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glasilo KS Bitnje

27. marec: Praznik KS Bitnje
29. marec: Prireditev Prihod pomladi
2. april: Akcija Očistimo Bitnje
13. do 15. maj: R azst

ava KUD Bitnje

27. maj: EU praznik Dan sosedov

foto: Boris Oblak

V Bitnjah dogaja!

DA
BESEDNIŠT VA
URE
Drage krajanke, spoštovanji krajani!
Kako prijazno, da je tudi v našo vas prišla
pomlad!
V uredništvu Informatorja smo bili spet
pridni in za vas ustvarili novo številko
krajevnega glasila, že 33. po vrsti. Spet
smo vam morali sporočiti veliko stvari,
zato je glasilo spet polno. Preberite si, kaj
vse se je Bitnjah dogajalo in kaj se še bo.
Še posebej vas vabimo, da se udeležite
prireditev, ki jih KS in društva ter
organizacije, ki delujejo v kraju, prirejajo v počastitev krajevnjega praznika.
Začela se bodo že to soboto, 26. marca,
ko bo proslava v spomin na padle junake
na Planici nad Kranjem, in se končala
z razstavo KUD Bitnje. Vmes pa bo še
veliko dogodkov, s katerimi pa se lahko
seznanite, če odprete sredino glasila.
Preberite si zanimive članke, začnite kar
pri prvi strani. Zagotovo boste nehali na
zadnji.
Pa še povabilo k sodelovanju. Da naše
glasilo sploh lahko izide, potrebujemo
sponzorje. Če lahko v Informator sklad
prispevate čisto majhen znesek, že smo
na boljši poti, da bo naslednja številka
spet izšla. Naj samo še spomnim, da vsi v
Informator Teamu delamo prostovoljno
in da so naše plačilo zadovoljni bralci.
Otroci, dijaki, študentje - še nekaj mesecev in spet bodo pred vami zaslužene
počitnice. Še preden pa boste pobegnili
na morje ali v gore ali pa že kam pa bo
izšla še ena številka Informatorja.
Se beremo spet v novem Informatorju ...
34. po vrsti.
Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak,
Nataša Hafnar
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Lubenica, design studio
tisk: Tiskarna Peg
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Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v naši krajevni skupnosti si lahko preberete na spletnih straneh www.bitnje.si ter oglasnih
deskah KS Bitnje, ki so nameščene po vasi.
Na navedenih spletnih straneh objavljamo
tudi vse zapisnike sej sveta KS Bitnje in
komisij, ki delujejo na področju KS Bitnje.
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KR VZDRŽEVANJe NA PODROČJU KS BITNJE
TEKOČE
V UPRAVLJANJE MESTNI OBČINI KRANJ

Od 1. 1. 2008 so naslednja tekoča
vzdrževanja na področju KS Bitnje
v upravljanju na ustreznih službah
Mestne občine Kranj:
1. tekoča vzdrževalna dela na objektih v
javni rabi: poslovni prostori in domovi
krajevnih skupnosti, ki so namenjeni
osnovi dejavnosti, igrišča, parki, zelenice, avtobusna postajališča, spominska
obeležja,

Pluženje, MOK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)237-31-52
gsm.: 041 600-384
e-mail: bostjan.zavrl@kranj.si
Pluženje, Komunala (operativa)
Janez Lukan
tel.: (04)281-13-52
gsm.: 041 649-461
e-mail: jlukan@komunala-kranj.si

2. tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna
razsvetljava.

Pluženje, Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
gsm.: 051 351-852

Pripombe, predloge, probleme, vprašanja
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na
enega od naslovov KS Bitnje:

Za sporočanje vseh pripomb glede
vzdrževanja cest, vzdrževanja javne
razsvetljave, pluženja, vzdrževanja
avtobusnih postajališč in vsega, kar
je našteto v navedenem sklepu, od 1.
1. 2008 naprej uporabljajte naslednje
telefonske številke:

Javna razsvetljava, MOK
Stanislav Koren
tel.: (04)237-31-57
gsm.: 031 377-021
e-mail: stanislav.koren@kranj.si

- ks.bitnje@abakus.si ,
- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209
Žabnica,
- nabiralnik KS Bitnje na gasilskem
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).

Vzdrževanje cest, MOK
Boštjan Zavrl
tel.: (04)237-31-57
gsm.: 041 600 384
e-mail: bostjan.zavrl@kranj.si

Za krajše informacije smo dosegljivi na
telefonsko številko:

Vzdrževanje cest, Komunala
(vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si

- 041 759-104 (delovni dnevi 16.00 19.00, sobota 9.00 - 12.00),
Krajane prosimo, da pri uporabi telefonske številke KS Bitnje upoštevate zgoraj
navedene termine.

Zmago Cof / 15

29. marca 2011

- Boris Oblak, predsednik
- Branko Mesec, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Mateja Arhar, član
- Irena Dolenc, član
- Teja Demšar, član
- Janez Stanonik, član
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Prav tako se krajani lahko udeležite sej
sveta KS Bitnje. Morebitna vprašanja in
predloge za na sejo pošljite pisno na naslov
KS Bitnje, najkasneje 14 dni pred sejo, da
jih pravočasno uvrstimo na dnevni red seje.

Mestna inšpekcija, MOK
Janez Rakar
tel.: (04)237-32-20
e-mail: janez.rakar@kranj.si

Javna razsvetljava, Vigred
Koncesionar
Avtobusna postajališča, MOK
Bojan Leskovar
tel.: (04)237-31-41
gsm.: 041 692-842
e-mail: bojan.leskovar@kranj.si
Avtobusna postajališča,
Komunala (vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si

Divja odlagališča smeti v gozdu prijavite na e-mail: mestna.inspekcija@kranj.si
ali na naslov: Mestni inšpektorat, Stritarjeva 8, 4000 Kranj.

Predvideni termini sej v letu 2011:

8. Seja - 14. 4. 2011
9. Seja - 19. 5. 2011
10. Seja - 16. 6. 2011
11. Seja - 22. 9. 2011
12. Seja - 20. 10. 2011
13. Seja - 17. 11. 2011
14. Seja - 15. 12. 2011

Nudim prevoze avtomobilov in kmetijskih strojev do 2.300 kg teže.
Franci Dolenc
Planica 3, 4000 Kranj
telefon: 041 441 526
e-mail: franciplanica@gmail.com
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Obvestilo lastnikom psov
Spremembe, ki se v družbi dogajajo
v zadnjih desetletjih, se med drugim
odražajo tudi s porastom števila psov
tako v urbanem okolju kot na podeželju.
Ljudje danes štirinožne prijatelje
nimamo le za čuvaje ali lovske oziroma
službene namene, pogosto jih imamo
zaradi družbe oziroma zapolnjevanja
prostega časa. V zadnjem času opažamo
namreč vse več obiskovalcev narave, ki
s seboj vodijo tudi pse. Veliko število
psov pa je na javnih krajih in v naravnem okolju lahko tudi neprijetno in
obremenjujoče. Prebivalcem strnjenih
naselij in kmetijskih površin predstavljajo nevšečnost pasji iztrebki, lovcem
pa predvsem njihovo nenadzorovano
gibanje v prosti naravi. Večina obiskovalcev proste narave ima pse pod nadzorom,
kar pomeni da jih imajo na povodcih,
lahko pa tudi spuščene, vendar morajo
biti v tem primeru vodljivi in spremljati
lastnika. Psi pod nadzorom ne ogrožajo
prostoživečih divjih živali. V prosti naravi
pa se gibljejo tudi psi brez nadzora, ki pa
lahko ogrožajo prostoživeče divje živali.
Velika večina psov ima še vedno prisoten prirojen lovski nagon, zato v naravi
divjad zlahka izsledijo, jo preganjajo

in lahko tudi ujamejo in poškodujejo.
Prostoživeče divje živali so še posebno
pozimi v visokem snegu in spomladi v
času gnezdenja ter poleganja mladičev
občutljive in bolj ogrožene.
Da bi se kar v največji meri izognili
vznemirjanju in preganjanju divjadi, od
lastnikov psov pričakujemo, da:
- imajo štirinožnega prijatelja v prosti
naravi pod nadzorom,
- onemogočijo nenadzorovano odhajanje
psa z domačega dvorišča (v lovišče),
- v primeru težav z ubogljivosjo, psa v
prosti naravi vodijo na povodcu,
- v lovišču upoštevajo dobronamerna
opozorila lovskih čuvajev in ostalih
članov lovske družine,
- v primeru najdbe izgubljenega ali
zavrženega psa o tem obvestijo
zavetišče za male živali, veterinarsko
službo oziroma številko 112.
Seznanjamo vas tudi z zakonskimi
določili, ki urejajo problematiko varstva
divjadi pred neposrednim vznemirjanjem. Zakon o divjadi in lovstvu določa v
tretjem odstavku 35. člena, da psov brez
nadzorstva ni dovoljeno spuščati
v prosto naravo, lastnik pa je odgovoren
za škodo, ki jo njegova žival prizadene
divjadi. V 77. členu istega zakona je navedena tudi globa za prekršek v primeru,
da posameznik brez nadzorstva spušča
psa v prosto naravo. Ta znaša od 400
do 1200 evrov. V primerih, da pride do
poškodovanja ali usmrtitve divjadi, se
navedeni globi pridruži še odškodnina za
škodo na divjadi.
Lovska družina Jošt - Kranj

Proti mučenju živali
Društvo za zaščito živali Kranj je v
začetku marca s pomočjo letakov opozorilo vse občane, da smo lastniki živali
dolžni ODGOVORNO skrbeti za živali,
katere imamo v lasti oz. katere hranimo
in se zadržujejo v naši bližini.
Za zapuščene živali je skrb prepuščena
občini, kjer se žival nahaja. Občina ima
sklenjeno pogodbo z zavetiščem, kjer
nastanijo zapuščene živali. Bivanje,
oskrbnino in veterinarske preglede
plačujemo vsi občani.
Od 1. do 10. marca je v občini Kranj potekala
brezplačna akcija sterilizacije in kastracije,
ki preprečuje nezaželena legla in prenašanje
bolezni, ki so nevarna tudi ljudem.
Živali zaslužijo ugodne razmere za
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njihovo življenje. Živalim, ki so ogrožene
in živijo v neprimernih razmerah, lahko
pomagate tako, da obvestite o tem VETERINARSKO UPRAVO RS (vir prijave je
varovan) oz. pokličete 113. Neprimerna
ravnanja se kaznujejo z denarno oz.
zaporno kaznijo.
Več na spletnih straneh www.dzzzkranj.si in www.kranj.si

Odgovorno lastništvo psa
V krajevni skupnosti smo v zadnjem
času prejeli več pobud k obravnavanju
tematike odgovornega lastništva psov.
K odgovornemu lastništvu sodi primerna skrb za svojo žival pa tudi skrb za to,
da le-ta ne ogroža okolice. Žal se zgodi,
da lastniki včasih, nekateri pa kar po
pravilu, pozabijo na svoje naloge. Takrat
lahko pride do neljubih dogodkov, ki se
sicer navadno končajo le s slabo voljo ali
umazano obleko, v najslabšem primeru
pa lahko s poškodbo sprehajalca ali
pa morda drugega psa. Sem sodi tudi
skrb za čisto okolje, zato je prav, da na
sprehod vzamemo vrečko in počistimo
za svojim kosmatincem.
Krajevna skupnost se je v zvezi z opisano
problematiko obrnila tudi na Mestno
občino Kranj (MOK), vendar pa odgovora
še nismo prejeli. Krajevna skupnost je
MOK posredovala tudi predlog za postavitev košev za pasje iztrebke na najbolj
frekvenčnih »pasjih« sprehajalnih poteh.
S tem člankom želimo krajane pozvati
k izvajanju odgovornega lastništva psov.
Namen ni kritizirati posameznike ali
izpostavljati konkretnega primera. Psi so
prijetna družba in pravi družinski člani,
vendar pa se moramo zavedati, da v krajevni skupnosti živimo tako ljubitelji psov,
kot tudi ljudje, ki se psov morda bojijo,
otroci in nenazadnje tudi druge živali. Namen tudi ni vzpodbujanje nestrpnosti do
psov in njihovih lastnikov. Prijazna beseda
in vljuden pristop odpirata marsikatera
vrata. Kdo ve, vas morda moti lajež sosedovega psa, vašega soseda pa morda vaš
glasen motor ali kričanje otrok med igro.
Več o odgovornem skrbništvu psov si lahko preberemo v brošuri, ki jo je pripravila
Veterinarska uprava RS in jo najdemo na
spletni strani: http://www.vurs.gov.si/
fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/
PDF/pdf1/VURS_pes10_tisk.pdf
Kršitve s področja zaščite živali obravnavajo policija in pristojne inšpekcije.
Sem sodijo napadi, nespoštovanje predpisov glede zagotavljanja varnosti okolice
in tudi neustrezno ravnanje z živaljo
(mučenje živali in druge kršitve).
Prav je, da se zamislimo in se potrudimo,
da bo življenje v Bitnjah, pa naj smo ljubitelj psov ali ne, prijetno.
Teja Demšar

Pasje zgodbe
Skoraj štirideset let je preteklo od takrat,
ko sem med počitnicami po Bitnjah nosil
poštarsko torbo. Delo je bilo nepozabno
in polno zanimivih doživetij – prava mala
šola za življenje. Poštar, ki me je uvajal v
delo, je bil zanimiva oseba, rahlo zajedljiv,
vendar dosleden. Slednjega v življenju
nikoli ni preveč. Dobro se spominjam
prvega dne na terenu. Na utrujenem
kolesu sem mu sledil in poslušal njegova

raznašal tudi z mopedom. Cucki, krepko
oddaljeni od pošte v Žabnici, so ponoreli,
ko so zaslišali, da sem pričel zaganjati
moj stari Tomosov moped. Njihove slišne
sposobnosti so bile izjemne, neverjetna
pa je bila njihova sposobnost, da so med
vsemi prduljami na vasi začutili prav
mojega, ne da bi ga videli. Večina psov
je bila v tistih časih spuščenih, svobodo
so običajno vzeli le mrcini, ki je bila

navodila. V značilnem žabniškem
dialektu je bil večkrat nerazumljiv, ker
je tudi med vožnjo na kolesu kadil. Za
seboj je puščal omamen vonj po tobaku
in svinjskem velurju, iz katerega je bila
izdelana poštarska torba. Za začetek je
bilo najpomembnejše, da sem si zapomnil tako imenovano poštarjevo traso in
pa najnapornejše stranke, s katerimi sem
moral delati v rokavicah. Skoraj s prstom
je pokazal na hiše, kjer je bila doma
gostoljubnost in darežljivost. S posebno
pozornostjo pa me je mentor podučil,
kako naj se na trasi obnašam, da ne bom
žrtev pasjega ugriza. Ne boj se tistih, ki
so privezani, njihovo operativno območje
je vidno, ker ima ščene teren »zletan« in
tistih, ki se potepajo po vasi, je poudaril,
bolj nevarni so spuščeni psi, ki čepijo za
živo mejo ali skladovnico drv in čakajo na
poštarja kot kajman na kapibaro.
Kaj je razlog, da psi tako sovražijo
poštarje, mi še danes ni znano. Spominjam se, da sem določene dneve pošto

popadljiva ali pa je bila k hiši pripeljana izključno z razlogom, da bo čuvala
premoženje. Zelo redko si ta leta opazil
pri hiši pasemske pse, mogoče sem ter tja
kakega nemškega ovčarja ali pa lovskega
psa, vsi ostali so bili mešanci, katerih
očetje so bili običajno svetovni prvaki v
skoku čez plot. Lastniki svojih ljubljencev
skorajda niso vodili na sprehode. Pasji
spopadi so se dogajali le v paritvenem
času, običajno za kakšnim podom, kjer
so si v bližini zaprte goneče psičke kazali
zobe pohotneži iz cele vasi. Med njimi
se je včasih pojavil tudi kakšen vsiljivec
iz sosednje vasi, ki je izstopal po tem, da
je za seboj vlačil še kos verige, s katero
ga je gospodar površno pritrdil na vogal
svojega poslopja. Čeprav kakšnega
pasjega reda na vasi ni bilo, pa se ne
spomnim, da bi se incidenti v zvezi s psi
javno obravnavali. Psi, večinoma mešanci
manjše rasti, so sicer lajali in se zaganjali
v poštarja ter druge kolesarje, vendar
kakšnih hujših posebnih posledic ni bilo.

Danes pa je s psi na vasi popolnoma
drugače. Bistveno več jih je, pogosto
imajo družine tudi po dve, tri ali celo več
živali. Večina psov je iz plemenitih legel.
Med njimi pa so tudi pasme, ki so znane
po popadljivosti in nepredvidljivosti.
Vrsta lastnikov psov se zaveda, da s tem,
ko kupijo psa, postanejo dobesedno
žrtve pasje ljubezni. Prevzeti morajo
veliko odgovornost, da je žival redno
oskrbovana, ne moti soseščine ter da s
primerno socializacijo ni nevarna za ljudi
in druge živali, njeno bivanje v kraju pa
mora biti nesporno tudi z vidika varstva
okolja. Lastniki pa smo različni, nekateri
so dosledni pri izvajanju odgovornosti,
drugim včasih spodrsne, spet tretji pa
so prepričani v svoj prav in verjetno ne
bodo za psa nikoli poskrbeli tako, kot
je potrebno. Največje težave se pojavijo
zaradi površnosti lastnikov, ki psov ne
sprehajajo privezanih ali pa jih doma
nekontrolirano spuščajo izza ograd. Ob
srečanju s takimi primerki se zgodi, da
zaradi naravne sovražnosti med psi pride
do krvavih obračunov. Pogovori med lastniki, ki običajno sledijo po takšnem dogodku, pa so vse prej kot prijetni. Kljub
temu, da je popolnoma jasno, da je eden
od lastnikov ravnal narobe, se je pripravljen s prizadetimi »spreti za zmeram«,
kot rečemo v vaškem žargonu. Mar nam
je takšnih dogodkov treba? Se bo moralo
res zgoditi najhujše – da bodo psi zaradi
lastnikove arogance ali lahkomiselnosti
ogrizli kakšnega otroka in mu povzročili
travmo, ki ga bo spremljala celo življenje?
Za takšne posledice je dovolj že, da je
otrok priča zverinskemu napadu večjega
psa na njegovega majhnega kužka. Kaj
moramo lastniki psov na vasi storiti, da
se kaj takšnega ne bo zgodilo? Najprej
se moramo sprijazniti, da imajo kinologi
prav, ko trdijo, da nobenemu psu ne
moremo popolnoma zaupati. Zgodba, da
je naš pes prava dobričina ter da z avtoriteto in znanjem, pridobljenim na pasjih
šolah, psa popolnoma obvladamo, žal
ne zdrži. Neljubim dogodkom in vsem
njihovim posledicam se lahko izognemo,
če poskrbimo, da bo pes doma v dovolj
visoki ogradi, po možnosti ne ob javni
poti, ter da ga na sprehodu pripnemo
na povodec. Da pa bo strpnost krajanov
do naših ljubljencev večja, je nujno, da
vsi lastniki dosledno pobiramo iztrebke
svojih psov, ki jih odložijo ob cesti ali pa
na travniku.
Janko Proj
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Ne pozabimo, da straniščna školjka
in odtok nista zabojnika
za odpadke
Malokdo, ki se poklicno ne ukvarja
s področjem kanalizacije, se sprašuje
o tem, kaj se zgodi, ko splaknemo
straniščno školjko, ko si umijemo roke,
ko pomijemo posodo ... A za našo enoto
kanalizacija in čistilne naprave se delo
šele začne. Ste kdaj pomislili, da se največ
pitne vode porabi za transport neželenih
snovi?
Danes se kljub razvoju premalo zavedamo, kako pomembno je, da se odpadne
vode pravilno zberejo, očistijo in vrnejo
naravi. Ob vsaki uporabi pitne vode
moramo pomisliti, kaj splakujemo in
katera sredstva pri tem uporabljamo.
Ne pozabimo, da straniščna školjka
in odtok nista zabojnika za odpadke!
Bodimo previdni predvsem, ko se želimo
znebiti nevarnih snovi, kot so barve, laki,
lepila, škropiva in podobna sredstva. Ne
pozabimo, da tudi odpadno jedilno olje
sodi med nevarne odpadke, s katerimi
moramo ravnati pravilno. Odpadnega
jedilnega olja ne smemo zliti v odtok niti
v straniščno školjko, niti ne v zabojnik za
odpadke.
Četudi voda odplakne vse, lahko nepravilno odložena zdravila, barve, olja,
trdi organski odpadki ... povzročajo velike
težave v kanalizacijskem sistemu. Težave
se najpogosteje odražajo v obliki motenj
pretočnosti kanalizacijskega sistema in
smradu. S tem posredno ogrožamo tako
svoje zdravje kot zdravje drugih, predvsem delavcev, ki skrbijo za nemoteno
delovanje sistema.
V kanalizacijo ne sodijo:
- organski odpadki, kot so ostanki hrane,
trave, plevela in podobni odpadki
z vrtov, trupla poginulih živali, perje,
kosti, dlaka in podobno. Organski
odpadki povzročajo usedline in s tem
slabšo pretočnost cevi, z gnitjem pa
tudi smrad. Hranijo glodavce in s tem
posredno vplivajo na njihovo število,
- trdi odpadki, kot so razni plastični predmeti, kosi kovin, stekla, embalaža. Trdi
odpadki ovirajo pretok in povzročajo
težave pri delovanju črpališč,
- ostali odpadki, kot so palčke za ušesa,
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kondomi, damski vložki, otroške plenice, čistilni in vlažilni robčki, nerazgradljiv papir, PVC vrečke, tekstil (cunje za
čiščenje, nogavice in ostali deli obleke).
Ti odpadki ovirajo pretok in so pogosto
vzrok za zamašitve. Povzročajo tudi
težave pri delovanju črpališč (predvsem
deli tekstila, ker se ovijejo okoli vrtečih
delov) in ovirajo pretok na samem
dotoku na čistilno napravo,
- gradbeni odpadki, kot so ostanki
gramoza, malt, betonov, gipsa, opeke,
opaži ovirajo pretok ali celo povzročijo
zamašitev,
- barve, topila, dezinfekcijska sredstva,
kisline, lugi, zdravila, pesticidi, ki
povzročajo motnje v delovanju čistilne
naprave. Škodujejo materialom kanalizacijskih cevi in negativno vplivajo na
zdravje delavcev, ki vzdržujejo sistem,
- razna odpadna olja in maščobe iz kuhinje povzročajo obloge na ceveh, zaradi
katerih pride do zamašitev kanalov.
V kanal prav tako ne sodi vsebina greznic
in vsebina gnojišč, saj povzroča obremenitev in nastanek usedlin in s tem
manjšo pretočnost. Greznične gošče
so zelo koncentriran odpadek, ki poleg
dušikovih spojin lahko vsebujejo še druge
strupene in okolju nevarne snovi. Zato je
potrebno z njimi ravnati pravilno in odgovorno. Greznično goščo mora prevzeti
za to pooblaščeno podjetje (Komunala
Kranj) in jo, skladno s predpisi o ravnanju
z odpadki, predelati na centralni čistilni
napravi.
Izkoristite novo možnost
obveščanja
Prijavite se na brezplačno obveščanje po
e-pošti ali SMS sporočilih. Vabimo vas, da
na naši spletni strani www.komunalakranj.si izpolnite obrazec »Prijava na
obvestila«. Vašo prijavo nam lahko
sporočite tudi po e-pošti na naslov info@
komunala-kranj.si ali pisno na naslov
Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka
Vadnova 1, 4000 Kranj.
Sistem obveščanja nadgrajujemo z uporabo sodobnih komunikacijskih orodij.
Uporabnikom naših storitev bo v prihodnjih mesecih na voljo storitev osebnega
brezplačnega obveščanja po e-pošti ali
SMS sporočilih.
V začetni fazi vas bomo obveščali:
- o moteni oskrbi s pitno vodo v času
načrtovanih del na javnem vodovodnem
omrežju (sporočili vam bomo, kakšna dela
se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo
oz. bo oskrba s pitno vodo motena),

-o
 moteni oskrbi s pitno vodo v času
okvar na javnem vodovodnem omrežju
(sporočili vam bomo predvideni čas
odprave napake),
-o
 morebitni sanitarni neustreznosti
vode (sporočili vam bomo razlog za
neustreznost pitne vode, čas v katerem
se morajo izvajati potrebni ukrepi, kot
je na primer prekuhavanje vode, in
vam po odpravi napake poslali novo
sporočilo o preklicu neustreznosti pitne
vode).
Pravočasno in učinkovito obveščanje je
še posebej pomembno v primerih, ko je
oskrba s pitno vodo motena. Do motene
oskrbe s pitno vodo pride zaradi okvar
na javnem vodovodnem omrežju in v
času posegov na omrežju, kot so redno in
izredno vzdrževanje, obnove, prevezave
na omrežju. Z osebnim obveščanjem
po SMS sporočilih in/ali elektronskih
sporočilih zagotovimo hitro in zanesljivo
obveščanje uporabnikov, pri katerih je oskrba s pitno vodo motena. Sistem osebnega obveščanja bomo kasneje nadgradili
tudi z obveščanjem o pomembnejših
dogodkih s področja izvajanja komunalnih dejavnosti.
Tudi v Bitnjah pijemo dobro vodo
V Mestni občini Kranj Komunala Kranj
upravlja s šestimi vodovodnimi sistemi
(Kranj, Besnica, Golnik, Javornik,
Planica, Trstenik). Naša glavna skrb je
zagotoviti zadostno količino pitne vode,
ki je ustrezne kakovosti. Izraz ustrezna
kakovost pomeni, da pitna voda ne
vsebuje mikroorganizmov ter drugih
snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj
z drugimi snovmi lahko predstavljajo
nevarnost za zdravje ljudi.
Kakovost pitne vode ugotavljamo
z odvzemom vzorcev vode na različnih
mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se
transportirajo v laboratorij, kjer se
opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja.
Območje Zgornjih, Srednjih in Spodnjih
Bitenj sodi v tako imenovani vodovodni
sistem Kranj, ki skupaj oskrbuje s pitno
vodo približno 59.500 prebivalcev in ima
približno 13.680 vodovodnih priključkov.
Poleg Bitenj oskrbuje naselja Bobovek,
Breg ob Savi, Britof, Hrastje, Ilovka,
Jama, Kokrica, Kranj, Mavčiče, Meja,
Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Podreča,
Praše, Predoslje, Srakovlje, Suha pri Predosljah, Šutna in Žabnica pa deloma tudi
občine Naklo, Preddvor in Šenčur. Viri
pitne vode za vodovodni sistem Kranj so

Bašelj, Nova vas in Gorenja Sava.
V letu 2010 so bili iz naštetih naselij
za mikrobiološka preskušanja odvzeta
sto dva vzorca pitne vode. Za fizikalno
kemijska preskušanja je bilo odvzetih
enajst vzorcev pitne vode. Mikrobiološka
preskušanja so pokazala, da sta bila
dva odvzeta vzorca neustrezna. V
neustreznih vzorcih niso bile prisotne
bakterije fekalnega izvora. Izvedeno
je bilo le ponovno vzorčenje. Vsi ostali
vzorci so bili, glede na obseg opravljenih
preskušanj, ustrezni.
Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode opravlja oziroma izvaja
tudi zunanji nadzor v okviru državnega
monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je
Inštitut za varovanje zdravja, izvajalec je
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
ki skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo izvaja program monitoringa
za pitno vodo.
Za ohranjanje kakovosti vode
poskrbite tudi uporabniki, in sicer
tako, da:
redno čistite mrežice na pipah.
Vodo uporabljate na vseh pipah
v stanovanju oziroma hiši. Vsako jutro,
pred uporabo, stočite nekaj vode. Enako
naredite, ko pridete iz službe, predvsem
pa, ko se vrnete iz daljše odsotnosti,
pri novogradnjah oziroma obnovah cevi
priporočamo, da se, preden začnete
uporabljati vodo, cevi razkuži. Bodite
pozorni, ali delavci, ki obnavljajo
vodovodne cevi uporabljajo okolju in
zdravju prijazna sredstva (druga sredstva
namesto firneža).
Ne pozabimo, da na kvaliteto pitne
vode vpliva tako ravnanje z odpadki
kot ravnanje z odpadnimi vodami.
Divja odlagališča so velik potencialni
onesnaževalec podtalnice, zlivanje
odpadnih tekočin v kanalizacijo
in vodotoke prav tako povzroča
onesnaževanje pitne vode. V okolici
objektov za zajem pitne vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil v
tla ter preoravanje travinja. Pomembno
je tudi, kako pogosto in na kakšen način
greznice praznimo. Greznične gošče so
zelo koncentriran odpadek, ki poleg
dušikovih spojin lahko vsebuje še druge
strupene in okolju nevarne snovi. Če
greznične gošče od-lagamo na kmetijske
površine, tvegamo, da bodo te strupene
snovi poniknile v podtalnico in se sprale
v vodotoke in tako posredno ogrozile
vire pitne vode.

Vabljeni na čistilno akcijo!

Očistimo Bitnje

Po uspešno zaključeni lanskoletni akciji smo bili priča pobudam krajanom, da bi morala
akcija postati tradicionalna. Pa ne zato, da bi odnašali smeti za packi, ki onesnažujejo naše
in svoje okolje, pač pa zato, da spodbudimo pozitivni odnos do varovanja okolja, pravilnega
ločevanja in odlaganja odpadkov, zaradi vzgoje. Ter zaradi skupnih akcij in povezovanj ljudi,
ki so potrebne za dobro delovanje krajevnih skupnosti. V ta namen smo se predstavniki
EKO komisije, ki deluje pod okriljem KS Bitnje, povezali z MOK in taborniki, ki v Kranju
organizirajo akcijo Kranj ni več usran. Skupaj smo stopili vsa društva, ustanove in akterji, ki
delujejo v naši KS, in pripravili novo čistilno akcijo, ki bo v soboto, 2. aprila, s pričetkom
ob 9. uri v vsakem vremenu.

Dobimo se ob 9. uri na enem od zbirališč:
Zg. Bitnje - trgovina Mercator, Sr. Bitnje - trgovina Log, Sp. Bitnje - igrišče,
pri znamenju pod Joštom (tu se dobimo ob 8. uri).
Prejeli boste vreče, rokavice in vsa navodila.
Vabljeni tudi fotografi! Zanje pripravljamo Natečaj za fotografijo na temo “Očistimo
Bitnje”. Za vse udeležence pripravljamo tudi presenečenje. Zato srčno vabljeni, da se
udeležite nove akcije Očistimo Bitnje.
Naj bo naša vas zgled čistoče in urejenosti.
EKO komisija KS Bitnje

anja starega
Vabilo k akciji zbir
ne namene
papirja v dobrodel
Društvo Ekologi brez meja vabi k novi
akciji Star papir za novo upanje. V akciji
lahko vsak prebivalec Slovenije doda
svoj prispevek k boljšemu svetu.
Akcija bo potekala v mesecu aprilu.
Akciji se pridružujejo tudi otroci
vrtca Biba in se obračamo na krajane,
da sodelujete za nami. Več, kot bo
zbranega papirja, večji bo znesek, ki ga
bomo prispevali v dobrodelne namene.
Preko oglasnih vitrin KS Bitnje vas

bomo obvestili, kdaj nam bodo v vrtec
pripeljali Dinosov zabojnik, kamor
bomo odlagali star papir. Vabimo vas,
da nam takrat pomagate napolniti.
Otroci našega vrtca so se odločili, da bi
radi pomagali otrokom, ki so bolni, zato
bomo sredstva pridobljena na ta način
podarili Rdečim noskom, da popestrijo
bolnišnične dneve bolnim otrokom in
jih razveselijo v bolnišnicah.
Vsak list šteje!
Marjana Jekovec
Društvo ekologi brez meja in Dinos

Preventiva – dimniški požar
V zadnjem času ste lahko v medijih
zasledili povečano število dimniških
požarov. V izogib neljubim dogodkom
gasilci objavljamo nekaj preventivnih
navodil in opozoril:
- dimniki morajo biti čisti – omedeni,
dimovodne cevi morajo biti kovinske
ter morajo tesniti,
- kurišča moramo redno čistiti in jih
nikoli pustiti brez nadzora,
- peči ne smemo nikoli zakuriti z
vnetljivimi tekočinami,
- gorljive snovi, kot so leseni predmeti,
papir, oblačila ipd. moramo odmakniti
od kurišč najmanj 50 cm, od odprtih
kurišč, kot so kamin ali žar, pa najmanj
1 m,
- pepel shranjujemo v kovinske posode,
ki so shranjene in odmaknjene od drugih gorljivih snovi ali predmetov,
- pomanjkljivo vzdrževanje kurišč
in dimovodnih naprav predstavlja

veliko nevarnost za nastanek požara,
eksplozije, onesnaževanja okolja ali
celo zastrupitev,
- č e pride do požara, moramo zapreti
dimniška vratca in druga vratca pri
pečeh oz. štedilniku, od dimnika
moramo odstraniti vse vnetljive snovi
in po potrebi gasiti z gasilniki na prah
-p
 reprečiti moramo, da se požar ne
razširi na neposredno okolico,
DIMNIŠKIH POŽAROV NE SMEMO
GASITI Z VODO, KER SE VODA OB
PREGRETIH STENAH DIMNIKA
TAKOJ UPARI, POVEČA SVOJO
PROSTORNINO IN DIMNIK LAHKO
EKSPLODIRA.
V kolikor menite, da vam preti nevarnost oz. da se požar ni omejil, pokličite
gasilce na številko 112.
PGD Bitnje
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napovednik pomlad 2011
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

21.mar

22.mar

23.mar

24.mar

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

25.mar

26.mar

27.mar

PONEDELJEK

INFORMATOR 33

marec

KRAJEVNI PRAZNIK
18.00
Predstavitev Zbornika
Na robu pojoče ravnine
v telovadnici pri POŠ
Žabnica

KRAJEVNI PRAZNIK
10.00
Spominska slovesnost
pri spomeniku NOB na
Planici

11.apr

30.mar

31.mar

KRAJEVNI PRAZNIK
17.00
KS BITNJE IN KUD
BITNJE
PRIHOD POMLADI
v GD Bitnje

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

5.apr

6.apr

7.apr

ZDRAVO ŽIVLJENJE
17.00-20.00

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

tekma NIK BITNJE
14 kolo 1.GNL člani
ŠC Kranj-umetna trava
Bitnje-Ekspert:Britof

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

PGD Bitnje,
strokovni dnevi Borisa
Stevanoviča-Rogla

12.apr

13.apr

14.apr

15.apr

16.apr

ZDRAVO ŽIVLJENJE
17.00-20.00

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
kolesarski izlet,
Trsteniki-Babni vrt

tekma NIK BITNJE
15 kolo 1.GNL člani
ŠC Kranj-umetna trava
BitnjeEkspert:Velesovo

DU Bitnje Stražišče
planinski izlet,
Posavsko hribovjeKrvavica

1.apr

2.apr

8.apr

KS BITNJE
19.00
redna seja Sveta KS
Bitnje

9.apr

20.apr

21.apr

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

22.apr

23.apr

26.apr

20.maj

21.maj

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

tekma NIK BITNJE
20. kolo 1.GNL člani
Jesenice
Mimovrste=)Jesenice:
Bitnje-Ekspert

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KS BITNJE
19.00
redna seja Sveta KS
Bitnje

DU Žabnica
Pohod na Trdinov vrhGorjanci

DU Bitnje Stražišče
turistični izlet
Lepote koroških jezer

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00-18.00

23.maj

24.maj

25.maj

26.maj

27.maj

28.maj

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DAN SOSEDOV

tekma NIK BITNJE
21. kolo 1.GNL člani
ŠC Kranj-Umetna trava
Bitnje-Ekspert:Bohinj

DU Bitnje Stražišče
kolesarski izlet
Komenda-KamnikVolčji potok

IZLET KUD BITNJE

27.apr

28.apr

29.apr

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
kolesarski izlet,
Smlednik, grad

30.apr

2.maj

3.maj

4.maj

5.maj

6.maj

7.maj

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

tekma NIK BITNJE
18 kolo 1.GNL člani
Godešič
Kondor:Bitnje-Ekspert

1.maj

31.maj

1.jun

2.jun

3.jun

4.jun

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

tekma NIK BITNJE
22. kolo 1.GNL člani
Žiri
Alpina Žiri:BitnjeEkspert

6.jun

7.jun

8.jun

9.jun

10.jun

11.jun

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

DU Bitnje Stražišče
planinski izlet,
Kamniški vrh

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
kolesarski izlet,
Naklo-DupljePodbrezje

PGD Bitnje,
srečanje članov in
članic Gorenjske (Stara
Fužina)

DU Žabnica
čveka pohod

DU Bitnje Stražišče
balinanje,
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

DU Žabnica
piknik društva

13.jun

14.jun

15.jun

16.jun

17.jun

18.jun

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

DU Bitnje Stražišče
balinanje,
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
balinanje,
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

DU Bitnje Stražišče
piknik društva

DU Žabnica,
Livški kuk-pot miru
nad Kobaridom

KS BITNJE
19.00
redna seja Sveta KS
Bitnje
25.jun

20.jun

21.jun

22.jun

23.jun

24.jun

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

DU Bitnje Stražišče,
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
kolesarski izlet
Godešič-Slavkov dom

8.maj

PGD Bitnje,
tekmovanje (Kokrica)

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

29.maj

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

30.maj

DU Bitnje Stražišče
balinanje,
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

maj

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

PGD Bitnje,
orientacijski tek
za mlade (Kokrica)

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

24.apr

tekma NIK BITNJE
16 kolo 1.GNL člani
Lesce-Šobec
Lesce:Bitnje-Ekspert

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

tekma NIK BITNJE
17 kolo 1.GNL člani
ŠC Kranj oz. Železniki
Bitnje-Ekspert:Niko
Železniki

5.jun

12.jun

19.jun

26.jun

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)
27.jun

28.jun

29.jun

30.jun

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00”

DU Bitnje Stražišče
4-dnevni turistični izlet
Dugi otok

9.maj

10.maj

11.maj

12.maj

13.maj

14.maj

15.maj

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

DU Bitnje Stražišče
planinski izlet,
Jelovica-Vodiška
Planinca

KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KRAJEVNI PRAZNIK
17.00 otvoritev
Razstava KUD Bitnje v
POŠ Žabnica

KRAJEVNI PRAZNIK
9.00 - 19.00
Razstava KUD Bitnje v
POŠ Žabnica

KRAJEVNI PRAZNIK
9.00 - 19.00
Razstava KUD Bitnje v
POŠ Žabnica

DU Žabnica
čveka pohod

DU Bitnje Stražišče
kolesarski izlet
Bela-Preddvor-Olševek

tekma NIK BITNJE
19. kolo 1.GNL člani
ŠC Kranj-umetna trava
BitnjeEkspert:Kranjska gora

DU Žabnica
Izlet v Cerkno-ogled
Bolnice Franje

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

PGD Bitnje,
tekmovanje GZ MOK
(Brdo pri Kranju)

DU Bitnje Stražišče
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

19.maj
Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU Bitnje Stražišče
turistični izlet
Bolnica Franja, Goriška
Brda

DU Žabnica
Pohod na Sabotin-po
Staničevi poti
25.apr

22.maj

18.maj
KUD Bitnje KLEKLANJE
17.00-19.00

DU Žabnica
Humanitarna prireditev
za Barko iz Zbilj

DU Žabnica
čveka pohod
19.apr

NEDELJA

17.maj

junij

DU Bitnje Stražišče
turistični izlet
Krkavče

18.apr

SOBOTA

DU Bitnje Stražišče,
balinanje
(na nog. Igrišču v
Bitnjah)

10.apr

17.apr

PETEK

16.maj

3.apr

tekma NIK BITNJE
13 kolo 1.GNL člani
Visoko
Visoko: Bitnje-Ekspert

ČETRTEK

Termine za vse napovedane dogodke lahko preverite na:
spletni strani KS Bitnje (http://www.bitnje.si/), oglasnih deskah
KS Bitnje po Bitnjah, e-mailu: ks.bitnje@abakus.si,
telefonu KS Bitnje: 041 759-104 (delovni dnevi 16.00 - 19.00,
sobota 9.00 - 12.00).

foto: Boris Oblak

4.apr

29.mar

SREDA

DU Žabnica
16.00
kolesarjenje

april

tekma NIK BITNJE
12 kolo 1.GNL člani
ŠC Kranj-umetna trava
Bitnje-Ekspert:Hrastje
28.mar

TOREK

Bralni krožek Sorško polje

JA

DOG A

29. marca KUD Bitnje v sodelovanju
s KS Bitnje pripreja tradicionalno
prireditev Prihod pomladi.

Jesensko-zimski del smo bralci
zaključili, sedaj pa s knjigami potujemo v pomlad. Kaj vse smo v tej
sezoni že prebrali?! Veliko zanimivega,
sproščujočega, vrednega premišljevanja,
veliko besed ... ki so v nas spodbudile
pogovor. Pogovor na naših srečanjih.
Spoznali smo staro Kitajsko in
sočustvovali z ženskami, ki so jim kot
mladim deklicam povezovali noge.
O tem in še o čem pripoveduje knjiga
pisatelice Lise See: Snežna roža in
skrivnostna pahljača.
Ali se je desetletna deklica zavedala
smrti, ki jo je povzročila, in ali jo je po
prestani kazni še vedno treba obsojati, smo se spraševali, ko smo prebrali
knjigo Anne Cassidy: Iskanje J. J.
Nasmejali smo se junakinji knjige Za
vsako rešitev se najde težava, avtorice Kerstin Gier, ki ima neverjetno domišljijo.
Morda se bo kdo izmed bralcev prav
zaradi nje spustil v pisateljevanje.
Ob kitajski pojedini smo uživali, ko smo
se pogovarjali o knjigi Lepotica
s pomarančami, avtorja Jostein Gaarder.
Morda pa resnično obstaja nesmrtna
ljubezen.
Komur se je priljubil film Čokolada, bo
zagotovo rad segel po knjigi Ženska v
rdečih čevljih, avtorice Joanne Harris.

V maju Vrtec Biba prireja Večer
s folklorno skupino Biba.

Lonček živi in v njem znanje lončarja

27. marec - praznik KS Bitnje

foto: Dominik Oblak

Žabe in onesnažena voda - močvare v okolici “puškarne in cegelnice”
V sodelovanju z Društvom za zaščito
živali bomo v marcu in aprilu (odvisno
od vremena) na cesti, ki pelje iz Bitenj
mimo puškarne proti Stražišču, postavili stražo, ki bo pazila in prenašala
dvoživke, ki se selijo iz jezera čez cesto
na bližnje zelene površine. Čeprav je žab
iz leta v leto manj, smo se odločili za akcijo tudi zato, da obudimo in opozorimo,
kako pomembna so močvirja za življenje
(tudi ljudi).

V sled zatečenega stanja je stekla pobuda, da se vsa odlagališča, ki se nahajajo
v tem območju (tudi tista zakopana, ki
niso vidna), popiše in vpiše v seznam
NEVARNIH ODLAGALIŠČ, katerega
vodijo aktivisti "OČISTIMO SLOVENIJO". Za nadaljnji potek analiz, pregledov in sanacij bo potrebno veliko dobre
volje, energije, predvsem pa finančnih
sredstev, saj v tako kislo jabolko ne želi
nihče ugrizniti.

V bližnjih vodnih površinah opažamo
iz leta v leto manj živali (rib, dvoživk
in ptic) ter rastlinja, kar bi nam moralo
vzbuditi skrb, da je z vodo, ki napaja
jezera, nekaj narobe. Na pereč problem
so že leta nazaj opozorili domačini, pred
letom dni pa ribiči, ki so obnovili enega
od zapuščenih jezer in pri tem naleteli
na nemalo navoženih industrijskih in
gospodinjskih odpadkov, ki niso tako
"nedolžni".

Zaradi navedenega POZIVAMO VSE
KRAJANE, ki imajo kakršne koli informacije, kaj in kje so zakopani odpadki
v okolici, naj jih sporočijo na elektronski
naslov eko.ks.bitnje@abakus.si
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EKO KOMISIJA pri KS BITNJE

27. marca praznujejo Krajevne skupnosti
Bitnje, Žabnica in Jošt. Datum smo ohranili
kot spomin na boje v Rovtu pri Planici,
ko so junaki Selške čete pod vodstvom
komandanta Staneta Žagarja izgubili svoja
življenja v boju z nemškim okupatorjem.
Ob prazniku se bodo v našem kraju
zvrstili naslednji dogodki:
9. marca je BK Sorško polje gostil
popotnika in srčnega človeka Toma
Križnarja.
25. marca bo javna predstavitev
Zbornika Na robu pojoče ravnine..
27. marca Odbor za pripravo
spominske slovesnosti prireja
spominsko proslavo v Planici,
govornik bo župan MOK
g. Mohor Bogataj.

13. do 15. maja KUD Bitnje prireja
tradicionalno razstavo izdelkov.
Vljudno vabljeni!

Praznovanje krajevnega praznika
Krajevne skupnosti Bitnje, Jošt in
Žabnica so že leta 1953 izbrale 27.
marec za krajevni praznik. Na ta dan
leta 1942 je bila na pobočju Malega
Rovta pri Planici največja in najbolj
tragična bitka proti okupatorju v sedanji
mestni občini Kranj. Nemška nacistična
policija je z veliko premočjo obkolila in
napadla sestav Selške čete Cankarjevega
bataljona, ki se je po Dražgoški bitki
zadrževala na tem območju. Zaradi
izdaje je padlo 14 partizanov in ena
partizanka, med padlimi je bil tudi član
poveljstva slovenskih partizanov Stane
Žagar – narodni heroj.
V počastitev praznika v tem času pripravljamo krajevne skupnosti, društva
in organizacije različne aktivnosti
na kulturnem in športnem področju.

PGD Bitnje, Jošt, Stražišče in Žabnica
organizirajo gasilsko vajo v Stražišču.
V Žabnici bo predstavljen Zbornik
Žabnice, Bitenj in okoliških vasi. Osrednja prireditev v počastitev praznika
krajevne skupnosti pa bo v soboto, 26.
marca 2011, ob 10. uri pri spomeniku
NOB na Planici nad Crngrobom.
Spomin na smrt Staneta Žagarja učitelja, po katerem se imenuje tudi
OŠ v Kranju, bodo dogodek počastili
tudi na šoli. V vojašnici Kranj pa bodo
v petek, 25. marca, ob 11. uri predstavniki Mestne občine Kranj, Vojašnice
Kranj in Združenje borcev za vrednote
NOB Kranj položili venec k njegovemu
spomeniku.
Vabljeni!

Lončarsko umetniški atelje PagartART
iz Zg. Bitenj 146 a je januarja prijazno
odprl vrata skupini DU Bitnje Stražišče.
Jana in Janko Proj sta z navdušenjem
razlagala o svojem ustvarjanju in poznavanju obdelave gline. Pripovedovala sta
o izvoru majolike, o velikih izdelovalcih glinenih posod, o tem, da sta svoje
znanje pridobila iz različnih virov. Bila
sta v Nemčiji, na Češki in v Ameriki.
Spoznavala sta in raziskovala sta to
staro obrt.
Janja je zavrtela vreteno in njene
spretne roke so oblikovale vrečast vrč.

Na srečanju je bilo kot v čokoladnici,
z obveznimi svečkami in čokoladnim
pecivom.
Čeprav kremne rezine nimajo nobene
zveze z Annino poroka, avtorice Nathashe
Appanah-Mouriquand, so se nam zelo
prilegle, saj so bile več kot slastne. Spominjali pa smo se vsak svoje poroke oz.
si zamislili, kakšna bo naša.
Koliko truda je vloženega v ročno izdelavo preprog, koliko vozlov je potrebnih,
da je ena dokončana, kako pomembne
so barve, nam je razkrila knjiga pisateljice Anite Amirrezvani v svoji knjigi
Kri cvetlic. Osvetlila nam je Iran v 17.
stoletju.
Ste že slišali, da se je nekdo iz prejšnjega
desetletja pojavil v vašem življenju ali pa
se bo kdo iz vašega zdajšnjega življenja
pojavil čez 30 let? Verjetno ne. A pisateljica Audrey Niffenegen v svoji knjigi Žena
popotnika v času napeljuje na to možnost.
Morda pa bo kdo nekoč kronomotena
osebnost in bo videl svojo prihodnost ter
se bo vračal v preteklost ter begal svoje
ljubljene. No, upajmo, da ne.
Sedaj beremo naslednje knjige. Brali
bomo do konca maja, saj imamo seznam
še poln. Če vas zanima, kako ta srečanja
potekajo, se nam pridružite. Prisrčno
vabljeni!
Mateja Arhar, mentorica BK

Natančno je opisala, koliko faz obdelave
je potrebnih, da pride vrček na prodajno
polico. Janja Proj se ukvarja
z lončarstvom, izdeluje nakit, dekorativno keramiko in izdelke iz filca.
Umetnica pravi: “Glino za visoko žganje
pri visoki temperaturi sem oblikovala na
lončarskem vretenu in izdelke odela
v neoporečne glazure.”
Janja in Janko, hvala vama za gostoljubje!
Martina Hafnar,
DU Bitnje Stražišče

Utrinki s pravljičnih uric
Sezona pravljic je v teku, pravzaprav se
bo kmalu končala. Do konca aprila se
bomo družili še dvakrat, se sproščali ob
pravljičnih junakih, uživali v ustvarjanju
in smehu.
Letošnje pravljične urice so bile
raznovrstne. Poslušali smo pester izbor
pravljic, ustvarili tematske izdelke
in se celo igrali. Navdušena sem nad
soudeležbo staršev, babic in malce
starejših otrok. Rada bi pozdravila nove
člane z očki in jih vabim tudi v prihodnje. Več nas je, bolj veselo je! Trenutno
obiskuje urice od 10 do 12 otrok plus
»spremstvo«, ki je dobrodošla pomoč pri
ustvarjanju.
Ustvarjanje je vedno zabavno, otroci
imajo neverjetne ideje, skrivajo
neizmerno ustvarjalnost in svoj izdelek
s ponosom odnesejo domov. Sama jim
pripravim okviren izdelek, jim ponudim
material in nastaja razkošje izdelkov.
Fotografirala sem ene boljših izdelkov,
ki so nastajali ob pravljici z naslovom
Hlodko. Hlodko je sicer živo bitje, a
mimoidoči ljudje so ga hoteli uporabiti
za vse drugo. Še dobro, da se je vse
srečno končalo! Otroci so svoje hlodke
skrbno izdelali, jih oblekli, jim nadeli
čepico ... Prepričajte se sami.
Mogoče bi se ustavila ob pravljici, ki jo
je vodila hčerka Žana Kepic, ki je bila
zaradi mojih neodložljivih obveznosti
potisnjena v izvedbo. Svojo izkušnjo pripoveduje takole: »Doma sem se temeljito pripravila na pravljico Žaba je žaba in
pripravila ustrezne rekvizite. Moja prva
pravljična urica in se je že zataknilo! Ko
prispem v pravljično sobo, ugotovim,
da je knjiga ostala doma. SUPER!!! Kaj
pa zdaj? V roki ene izmed deklic opazim
primerno knjigo za pravljično urico z
naslovom Povej mi, kako je, če si velik!
Presenetljivo! V knjigi so nastopali
podobni liki, kot sem jih pripravila za
prvotno pravljico. Sem imela pa srečo!
Otroci so jo radi poslušali. Poskušala
sem posnemati mami in se mi zdi, da
sem povzela kar nekaj njenih filozofskih
izkušenj! Bravo jaz! Še nekaj, nismo
ostali le pri pravljici, kajti lotili smo se
ustvarjanja pustnih ropotulj.«
Tako! Dobro je, da se v podobnih
aktivnostih preizkusijo mladi, na katerih svet stoji. Naj se zgodi še kakšna
podobna priložnost.
Se dobimo na pravljici!
Mojca Kepic
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Pogovor s Tomom Križnarjem

Tomo Križnar je človek
z neizmerno energijo,
neuklonljivim duhom in
svetovni popotnik, ki je na
kolesu spoznaval svet in
drugačne kulture. Svojo
vitalno energijo je usmeril
v boj za preživetje zatiranih
prvobitnih ljudstev v Sudanu.
Njegove knjige so v knjižnici
med najbolj »oguljenimi«,
težko boste našli tako, ki nima
nadomestnih platnic.

svoje mesto. Če odrežemo en prst,
nekaj manjka. Izginjanje domorodnih
oz. indigenih ljudstev pomeni isto
kot zmanjševanje števila prstov na
roki. Civilizirani imamo pragmatične
cilje, domorodnim ljudem pa gre le
za osnovno preživetje, kako do vode,
do dobre želje, do preživetja njihovih
otrok. Preden so se začele podnebne
spremembe in pred odkritjem nafte
v južnem Sudanu so afriški poljedelci
in arabska nomadska ljudstva živela
v sožitju in medsebojnem dogovoru
o uporabi naravnih virov. Otroci so
imeli svoje kamele, pogosto so jih
hodili napajat k vodnim virom in bili

tudi Evropejci v zgodovini nismo bili
dosti boljši in nismo niti danes.
V Sudanu in drugje je Tomo prepoznaval mehanizme, ki ustvarjajo nestrpnost. Svoje poslanstvo vidi v tem,
da se trudi povedati, česa se je naučil.
To je, da se vojne ustvarjajo na strahu
in umišljenih predsodkih do drugih.
Še je čas, da stopimo skupaj in ne podpiramo gospodarjev vojn. »V prihodnost ne vodi samo ena pot. Rešitev ni
vojaška sila in hegemonija ene kulture,
ampak skupno skrbništvo tako naših
otrok, kot tudi naravnih virov in izrab
človeških potencialov in kapacitet.«
Skupaj s humanitarnim koordinatorjem Suleimanom Jamousem in
Klemenom Miheličem ogroženim
ženskam in otrokom dostavlja kamere
in računalnike, da preko satelitskih
povezav sporočajo, kaj se jim dogaja.
Mini kamere imajo večjo moč varovanja pred nasiljem kot vojaki Afriške
unije, pravijo. Kjer se je razvedelo, da
so te kamere, ni več poročil o posilstvih in drugem nasilju, saj se napadalci
bojijo, da bodo posneti.
Na koncu smo se pogovarjali o tem,
kaj lahko storimo mi, posamezniki.
Tomo pravi, da je pomembno, da smo
informirani o tem, kaj se dogaja in da
nam ni vseeno. Prispevamo lahko denar in druga sredstva za človekoljubno
delo ter se zavzemamo za mir in
spoštovanje vseh ljudi različnih kultur.

Zadnja knjiga, ki jo je izdal, ima naslov
Nafta in voda in govori o njegovem
prizadevanju za pomoč ogroženim
ljudstvom v Sudanu od leta 2000
naprej.
V sredo, 9. marca zvečer, smo v kletnem prostoru Gasilskega doma Bitnje
poslušali predavanje Toma Križnarja
o domorodnih ljudstvih Sudana, ker
pa je bilo vzdušje zelo sproščeno, smo
mnogi poslušalci sodelovali s svojimi
vprašanji in razmišljanji. Tomova predanost in ljubezen do teh ljudi sta pri
poslušalcih vzbudila veliko zanimanje
za njihov način življenja, ki v nasprotju z našo civilizacijo ohranja sožitje
z naravo in medsebojno solidarnost.
Zaradi globalnih interesov po nafti in
lokalnih interesov po vodi je njihovo
preživetje ogroženo.
Tomo je na svojih potovanjih s kolesom okrog sveta spoznal, da so vse
različne kulture sveta kot prsti na
roki. Vsak je drugačen in vsak ima
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sami z njimi več dni. Afriški pastirji in
poljedelci so ključ za prilagajanje na
podnebne spremembe v tem okolju, a
njihova vednost ne pride do izraza, saj
so odrinjeni na rob.
Ob posnetkih smo poslušali o ljudstvu, ki ga je Tomo našel na meji
med severnim in južnim Sudanom,
o katerih je zapisal: »Žametne dlani,
ki so se dotikale mojih brez stiska.
Nekaj kot nežen veter. Nekaj kot
list svilene pahljače. Nobenih medvedjih šap, samo rahel, nežen dotik.
Deklice najbolj, seveda. Ampak tudi
stari ati. Otroci. Dedci. Vsi po vrsti ...
Gola telesa, gole pameti ... gola srca
... gole duše.« Zavedajo se sveta, ki
jih ogroža. Menijo, da je svet skoraj
popoln, divjina, živali, človekovo telo
so lepi, a človek je tu zato, da doda
še nekaj lepšega. Zato okrasijo svoje
telo na način, ki je zelo boleč. Vsakdo
ima na telesu simbole, ki natančno
označujejo, kateremu plemenu pripadajo. Arabci jih imajo za divjake, pa

Romana Čemažar

Študijski krožek Retorika

Študijski krožek Zdravo življenje

Februarja smo sklenili drugi del
študijskega krožka. Tokrat smo srečanja
namenili izpopolnjevanju komunikacije,
spoznavanju sogovornikov, uporabo kretenj in mimike ... Krožek smo zaključili
z individualnimi nastopi udeležencev
in okroglo mizo na temo Nekoga moraš
imeti rad, kjer smo dokazali, da znamo
svoja mnenja argumentirano zagovarjati
kot tudi prisluhniti sogovornikovim
dokazom.
Ob zaključku tečaja smo si bili vsi
enotni, da smo osvojili nova znanja
nastopanja in komuniciranja. Spoznali
smo nekaj pravil, ki so pomembna pri
pogajanjih. Predvsem pa naredili velik
korak pri krepitvi samozavesti in dvigu
samopodobe.
Vse našteto je v nas prebudila in spravila
na plano naša predavateljica ga. Mirjana Debelak, ki je obljubila, da se naša
srečanja niso končala in da se bo jeseni
z velikim veseljem vrnila v našo vas.

Februarja in marca smo se srečevali
v Študijskem krožku Zdravo življenje.
Vsak torek smo se zbrali v GD Bitnje in
obravnavali različne teme, ki so podlaga
za zdrav način življenja.
Pogovarjali smo se o zdravi pridelavi
vrtnin in sadja, o pripravi tal in varovanju pred škodljivci. Obudili smo nekaj
domačih receptov za dobro domačo
hrano. Pregledali smo nekaj literature
na temo zdravilnih zelišč in si privoščili
skodelico dobrega domačega čaja. Pavla
in Franci sta nam prikazala, kako sama
meljeta svoje žito in pripravita moko za
domač kruh, ki smo ga tudi okusili. Tatjana je predstavila kalilnik in ponudila
skutni namaz s kalčki. Marjana nam je
pripravila pripravek iz ognjiča.
Imeli smo tudi nekaj predavanj. Devetnajst slušateljev nas je poslušalo, ko
nam je Vlasta iz CTRP podala iztočnico,
kako pomembno je, da gojimo zdrav
duhovni odnos do sebe in do svoje
okolice, iz katere se je razvila debata.
Iztok iz podjetja EM tehnologija nam
je predaval o uporabi mikroorganizmov

Tatjana Muraja Oblak

v gospodinjstvu in predvsem njihovo
uporabo pri kompostiranju. Monika iz
društva Ajda Gorenjska nam je predstavila kar dva predavanja: preproste in
poceni recepte za domača čistila, praške,
mila ter drugo predavanje o biodinamiki, katero vedno bolj uporabljamo
vrtičkarji in kmetovalci pri pridelavi
zdrave hrane.
Vsak torek smo si bili enotni, da smo se
že veliko naučili, vendar pa da je znanja
na tem področju še veliko. Zato so ideje
za prihodnja srečanja kar deževale. Ob
vsakem srečanju smo zbrali recepte,
navodila, nasvete, ki smo jih pridno
beležili na spletno stran KS Bitnje, kjer
si lahko ogledate, kaj vse smo zbrali.
Že med samim krožkom smo se dogovorili, da se bomo tudi po zaključku
še srečevali, in sicer v novem krožku
Zdravilna zelišča. Če bo volja prava in
navdušenje še vedno prisotno, bomo
jeseni pripravili nov ŠK, v katerega ste
vabljeni vsi, ki vas zanima zdrav način
življenja in druženje z veselimi ljudmi.
Tatjana Muraja Oblak,
mentorica ŠK

Evropski dan sosedov
Povabite svoje sosede!
Ljudje smo vedno bolj odmaknjeni in
zaprti v svoje »zlate« kletke. Kaj nismo
človeška bitja na svetu, poleg tega, da
delamo in ustvarjamo ter nadaljujemo
našo najvišje razvito raso, tudi zato, da
se družimo, si pomagamo, sodelujemo.
Že tako je dovolj gorja na svetu, zakaj
si življenja ne bi polepšali z dobro voljo,
nasmehi in sosedsko pomočjo. Kje lahko
dobimo boljše varuhe, pomočnike, zaveznike, zaupnike ... kot v sosedih.
Da bi te ideje uresničili, si vzemimo čas
vsaj v petek, 27. maja, ko bomo sosedje
po vsej Evropi praznovali Evropski dan
sosedov.
Bodite vi prvi in naredite prvi korak!
Povabite vaše sosede na pijačo in prigrizek in naredite konec anonimnosti
ter odmaknjenosti. Mogoče s povabilom
poravnate tudi kakšen spor, ki je bil
prisoten v zgodovini sosedskih odnosov
in ponovno navežete stike.
Naj bo letošnji petek, 27. maj,
Evropski dan sosedov, praznik od
ljudi za ljudi, od soseda za soseda.
Naj bo začetek novih sosedskih vezi
in prijateljstev!
Tatjana Muraja Oblak
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Ustvarjalne delavnice

Zbornik Na robu pojoče ravnine

ke
novič

Zaključen je še en krožek, ki je uspeval
pod okriljem KUD Bitnje - ŠK Ustvarjalne delavnice. Ustvarjalke smo
se srečevale ob torkih in izdelovale posvetile smo se izdelovanju nakita in
mozaika.
Lotile smo se nakita iz fimo mase, na vrvico smo nasnule še steklene in plastične
koralde in nastale so krasne ogrlice. Z
njimi se bomo lahko okitile v vseh letnih
časih, z malo domišljije se podajo tako na
zimska kot tudi poletna oblačila.
Na zadnjih srečanjih pa smo ustvarjale
mozaik. Izdelale smo škatlice za nakit,
podstavke za vročo posodo in okrasile
lonce za cvetlice. Izdelale smo uporabne
stvari, ki nam lepšajo naše domove.
Izdelke, ki smo jih naredile na Ustvarjalnih delavnicah, bomo predstavile
tudi na naši razstavi v maju. Potem pa
bodo služili svojemu namenu - nekaj jih
bomo obdržale zase, nekaj pa jih bomo
poklonile našim najbližnjim.

Obuditev RK Bitnje in predavanje
10. 2. 2011 je Območno združenje
Rdečega križa Kranj v prostorih vrtca
Biba organiziralo predavanje Prva
pomoč domačim. Predavateljica OZ RK
Kranj ga. Ana Koritnik je udeležencem
predavanja predstavila, kako nudimo
pomoč domačim. Ob praktičnem prikazu smo osvestili, kako ravnati z osebo
ob izgubi zavesti, kako pomagati pri
opeklinah, zadušitvah ...
Predvanja se je udeležilo precej ljudi.
Pridobili smo si nova znanja in z zanimanjem sledili prikazu, za katerega
upamo, da ga nam na svojih najbližjih
ne bo treba uporabiti.

Mateja Arhar, mentorica ŠK
Dramska skupima Mavrica na bowlingu

Zanimiv, pester, nor in hkrati vesel
december 2010 ni dopuščal možnosti
za izkoristek presenečenja Dedka
Mraza. Nič ne de! Za prijetno druženje
smo poskrbeli januarja, ki je po naravi
dolgočasen zimski mesec. Darilo Dedka
Mraza ni bilo ravno skromno – ogledali
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smo si risani film Samova pustolovščina
in športno nadaljevali z nič manj zabavnim bowlingom.
Da malo osvežimo spomin: Mavrica je
decembra najmlajšim zaigrala igrico
Muca Copatarica. Sliši se enostavno,
a potrebne so bile resne in zoprne vaje,

učenje besedila in nenazadnje vživljanje
v vlogo na odru. A nazadnje so si rekli:
»Prav luštno smo se imeli!«
Aha, pri kinu in bowlingu smo ostali.
Kino? Nobenih posebnosti, prijetna
zgodba o ževlaku Samu, ki se je trudil
potovati po svetu. Nič kaj utrujajoče torej. Bowling? Velik zagon ob začetku in
želja po zmagi je bila očitna. Po starosti
so se razdelili v dve skupini. Samozavest
je bila globoko zakoreninjena in nekateri so bili prepričani, da zlahka zmorejo
brez ograje. To pač ni to! Ko sem jih
prikrito opazovala, se mi je dozdevalo,
da je več krogel pristalo v stranskem
kanalu kot med keglji. Večkrat so se s
ta glavnim pogajali o namestitvi ograje,
kajti rezultati so slabo kazali. A glavni se
je odločil, da ograje ne bo več programiral. Zdaj se pa slikajmo!
Skratka, preživeli smo nepozabno
druženje in želimo si, da nas bo Dedek Mraz presenetil tudi naslednje
leto. Zato sledi nova zgodba, učenje,
vživljanje v vloge, vaje? Si tega res
želimo? JAAAAAAAAAAA. Mavrica
pravi JAAAAA, če nas bo povabil Dedek
Mraz je pa drugo vprašanje :)!
Mavrični pozdrav!
Mojca Kepic

V Bitnjah nimamo organizacije RK. Na
tem srečanju pa se je ob predstavitvi organizacije RK Kranj in njeni vlogi, ki nam jo
je osvetlil predsednik g. Gantar, priglasilo
kar šest ljudi, ki so pripravljeni sodelovati
v organizaciji RK v našem kraju.
V naslednjih dneh bo ustanovni odbor
potrjen ter vas sprotno seznanjal o delu
in nalogah.
Marjana Jekovec

V marcu bo izšel Zbornik vasi Žabnica,
Bitnje, Šutna, Dorfarje in Forme.
Zamisel o izdaji zbornika se je porodila
davnega leta 1970 kmečki gospodinji
Antoniji Šifrer - Gregorčevi mami
iz Žabnice. Škofja Loka se je takrat
pripravljala na praznovanje svoje
1000-letnice. V te priprave se je dejavno
vključila tudi Antonija. Poleg dela na
kmetiji se je ljubiteljsko ukvarjala tudi
s krajevno zgodovino in rodoslovjem.
Za to svojo dejavnost je pridobila več
sodelavk. V naslednjih letih, pa vse do
njene smrti leta 1985, so z marljivim
delom zbrale veliko zgodovinskega
gradiva in rodoslovnih podatkov o
naših krajih in ljudeh. Žal pa je to delo po
Antonijini smrti zastalo. Zajeten kup tega
gradiva je potem prevzel njen sin Janez
Šifrer, ki je več kot 20 let razmišljal in se
posvetoval s kolegi o tem, kako uresničiti
materino zamisel o izdaji zbornika. Šele
avgusta 2009 je prišlo do uresničitve, ko se
je prvič sestal 8-članski uredniški odbor,
ki se od takrat redno sestaja vsak mesec.
Glavni urednik je postal Franc Podnar,
zgodovinar in upokojeni ravnatelj Loškega
muzeja. Uredniški odbor je poskrbel, da
so bili obstoječemu arhivskemu gradivu
dodani še številni novi prispevki znanih
strokovnjakov in ljubiteljskih zapisovalcev
krajevne zgodovine.
Naslov zbornika bo Na robu pojoče
ravnine Zbornik vasi Žabnice, Bitenj,
Šutne, Dorfarjev in Form. Naslov je
povzet po verzu iz pesmi Orači, tragično

V spomin

ZMAGO COF - “Zmagc”
Nekateri ostajamo, drugih ni več,
eni odidejo mnogo prezgodaj. Od
štirinajstih ustanoviteljev kluba ste
štirje že odšli. Za vsakim ostane praznina. A čas celi rane.
Poznal sem te štirideset let. Bil si zagrizen, trmast, vedno si hotel doseči cilj
in ga tudi si. Včasih tudi na svoj način.
Šel si preko ovir, vendar na cilju smo
se vedno dobili. Razdajal si se družini,
službi, športu in prijateljem v klubu.
V njem si bil aktiven od vsega začetka.
Od nas si se poslovil v 55. letu, mnogo
prezgodaj.
Pospremili smo te mnogi. Vsi, s katerimi
si v življenju skupaj ustvarjal, smo te
spoštovali. Na igrišču in izven njega si bil

borec, a preko zadnje ovire ti ni uspelo. Žal.
”Zmagc”, pogrešamo te.
Počivaj v miru!
Hvala ti!
V imenu nogometa in ostalih športov
Slavc Pavlič

preminulega žabniškega rojaka, pesnika in
pisatelja Toneta Šifrerja. Zbornik bo imel
okrog 400 strani, popestrilo pa ga bo več
kot 230 fotografij. Vsebina bo razdeljena
na tematsko ločena poglavja:
-G
 eografske značilnosti obravnavanih
vasi: lega, geološki sestav, podnebje,
vodovje, rastje, živalstvo, prebivalstvo,
noše, prehrana, šege, običaji, vaški
posebneži ...
-Z
 godovina teh krajev od rimske dobe
skozi 1. in 2. svetovno vojno ter povojne
politične in gospodarske spremembe.
-G
 ospodarske dejavnosti: kmetijstvo,
obrt, trgovina in gostinstvo.
-P
 rometna urejenost: poti in ceste ter
železnica.
- Cena zbornika bo 25 EUR. Javna
predstavitev
Zbornika, na kateri boste lahko izvod
tudi kupili, bo v petek, 25. marca, ob
18. uri, v novi telovadnici podružnične
osnovne šole v Žabnici.
Lojze Zavrl,
član uredniškega odbora Zbornika
Novo vodstvo v NK Bitnje
V januarju 2011 so člani Nogometnega
kluba Bitnje izvolili novo vodstvo kluba
v naslednji sestavi:
- Damjan Kern (predsednik),
- Goran Bambič (podpredsednik),
- Bojan Vilfan (blagajnik),
- Janez Stanonik (tajnik),
- in 5 članov upravnega odbora.
Dela smo se lotili z veliko vnemo, saj
smo izvedli že 4 seje. Na ustanovni seji
smo dodelili zadolžitve vsem članom
UO, prav tako tudi članom NO. Zadovoljni smo, da je udeležba na sejah
vedno velika, se pa zavedamo, da naše
delo ne bo lahko. V začetku bomo
največjo pozornost posvetili pridobivanju novih sponzorjev in donatorjev,
saj so za izvedbo tekmovalne sezone
potrebna kar velika finančna sredstva.
V letošnjem letu bomo preuredili tudi
celostno podobo kluba, v ta namen smo
na javnem natečaju pred časom že izbrali grb kluba. V prihodnje bomo veliko
pozornost posvetili tudi delu z mladimi.
Nov UO se zahvaljuje prejšnjemu vodstvu za dobro opravljeno delo v njihovem mandatu. Še posebej smo veseli,
da bodo v prihodnje naše ekipe lahko
igrale na novem igrišču.
UO NK Bitnje
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Krajevni praznik
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Iskrene čestitke ob 1. maju prazniku dela!
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Cankarjevega bataljona
ob 69–letnici preboja Selške čete
nov
minu na petnajst padlih partiza
iz sovražnikovega obroča in spo

Vljudno vabljeni!

ob 17. uri

Krajanke in krajani,
pridružite se nam pri akc
iji, ki bo

v soboto, 2. aprila,
od 9. ure dalje!

Zbrali se bomo v:
Zg. Bitnjah pri trgovini
Mercator,
Sr. Bitnjah pri trgovini Lo
g,
Sp. Bitnjah na igrišču,
pri znamenju pod Jošto
m
(ob 8. uri).

Razstava KUD Bitnje
Udeleženci krož
kov, ki delujejo
pod okriljem K
vabimo na pom
UD Bitnje,
ladansko razsta
vo krožkov KU
D Bitnje,
ki bo v POŠ Žab
nica

od 13. do 15. maja

2011.

Predstavili se bo
do naslednji št
ŠK Krpanka, ŠK
udijski krožki:
Ustvarjalne dela
vnice, ŠK Zdravo
krožek Sorško po
življenje, Bralni
lje. Veliko lepih
izdelkov pa bodo
ra
zstavile tudi
članice klekljars
kega krožka.
Otvoritev razs
tave bo v petek
, 13. maja, ob
17. uri.
Vljudno vablje
ni!

