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UVOD
Spoštovane bralke in bralci Informatorja, Bitenjčanke
in Bitenjčani!
Preživeli smo vroče, sončne, deževne in hladne poletne dneve, si kljub muhastemu vremenu tega poletja uspeli pridobiti energijo za nove podvige (berite
članke) in tako je po nekajmesečnem premoru pred
vami nova številka Informatorja.
V preteklih letih, hm res lahko pišemo že v letih, saj
se z izdajanjem Informatorja trudimo že tretje leto?,
smo se obračali na vas, da si želimo vaše odzivov
v obliki predlogov, kriti … pa jih ni in ni bilo. Pa
razmišljamo, je to zato, ker vam Informator sploh
ni všeč ali pa vam je v njem popolnoma vse všeč in
enostavno nimate pripomb? Ne vemo. Kljub temu se
ne damo, vztrajamo in se trudimo še naprej, da bi
vsak krajan v Informatorju našel nekaj zanimivega.
Upamo, da nam je izvodom, ki ga imate pred seboj
to uspelo.
Od spomladi deluje tudi spletna stran KS Bitnje.
Vabimo vas, da si jo ogledate in sodelujete v forumih.
Naslov spletne strani je www.bitnje.si.
Želimo vam prijetno branje.
Člani Informator teama in KS Bitnje

PRIPRAVA NA VOLITVE
LOKALNIH SKUPNOSTI
Bliža se čas volitev v lokalne skupnosti tako za
člane svetov KS kot tudi za člane mestnih svetov in
župana.
Oktobra poteče mandat sedanjemu svetu KS, zato
bi želeli pravočasno opozoriti krajane, ki bi bili pripravljeni del svojega časa porabiti oz. prispevati za
boljši jutri naše KS, predvsem pa izboljšati delo svojih predhodnikov s svežimi idejami.
Svoje delo naj bi opravljali predvsem v dobro krajanov, pri tem pa naj jih nebi motilo, kdo pripada kateri
stranki. Njihovo geslo naj bi bilo »Vse za večji razvoj Bitenj in enakomeren razvoj KS v Mestni občini
Kranj«.
Nekateri med vami ste v pogovorih z nami že izrazili
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pripravljenost za delo v KS. Upam, da ste še vedno
enakega mnenja in boste svojo odločitev tudi izrazili.
Svojo pripravljenost lahko izrazite v pisni obliki,
napišite svoje podatke (rojstne podatke, zaposlitev,
naslov, telefon ali elektronski naslov na katerem vas
lahko najdemo) in pismo oddajte v nabiralnik KS
Bitnje, ki se nahaja na stopniščnem vhodu pod oglasno desko gasilskega doma Bitnje.
Seveda obstaja tudi možnost prijave po elektronski
pošti. Svoje podatke nam posredujte na elektronski
naslov: ks.bitnje@abakus.si.
Vaše prijave pričakujemo do vključno ponedeljka,
11.9.2006!
Obljubimo, da boste s strani sedanjega sveta KS Bitnje deležni vse podpore. S tem dejanjem nam boste
olajšali predvolilni postopek.
Ostalo bodo opravili krajani na volitvah v jeseni.
Alojz Hafnar,
Predsednik Sveta KS Bitnje
Kratek opis dela sveta ks bitnje
Svet KS Bitnje sestavlja 7 članov. Približno dvakrat
na mesec (razen v poletnih mesecih) se svet srečuje
na sejah v Gasilskem domu Bitnje. Delo v svetu je
sestavljeno iz tekočih nalog ter nalog, ki se navezujejo na probleme v Bitnjah, za katerih rešitev potrebujemo več časa in energije, da nanje opozorimo pristojne organe naše občine. V nadaljevanju navajamo
nekaj osnovnih nalog sveta.
1. Skrb za tekoče vzdrževanje cest, javno razsvetljavo,
avtobusne postaje, igrišče v Sp. Bitnjah (pridobitev
izvajalcev, podajanje naročila za delo, ko je le to
potrebno, nadzorovanje njihovega dela)
2. Različne oblike sodelovanja z Mestno občino
Kranj
- priprava razvojnih, finančnih načrtov za potrebe
delovanja KS,
- sodelovanje na sestankih Komisije za KS,
- opozarjanje na najbolj pereče probleme v Bitnjah in
iskanje rešitve zanje,
- vsako leto pripravljanje ustreznega gradiva za razpis
Mestne občine Kranj, pri katerem imamo možnost
pridobiti sredstva za manjše investicije (asfaltiranje,
preplastitev ceste, postavitev javne razsvetljave),
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3. Obveščanje krajanov o aktualnih dogodkih na
področju Bitenj in Mestne občine Kranj preko:
- glasila Informator,
- obvestil na oglasnih deskah,
- spletne strani KS Bitnje.
4. Sodelovanje z društvi na področju Bitenj (PGD
Bitnje, KUD Bitnje, DU Bitnje, NK Bitnje).
5. Organiziranje prireditev za krajane (obdaritev
najstarejših krajanov na domu, obisk dedka Mraza,
…)
6. Reševanje različnih problemov, s katerimi se na nas
obračajo krajani.
Svet KS Bitnje

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
ŽABNICA - BITNJE
Predstavitev Kolesarske sekcije
Od začetka meseca maja izvajamo kolesarske izlete.
Vsak ponedeljek ob 17. uri se zberemo pred šolo v
Žabnici in se peljemo s kolesi po prej pripravljenjem
programu.
Izleta se udeležuje povprečno 14 kolesarjev, prevozimo od 15 do 30 km.
Vozimo se po čim manj prometnih poteh in sicer
po krajih Drulovka, Breg, Prebačevo, Šenčur, Zbilje,
Mavčiče, Godešič, Rateče, Jeprca, Dragočajna, Rakovnik, Goričane, Senica.
Srečanja kolesarjev Pokrajinske zveze za gorenjsko
DU Kranj, ki je bila 30.
maja Pod Jenkovo lipo
v Cerkljah, se nismo
udeležili zaradi dolge
proge in slabega vremena.
Anka Hafner,
vodja Kolesarske sekcije,
Predstavitev Balinarske
sekcije
Balinarska sekcija traja že
tri leta. Imamo dve progi
na igrišču v Sp. Bitnjah.
Na eni jih lahko balina

kar osem. Včasih pride tudi dvajset balinarjev, tako
da vsi naenkrat ne moremo balinat. Takrat se malo
menjamo, da pridemo vsi na vrsto. Balinamo bolj za
zabavo in našo rekreacijo. Za žejo poskrbi »kelnarca«
iz bifeja. Balinamo dvakrat na teden po dve uri. V
balinarski sekciji sodelujemo tako moški kot ženske.
Večkrat se od srca nasmejemo in to je zabava za dušo
in telo.
Meta Pečnik,
vodja Balinarske sekcije,
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Aktivnosti Sekcije za izlete v zadnjih mesecih
V letošnjem letu smo bili na področju turističnih
izletov kar aktivni.
V aprilu smo se z avtobusom odpeljali v Trst po nakupih in se naužili morskega zraka, v maju smo se
podali v Julijsko Krajino, Gradež in Oglej, nato pa
v juniju v prečudovite Italijanske dolomite. V mesecu juniju smo imeli tudi srečanje slovenskih upokojencev, in sicer v Mozirju. Srečanja se je udeležilo
približno 70 naših upokojenk in upokojencev.
Na strelišču v Crngrobu smo imeli v mesecu juniju
12. tradicionalni piknik Piknika se je udeležilo okoli
200 naših upokojenk in upokojencev.
Nato je nastopila kopalna sezona. V mesecu juliju in
avgustu smo se šli kopat v hotel Delfin v Izolo, po
dvakrat vsak mesec in z dvema avtobusoma.
V mesecu juliju smo obiskali Goričko in Mursko
Soboto.
V avgustu pa smo se podali v Nemčijo, si ogledali
znamenito Orlovo gnezdo, v Barchtesgadenu pa smo
si ogledali Rudnik soli.
Do konca leta imamo v načrtu še nekaj izletov in
srečanj, o tem pa v naslednji številki Informatorja.
Lep pozdrav!
Marija Pečnik,
vodja Sekcije za izlete
Slika: »Člani društva pred vhodom v Rudnik soli
Berchtesgaden, 9. Avgust 2006.«

KAM Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST?
V zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov pri
odlagališču odpadkov Tenetiše od meseca avgusta
dalje sprejemamo tudi odpadke, ki vsebujejo azbest.
Na odlagališču odpadkov Tenetiše smo skladno z
zakonskimi zahtevami uredili posebno polje za odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest. S tem smo
zagotovili odlaganje tovrstnih odpadkov na vnaprej
določeno odlagalno polje, ki je vidno označeno in je
namenjeno izključno odlaganju azbestnih odpadkov.
Občani Mestne občine Kranj imate tako možnost, da
se na okolju varen način znebite odpadkov, ki vsebujejo azbest. Pri tem imate več možnosti. Pripeljete in
oddate lahko že zaščitene odpadke ali še nezaščitene
odpadke. Namreč vsi odpadki, ki vsebujejo azbest,
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se morajo pred odlaganjem dati v posebne zaščitne
vreče iz večslojnih materialov, ki preprečujejo uhajanje azbestnih vlaken.
Vsem imetnikom odpadkov, ki vsebujejo azbest, nudimo možnost, da pri našem podjetju naročite prevoz
in prevzem odpadkov z mesta, kjer so nastali.
Odpadke sprejemamo tako od fizičnih kot od pravnih
oseb.
Cena prevzema in odlaganja že zaščitenih odpadkov
znaša 13.020 SIT na tono oziroma 14.775 SIT na
kubični meter. Za oddajo nezaščitenih odpadkov
boste odšteli 16.275 SIT na tono, oziroma 18.578
SIT na kubični meter. Za oddajo salonitnih plošč
kot najbolj pogost primer odpadka, ki vsebuje azbest, boste plačali 100 SIT na kos, če bodo plošče
že zaščitene in 124 SIT na kos, če bodo plošče še
nezaščitene.
Kaj je azbest in kje vse se nahaja?
Azbest je skupno ime za vrsto naravnih mineralnih
vlaken. Odporen je na kislino, lužila in visoko temperaturo, zato so ga v preteklosti v veliki meri uporabljali v industriji in gradbeništvu. Znanih je približno
3000 izdelkov, ki vsebujejo azbest. V industriji so se
uporabljali čisti azbest ter materiali, v katerih je bil
azbest primešan drugim snovem, ki so delovale kot
vezivo za azbestna vlakna.
Obstajata dve vrsti azbestnih materialov:
1. Čisti azbest ter materiali, ki se zaradi svoje strukture z lahkoto drobijo in vlaknajo (to so materiali, ki
vsebujejo šibko vezan azbest). Najbolj pogosti izdelki,
ki vsebujejo šibko vezani azbest, so: brizgani ometi za
strope, stene; ročno naneseni za ometi strope, stene;
izolacijske plošče; gradbeni kemični izdelki, ki vsebujejo azbest: tesnilne mase, smole, tesnilna in izolacijska masa; kotli, grelci, tlačne posode, azbestno
platno cevi, valovita lepenka iz azbesta, toplovodne
cevi ...
2.Materiali, v katerih je azbest primešan snovem, ki
delujejo kot vezivo za azbestna vlakna. V tej skupini
so izdelki iz azbest cementa (iz teh izdelkov se, če
niso poškodovani ali če se jih ne obdeluje (vrta, reže,
žaga, brusi), azbest ne sprošča), in drugi azbestni
izdelki. Najpogostejši izdelki iz azbest cementa so:
plošče velikega formata (ravne ali valovite), vinilne
talne azbestne obloge, strešne plošče malega formata,
asfaltne talne azbestne obloge, fasadne plošče, stene
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in stropi veziva, polnila, kiti, paste, barve in premazi,
vodovodne in kanalizacijske cevi in kolena, tesnila,
vodni zbiralniki, zavorne obloge in sklopke, pa tudi
uporabni izdelki kot so posode za rastline, korita za
rože in podobno.
V naših domovih je azbest prisoten tudi v pečeh
na olje in premog ter starih pečeh na drva, v
protipožarnih vratih in vratcih peči in dimnikov.
Pogosto so z azbestnimi ploščami zaščitene stene in
tla okoli peči. Z azbestno izolacijo so izolirani grelci
za vodo. Obložene z azbestom ali ovite z azbestno
tkanino so lahko cevi za vročo vodo in paro v starejših
hišah. Azbest se najde tudi v tesnilih na ceveh, radiatorjih, plinskih gorilnikih, v starejših gospodinjskih
pripomočkih kot so ognjeodporne rokavice, v sušilcih
za lase, podlogah za likanje, v termoakumulacijskih

poškodovani, pustimo pri miru in jih po možnosti na
površini še zaščitimo.

pečeh.
Kdaj postane azbest nevaren?
Azbest, ki se nahaja v stanovanjih in stanovanjskih hišah, postane nevaren, ko material dotraja, se
poškoduje ali pa se zaradi neprimernega ravnanja
z njim začnejo azbestna vlakna sproščati v zrak in
s tem predstavljajo nevarnost za zdravje. Nevarni so
torej predvsem tisti izdelki, ki se drobijo ali spreminjajo v prah, ko jih uporabljamo.
Drobljiv azbest lahko drobimo z rokami, nedrobljiv azbest pa je pretrd za ročno drobljenje. Zato je
najbolje, da izdelke iz azbesta, ki niso dotrajani ali

Izdelke in materiale, ki vsebujejo azbest (na primer
izolacija okoli cevi za vročo vodo in paro), ki niso
dotrajani ali poškodovani, pustimo pri miru in če
je možno, jih površinsko zaščitimo. Ti izdelki bodo
postali nevarni šele takrat, ko se bodo poškodovali,
ko bodo dotrajani, ko se bodo začela sproščati azbestna vlakna. Na te izdelke bodimo posebej pozorni, redno jih pregledujmo in preprečimo njihovo
poškodovanje. Azbestnih izolacij okoli cevi, grelcev
za vodo, azbestnih plošč v vratcih peči in dimnikov se
ne dotikajmo, jih le natančno pregledujmo.
Izdelke kot so azbestne plošče, rokavice in podloge

Zakaj je azbest nevaren za zdravje ljudi?
Azbest ima vlaknato zgradbo. Vlakna se zelo rada
lomijo vzdolžno, pri čemer nastajajo tanjša, iglam
podobna vlakna. So tako majhna, da jih ne vidimo,
so brez vonja, zato jih lahko vdihamo, ne da bi za to
vedeli. Pri vdihavanju lahko vlakna pridejo globoko v
pljuča in povzročijo bolezni kot so azbestoza in rak
pljuč (mezoteliom - redko obliko raka popljučnice ali
potrebušnice skoraj v vseh primerih povzroči azbest).
Med prvo izpostavljenostjo in pojavom znakov bolezni lahko mine tudi do 40 let.
Kaj naredimo z izdelki, ki vsebujejo azbest?
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za likanje (včasih so vsebovale azbest), pa odstranimo
kot azbestni odpadek.
Odstranjevanje drugih izdelkov, ki vsebujejo azbest,
na primer azbestno izolacijo na kotlih, grelcih, toplovodnih cevi pa prepustimo usposobljenim delavcem,
ki bodo znali s tovrstnimi izdelki pravilno ravnati.
Kako ravnamo, če želimo izdelke, ki vsebujejo azbest, odstraniti?
Manjše količine izdelkov, ki vsebujejo azbest,
položimo v močno PE vrečko in jo pripeljemo
v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov pri
odlagališču odpadkov Tenetiše.
Te izdelke odstranjujmo previdno, uporabimo masko
za zaščito dihal in gumijaste rokavice. Priporočljivo
je, da izdelke preden jih odstranimo, navlažimo. Tudi
mesto, s katerega smo odstranili material, očistimo z
vlažno krpo.
Če pa je azbestnega materiala veliko oz. je poškodovan,
ga je potrebno odstraniti strokovno, zato to prepustimo usposobljenim delavcem.
Skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki vse-

KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO BITNJE
VABI IN OBVEŠČA
V KUD Bitnje se tudi v letošnjem letu pripravljamo,
da bomo jeseni odprli vrata krožkom za odrasle in
otroke, in sicer:
Bralni krožek					
vsaka druga sreda zvečer
Klekljarski krožek				
vsaka sreda popoldne
Ženski ustvarjalni krožek (ŽUK)
vsak četrtek zvečer
Šahovski krožek				
po dogovoru
Pravljični krožek				
vsak drugi četrtek popoldne
Ustvarjalne delavnice za otroke
vsak drugi petek
Izmed krožkov za odrasle je bil v pretekli sezoni
najbolj obiskan klekljarski krožek, tudi bralnega je
obiskovalo precej bralcev. Žal pa je upadlo število
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bujejo azbest (Uradni list RS, št. 105/2000, 41/2004),
so osebe, ki lahko izvajajo dela večjega obsega podjetje ROBNIK International d.o.o., Gabrje 57, Dobrova in podjetje ERŽEN, Ribno d.o.o., Savska cesta
27, Bled.
Zbiralca gradbenih odpadkov, ki sta vpisana v evidenco zbiralcev gradbenih odpadkov in imata dovoljenje za zbiranje azbestno cementnih odpadkov na
območju cele Slovenije sta KEMIS d.o.o., Kajuhova
4 iz Radomelj in SAUBERMACHER KOMUNALA d.o.o., Kopališka 2 iz Murske Sobote.
Za vse informacije smo na voljo na tel. št. 04 25 19
640. Lahko nam tudi pišete po elektronski pošti na
naslov info@komunala-kranj.si.
Zbirni center pri odlagališču odpadkov Tenetiše je
odprt vsak delovni dan,
od ponedeljka do sobote od 7. do 20. ure v poletnem
času in od 7. do 18. ure v zimskem času.
Navodila kako ravnati z odpadki, ki vsebujejo azbest,
so predstavljena tudi na spletnih straneh www.komunala-kranj.si.
ustvarjalk v ŽUK, in še posebej za ta krožek bi vas
radi povabili, da nam pošljete vaša mnenja, predloge,
ideje, da bomo obogatili vsebino krožka in naredili
program, da bo spet zaživel.
V kolikor bo dovolj zanimanja, bomo letos ustanovili tudi nov krožek, in sicer šahovskega. Povejte prijateljem, sorodnikom, znancem, pridite in se pomerite v tej strateški igri.
Krožka za otroke sta bila v pretekli sezoni dobro obiskana. Tudi v novem šolskem letu vabimo otroke, da se
pridružijo mladim bralcem in ustvarjalcem. Krožka
sta namenjena otrokom od 4. do 15. leta starosti.
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KUD BITNJE VABI NOVE
MODERATORJE KROŽKOV.

KUD BITNJE IN KS BITNJE
VABITA NA DIRENDAJ 2006!

Oglasite se nam s svojimi idejami, predlogi, mnenji
… Postanite idejni vodja ali moderator krožka!

Otroška veselica Direndaj bo v soboto, 9. septembra
2006, z začetkom od 10. uri, na otroškem igrišču
Direndaj v Sp. Bitnjah.

Veseli bomo vašega klica, mnenja, predloga … Pridite in povabite v naše vrste tudi druge, ki bi radi
ustvarjali z nami, se kaj novega naučili, se družili.
Vaše prijave, ideje in predloge pričakujemo:
na naslov:
KUD Bitnje, Zg. Bitnje 244a, Žabnica,
na el.pošti:
kud.bitnje@abakus.si ali
na tel.št.:
041/624 351 (Mateja) in 040/351 342 (Tatjana).
Vabimo vas tudi, da sodelujete na naši novi spletni
strani, ki deluje pod okvirjem KS Bitnje, kjer bomo
spremljali vsa vaša mnenja, kritike, predloge …
Spletni naslov je: www.bitnje.si
KUD Bitnje konec jeseni pripravlja razstavo, na
kateri bomo se bodo predstavili vsi delujoči krožki
in ustvarjalci. Točen datum bo objavljen na spletni
strani in na oglasnih deskah, vse krajane pa že sedaj
vabimo, da si razstavo ogledajo.
Veseli nas, da se bomo tudi v prihajajoči sezoni
srečevali, se marsičesa novega naučili in ustvarjali,
brali, se družili ...
Poletni pozdrav!
Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak

Odvijale so bodo razne delavnice:
Frizerska delavnica. Iz Direndaja bodo otroci odšli
s čisto novimi odtenki las, čopki in kitkami.
Poslikava telesa. Vitice, rožice, črte, pajacki … bodo
na otroških telesih videti kot pravi tatuji.
Vlivanje rok. Iz mavca bodo otroci vlili svojo roko in
jo shranili za spomin na Direndaj 2006.
Bolšji trg. Otroci, prinesite knjige, ki ste jih že prebrali, in igračke, ki jih ne potrebujete več, in jih zamenjajte za tiste, ki jih bodo prinesli drugi.
Izdelava punčk iz cunj. Iz kartona in blaga bodo
otroci izdelovali punčke.
Na prireditvi bomo predstavili domače živali, otroci
se bodo zabavali tudi v otroških športnih igrah.
Malo starejši se bodo pomerili v odbojki na mivki.
Ekipe s po 4 igralci se lahko prijavijo na el. naslov
kud.bitnje@abakus.si.
Predstavili bomo tudi staro slovensko obrt – izdelovanje svitkov. Pri tem nam bo priskočila na pomoč
ga. Helena Rant iz Gorenjskega muzeja.
Za hrano, pijačo in sladke dobrote bo poskrbljeno.
V primeru slabega vremena bo priredtitev prestavljena na 16. septembra 2006.

DIRENDAJ
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ŽUK URŠULA

KLEKLJARSKI KROŽEK

Ženski ustvarjali krožek Uršula je bil ustanovljen
v letu 2003 z namenom druženja žensk Bitnja in
bližnje okolice. Dve leti je krožek potekal redno,
vsak četrtek. V okviru krožka smo se ustvarjalke
trudile, da bi ponudili ženskam kar največji spekter
izobraževanja in izdelovanja različnih izdelkov.
Tako smo izdelovale uporabne in dekorativne izdelke, modne dodatke, naučile smo se plesti, kvačkati,
slikati na svilo, vozlati … Izmenjale smo si veliko
izkušenj na področju izdelovanja različnih umetnostnih izdelkov, izmenjavanja receptov in uporabnih
znanj. Naučile smo se uporabljati zdravilna zelišča.
Spoznale smo delo na vrtu, uporabnost buč … in
še in še bi lahko naštevali. S pridom smo izkoristile
znanja naših »krožkaric« in pripeljale tudi zunanje
poznavalce.
V letošnjem letu smo pripravile program, ki očitno ni
požel toliko uspeha kot pretekla leta. Bile smo priča
upadu udeleženk, ki nam poraja vprašanje, kako naprej.
Vsled temu stanju vas pozivamo, da nam sporočite
vaše želje in predloge, kaj si želite v okviru našega
krožka. Veseli bomo vsakega predloga in ideje, katere lahko sporočite na naslov KUD Bitnje, Zg. Bitnje
244 ali na elektronski naslov kud.bitnje@abakus.si.
Vse predloge in ideje bomo upoštevale in če bo jeseni
želja po nadaljevanju druženja in naših srečanj, bomo
krožek nadaljevali. Vesele bomo vseh idej, še posebej
pa ljudi, ki so pripravljeni sodelovati pri našem delu
in popestriti življenje v našem kraju in obogatiti svoje
življenje.

V našem kraju je klekljarski krožek zaživel leta 2004,
v sezoni 2005/2006 pa je presegel vsa pričakovanja,
saj je krožek obiskovalo več kot 25 klekljaric. Te stare
slovenske obrti se želijo naučiti tako mlade kot tudi
malo starejše nadobudne ustvarjalke. Krožek obiskujejo začetnice in tudi že izurjene klekljarice, ki pa se
želijo naučiti novih vzorčkov ali pa želijo svoje znanje
prenesti drugim.
Klekljarski krožek poteka pod mentorstvom gospe
Metke Zupan, pri učenju začetnic pa ji pomagata
tudi gospe Duša Jeršin in Lana Zupanič.
Klekljarice že težko čakamo na novo ustvarjalno sezono, v svoje vrste pa vabimo tudi nove ustvarjalke.
Glede na izkušnje, ki smo si jih pridobile v teh dveh
letih, smo tudi za naslednjo sezono (2006/2007)
izdelale izobraževalni program za različne stopnje.

Tatjana Muraja Oblak

Začetnice:
- spoznavanje pripomočkov za umetnost klekljanja:
punkelj, košarica, klekeljni, kvačka, bucike, sukanec,
strojček za navijanje klekeljnov, vzorec,
- spoznavanje osnovnih risov klekljanja in učenje
držanja klekeljnov ter prvo sukanje in križanje
klekeljnov,
- učenje klekljanja na vajenicah,
- učenje uporabe kvačke,
- priprava prvega vzorca in izdelava prve preproste
čipke.
Tiste z že malo znanja:
- učenje različnih risov: idrijski ris, sukani ris, polpremet,
- izdelava zahtevnejše čipke.
Izkušene klekljarice, ki bi si rade izpopolnile svoje
znanje:
- učenje različnih vzorčkov (žabice, pikoji, rožice,
mreža, …)
- všivanje čipke v blago.
Kljekljarice bomo jeseni 2006 sodelovale na rasztavi,
ki jo bo organiziralo Kulturno umetniško društvo
Bitnje, saj imamo veliko izdelkov, ki jih bomo z
veseljem pokazale.
Mateja Arhar
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BRALNI KROŽEK SORŠKO
POLJE
V juniju smo zaključili že drugo sezono bralnega
krožka Beremo z Manco Košir. Bralni krožek je v
sezoni 2005/2006 obiskovalo 10 bralcev. Ob knjigah
smo se srečali 15-krat, eno srečanje nam je podarila
pisateljica in pesnica ga. Zvezdana Majhen, ki nam je
predstavila svojo pesniško zbirko Talisman.
Prebirali smo knjige tujih in domačih avtorjev, tako
prozo kot tudi poezijo. Izmenjali smo si svoja mnenja,
spoznali nove kulture, si obogatili domače knjižnice.
Bralci se bomo jeseni spet začeli dobivati ob dobrih
knjigah.
Vabimo tudi vas, ki radi berete, ki bi radi spoznali
poglede drugih, prisluhnili njihovim mnenjem, se
pogovarjali, se družili … Pridružite se nam ob klepetu ob knjigah.
Družijo nas dobre knjige in dobra volja.
Mateja Arhar

USTVARJALNE URICE V
LETU 2005/06
V mesecu oktobru smo pod okriljem KUD Bitnje v
prostorih GD Bitnje odprli vrata ustvarjalnim uricam, na katere smo privabili otroke, stare od 4 do
15 let.
Vsak drugi petek smo se ob 17 uri zbrali in s pomočjo
svojih rok in idej ustvarjali različne izdelke. V sezoni
2005/06 smo se srečali štirinajstkrat. Povprečno je
krožek obiskovalo po devet otrok, različnih starosti
in tudi zmogljivosti. Največ otrok (največ trinajst)
je prihajalo v zimskem času, ko so dnevni krajši in
imamo vsi več časa za ustvarjanje.
Ideje za izdelke smo izbirali glede na letni čas in
praznike. Otrokom smo pri delu pomagali moderatorji: Daša, Anja, Maja, Matevž in Dominik, vsi dijaki različnih srednjih šol.
V delavnicah smo ustvarili:
dekoracijo za noč čarovnic (buče iz česna in volnene
pajke),
sliko iz gline,
okraske za novoletno jelko (angelčke),
prednovoletno dekoracijo (dekorativni glinasti lonec
z lesenimi rožami, okraske iz gline),
darila za mamice (nakit),

dekoracijo za veliko noč (piščančke).
Risanja željnim otrokom smo ponudili barvaste
svinčnike, voščenke, flomastre, da so svoje misli prelili na papir.
Kljub različni starosti otrok smo ustvarili zanimive in
tudi uporabne izdelke. Vsakič smo krožek zaključili s
sladkimi presenečenji in dobro voljo.
Moderatorji želimo vsem otrokom lepe počitnice in
na snidenje v mesecu oktobru.
Dominik Oblak
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PRAVLJIČNE URICE
V sezoni 2005/2006 je pravljične urice obiskovalo od
10 do 15 otrok. Otroci so poslušali pravljico, potem
pa po njej ustvarjali. Prebirali smo pravljice slovenskih in tujih avtorjev, ljudske pravljice in pesmice.
V novi sezoni bodo pravljične urice potekale v prostoru Ljudske knjižnice Bitnje. V jeseni bo pravljični
krožek obiskala tudi znana pisateljica in pesnica
Zvezdana Majhen.
K poslušanju pravljic vabimo otroke od 4. do 15. leta
starosti!
Mateja Arhar

PRIREDITEV OB PRIHODU
POMLADI
Tudi v letošnjem letu smo člani KUD Bitnje pripravili prireditev Pozdrav pomladi.
Šestega aprila smo odprli vrata GD Bitnje in sprejeli
povabljene starejše krajane in ostale vaščane, ki radi
prisluhnejo domačim plesom, humorju in pesmi.
Pripravili smo pester program.
Dobro voljo nam je vlila citrarka Tanja Kozjek, ki je
pričarala toploto v srca vseh gledalcev in nastopajočih.
Nasmeh na usta so nam prinesli otroci iz vrtca Biba.
Pod vodstvom vzgojiteljice Marjane Jekovec so
zaplesali in zapeli. Temperaturo v dvorani so dvignile nastopajoče iz aerobne plesne skupine Danica iz
Cerkelj, ki so pod vodstvom ge. Jurke Blažko Vižintin
odplesale dva plesa in dokazale, da tudi babice niso

za »staro šaro«. Žana Kepic in Daša Arhar sta nam
zapeli, Jure Markun pa zaigral na klarinet.
Na prireditvi smo g. Vinku Ušeničniku podelili plaketo častnega člana KUD Bitnje.
G. Ušeničnik, glasbenik in veliki ljubitelj harmonike,
zasluži pohvalo za vsa sodelovanja in dobro voljo, ki
jo izkazuje ob različnih nastopih v našem okolju.
Za konec programa so nam člani mešanega pevskega
zbora Vrelec iz Škofje Loke zapeli narodne slovenske
in napev iz opere Nabuko – Zbor sužnjev.
Kot vsako leto smo tudi letos našim povabljencem
pripravili darilce - poslikano stekleno posodico s
suhim sadjem. Sledila je pogostitev vseh obiskovalcev in nastopajočih. Otroci in člani KUD Bitnje so z
veseljem ponudili domače
pecivo, ki so ga pripravile
članice, in vroč domači
čaj.
V
imenu
društva
bi se rada zahvalila
vsem nastopajočim in
sodelujočim, saj brez njih
prireditev ne bi uspela.
Posebna pohvala gre gasilcem, ki so poskrbeli za
varen prihod in odhod na
prireditev.
Tatjana Muraja Oblak
KUD Bitnje
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IZLET KULTURNO
UMETNIŠKEGA DRUŠTVA
BITNJE
»Rajžanje po Primorskem«
Kot vsako leto smo tudi letos v KUD Bitnje organizirali izlet. Letošnje leto smo se odločili za rajžanje
po Primorskem, kamor smo popeljali člane KUD-a,
vrata avtobusa pa so bila odprta tudi za ostale krajane
in ljudi dobre volje.
13. maj se je izkazal kot prijeten dan, saj nas je že
zjutraj pozdravilo sonce in nobena vraža o številki 13
nam ni ovirala odhoda.
Napolnili smo avtobus,
se založili s sendviči in
vodo ter se izpred trgovine v Bitnjah popeljali
proti Primorski.
Obvezen postanek na
Ravbarkomandi smo
izkoristili za kavico
in jutranje prebujanje.
Nasmejani in polni
energije smo se zapeljali proti Škocijanskim
jamam. Del prostega
časa v Škocijanu smo
izkoristili za malico.
Nadihali smo se vonja
po akaciji, ki je bila
v tistem času ravno v
največjem
razcvetu.
Sledil je ogled prečudovitega stvarjenja narave, za
katero je lepe besede našel celo pisatelj Dante. Dve
uri v jami sta minili kot bi mignil in že smo se peljali
proti obali. Pot mimo Kopra in Izole smo končali v
vasi Sv. Peter, kjer nas je sprejela kustosinja in nas
popeljala v tipično istrsko hišo, v kateri je razstavljena
»torklja«, izvirna stiskalnica za oljčno olje.
Dan se je prevesil v popoldan in pot smo iz Sv. Petra nadaljevali preko Dragonje do Seče, kjer nas je že
pričakal vodič in nam podrobno razložili tradicionalno pridobivanje soli. Sledil je ogled solin in filmska
prestavitev. Kot zanimivost naj navedem, da le še v
naših solinah v Sečovljah pridobivajo sol s pomočjo

»pandule« rastline, ki omogoča pridobivanje čiste,
kristalne in bele soli.
Prijetno utrujeni po dveh urah ogleda in založeni z
darili, ki smo jih kupili v solinski trgovini, smo se
odpeljali nazaj proti Kopru, kjer nas je v restavraciji
Emonec pričakalo osebje z večerjo. Da pa smo dan

lepo zaključili, je poskrbel naš časni član, g. Vinko
Ušeničnik, ki je raztegnil svoj meh in privabil pesem
na usta. Seveda pa nismo ostali nepristranski in mirni, zasrbele so nas pete in Primorcem smo pokazali,
da se znamo tudi Gorenjci zasukati.
Čas nas je priganjal in avtobus z našo »šoferko« Brigito je bil zopet na cesti.
Prijetno utrujeni in polni novih poznanstev in znanj
smo ob 22 uri zaključili izlet z besedami: OB LETU
OSOREJ.
Tatjana Muraja Oblak
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KOTIČEK GORENJSKEGA
MUZEJA KRANJ
Kjer se je rojeval slovenski alpinizem
Razstava Gorenjskega muzeja Mejnik slovenskega
alpinizma, ki je posvečena lanskoletni 30. letnici
prvega slovenskega vzpona na osemtisočak, je od
avgusta dalje na ogled v Triglavskem domu na Kredarici, v zibelki slovenskega alpinizma.
V vsaki krajevni skupnosti živijo ljudje, ki jih
privlačijo gore; ljudje, ki uživajo v mirnih kotičkih
prostranih zelenih planin, kjer “majerce” pripravljajo

odlično kislo mleko; ljudje, ki jim stik z visokogorjem
pomeni notranji mir; ljudje, ki plezajo po najvišjih
in najzahtevnejših stenah sveta in premikajo meje
mogočega. Slovenci smo v tem pogledu v samem
svetovnem vrhu.
Pisalo se je leto 1778, točneje 26. avgust, ko so štirje
srčni možje iz Bohinja, Lovrenc Willomitzer iz Stare
Fužine, Luka Korošec s Koprivnika ter Štefan Rožič
in Matija Kos z Jereke, stali na vrhu Triglava. Njihova pot je tedaj potekala iz Srednje vasi preko planine Konjšica do Velega polja. Nato so pregledali tri
strani gore, se z ledenika dvignili do Kredarice ter
naprej proti vrhu.
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Organizirano planinstvo se je v slovenskih gorah
začelo z ustanovitvijo Slovenskega planinskega
društva leta 1893, čeprav so že prej nastajala društva
po različnih koncih Slovenije. Z osvajanjem Triglava
in celotnega pogorja Julijskih Alp sta v nadaljni dobi
povezani dve imeni: dr. Henrik Tuma (1858–1935)
in njegov sodobnik dr. Julius Kugy (1858–1944). Da
je Triglav resnično slovenski očak, je uspelo župniku
Jakobu Aljažu, ki je kupil vrh Triglava, ter zemljo na
Kredarici in v Vratih. Z dr. Franom Tominškom sta
Slovensko planinsko društvo popeljala v visokogorje.
Začeli so z gradnjo planinskih koč in z izdelavo planinskih povezovalnih poti, ki so osnova planinstva še
danes.

Severna triglavska stena je bila simbol dokazovanja
in premagovanja ter doseganja višjega in težjega.
Leta 1890 je bila Stena prvič preplezana. Plezalec
je bil Ivan Berginc, smer pa so poimenovali Slovenska. V letih, ki so sledila so svoje izstope in variante smeri dodali še Tuma, Komac in Klement Jug
(1898–1924). Lahko rečemo, da je dal ravno Jug zagon alpinističnemu gibanju, ki se je hitro razvijalo.
Njegovo življenje se je prekmalu končalo, a v zgodovino so se zapisale njegove besede: “Naša in naših
zanamcev naloga je, da se ne navdušujemo nad lastno
preteklostjo, temveč da gledamo v prihodnost!” Slovenski alpinizem je strumno gledal naprej.
Po koncu druge svetovne vojne, ko sta Joža Čop in
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Pavla Jesih splezala osrednji triglavski steber, so v
petdesetih letih slovenski alpinisti odhajali plezat
tudi v Dolomite, v Avstrijo in v Francijo. Kot želja in
cilj se je posledično seveda pojavila Himalaja, vendar
pred letom 1960 je bilo še prezgodaj za takšen podvig. Prva odprava je bila Trisul 1960. V naslednjih 15
letih je Komisija za odprave v tuja gorstva organizirala še štiri odprave. Odprava na Makalu leta 1972 žal
ni dosegla vrha, zato so jo leta 1975 ponovili.
Prvenstveni vzpon na Makalu po južni steni je pomenil dokončen stik slovenskega alpinizma s svetovnim
alpinističnim vrhom. Makalu je peta najvišja gora na
svetu, in na njenem vrhu je leta 1975 stalo kar sedem
članov odprave:
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apolala na vseh 14 osemtisočakih.
Od 5. avgusta dalje je razstava na ogled tudi v Triglavskemu domu na Kredarici, v nederju slovenskega
očaka, kjer se je rojeval slovenski alpinizem. To je
vsekakor svojevrsten dogodek, saj bodo tudi tuji alpinisti in gorniki, ki zahajajo v naše gore, lahko videli
izbor fotografij, ki so jih naši alpinisti posneli ob osvajanju prvenstvene smeri na Makalu.
Pot na Triglav je postala prava romarska pot, zato je
prav, da razstava s takšno vsebino dobi mesto v zibelki. Lepoto Triglava, rojstni kraj slovenskega alpinizma, ki je to državico na sončni strani Alp popeljal
med alpinistične velesile, je v svoji knjigi Iz življenja
gornika lepo opisal tudi dr. Julius Kugy: “Prvič sem
prišel k njemu skozi Krmo in se vrnil po isti poti.
Nato sem sestopil v Bohinj … pozneje sem izbral pot
v Bohinj preko Hribaric in skozi dolino Sedmerih
jezer. Včasih sem prišel iz Trente … ali čez Dolič. Na
koncu sem si izbral za pristop dolini Kot in Vrata.
Tako sem se naučil, da Triglav ni vrh, temveč prostrano kraljestvo.”
Upajmo le, da nam bo narava postregla z lepo jesenjo
in da se kdaj srečamo na Kredarici. Pa srečno!
Jelena Justin

OPOZORILO!

6. oktober – Stane Belak – Šrauf in Marjan Manfreda Marjon, ki je vrh dosegel brez uporabe dodatnega kisika, kar je bil edinstven uspeh v tedanjem
alpinizmu, saj je bil prvi alpinist na svetu, ki mu je to
uspelo; 8. oktober – Janko Ažman in Nejc Zaplotnik;
10. oktober – Viki Grošelj in Ivč Kotnik; 11. oktober
– Janez Dovžan.
Vendar z Makalujem ni bil osvojen le vrh, pomembno je, da je bil osvojen po prvenstveni smeri v južni
steni, kar je bila do takrat sploh tretja preplezana
stena v Himalaji. Hkrati je bil Makalu mejnik tudi
v tem pogledu, da je vrhunskim slovenskim alpinistom postregel z novim izzivom: preplezati najvišje
gore sveta, po možnosti po prvenstvenih smereh. V
naslednjih dveh desetletjih je slovenska zastava zapl-

S strani uprave družbe Mercator smo bili opozorjeni,
da neznanec oz. neznanci odlagajo vreče z odpadki
na severni strani fasade trgovine Mercator v Zg. Bitnjah. Uprava družbe Mercator zato opozarja, da je
odlaganje odpadkov na tem mestu kaznivo dejanje
in bo proti storilcu ukrepala preko organov pregona,
morebitne očividce pa naproša, da kakršne koli podatke v zvezi z opisanim dejanjem sporočijo poslovodji trgovine v Zg. Bitnjah ali na anonimno številko
policije 080 1200.
Hvala za razumevanje!
Uprava družbe Mercator in KS Bitnje.
P.S. Navedeno velja tudi za vsa »črna« odlagališča
od Žabnice do Stražišča. Za vse informacije se vam
najlepše zahvaljujemo.
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RAZPOREDI TEKEM NK BITNJE
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SPONZORJI

Damijan Perne, dr.med.

bo kandidiral za župana Kranja kot kandidat volivk in volivcev
Za razliko od vseh ostalih kandidatov za župana v Kranju se je Damijan Perne odločil, da bo v župansko tekmo vstopil s
podporo občank in občanov občine Kranj. Vsi ostali namreč nastopajo kot strankarski kandidati. Sam nam je povedal, da
želi kot župan Kranja skrbeti za razvoj celotne občine in vseh, ki v njej živimo.
Od 21.avgusta 2006 lahko oddate podporo Damijanu Pernetu. Jakob Klofutar, predstavnik liste Mladi za Kranj nam je pojasnil, da je podporo na Upravni enoti Kranj mogoče podpisati vsak delovni dan razen četrtka. Mladi za Kranj so v ta namen
pred občinsko stavbo postavili informacijsko stojnico, ki bo na voljo ves čas zbiranja podpisov. Povedal nam je, da je postopek
dajanja podpore Damijanu Pernetu povsem enostaven, saj je pred uradno osebo potrebno podpisati določen obrazec in se
hkrati izkazati z osebnim dokumentom. Postopek poteka v pritličju občinske stavbe. Mladi za Kranj imajo za vsakega podpornika pripravljeno tudi skromno zahvalo v obliki zgodovinskih fotografij Kranja in okolice.

Damijan Perne, dr. med.: »Verjamem v svoje mesto in vabim vas, da verjamete z menoj. Vaše podpore
ob moji kandidaturi za župana bom zelo vesel.«

Igor Velov: »Kot mestni svetnik sem se zavzemal za ureditev prometno varnostnih vprašanj in avtobusnih prevozov

v Bitnjah. Še posebno sem se trudil rešiti problem športnega parka v Bitnjah. Žal sedanji župan ni imel dovolj posluha za
odkup zemljišča, na katerem bi poleg nogometnega igrišča zrasel športni kompleks z otroškim igriščem. Vem, da bo Damjan
prisluhnil tem potrebam in rešil problem. Pozivam vas, da oddate glas podpore in mu omogočite kandidiranje za župana.«

Informacijski inženiring d.o.o.

Poleg vseh grafičnih storitev
nudimo tudi
Božični in Novoletni program
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