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OBLIKOVANJE INFORMATORJA
Zahvaljujemo se vsem, ki ste si vzeli nekaj trenutkov
predragocenega èasa in poslali odgovore na anketo v
èetrti številki Informatorja. Tako nam pomagate
oblikovati informator po vaših željah.
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SLIKE
pravljièni krožek

Po rezultatih ankete sodeè smo kar na pravi poti. V
bodoèe bomo v èimveèji meri upoštevali vaše predloge
(seveda v okviru naših finanènih zmožnosti).

Odbor za

kulturne

Prosimo vse, ki ste izrazili željo, da bi pomagali pri
izdelavi Informatorja, da svoje èlanke oziroma
prispevke pošljete na enega od naših naslovov.

SPONZORJI
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UVOD
Spoštovani krajani Bitenj!
Prazniki so za nami. Upamo, da ste jih preživeli
prijetno ter ste spoèiti, zdravi in polni delovnega
elana vstopili v Novo leto. Pred vami je nova številka
Informatorja KS Bitnje. Z izdajanjem glasila bomo
nadaljevali tudi v letu 2004, predvidoma vsak drugi
mesec. Še naprej si bomo prizadevali za
oblikovanje glasila po vaših željah. Želimo, da se
tudi v tem letu obraèate na nas z vašimi
pripombami, predlogi, vprašanji in problemi, katere
bomo skušali upoštevati in jih reševati. Vaše pošto
še naprej sprejemamo: v nabiralnik KS Bitnje,
namešèen na stopnišèe gasilskega doma Bitnje,
-po klasièni pošti na naslov: KS Bitnje, Zg. Bitnje 33,
4209 Žabnica,
-na elektronski naslov: ks.bitnje@abakus.si.
Ob tej priložnosti vas prosimo, da se na vso pošto,
naslovljeno na Svet KS Bitnje, podpišete.
Nepodpisane pošte krajanov ne bomo obravnavali.
Prijetno branje!

Svet KS Bitnje
INVENTURA

V nadaljevanju smo vam pripravili kratek prelet
rezultatov našega dela v preteklem letu. Za vse
èlane Sveta KS Bitnje je bilo to prvo leto
sodelovanja in noben zaèetek ni lahek. Prizadevali
si bomo, da bomo pri svojem delu v letu 2004 (še)
uspešnejši.
»STIKI S KRAJANI«
Odprli smo elektronski naslov KS Bitnje in pripravili
nabiralnik, v katerega krajani lahko oddajate svojo
pošto, namenjeno Svetu KS Bitnje. Prièelo je
izhajati glasilo – Informator KS Bitnje, v katerem
skušamo krajane seznanjati s tekoèim dogajanjem
v krajevni skupnosti. V letu 2003 smo izdali 4
številke.
»INFRASTRUKTURA«
INVESTICIJE:V letu 2003 smo uspeli pridobiti
dodatna sredstva za asfaltiranje in preplastitev cest
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ter postavitev javne razsvetljave na obmoèju KS
Bitnje. Razpis za razdelitev sredstev iz proraèuna
Mestne obèine Kranj za gradnjo in obnovo
komunalnih naprav za vse krajevne skupnosti
Mestne obèine Kranj poteka vsako leto. Obèina
nameni doloèen znesek sredstev iz obèinskega
proraèuna, ki ga razdeli med krajevne skupnosti, ki
se na razpis prijavijo in ustrezajo kriterijem.
Dodeljena sredstva smo namenili: popravilu najbolj
problematiènih odsekov cest, asfaltiranju odseka
ceste od Ide Križaj do Langerholca v Zg. Bitnjah
(vrednost investicije 5,8 mio SIT), postavitvi 10
novih svetlobnih teles javne razsvetljave (vrednost
investicije 3,8 mio SIT). VZDRŽEVANJE: Skrbeli
smo za tekoèe vzdrževanje javnih cest (pluženje,
soljenje, urejanje bankin …), vzdrževanje in
popravila javne razsvetljave, vzdrževanje
avtobusnih postaj v vseh treh Bitnjah.

ZGODOVINA BITENJ

RDEÈI KRIŽ

POSELITEV SORŠKEGA POLJA
O življenju na Sorškem polju pred 10. stol. n. š. je le
malo podatkov. Podrobnejših arheoloških raziskav
doslej še ni bilo. Znanih je le nekaj sluèajnih najdb. Ne
glede na to pa lahko utemeljeno domnevamo, da se je
na tem obmoèju tudi v davnini odvijalo razmeroma
živahno življenje. Otem prièajo številne
prazgodovinske gomile na Šmarjetni gori, v Zg.
Bitnjah in Godeških dobravah. Iz rimskega obdobja
so bili odkriti ostanki zgradb v Sp. Bitnjah, Dorfarjih in
Šk. Loki ter obširno rimsko gradbišèe na Ledenski
gmajni blizu Medvod. Domnevno je peljala preko
Sorškega polja tudi rimska cest. To dokazujejo
nekatere najdbe, toda strokovnjaki o tem še molèijo.

Rdeèi križ je neodvisna humanitarna organizacija
nacionalnega pomena, ki deluje na obmoèju Republike
Slovenije v skladu z Ženevskimi konvencijami in
dodatnima protokoloma k Ženevskim konvencijam o
zašèiti žrtev spopadov ter sklepi mednarodnih
konferenc Rdeèega križa. Je nepridobitna organizacija,
ki jo sestavljajo lokalne organizacije.

»REZULTATI POBUD KRAJANOV«
-Postavitev 3 ekoloških otokov v Zg., Sr. in Sp.
Bitnjah.
-Namestitev poštnega nabiralnika pri mesariji
Oman v Sr. Bitnjah.
-Na pobudo skupine krajanov je bil imenovan
Odbor za kulturne prireditve. S svojim delom so
prièeli decembra 2003 (veè o njihovem delu v
sledeèi rubriki).
-Prizadevali smo si reševati probleme, s katerimi so
se na nas obraèali posamezni krajani. Èe
reševanje problemov ni bilo v pristojnosti krajevne
skupnosti, smo krajane usmerili na osebe ali
organe, ki so bili za reševanje njihovih problemov
pristojni.
-Sodelovali smo pri novoletnem obdarovanju:
najmlajših, upokojencev in borcev NOB.

Do velikih sprememb je prišlo po letu 973, ko je
nemški cesar Oton II. daroval to ozemlje freisinškemu
škofu Abrahamu. V zaèetnem obdobju je zemjiški
gospod skrbel za obdelavo zemlje v lastni upravi. Za
toe imel najete posebne oskrbnike. Tovrstna
posestva, danes jim pravimo pridvorni naèin
gospodarstva, so bila ustanovljena v Loki, Bitnju,
Žabnici in Godešièu, obstajala pa so do 14. stol.

V LETU 2003 SMO PRIÈELI Z REŠEVANJEM
PROBLEMOV, VENDAR ZA NJIHOVO REŠITEV
POTREBUJEMO VEÈ ÈASA. Z NAŠIMI
PRIZADEVANJI BOMO NADALJEVALI.
-Postavitev prometnih znakov za omejitev hitrosti.
Z Mestno obèino Kranj smo se za njihovo
postavitev že dogovorili. Èakamo, da jih pristojne
obèinske službe postavijo.
-Razširitev avtobusne linije na podroèje notranjosti
Sr. in Sp. Bitenj. - Ureditev prehodov za pešce z
ustrezno signalizacijo na regionalni cesti Kranj –
Škofja Loka.

Sorško polje so nekdaj prekrivali obširni gozdovi.
Redko naseljeni prebivalci so tod obdelovali svojo
zemljo. O tem prièajo v prejšnjem stoletju odkriti
staroslovanski grobovi v Sr. Bitnjah in Gorenji Savi. To
dokazujejo tudi slovenska krajevna imena:
Žabnica(Sabniza), Lubnik(Lubnic), Stara
Loka(Lonca), Suha(Susane) in še mnoga druga.

Kmalu po prevzemu ozemlje je zemljiški gospod
zaèel naèrtno poseljevati tudi Sorško polje. Že leta
1160 je bilo na obmoèju Bitnje 48, v Žabnici pa 44
gruntov(hub). Te so spadale pod bavarsko župnijo.
Poled nje so obstajale še gadmarska, godeška in
praška župnija. Najveèja je bila Bavarska, ki se je
kasneje preimenovala v Bitenjsko. Sem so
naseljevali bavarce. Od tod ime župnije. Naši predniki
so dolga stoletje govorili nemško. Pozneje se je
zaèela nemšèina mešati s slovenšèino. To je bil samo
njim razumljiv jezik, o èemer piše tudi Valvasor v Slavi
vojvodine Kranjske.
Viri: Blaznik, Razprave SAZU II, Kolonizacija na
Sorškem polju, 1953 Blaznik, Škofja Loka in Loško
gospodarstvo, 1973
Lojze Zavrl

Obmoèno združenje Rdeèega križa Kranj je
nepridobitno, samostojno in prostovoljno združenje, ki
ga sestavljajo èlani Rdeèega križa Kranj, vkljuèeni v 41
Krajevnih organizacij Rdeèega križa (v nadaljevanju KO
RK). Naloga Rdeèega križa je pomagati ljudem v stiski.
V ta namen izvajamo razliène dejavnosti kot so
zdravstvena vzgoja, prva pomoè, socialna dejavnost,
pomoè starejšim obèanom. Glavna naloga Rdeèega
križa pa je seveda pridobivanje obèanov za prostovoljno
darovanje krvi, saj mora v Sloveniji darovati kri 400
obèanov dnevno, da zadostimo potrebe po krvi. Delo
opravljamo s pomoèjo prostovoljcev po KO RK, katerih
naloga je predvsem pridobivanje obèanov za
prostovoljno darovanje krvi, obiski starejših in bolnih
obèanov. Prostovoljci po KO RK s pomoèjo OZ RK
organizirajo predavanja zdravstvene vzgoje, meritve
krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, obvešèajo Rdeèi
križ Kranj o ljudeh, ki potrebujejo pomoè. Krajevne
organizacije se financirajo s èlanarino in prostovoljnimi
prispevki, ki jih zberejo na svojem obmoèju. Vsa zbrana
sredstva ostanejo krajevni organizaciji, ki jih porabijo
predvsem za pogostitev krvodajalcev, organizacijo
predavanj, meritev ter pomoè sokrajanom.
KO RK Bitnje je bila zelo zgledna organizacija, v kateri
so prostovoljci sodelovali pri zgoraj naštetih dejavnostih.
Žal so kasneje z delom prenehali, novih prostovoljcev pa
nismo našli. Delo v KO RK Bitnje bi radi ponovno oživeli,
zato prosimo vse krajane, ki bi želeli sodelovati kot
prostovoljci v KO RK Bitnje , da se javijo na Rdeèi križ
Kranj tel. 236-44-10, e pošta: ozrk.kranj@siol.net oz na
KS Bitnje gospe Mari Peènik tel. 231-19-32.
Hkrati vabimo krajane, da se udeležijo krvodajalske
akcije, ki jo bo OZ RK Kranj organiziral za potrebe
Zavoda za transfuzijsko medicino v Ljubljani v torek, 9.
marca 2004, z odhodom z avtobusne postaje v Sp.
Bitnjah ob 9.00 uri, s postaj v Sr. in Zg. Bitnjah pa par
minut kasneje. Prijave sprejemamo na zgoraj navedenih
telefonskih številkah in elektronskem naslovu.
Milka Miklavèiè
Obmoèno združenje RK Kranj
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problematiki Lokala Fiesta - seveda zahtevam, da v
naslednji številki nedvoumno navedete, da ta
informacija v Informatorju, ni moja. O tem nisem nikjer
niti govoril niti pisal. Ne živim v neposredni bližini Fieste
in me problematika, kot je zapisana v Informatorju št. 4,
neposredno ne zanima. Zato menim, da glasilo ne more
navajati nepodpisanih prispevkov, ker lahko nekaterim
po nepotrebnem povzroèajo težave. Se pa popolnoma
strinjam s to navedbo, ki izpostavlja problem mladine.
Seveda pa red v vasi oziroma njenih naseljih ni le stvar
policije, ampak so za ravnanje mladoletnikov in mladih
polnoletnikov predvsem odgovorni starši in "prijatelji"
tistih staršev, ki vedo za taka neprimerna ravnanja
"sosedovih" in "prijateljevih" otrok, pa nièesar ne storijo.
So pa nenavadno aktivni, ko nekdo želi doseèi mir. Žal
se praviloma postavijo na stran tistega, ki povzroèa
nemir. Skupnosti, kakršna je naša krajevna skupnost,
vendar ne more vladati skupina nevzgojenih
mladostnikov. Ob tem naj izpostavim, da so za
neprimerno in žaljivo ravnanje svojih otrok in njihovih
prijateljev na dvorišèu gostitelja, odgovorni gostitelj in
njegovi starši. Zanimivo je, da nekateri, ki jih sicer moti
najmanjši šum sredi dneva, nikakor noèejo videti, da
njihov otrok dovoljuje, da npr. njegovi prijatelji meèejo
petarde in druga pirotehnièna sredstva na sosedove
parcele in na poti mednje, ob katerikoli uri dneva in noèi.
Dosedaj še nisem slišal, da bi jim na kakršenkoli naèin to
prepovedali. Bi pa bilo zelo primerno, da bi nekaj
odraslih, odgovornih ljudi krajevne skupnosti, povabilo
najmanj enkrat na pogovor o normalnem življenju v njej,
mladostnike in jim razložilo, èe tega ne naredijo starši,
kako se sme obnašati, da bi bilo vsem bolj prijetno živeti
v tej KS. Pravijo, da na mladih svet stoji! Pa žal nimajo
toliko poguma, da bi se predstavili, èigavi sploh so, da bi
njihovim staršem lahko razložil, kaj je bilo v Informatorju
mojega in kaj od drugih vašèanov, in kaj poèno njihovi
otroci, ko niso doma.
Stanislav Jesenovec
PREMALO IN PREVEÈ DENARJA
Med dogodkoma je ponavadi približno štirinajst dni
razlike. Predstavnika gasilskega društva prijazno
pozvonita, ponudita koledar za prihodnje leto in
poprosita za prispevek za gasilsko društvo. Zaradi
neljubega dogodka v mladosti, ko je bilo na moj raèun
poèitnikovanje v Pacugu podarjeno sinèku obèinskega
veljaka v Škofji Loki, nisem veè želel postati èlan te
organizacije. A vedno sem kot novinar z njo sodeloval in
na povabilo pokojnega èastnega predsednika GZ
Slovenije prof. Branka Božièa z gasilci potoval tudi v
Italijo, Francijo, Španijo, Andoro, Švico, Avstrijo,
Vojvodino in Romunijo. O tem sem tudi veliko pisal. Pa

tudi drugaèe še neobvezno sodelujem z gasilci, kjer si
seveda to želijo. Imam tudi nekaj gasilskih priznanj. V
zadnjih letih sem izpostavljal predstavljanje gasilske
organizacije v javnostih in potem je GZS izdelala
pravilnik. Tudi bitenjskim gasilcem sem brezplaèno
ponudil nastop o prepoznavnosti in uporabi
istovetnostnih simbolov. A, ponudba se je iztekla. Že
peto leto opažam, da pridobi delegacija gasilskega
društva prispevek od 1.000 do 1.500 SIT na hišo. Tako
pokaže hiter pogled na številke na listu. Ne glede na
velikost hiše in vrednost. Žalostno! Vem, da marsikdo
sodeluje v društvu, a kljub temu jih je še zelo veliko, ki za
gasilce ve le, ko mu priteèe narasla Žabnica ali druga
voda v klet, zagori to ali ono poslopje in ob podobnih
nezgodah. Èe so podarjeni zneski za gasilsko društvo v
tolarjih, pa podobne zneske v tujih, vrednejših valutah v
istem èasu, predvsem pa kake pol ure po prièetku
novega leta, izstrelijo brezštevilni prebivalci KS Bitnje v
nebo ali zmeèejo na tla. Milijoni in milijoni tolarjev
konèajo v poku, kratkotrajnem svetlobnem blišèu in
dimu. Takrat nastopi brezmejna radodarnost bogu Nièa.
Prve pol ure novega leta postaja za marsikoga, tudi
zaradi nerazumljivega razsipništva, za sodelovanje v
skupnih projektih vedno jamrajoèega ljudstva, boleè
vstop v novo leto. Nisem proti veselju, a nerazumljivo mi
je na eni strani stiskaštvo in skopuštvo, na drugi pa
metanje denarja na tla in v zrak. Znaten del tega denarja
bi lahko prizadevnim èlanom sveta krajevne skupnosti
pomagal odpraviti marsikatero, že skoraj usodno
pomanjkljivost v krajevni skupnosti. Za marsikoga pa bo
žal lahko usodno tudi nenavadno ravnanje voznikov, ki
po bitenjskih cestah ne vkljuèujejo smernih kazalcev,
mladih, ki presamozavestno divjajo po njih z mopedi in
razpadajoèimi ali prehitrimi avtomobili, ter mamic, ki
med sprehodi po preozkih in ovinkastih ter nepreglednih
cestah, premalo pazijo na svoje majhne otroke.
Stanislav Jesenovec
POZIV!
Pri Društvo upokojencev Žabnica - Bitnje je bil pred dvema
letoma ustanovljen mešani pevski zbor. Namen zbora je
bil, da nekoliko popestrimo shode in prireditve v DU. Delo
nem je šlo dobro od rok, kljub temu, da je veèina izmed nas
prviè pela v zboru. Žal je smrt prehitro posegla v naše vrste
in z vajami smo prekinili, upamo, da le zaèasno. Zato vas
vabimo, zlasti upokojence, ki imajo veselje do petja in
vesele družbe, da se nam pridružite. Predvsem bi bili
veseli moških glasov, ki nam jih najbolj primanjkuje. Èe ste
zainteresirani, poklièite na telefon 231 19 32 Maro Peènik
ali 231 00 98 Marto Predikaka. Verjemite, veseli vas bomo!
Mara Peènik v imenu DU Žabnica - Bitnje
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-Regulacija potoka Žabnica v Zg. Bitnjah.
-Izgradnja športnega objekta na nogometnem
igrišèu v Sp. Bitnjah.
-Odvoz kosovnih odpadkov veèkrat na leto.
-Postavitev tabel s hišnimi številkami.
Odbor za

sami prostovoljci brez izkušenj, smo celotno
prireditev izpeljali do konca. Kljub nekaterim
pripombam, katerih smo bili deležni takoj po
razdelitvi vabil (zakaj samo otroci do 2001 leta),
smo pri krajanih naleteli na pozitiven odziv.

Odbor za kulturne prireditve zastopajo:

Organizatorji smo se zavedali, da je obdarovanje
lahko zelo boleèe, posebej še èe nekoga ne
povabiš oz. še huje, èe pride na prireditev in ne
dobi darila. Kljub vsem bojaznim smo zadovoljni,
da smo tako veliko prireditev spravili »pod
streho«, in upamo, da bo novoletno obdarovanje
otrok postalo tradicionalno.

·Boris Oblak, predsednik
·Mateja Arhar, èlan
·Tatjana Muraja-Oblak, èlan

Nagrada oz. potrditev, da smo na pravi poti, pa so
nam bile sijoèe oèi in nasmejani obrazi malih
obiskovalcev, ko so zapušèali dvorano.

kulturne

prireditve

NOVOLETNO OBDAROVANJE OTROK
Na obdaritev otrok smo se prièeli pripravljati že v
mesecu septembru in jo zakljuèili 23.12.2003, ko
smo v gasilskem domu Bitnje pripravili samo
prireditev.
Obdaritev se je zaèela ob 18:05 z lutkovno
predstavo Nekoè je bila kranjske skupine Tri.
Nadaljevala z nastopom otrok iz vrtca Biba
(zborèek) in na koncu s prihodom dedka Mraza, ki
je obdaril vse prisotne otroke.
Obdaritve so bili deležni otroci rojeni od leta 1996
do 2001, kar je zneslo 134 otrok, za katere smo
pripravili lepa darila (knjigo, barvice in èokolado).
Za rezervo pa smo pripravili še 15 daril. Vsa
vabila smo poimensko naslovili in jih osebno
dostavili.
Naj pojasniva, zakaj meja 2001 letnik. Iz èisto
tehniènih razlogov, ker smo imeli dostopen le
spisek otrok, na katerem so kot zadnji zapisani
otroci, rojeni leta 2001. Že v mesecu septembru
smo poslali na Mestno obèino Kranj prošnjo za
popoln seznam krajanov, ki so prijavljeni v KS
Bitnje. Vendar seznama, kljub veèkratni urgenci,
še vedno nismo prejeli.
Izkazalo se je, da je bila prireditev odmevna, saj
se je je udeležilo kar 128 otrok, in kljub prostorski
stiski in dejstvu, da smo prireditev pripravljali

Naj zapiševa še, da prireditve ne bi bilo brez
finanène podpore Krajevne skupnosti Bitnje, ki je
prispevala veèji del finanène podpore, in podpore
podjetnikov in obrtnikov, ki delujejo oz. stanujejo v
naši KS: Marko Plestenjak s.p.; Avtobit d.o.o.;
Aleš Arhar s.p.; Uroš Podlipnik s.p.; DUEL d.o.o.,
Dušan Ušeniènik; Abakus Trading d.o.o.;
Mizarstvo, Aleksander Stare s.p.; Trgovina Janja,
Marcos d.o.o.; Sladke sanje, Tatjana Traven s.p.;
Flora d.o.o.; Okrepèevalnica Kozolc, Dare Pavlin;
Bife Zora, Zora Herceg; Kavabar Tinkara d.n.o;
Picerija Baron; Trgovina Živila Bitnje, Šifco d.o.o.,
Andrej Šifrer.
Zahvaljujemo se tudi gasilcem, ki so skrbeli za
varnost na sami prireditvi in nam v uporabo
odstopili dvorano. Zahvala gre tudi
požrtvovalnemu skrbniku doma in njegovi
soprogi, ki sta poskrbela za udobje v dvorani.
Zahvaliti se moramo tudi vzgojiteljici ge. Marjani
Jekovec in njenim varovancem iz vrtca, ki so
pripravili okraske, z njimi naredili dvorano bolj
praznièno in poskrbeli za dobro voljo pred
obiskom dedka Mraza. Zahvala gre tudi osmim
mladim (Maji, Anji, Vesni, Lei, Primožu, Daši,
Danaji in Dominiku), ki so v hladnih dnevnih
raznašali vabila in pomagali pri sami prireditvi.
Tatjana Muraja Oblak in Mateja Arhar
Odbor za kulturne prireditve
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PRAVLJIÈNI KROŽEK
Pravljiène urice uspevajo!
Otroci iz Bitenj so bili k branju prviè povabljeni 11.
decembra 2003 v gasilski dom v prostor KS
Bitnje. Urice se je udeležilo deset otrok (in nekaj
staršev). Prebrali smo dve pravljici, primerni za
predbožièni èas; Michaela Foremana Severni
jelenèek in Toma Simona Modri Božièek. Severni
jelenèek je èarobni jelen, prav tako èarobno pa je
bilo tudi vzdušje v prostoru, ko pa se je Božièek
oblekel v modro, so radovedne oèi malih
poslušalcev postale veèje. Sreèanje je bilo
prijetno. Otroci so z zanimanjem poslušali
pravljici, potem pa pobarvali nekaj pobarvank.
Otroške izdelke smo razobesili v prostorih KS
(gasilski dom).
Naslednja pravljièna urica je bila 8. januarja 2004.
Pravljici je prisluhnilo dvanajst otrok. Prebrali smo
pravljico Zimska zgodba, avtorice Jill Barklem, iz
zbirke Trnovo robidovje. Urico smo nadeljevali z
oblikovanjem mišk iz mase za oblikovanje. Tudi
tokrat so otroci dokazali, da so spretni. Izpod
njihovih prstkov so nastajale preèudovite miške.
Nekateri so oblikovali snežene može, saj že vsi
težko prièakujejo sneg.
Glede na pozitiven odziv pri otrocih, upamo, da
bodo starši pripeljali tudi druge otroke. Sreèali se
bodo s svojimi vrstniki in skupaj odpotovali v
preèudovito deželo pravljic in pravljiènih junakov.
Pravljiène urice so vsak drugi èetrtek, ob 17.30, v
Gasilskem domu v prostoru KS Bitnje. Naslednja
pravljièna urica bo 5. februarja 2004. Prisrèno
vabljeni!
Mateja Arhar
Odbor za kulturne prireditve
BRALNO USTVARJALNI KROŽEK ZA
DEKLETA IN ŽENE
Na pobudo Odbora za kulturne dejavnosti smo se
v gasilskem domu v prostorih KS Bitnje krajanke
Bitenj že štirikrat sreèale na Bralno-ustvarjalnem
krožku za dekleta in žene.
Na uvodnem sreèanju, 11. decembra 2003, se nas

je zbralo dvanajst udeleženk. Na sreèanju smo se
druga drugi predstavile, se med seboj spoznale in
podale svoje interese. Voditeljici sva imeli
pripravljen program za delovanje krožka, ki pa
smo ga skupaj popestrile in razširile. Padlo je
precej predlogov (obujanje starih obièajev, roène
spretnosti, spoznavanje domaèega kraja, izleti po
bližnji in daljni okolici, priprava kulturnih prireditev
…), ki jih bomo skušale uresnièiti. Poleg neštetih
predlogov pa bi rade v svoj krog povabile tudi
kakšnega pesnika ali pisatelja. Morda se nam bo
uspelo pridružiti Bralnemu krožku, ki deluje v
Kranju, ko bo na obisk prišel pisatelj Marjan
Tomšiè.
Na našem drugem sreèanju se nas je zbralo že
sedemnajst èlanic. Ustvarjale smo božiènonovoletne okraske iz slanega testa. Veèina od
nas je to delala prviè in smo se zelo zabavale, ure,
namenjene krožku, pa so prehitro minile. Izdelki
so lepo uspeli in nam polepšali praznike.
Tretje sreèanje je bilo 8. januarja 2004. Na željo
udeleženk smo se posvetile kvaèkanju. Sreèanja
se je udeležilo petnajst èlanic. Nauèile smo se
kvaèkati sobne copate. Med vihtenjem kvaèke je
pogovor nanesel tudi na branje. Dogovorile smo
se, da bomo zaèele brati knjige izpod peresa
odliènega slovenskega pisatelja Marjana
Tomšièa. Za izposojo knjig smo se povezale s
knjižniènim oddelkom, ki deluje v gasilskem
domu Bitnje.
Tudi na naslednjem sreèanju, 15. januarja 2004,
smo kvaèkale. Mesec januar je pravzaprav
mesec kvaèkanja v našem krožku. Nakvaèkale
smo že sobne copate, kuhinjske prijemalke in
druge uporabne predmete, na naslednjem
sreèanju pa bomo kvaèkale prtièke. Navdušile
smo se tudi nad branjem. Prijazna knjižnièarka
nam je priskrbela precej Tomšièevih knjig, ki smo
jih z veseljem vzele v branje. Tako bomo
pripravljene na sreèanje s pisateljem. Voditeljici
sva preprièani, da se bo bralni virus zaèel širiti tudi
po naših vaseh.
Izkazalo se je, da ženske taka sreèanja
potrebujemo. Zato tako udeleženke kot tudi
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voditeljici v nadaljevanju prièakujemo še veèji
obisk.

Saj ni iz trte izvit pregovor VEÈ LJUDI VEÈ VE. Le
na tak naèin bomo lahko s skupnimi moèmi naredili
naš kraj prijetnejši za bivanje in uživanje.

Naša sreèanja so vsak èetrtek od 18.00 ure dalje v
gasilskem domu. Vabljene ste vse, ki bi rade
malce poklepetale in se hkrati nauèile izdelovati
nove zanimive in uporabne izdelke!

NOVOLETNA OBDARITEV ÈLANOV KS
BITNJE STARIH NAD 80 LET

Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak
Odbor za kulturne prireditve
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
V Krajevni skupnosti Bitnje so zaèele delovati
Ustvarjalne delavnice za otroke.
Prva ustvarjalna urica je bila v petek, 9. januarja
2004, ko so otroci iz plastelina izdelovali razne
živali. Izpod spretnih prstkov so nastajali pujski,
miške, kužki, mucki, pa tudi snežaki, rožice,
metuljèki … Prve ustvarjalne urice se je udeležilo
šest otrok, vendar v prihodnje prièakujemo veèjo
udeležbo.
Urice bodo potekale vsakih 14 dni, in sicer vsak
drugi petek ob 17.00 v Gasilskem domu v
prostoru KS Bitenj. Otroci bodo izdelovali
najrazliènejše izdelke iz raznih materialov. Ob
razliènih priložnostih, kot so valentinovo,
materinski dan, božiè … bodo izdelovali izdelke,
primerne za posamezni èas. Na krožek so
vabljeni otroci, stari od 4 do 15 let.
Veè informacij na telefonski številki 040 351 342.
Prisrèno vabljeni!

Kot smo vas že v prejšnji številki Informatorja
obvestili, se je naša krajevna skupnost odloèila,
da obišèe in s skromnim darilom obdaruje vse
krajane, stare nad 80 let.
To se je zgodilo v dneh od 13. do 17. decembra
2003. V veliko pomoè sta mi bili èlanici
upokojenskega društva Žabnica-Bitnje, gospa
Tonèka Frelih in gospa Ana Režonje, za kar se
jima še enkrat lepo zahvaljujem.
Naši èlani so bili preseneèeni in veseli darila, še
bolj pa so bili sreèni in zadovoljni, da smo si zanje
vzele èas in z njimi malo poklepetale.
Naj še navedem, koliko èlanov nad 80 let imajo
posamezne Bitnje:
·6 èlanov Spodnje Bitnje, od tega 4 èlani nad 90
let
·15 èlanov Srednje Bitnje, od tega 3 èlani nad 90
let
·43 èlanov Zgornje Bitnje, od tega 11 èlanov nad
90 let
Želim, da se tradicija obdrži še naprej, s tem, da
obišèemo tudi mlajše èlane KS, ki so bolni in
nepokretni.
Marija Peènik, èlanica sveta KS Bitnje

Danaja Oblak in Mateja Arhar
POVABILO
Odbor za kulturne prireditve vabi vse krajane
(mlade in malo manj mlade), naj s svojimi predlogi
zasujejo nabiralnik Krajevne skupnosti Bitnje in
kulturnemu odboru ponudijo poleg svojih idej tudi
svoj prosti èas. Tako bi lahko s skupnimi moèmi
vseh krajanov Bitenj pripravili še kakšno
prireditev, ki bi bila namenjena vsem nam v namen
skupnega druženja, spoznavanja in boljšega
razumevanja.

BREZ DLAKE NA JEZIKU
Èlanki krajanov, v kateri avtorji izražajo svoja
mnenja in preprièanja, ki vedno ne odražajo stališè
uredništva.
ODZIV NA ANKETO
Spoštovani, ker sem zaradi sodelovanja v Informatorju
deležen številnih šikaniranj in žalitev "prijateljev"
mladenièa iz neposedne bližine in groženj, da bodo
obraèunali z menoj in tožili, ker pišem v Informator domnevam pa, da je to povzroèila informacija krajana o

