbor Lesce, Cerkveni pevski zbor Lesce, Janez Ţilih - Katrman in Alojz
Gračner. V petek, 9. julija, bo pod šotorom pri Druţbenem centru ob 20.30
Prostovoljno gasilsko društvo Hlebce pripravilo veselico z ansamblom Modrijani in s
srečelovom.
Vir: Gorenjski Glas, 29. 6. 2004
Konec praznovanja v Lescah. S slovesno podelitvijo priznanj najbolj zasluţnim
članom se je končalo praznovanje leškega krajevnega praznika.
… Pod vodstvom Joţeta Zime, predsednika prostovoljnega gasilskega društva
Hlebce, je to društvo postalo eno izmed najbolj organiziranih v občini Radovljica. V
društvo je pritegnil veliko ljudi, z gasilskih tekmovanj pa so njegovi gasilci prinesli
precej pokalov. Za vse to se mu je KS Lesce zahvalila s plaketo.
Vir: Gorenjski Glas, 13. 7. 2004
2005

Hlebce: 225 m2, prodamo starejšo hišo v centru vasi. Zgrajena je bila l. 1937 in je
potrebna adaptacije. Parcela meri 509 m2. Cena 18,4 mio SIT.
Vir: Gorenjski Glas, 21. 6. 2005
Praznik KS Lesce. V Lescah praznujejo. Krajevna skupnost Lesce v tem tednu
praznuje. V ta namen so se ţe skoraj mesec dni pred samim dnevom, ta je 14. julija,
v Lescah, Hrašah, Hlebcah in Studenčicah pričele različne prireditve.
Na proslavi so podelili tudi priznanja najbolj zasluţnim krajanom. … Bojan Kristan za
dolgoletno nesebično in aktivno delo in poveljstvo v prostovoljnem gasilskem društvu
Hlebce …
Vir: Gorenjski Glas, 12. 7. 2005
Hlebce, prodamo 700 m2 zazidljive parcele, voda in elektrika na parc., nahaja se na
robu vasi, lepa in ravna. Prevzem po dog. Cena: 16,800.000 SIT/m2.
Vir: Gorenjski Glas, 4. 10. 2005
2006
Zakaj so gasilke? V soboto je bilo v Občini Ţirovnica ţe 20. srečanje članic gasilskih
zvez Gorenjske. Udeleţenke iz različnih krajev smo vprašali, koliko časa so zveste
gasilstvu, na kaj so posebej ponosne in kaj menijo o tekmovanjih, po katerih je
priloţnost tudi za druţabnost. / Stojan Saje

Irena Kristan, Hlebce
"Ţe dvajset let sem gasilka. V društvu so tudi moţ Bojan, hči Martina, sin Matic in tast
Valentin. Sem mentorica mladine, ponosna pa sem na svoje tri nastope na drţavnih
tekmovanjih."
Vir: Gorenjski Glas, 20. 6. 2006
ZIMSKA JABOLKA, voščenke, neškropljena. Hlebce 21, 8 04/53-33-535.
Vir: Gorenjski Glas, 17. 10. 2006
Lesce vabijo investitorje (pogovor z Zlatkom Kavčičem, predsednikom KS Lesce) …
Kaj pa vasi Hraše, Hlebce in Studenčice?

"Posebej Studenčice so zelo lepo urejene. Med Hrašami in Hlebcami načrtujemo
obnovo ceste. Ob krajevnem prazniku organiziramo t. i. podoknice, kjer se zbere
večina vaščanov."
Vir: Gorenjski Glas, 20. 10. 2006
Gasilci od mladih nog. … Medalje so si v Preddvoru priborile ekipe PGD Bohinjska
Bela 1, PGD Koroška Bela in PGD Bohinjska Bela 2 pri mlajših pionirjih, PGD
Bohinjska Bela 1 in 2 ter PGD Poljane pri starejših pionirjih pa PGD Hlebce, PGD
Rateče-Planica in PGD Poljane 1 pri mladincih. Na drţavni kviz 25. novembra v
Dravograd bodo odšle ekipe s prvih dveh mest v vsaki kategoriji.
Vir: Gorenjski Glas, 21. 11. 2006
Gradijo celoten odsek avtoceste. …Zaradi gradnje avtoceste so začasno delno ali
popolnoma zaprte za promet nekatere občinske ceste. Na cesti Lesce-HlebceZapuţe bodo delne zapore do 24. maja prihodnje leto.
Vir: Gorenjski Glas, 8. 12. 2006
2007
Predaje gasilskih vozil. Gasilski praznik v Podnartu. Prostovoljno gasilsko društvo
Podnart praznuje 20-letnlco delovanja. Osrednja slovesnost bo jutri, 30. junija, ob 18.
uri. Začela se bo s parado, nato pa bo prevzem novega vozila za gasilce iz Podnarta
ter predaja nekaterih gasilskih vozil društvom Hlebce, Podgora in Kropa. J. K.
Vir: Gorenjski Glas, 29. 6. 2007

Hlebce. Kolesarja zrinil s ceste. V petek, 21. septembra, ob 17.28 se je v Hlebcah na
lokalni cesti Lesce-Begunje zgodila prometna nesreča, ker je neznani voznik
osebnega avtomobil a Subaru Impreza neznanih registrskih številk, modre barve, ki
je vozil od Begunj proti Hlebcam, nepravilno prehiteval kolesarja. Voznik je kolesarja
prehitel na premajhni bočni razdalji, zato se je kolesar ustrašil in zapeljal desno na
utrjeno makadamsko bankino, kjer je po nekaj metrih padel. Neznani voznik je z
vozilom odpeljal naprej. Policija naproša neznanega voznika, da se javi na PP
Radovljica, prav tako pa naproša morebitne priče prometne nesreče, da pokličejo na
telefonsko številko 113 ali na PP Radovljica. / S . Š.
Vir: Gorenjski Glas, 25. 9. 2007
2008
Občni zbor KS Lesce. … Na občnem zboru so podelili tudi več priznanj. Priznanja
društva za urejenost hiš in lokalov so prejeli druţina Geršič, Anton Kokalj, Magda
Repinc, Milka Šmid, Antonija Torkar, stanovanjski blok Deţmanova ulica 4,
Slaščičarna Jeţek (vsi Lesce), Marija Mraz (Hlebce), Slavka Gračner (Hraše) in
Marija Aţman (Studenčice),
Vir: Gorenjski Glas, 15. 4. 2008

Naklo. Mladi gasilci so izurjeni. Regijski svet Gasilskih zvez Gorenjske in Gasilska
zveza Naklo sta v soboto pripravila regijsko tekmovanje gasilske mladine. Na
parkirišču in igrišču ob stavbi Merkur se je zbralo 61 ekip iz vse Gorenjske. Pionirji in
pionirke so se pomerili v vaji z vedrovko in štafeti z ovirami. Med 20 fantovskimi
ekipami so prva tri mesta zasedli PCD Poljane, PGD Trebija in PCD Šenturška gora,
med i o ekipami pionirk pa Ţiri, Voklo in Trebija. Mladinci in mladinke so potrdili, da
so dobro izurjeni v vajah z ovirami in teku štafet. Med prvimi so bile najboljše ekipe
PGD Hlebce, PGD Ţiri in PCD Blejska Dobrava, med drugimi pa Poljane, Ţiri in
Trebija. Najboljšim ekipam sta podelila pokale regijski poveljnik Milan Dubravac in
predsednik CZ Naklo Brane Teran. Na sliki: sodniki pri ocenjevanju mladinske ekipe
iz Podbrezij. / S. S.
Vir: Gorenjski Glas, 13. 5. 2008
Jutri praznujejo v Lescah. Z osrednjo prireditvijo v OŠ F. S. Finţgarja in veselico pri
Druţbenem centru bodo jutri, 12. junija, ob 19. uri zaključili Mesec kulture, zabave in
športa, osmo praznovanje praznika Krajevne skupnosti Lesce. Prve prireditve so v
Lescah pripravili ţe konec junija, ko so po izloţbah izobesili likovna dela domačih
slikarjev in za najmlajše pripravili veselo šolo nogometa, prejšnjo nedeljo pa š e Leški
kolesarski krog po krajevni skupnosti oziroma občini. V sredo in četrtek sta Moško
pevsko društvo Triglav Lesce in pevski zbor Društva upokojencev Lesce pripravila
podoknice v Hrašah in Hlebcah, danes zvečer pa PGD Hlebce organizira veselico s
srečelovom. Sobotno praznovanje bodo pričeli z balinarskim turnirjem ob 8. uri in kot
ţe rečeno zaključili z večerno osrednjo proslavo ob 19. ter veselico ob 20. uri. / M. A
Vir: Gorenjski Glas, 11. 7. 2008
Praznik KS Lesce. Leščani so praznovali 14. julij, praznik krajevne skupnosti Lesce,
so zaznamovali s številnimi prireditvami in podelitvijo priznanj zasluţnim občanom.
Krajani vasi Lesce, Hlebce, Hraše in Studenčice so tako z osrednjo slovesnostjo in
večerno zabavo v soboto sklenili ţe osmo praznovanje praznika KS Lesce, ki ga
posvečajo spominu na čas, ko so pred 52 leti začeli graditi kamp Šobec. ,,,
Vir: Gorenjski Glas, 15. 7. 2008
Kviz za mlade gasilce. V soboto je Gasilska zveza občine Radovljica izvedla regijski
kviz gasilske mladine. Na 7. drţavni kviz gasilske mladine, ki bo 22. novembra v
Puconcih, sta se uvrstili najboljši ekipi v vsaki kategoriji. Pri mlajših pionirjih sta
največ gasilskega znanja in spretnosti pokazali ekipi PCD Bohinjska Bela in PGD
Podnart, pri starejših pionirjih PCD Hlebce in PGD Poljane, pri mladincih pa je
zmagal PCD Bohinjska Bela pred PGD Kovor Na kvizu so preverjali znanje iz
poţarne preventive, poznavanje gasilskih pojmov, orodja in opreme, mladi gasilci so
morali znati vezati vozle, biti spretni v rokovanju z gasilskim orodjem, pokazati pa so
morali tudi splošno znanje. / S. Š .
Vir: Gorenjski Glas, 28. 10. 2008
2009

Na izbirnem tekmovanju v Kočevju se je desetčlanska ekipa članic B prostovoljnega
gasilskega društva Begunje kot edina gorenjska ekipa uvrstila na gasilsko olimpijado,
ki bo julija na Češkem. Na izbirnem tekmovanju v Kočevju sta sodelovali še dve
gorenjski ekipi - članska A-ekipa iz PCD Hlebce in članska B-ekipa iz PCD Ţiri. Kot je
dejal predsednik društva Janez Gašperin, se bodo begunjske gasilke olimpijade
tokrat udeleţile prvič po dvanajstih letih. / M. A.
Vir: Gorenjski Glas, 28. 4. 2009

♣♣♣♣
Pomembnejši Hlebčani
Burgar Marjan (roj. Gorje, 15. 1. 1952). Strojni tehnik, konstruktor, biatlonec.
Marjan Burgar je nastopil kot prvi biatlonec, ki je predstavljal Jugoslavijo na Zimskih
olimpijskih igrah. Na Zimskih olimpijskih igrah 1980 v Lake Placidu je osvojil 38.
mesto v šprintu na 10 km in 35. mesto v teku na 20 km. Petkratni posamični drţavni
prvak v biatlonu (1975, 1977, 1978, 1980, 1982).
Vir: wikipedija.org
Derling Alojz (Hlebce, 10. 12. 1913 – Zenica, 24. 6. 1981). Graditelj metalurških
peči in inovator. Rodil se je Francu Derlingu in Rozaliji, roj. Murnik v Hlebcah št. 14.
Po vrnitvi iz NOV delal v ţelezarni na Jesenicah, od leta 1947 pa v ţelezarni Zenica.
Sprva je bil upravnik obrata za zidanje in vzdrţevanje metalurških peči, leta 1960 pa
je pod njegovim vodstvom nastalo specializirano podjetje za gradnjo in vzdrţevanje
industrijskih peči, dimnikov in vodnih stolpov ter za izdelovanje ognjevzdrţnih
materialov Vatrostalna v Zenici. Kot direktor in generalni direktor (1968-78) je
podjetje strokovno in organizacijsko razvil do te mere, da je gradilo velike
koksarniške in metalurške peči tudi v industrijsko razvitih drţavah. Prejel je številna
domača in mednarodne priznanja in nagrade. Alojz Derling je avtor okoli 30 iznajdb,
inovacij in racionalizacij. Po njem se imenuje patent derling, konstrukcija visečega
oboka za martinovke, ki so jo uporabili kar v 17 razvitih drţavah. Umrl je 24. 6. 1981
v Zenici.
Vir: Leški zbornik (avtor Jure Sinobad)

Alojz Derling – inovator, 1913-1981
Vir: Leški zbornik
Gollmayer Jernej (Hlebce, 23. 8. 1730 – Ţelimje, 17. 12. 1789). Lokalist. Rodil se
je Juriju in Ani Gollmayer iz Hlebc. Za duhovnika je študiral v Ljubljani in sluţil po
kranjskih in štajerskih ţupnijah ljubljanske škofije. Imel je izjemno odločen in ţe kar
avtokratski značaj, zato med svojimi sodobniki ni bil priljubljen. Umrl je 17. 12. 1789
kot lokalist v Ţelimjah.
Vir: Leški zbornik (avtor Jure Sinobad)
Prešeren Ivan – Ţan (Hlebce, 7. 5. 1945). Glasbenik, aranţer, slikar, skladatelj.
Kot samostojen glasbenik instrumentalist, komponist in aranţer deluje ţe od
mladosti.
Večino let je kot trobentar posvetil Alpskemu kvintetu. Z Jazz club Gajo quintetom je
med drugim leta 2000 igral na internacionalnem Jazz festivalu v Montreux-ju (Švica).
Dobil je veliko priznanj, med drugim pet zlatih plošč, eno diamantno ploščo v Avstriji,
dve zlati doma in zlato noto 2004 za najboljši ansambel, 2014 v Avstriji mednarodno
priznanje Oberkrainer Award za doseţke v narodnozabavni glasbi, leta 2011 medaljo
Občine Radovljica za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo na glasbenem področju
ter za spodbujanje kulturne dejavnosti v občini in širše.
Ţe v zgodnji mladosti ga je privlačila risba, po letu 1997 pa slikarstvu posveča vse
več časa. Obiskoval je privatno šolo akademskega slikarja Zmaga Modica. Je tudi
član likovne sekcije Vir iz Radovljice, KUD-a Kliničnega centra in Medicinske
fakultete v Ljubljani in Likovnega društva Rajko Slapernik v Ljubljani. Rad pa se
udeleţuje tudi drugih slikarskih tečajev kolonij in extempor. Imel je več samostojnih
razstav in veliko skupinskih. Novembra 2013 je diplomiral na Šoli za risanje in
slikanje v Ljubljani.
Dobil je več priznanj na slikarskem področju, med drugim na extempore Zajčja
dobrava 2010 prvo mesto in drugo mesto za sliko Podobe Ljubljane.
Vir: Gorenjci.si (zapis Ivana-Ţana Prešerna, Radovljica, 28. 11. 2010)

Ivan Prešeren – Ţan
Vir: gorenjci.si

♣♣♣♣

Hlebce danes

Hlebce, 1996
Vir: igx.4sqi.net (detajl)

Hlebce, 2000
Vir: bilten 80 let PGD Hlebce

Hlebce, ok. 2015
Vir: static.panoramio.com

Hlebce, ok. 2015
Vir: static.panoramio.com
☼☼☼

Pri Šebatu / Pri Ţbatu
Vir: RAGOR – Foto: Nina Kobal
☼☼☼

Pri Kralju
Vir: RAGOR – Foto: Nina Kobal

Obnovljena Kralova hiša
Vir: ingrum.org
Op.: Fotografija prikazuje polkno obnovljene Kraljeve – »Kralove bajte« iz leta 1777.
Okna so bila nekoč manjših odprtin in so jih ne vemo kdaj dali povečati. / Napisal:
Matej Burgar
☼☼☼

Pri Martinčku
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)

☼☼☼

Pri Pretnarju
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Katermanu
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Vobniku
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Jahaču
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Maticu
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Muleču
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Gondeču
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Golmajerju
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Fuceju
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Brkocu
Vir: RAGOR (Foto: Nina Kobal)
☼☼☼

Pri Jurju, 2001
Vir: RAGOR
☼☼☼

Pri Boţiču
Vir: RAGOR
☼☼☼

Kristanova hiša, 2012
Vir: Slovenske novice (Foto: Boštjan Fon)
☼☼☼

Hiša v Hlebcah – včasih gostilna Angelca, 2015
Vir: nepremicnine.net
Op.: Hiša je bila zgrajena leta 1930, v njej pa je bila gostilna. / Napisal: Matej Burgar

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Radovljiške druţine v 19. stoletju – Radovljica mesto (avtorica Nadja GartnerLenac, MRO – Mestni muzej Radovljica, 2013)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sestavil: Goran Lavrenčak – DAR
Prvič objavljeno:
Zadnjič dopolnjeno:

glavrencak@gmail.com
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