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Projekti 2012 v KS Bitnje
Dedek Mraz v Bitnja h

| Neuradno glasilo KS

Bitnje

DA
BESEDNIŠT VA
URE

KAZA

LO

Drage krajanke, spoštovani krajani!
V poplavi vseh voščilnic, ki jih pobirate z vašega
poštnega nabiralnika, ste danes naleteli tudi na novo
številko Informatorja, že 36. po vrsti. Kaj vse se
skriva v njej, si lahko nadrobno preberete v kazalu,
potem pa se zakadite na vse strani našega glasila.
Da se v Bitnjah dogaja, že veste, saj vas o tem
obveščamo v vsaki šteliki glasila na sredinskih dveh
straneh. In tudi tokrat je tako, napovednik smo naredili spet za tri prihajajoče mesece.

Svet KS obvešča
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Preberite si, kaj vse je v planu dela SKS Bitnje. Precej
člankov govori o delu društev in organizacij, ki delujejo v Bitnjah. Akterji vabijo v svoje vrste. Pridružite
se jim.
Pa naj vas spet povabim k sodelovanju izdaje našega
glasila. Informator lahko izhaja zgolj s prostovoljnimi
prispevki naših sponzorjev. Tega denarja pa nam
zmanjkuje, zato naprošam vse, ki jim ni vseeno za
naše Bitnje, da pomagajo pri izidu. Vsak evro pomeni
bliže k izidu nove številke. Ali bo 37. izšla spomladi,
je odvisno od tega, ali bomo nabrali dovolj denarja
za pokritje zgolj materialnih stroškov. Kajti vsi mi, ki
delamo v Informator teamu, delamo prostovljno, naše
plačilo so zadovljni bralci.
Naj vam ob iztekajočem letu v imenu uredništva
zaželim veliko zdravja, bodite veseli in srečni ter si
privoščite trenutke zase. Srečno 2012 in se beremo
spet v 37. številki Informatorja.

Napovednik
januar, februar, marec / 8, 9
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ŠK dramski krožek / 13
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Župnijska Karitas Kranj Šmartin / 15
Zbornik “Na robu pojoče ravnine” / 15

Mateja Arhar,
urednica
uredništvo: Mateja Arhar, Mirjana
Jurjevec, Tatjana Muraja Oblak
tehnična urednica: Danaja Oblak
oblikovanje: Lubenica.si
tisk: Tiskarna Peg
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Srečno 2012!
KS Bitnje ter društva
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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:
Člani sveta KS Bitnje
- Boris Oblak, predsednik
- Branko Mesec, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Mateja Arhar, član
- Irena Dolenc, član
- Teja Demšar, član
- Janez Stanonik, član
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.
Pripombe, predloge, probleme, vprašanja
krajanov sprejemamo le v pisni obliki na
enega od naslovov KS Bitnje:
- ks.bitnje@abakus.si ,
- KS Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209
Žabnica,
- nabiralnik KS Bitnje na gasilskem
domu Bitnje (zraven PTT nabiralnika).
Za krajše informacije smo dosegljivi na
telefonsko številko:
- 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.

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

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

Vzdrževanje cest, MOK
Aleksandar Delić
tel.: (04)237-31-39
e-mail: aleksandar.delic@kranj.si

Avtobusna postajališča, MOK
Bojan Leskovar
tel.: (04)237-31-41
gsm.: 041 692-842
e-mail: bojan.leskovar@kranj.si

Vzdrževanje cest, Komunala
(vodja enote)
Primož Bajželj
tel.: (04)281-13-51
gsm.: 051 351-852
e-mail: pbajzelj@komunala-kranj.si
Mestna inšpekcija, MOK
Slavko Savič
tel.: (04)237-32-10
e-mail: slavko.savic@kranj.si

Javna razsvetljava, Vigred
Koncesionar

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.

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.
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Prihajajoči projekti v KS Bitnje
1 LAS Gorenjska košarica
Odkrijmo bisere našega podeželja (projektna dokumentacija za poti prijateljstva
– 1. povezovalna pot med krajevnimi
skupnostmi Gorice – Tenetiše – Golnik, 2.
povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica v višini
20.000 EUR)
1.1 Stanje projekta
Prvi projekt se nahaja v fazi izbire skupnega izvajalca vključenih občin, preostali trije
projekti pa so v fazi podpisovanja pogodb
o partnerstvu, čemur sledi skupno javno
naročilo, izbira izvajalca in izvedba.
2 Domovi KS
Sredstva so namenjena tudi pridobitvi
dokumentacije (posnetek stanja poslovnih
prostorov KS in domov, predlogi rešitev
obnov, novogradnje ... za vse domove KS
na območju MOK; KS Besnica, KS Bitnje,
KS Čirče, KS Golnik, KS Goice, KS Kokrica,
KS Predoslje - gradnja prizidka (že načrti),
KS Primskovo, KS Podblica, KS Struževo,
KS Mavčiče, KS Primskovo, KS Orehek
Drulovka - zagotovitev osnovnih prostorov za delovanje).
2.1 Stanje projekta
Popisi del bodo predvidoma pridobljeni do
konca meseca januarja 2012.
3 R1/210 Jezersko - Škofja Loka
120.000 €
3.1 Namen in cilj
Sredstva so namenjena izgradnji oz. ureditvi prehoda za pešce v naselju Bitnje na
regionalni cesti R1/210. Gre za izgradnjo
pločnika v dolžini 130 m, javne razsvetljave in postavitev ustrezne prometne
signalizacije.
3.2 Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija PZI.
4 Javna razsvetljava
Postavitev dveh svetilk na otroškem
igrišču v Spodnjih Bitnjah.
5 Komunalna infrastruktura Gorki II.
faza 4.140.810 €
5.1 Namen in cilj
V sklopu NRP 40600172 Komunalna
infrastruktura Gorki II. faza je predvidena
izgradnja vodovodnega omrežja, meteorne
kanalizacije in javne razsvetljave. Pogoj za
izgradnjo navedenega je uspešno udobre| 4 | informator36 | gruden 2011

na vloga GORKI II. faza, katero so skupaj
Mestna občina Kranj z občinama Naklo in
Šencur vložile na Ministrstvo za okolje in
prostor z namenom pridobitve kohezijskih sredstev EU. V kolikor bo navedeni
pogoj izpolnjen, namerava Mestna občina
Kranj na območju slednje urediti tudi meteorno kanalizacijo, vodovodno omrežje in
javno razsvetljavo. Sredstva so namenjena
pridobitvi projektne dokumentacije PGD
in PZI, kjer je to še potrebno (Nadgradnja CCN Kranj, Kokrica, Bitnje-ŠutnaŽabnica in aglomeracijo Kranj). V sklopu
tega NRP-ja je predvidena opremljenost
s komunalno infrastrukturo naslednjih
aglomeracij, in sicer Bitnje-Šutna-Žabnica,
Kokrica in aglomeracijo Kranj (Kokrški
log, Kokrški breg, Huje, Partizansko
cesto, Zlato polje-Sever in Cesto 1. maja,
Tatjano Odrovo, Skalico). Sredstva so
predvidena za gradnjo, nadzor, investicijski inženiring, projektno dokumentacijo
in drugo potrebno dokumentacijo. Prav
tako smo predvideli sredstva za pridobitev
zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer je to potrebno še izvesti v skladu
s projektno dokumentacijo.
5.2 Stanje projekta
V okviru NRP 40600172 je bila izdelana
projektna dokumentacija PGD in oddana na UE Kranj za pridobitev gradbenega dovoljenja za naslednje podprojekte: Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrški log,
Kokrški breg, Partizansko cesto, Huje in
Zlato polje Sever. Za podprojekt Cesta
1. maja, Tatjane Odrove in Skalica je že
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za podprojekt Kokrica se izdeluje PGD dokumentacija. Za podprojekt Nadgradnje CCN
Kranj je izdelana novelacija IDP in je v fazi
zaključka razpis za izdelovalca PGD in PZI
dokumentacije.
6 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda v porečju zg. Save in na obm.
Kranjskega in Sorškega polja-2.f
3.813.403 €
6.1 Namen in cilj
V sklopu NRP 40600173 GORKI II.
faza namerava Mestna občina Kranj ob
pogoju uspešno odobrene odločbe s strani
Ministrstva za okolje in prostor z sredstvi
kohezijskega sklada EU zgraditi fekalno
omrežje v aglomeracijah Bitnje-ŠutnaŽabnica, Kokrica in aglomeraciji Kranj
(Kokrški log, Kokrški breg, Huje, Partizansko cesto, Zlato polje-Sever in Cesto 1.
maja, Tatjano Odrovo, Skalico). Prav tako
želi izvesti Nadgradnjo Centralne čistilne
naprave Kranj. V kolikor bo izpolnjen
zgornji pogoj, bo Mestna občina Kranj

začela z izgradnjo fekalne kanalizacije v
proračunskem letu 2012. Sredstva smo
predvideli za gradnjo, nadzor, investicijski
inženiring in za obveščanje javnosti.
6.2 Stanje projekta
Za omenjeni projekt je bila v mesecu juniju 2011 na Ministrstvo za okolje in prostor oddana vloga z naslovom Odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v
porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2. faza. V okviru
NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bila izdelana projektna
dokumentacija PGD in oddana na UE
Kranj za pridobitev gradbenega dovoljenja
za naslednje podprojekte: Bitnje-ŠutnaŽabnica, Kokrški log, Kokrški breg, Partizansko cesto, Huje in Zlato polje Sever. Za
podprojekt Cesta 1. maja, Tatjane Odrove
in Skalica je že pridobljeno gradbeno
dovoljenje. Za podprojekt Kokrica se
izdeluje PGD dokumentacija. Za podprojekt Nadgradnje CCN Kranj je izdelana
novelacija IDP in je v fazi zaključka razpis
za izdelovalca PGD in PZI dokumentacije.
7 Pokopališča
Preostala sredstva so namenjena tudi
izdelavi dokumentacije za pokopališca
v KS Bitnje, KS Mavčiče, KS Kokrica, KS
Trstenik, KS Žabnica.
7.1 Stanje projekta
Izvaja se popis del.
8 Zelene površine
KS Bitnje - podloga za igrala, ureditev peskovnika na otroškem igrišču v Spodnjih
Bitnjah.
8.1 Stanje projekta
V teku je popis del.
9 Drugi športni objekti
Sredstva so namenjena obnovi, novogradnji in vzdrževanju športnih površin in
objektov, in sicer:
KS Bitnje - ureditev igrišča na mivki na
otroškem igrišču v Spodnjih Bitnjah
9.1 Stanje projekta
Popisi bodo predvidoma pridobljeni v
januarju 2012.
(vir: Proračun MOK za leto 2012 - 2.
obravnava - obrazložitve).
Boris Oblak, predsednik KS Bitnje

Nadaljevanje urejanja struge potoka Žabnica
V letošnjem letu nadaljujemo z urejanjem struge potoka Žabnica. Ocenjena vrednost investicije je 120.000 EUR.

Pesem
Praznik
Življenje je praznik,
če rad ga imaš,
če nanj si pripravljen
in zanj se razdaš.

Vabilo NK

20.
Vse člane NK Bitnje vabimo na redno Skupščino NK Bitnje, ki bo v petek,
januarja 2012, ob 19. uri v prostorih KS Bitnje v gasilskem domu.
Obvestilo z dnevnim redom bo objavljeno v začetku januarja 2012 na domači
in na
strani NK Bitnje na naslovu http://nk.bitnje.si/, na strani KS Bitnje
oglasnih deskah po vasi.
UO NK Bitnje

Praznik
v življenju je vsak dan,
ki z delom,
uspehi je posejan.
To dan je za praznovanje,
za čestitke,
obdarovanje
in za druženje ljudi,
ki prijateljstvo
jih dolga leta vkup drži.
- Marija Breda Konjar -
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Ločujem, ker želim živeti v čistem in zdravem okolju in ker enako želim
tudi svojim otrokom. Zato:

Še ne ločujete odpadkov?
Odpadki nastajajo povsod in pri vsem,
kar počnemo. Temu se žal ni moč popolnoma izogniti, lahko pa vplivamo na to,
kje bodo naši odpadki končali. Vsak od
nas lahko z odgovornim ravnanjem z
odpadki prepreči onesnaževanje okolja,
ki ga povzročajo nepravilno odloženi
odpadki.
Veliko odpadkov se lahko predela ob
pogoju, da so ti pravilno ločeni že na
izvoru nastanka.
Ločevanje odpadkov je zelo preprosto.
Vsi imamo možnost, da večino odpadkov
ločujemo že doma. Vsako gospodinjstvo
ima lahko zabojnik za odpadno embalažo
in še zabojnik za biološke odpadke.
Če še ne ločujete odpadkov, to čim prej
storite. Ločevanje ne zahteva veliko
truda in časa, le malo dobre volje.
Plastenka v zabojniku za odpadno
embalažo prinese veliko koristi, medtem
ko plastenka v zabojniku za mešane odpadke ali celo v naravi, veliko slabega.

Odvoz
V zimskem času spremenjen
urnik odvoza bioloških odpadkov
V zimskem času se pri večini
gospodinjstev količine bioloških
odpadkov zmanjšajo, zato bo od 1.
decembra 2011 do 30. aprila 2012
odvoz bioloških odpadkov potekal
na 14 dni.
Posledično se bodo zmanjšali tudi
zneski na računih pri gospodinjstvih, ki biološke odpadke zbirate
z zabojniki za biološke odpadke.
Stroški odstranjevanja bioloških
odpadkov se bodo v zimskem času
razpolovili.
Če ocenjujete, da se vaše količine
bioloških odpadkov v tem obdobju ne
zmanjšajo, imate možnost začasnega
najema dodatnega ali večjega zabojnika za biološke odpadke. Izbirate
lahko med 80, 120 in 240-litrskimi
zabojniki. Za naročilo nam pišite
na info@komunala-kranj.si ali nas
pokličite na številko 28 11 305.
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Odpadno kovinsko, papirno, plastično in sestavljeno embalažo odlagam direktno
v svoj zabojnik za odpadno embalažo.
Časopisni papir, prospekte, pisma, kuverte, steklo in stekleno embalažo odložim v
zabojnike na najbližjem ekološkem otoku.
Pod kuhinjsko korito namestim manjšo posodo, kamor odlagam ostanke hrane.
Za zaščito posode uporabim okolju prijazne biorazgradljive vrečke, papirnato
vrečko ali časopisni papir. Tako zbrane biološke odpadke lahko odložim v zabojnik
pred hišo. Odlaganje bioloških odpadkov v navadnih plastičnih vrečkah je
prepovedano.
Odvoz kosovnih odpadkov naročim z dopisnico. Dodatno kosovne odpadke lahko
odpeljem v zbirni center Zarica ali Tenetiše.
Ločeno zbiram baterije, odpadna čistila, barve, lake, doze pod pritiskom, lepila in
ostale nevarne odpadke. Odpeljem jih v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov
ali jih oddam v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
Zavedam se, da nepravilno odložen odpadek onesnaži ostale in onemogoči
predelavo odpadkov. Le pravilno ločeni odpadki se lahko predelajo.
Če imam občasno več odpadkov, kupim na sedežu Komunale Kranj vrečko za mešane
komunalne odpadke oz. vrečko za odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Drugačno odlaganje odpadkov poleg zabojnikov kaznivo. Večje kose
oziroma količine odpadkov peljem v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

Primer prepovedanega odlaganja odpadkov

i

Ločevanje

Kosovni odpadk

Za lažje ločevanje odpadkov nudimo:
- paket biorazgradljivih vrečk (25 vrečk, prostornine 7 litrov) – 2 €,
- posodo s pokrovom, prostornine 7 litrov, za zbiranje bioloških odpadkov v
gospodinjstvu – 3 €,
- zložljive ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke – 6 €,
- fiksne ročne stiskalnice za plastenke in pločevinke – 10 €,
- Organko za hišno kompostiranje bioloških odpadkov (set vključuje dve popolnoma opremljeni fermentacijski posodi in 1 kg biogena) - 48 €.
Izdelke lahko kupite pri blagajni Komunale Kranj:
ponedeljek, torek, četrtek: 8. - 14. ure; sreda: 8. - 17. ure; petek: 8. - 12. ure

Primer prepovedanega odlaganja odpadkov

Zbiranje kosovnih odpadkov
v letu 2012
Odvoz kosovnih odpadkov boste
tudi v letu 2012 lahko naročili z
dopisnicami. Vsako gospodinjstvo
bo konec leta prejelo dve dopisnici,
vsaka za brezplačen odvoz kosovnih
odpadkov do količine enega
kubičnega metra.
Ko boste imeli kosovne odpadke,
izpolnite dopisnico, in jo vrnite po
pošti oziroma prinesite na sedež
podjetja. Poklicali vas bomo najkasneje v roku treh tednov. Skupaj
z vami se bomo dogovorili za dan
odvoza. Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno
odjemno mesto, poleg mesta,
kamor na dan odvoza pripravite
zabojnik za odpadke.
Konec leta bodite posebej
pozorni na našo pošto, poleg
dopisnic vam bomo poslali tudi
urnik odvoza odpadkov za obdobje januar - april 2012.
V kolikor pošte ne boste prejeli,
nam to sporočite na
info@komunala-kranj.si oziroma
nas pokličite na telefon 28 11 300.

Obveščanje
Prijavite se na brezplačno
obveščanje

SRE»NO 2012
Naj bo belo in zeleno,
zdravo in veselo,
naj bo Ëisto in lepo!

Pravočasno in učinkovito obveščanje
je še posebej pomembno v primerih,
ko je oskrba s pitno vodo motena.
Zato vas vabimo, da se prijavite na
brezplačno obveščanje po e-pošti ali
SMS sporočilih.
Obiščite našo spletno stran www.
komunala-kranj.si in izpolnite obrazec »Prijava na obvestila«.
Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi
po e-pošti na naslov info@komunalakranj.si ali pisno na naslov Komunala
Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
4000 Kranj.

100 let vodovoda (1911 - 2011)
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Napovednik zima / pomlad

januar

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

2. jan

3.jan

4.jan

5.jan

6.jan

7.jan

8.jan

KUD BITNJE
ŠK, Polepšajmo dom
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

9.jan

10.jan

11.jan

12.jan

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
ŠK, Polepšajmo dom
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

13.jan

14.jan

16.jan

17.jan

18.jan

19.jan

20.jan

21.jan

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
ŠK, Polepšajmo dom
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

NK BITNJE
redna delovna
skupščina
ob 19.00 v GD Bitnje

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

15.jan

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

22.jan

DU ŽABNICA
Predstavitev knjige
Marine Hobič

SEJA SVETA KS
BITNJE ob 19.00
23.jan

24.jan

25.jan

26.jan

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
ŠK, Polepšajmo dom
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

27.jan

28.jan

DU Bitnje-Stražišče
Čajanka v
Šmartinskem domu
Kako čim dlje ohraniti samostojnost

30.jan

31.jan

1.feb

2.feb

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
ŠK, Polepšajmo dom
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

PGD BITNJE
OBČNI ZBOR
ob 19.00 v GD Bitnje

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

februar

6.feb

7.feb

DAN KULTURE

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
ŠK, Polepšajmo dom
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

8.feb

9.feb

3.feb

10.feb

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

4.feb

11.feb

5.feb

12.feb

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

DU ŽABNICA
V spomin Franceta
Prešerna in Toneta
Pavčka

13.feb

14.feb

15.feb

16.feb

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

29.jan

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

17.feb

18.feb
NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

19.feb

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

NEDELJA

20.feb

21.feb

22.feb

23.feb

24.feb

25.feb

26.feb

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

27.feb

28.feb

29.feb

1.mar

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

marec

5.mar

6.mar

7.mar

8.mar

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

9.mar

16.mar

13.mar

14.mar

15.mar

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

KUD Bitnje
Pravljične urice
17.00

10.mar

11.mar

17.mar

18.mar

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

DU BitnjeStražišče
Občni zbor
društva

25.mar

19.mar

20.mar

21.mar

22.mar

23.mar

24.mar

DU ŽABNICA
ženska telovadba

KUD BITNJE
DRAMSKI KROŽEK
17.00

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

Predviden izzid
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NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

30.mar

31.mar

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

4.mar

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00
DU Bitnje-Stražišče
3-dnevno letovanje
v Izoli

DU ŽABNICA
ženska telovadba

3.mar
NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

DU ŽABNICA
Zbor članov

12.mar

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

2.mar

DU ŽABNICA
Portorož, kopanje
DU ŽABNICA
Pohod na Janče, Posavsko hribovje

26.mar

27.mar

28.mar

29.mar

DU ŽABNICA
ženska telovadba

OB KRAJEVNEM
PRAZNIKU:
KS BITNJE IN KUD
BITNJE
prireditev PRIHOD
POMLADI

KUD Bitnje,
KLEKLANJE
17.00-19.30

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
ženska telovadba

KUD Bitnje
Bralni krožek
20.00-22.00

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).

NK BITNJE trening
(telovadnica OŠ
Stražišče)
člani 17.00-18.30
veterani 18.30-20.00

1.apr

ozavestimo
Varno v prazničnih dneh

Spoštovani krajani! Težko je povedati kaj
novega, inovativnega in hkrati zanimivega. Kljub temu sem, kot vodja policijskega okoliša, strnil nekaj nasvetov, ki
lahko pripomorejo k večji varnosti in
zadovoljstvu v prihajajočih prazničnih
dnevih.
V Sloveniji narašča število hišnih ropov,
ki so izvedeni na brutalen in dobro
pripravljen način. Storilci svoje žrtve
vnajprej izbirajo in objekte predhodno
skrbno opazujejo. Napadi so običajno
izvedeni na nič hudega sluteče ljudi v
njihovih hišah ali stanovanjih. Roparji
uporabljajo telesno silo, grožnje, razne

nevarne predmete in orožje ter tako
žrtev prisilijo, da izroči oziroma pove, kje
hrani gotovino in dragocenosti. Očitno
je, da poznajo razmere v objektih, da
v nekaterih primerih celo vedo, kje so
skriti prihranki. Najpogosteje na njihovih
domovih ropajo ženske in starejše osebe,
ki se niso sposobne braniti.
Svetujemo vam:
Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne
hranite doma.
Ne odpirajte vrat neznancem.
Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata.
Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno
razsvetljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč.
Vrata opremite s ključavnico z varovalom
ali varnostno verigo in kukalom.
Namestite domofon ali videofon.
V prihajajočih prazničnih dneh se
žal ne bomo mogli izogniti uporabi
pirotehničnih izdelkov. Opažamo, da
se iz leta v leto uporaba teh izdelkov
zmanjšuje, saj se ljudje zavedajo posledic
in nepotrebnega trošenja denarja, za
nekaj sekund »užitka«. Medtem ko je
uporaba pirotehničnih izdelkov posameznikom v zabavo, je mnogim ljudem
takšno početje neprijetno in jim vzbuja
strah, nelagodje in občutek nevarnosti.
Prepovedana je predelava, uporaba v
drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji
ugotavljamo, da je največ poškodb ravno

pri takšni prepovedani uporabi izdelkov
in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso
bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem
pristojnega organa oz. so bili kupljeni na
črnem trgu. Vsi izdelki kupljeni v Sloveniji morajo imeti navodila za pravilno
uporabo v slovenskem jeziku. Navodila je
potrebno skrbno upoštevati.
Policisti opozarjamo vse, še posebej
pa starše, na nevarnosti uporabe teh
izdelkov, saj užitek nikakor ne more
odtehtati posledic, ki lahko nastanejo.
Prav tako vas naprošamo, da spoštujete
pravico sosedov, otrok, starejših, da v
miru uživajo praznike, brez pokanja pred
njihovimi domovi.
Opozorila in nasveti:
Vsi pirotehnični izdelki so nevarni, ker
vsebujejo eksploziv!
Ne poskušajte sami izdelovati
pirotehničnih zmesi ali izdelkov. Za
izdelovanje je potrebno veliko znanja o
lastnostih posameznih snovi in kemijskih reakcijah, zato je dovoljeno le
proizvajalcem s strokovnim znanjem in
ustreznimi laboratorijskimi in proizvodnimi prostori.
Eksperimentiranje po “receptih” in navodilih na internetu vodi v nesrečo!
Zakaj bi se morala zgoditi nesreča, da bi
to verjeli?
Srečno in varno prihajajoče leto 2012!
Robert Ternik

Medeni zajtrk v vrtcu Biba

JA

DOG A
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Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije
je bil dogodek En dan med Slovenskih
čebelarjev za zajtrk v naših vrtcih v našem
vrtcu že peto leto po vrsti. Letos so imeli
medeli zajtrk 18. novembra.
Na ta dan smo se z otroki že predhodno
pripravljali s številnimi aktivnostmi, še
posebej, ker smo pri zajtrku pričakovali
tudi goste. V različnih medijih smo iskali
informacije o čebelah, izdelovali smo
čebele iz odpadnih materialov, risali panjske končnice in sestavili čebelnjak, pekli
medenjake ter si ogledali film Kranjska
sivka z ribičem Pepetom. Pogovarjali smo
se o zdravem načinu prehranjevanja in
kako mi k temu lahko pripomoremo.
Za medeni zajtrk sta poskrbela čebelarja
g. Tone Tiringer in g. Jakob Šink, ki sta
nam podarila dovolj medu za vse. Razveselili pa smo se tudi obiska predsednika KS Bitnje g. Borisa Oblak, ki je prišel
na naš medeni zajtrk. Žal nam je bilo, da

ni bilo predstavnika MO Kranj in medijev, ki smo jih tudi povabili.
Zajtrk je potekal v sproščenem vzdušju
in prijetnem pogovoru. Glede na to, da
otroke osveščamo o zdravem načinu
prehranjevanja, sem pozdravila gesto g.
Oblak Borisa, ki je otrokom za posladek
poklonil suha granatna jabolka, ki lahko
po okusu nadomestijo sladkarije.
Čebelar Tone pa je kot vedno svoj trud
vložil v vlitke iz čebeljega voska, ki
odišavijo naše igralnice.
Hvala udeležencem na našem zajtrku
za njihov prispevek k osveščanju otrok,
kako pomemben dejavnik je domača
hrana za ohranjanje zdravja.
Spet se bomo videli na točenju medu,
kamor smo z otroki povabljeni v mesecu
maju, saj je čebelji piknik postal kar naša
tradicija.
dipl. vzg. Marjana Jekovec

Približajmo se naravi
Pozdravljeno bodi Sorško polje ...
Simon Jenko
V okviru projekta
Sorško polje – Približajmo se naravi
Smo ena izmed 11-tih krajevnih
skupnosti na območju Sorškega polja.
Morda tudi vi razmišljate, kaj lahko
sami naredimo za okolje, v katerem
živimo in ki ga je tako lepo opeval že
Simon Gregorčič.
Na pobudo Matjaža Jerala in Tanje
Malovrh, ki želita z vašim sodelovanjem uresničiti svojo - našo željo, da se
prebivalci Sorškega polja več družimo,
doprinesemo svoj prispevek k ohranjanju zdravja človeka in narave, smo se
prvič srečali 9. novembra v Gasilskem
domu Mavčiče.
Na našem srečanju, ki se ga je udeležilo
tudi nekaj krajanov Bitenj, nam je
redna profesorica dr. Martina Bavec,
univ. dipl. inž. kmetijstva s Fakultete
za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru, posredovala
rezultate primerjav ekološko in konvencionalno pridelane hrane ter nas
osvestila o pomenu ekološko pridelane
hrane za naše zdravje in okolje, v katerem živimo.

V okviru projekta, ki se bo razvijal
naprej, in z željo, da projekt Sorško polje
– Približajmo se naravi zaživi, k čemur
lahko prispevamo krajani sami, smo se
pridružili drugemu srečanju, ki je bil v
sredo, 14. decembra 2011, ob 19. uri v
dvorani kulturnega doma v Sv. Duhu.
G. Bernard Sadek, koordinator kontrole ekološkega kmetijstva z Inštituta
za kontrolo in certifikacijo Univerze v
Mariboru nas je seznanil s postopkom
do statusa ekološkega pridelovalca
in na kaj moramo biti pozorni pri
nakupu ekološko pridelane hrane.
Uvod v predavanje so popestrile pevke
Dekliškega pevskega zbora iz Sv. Duha.
Sledilo bo 3. srečanje na OŠ Orehek
Kranj, in sicer 11. januarja 2012 ob
19. uri s predavanjem biodinamično
kmetovanje in samooskrba iz
domačega vrta (brez kemije).
Naj ta oblika srčanj združi kmete,
vrtičkarje in potrošnike na našem
območju in prispeva, da bomo prav vsi
osveščeni, da so zdrava hrana, zdrave
domače vrtnine, poljščine, meso in
mleko temelj zdravja v družini. Prav
v teh dneh pa si bomo zdravja tako
pogosto zaželeli.
Vabijo krajevne skupnosti z območja
Sorškega polja!
Marjana Jekovec
Fotografije: Matjaž Jerala

Bralni krožek Sorško Polje
Vsako leto se z jesenjo začnemo dobivati
bralci Bralnega krožka Sorško polje.
Naše letošnje prvo srečanje smo imeli
v novi knjižnici v Kranju. Imeli smo
vodeni ogled po knjižnici, potem pa
smo sedli v ljubek kotiček in se pomenili, kaj bomo skupaj prebrali. Zapisali smo ogromen šop predlogov in jih
premišljeno uredili v vrstni red branja.
Do konca leta 2011 imamo pod sreho že
6 knjižnih naslovov, ralizčnih pisateljev
in žanrov - od klasične Jane Austeh in
njene knjige Prevzetnost in pristranost
do sodobne Sophie Kinselle z njeno
Gospodinjo, da te kap pa do Beograjčanke
Mirjane Bobić Mojsilović z njeno Srbsko
gospodinjo. Na našem knjižnem seznamu
je bila že več let Janet Fitch s svojim
kontraverznim romanom Beli oleander
in sedaj smo ga uspeli preberati ter se

o njem pomeniti. Trudimo se, da vsako
leto preberemo kakšnega slovenskega
avtorja - tokrat smo segli po Zofki
Kvedrovi in njeni zgodbi o svojih hčerah
Vladki, Mitki, Mirici. Z Murakamijem
smo pretekli skoraj 300 kilometrov z
njegovo knjigo O čem govorim, ko govorim
o teku.

Voščilnice
V novi sezoni krožkov smo organizirali
nov študijski krožek Voščilnice. Krožek
je bil dobro obiskan. Izdelovali smo
voščilnice za vsak praznik: božično novoletne, za valentinovo, za rojstni dan ...
Izdelali smo tudi škatlo za shranjevanje
voščilnic. Ker pa v našem društvu zelo
radi beremo, smo naredili tudi knjižna
kazala.
Krožek smo z decembrom zaključili.
Škatla za voščilnice je polna, voščilnic je
dovolj, da ne bomo nikdar v zadregi, ko
bomo želeli pisati dragi osebi za praznik.
Mateja Arhar, mentorica ŠK

V novem letu nas čaka še veliko zanimivega branja. In ker je prav sedaj ob vseh
željah čas za nove odločitve, vas, nove
bralce, vabim, da se nam pridružite
na našem krožku. Dobivamo se vsako
drugo sredo ob 20. uri.
V novem letu 2012 vam želim, da bi
imeli srečno roko pri izbiri knjig. Imejte
se lepo, bodite zdravi in srečni!
Mateja Arhar, mentorica BK
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ŠK Klekljanje
Druženje ob punklju in klekljah ima v
Bitnjah že dolgoletno tradicijo. Klekljarice se ob sredah popoldne zbirajo,
poklepetajo, si izmenjajo vzorce, se kaj
novega naučijo.
V letošnji sezoni pa smo naredili
korak naprej. Kar precej klekljaric
se je odločilo, da bodo sodelovale v
študijskem krožku, in tako smo se
začele dobivati vsako drugo sredo. Poleg pridobivanje znanja smo si zastavile
še dva cilja. Prvi je, da za našo razstavo
naklekljamo nakit: ogrlice, zapestnice,
uhane, broške. Kupile smo metaliziran
sukanec najrazličnejših barv in poiskale
krasne vzorce ter se lotile dela. Nastali
so čudoviti izdelki. Ustvarjalke svoje
izdelke že ponosno nosijo.
ŠK Polepšajmo dom
Okrasimo in polepšajmo naš dom.
Zimski čas bomo izkoristili za nov
koristen študijski krožek, na katerem
bomo izdelovali najrazličnejše uporabne predmete za dom.
Dve srečanji smo že imeli. Na prvem
smo izdelovali adventne venčke in
dekoracije, s katerimi smo okrasili naše
domove za prihajajoče praznike.
Drugo srečanje smo namenili izdelovanju darilnih vrečk iz blaga za čaj.
Naslednja srečanja bomo imeli v novem
letu, in sicer bo krožek deloval vsak
torek od 17. do 20. ure v januarju in
februarju. Izdelali bomo mobile, sešili
predspasnik, s pomočjo polstenja
(filcanja) naredili vrečko za mobitel,
ustvarili nakit, ustvarili oblačilo “iz
starega novo” ter še kakšen uporaben
predmet za dom.
Vljudno vabljeni vsi, stari in mladi, ki
radi ustvarjate in se družite!
Tatjana Muraja Oblak, mentorica ŠK
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Naš drugi cilj pa je dobrodelni. Za naš
vrtec Biba bomo ob krajevnem prazniku pripravile čipke za dražbo. Denar,
ki ga bomo dobile od naših izdelkov,
bomo poklonile vrtcu, da bodo vzgojiteljice lahko nakupile stvari, ki jih
primanjkuje v vrtcu.
Zavedamo se, da ne smemo le jemati,
prekrasno je tudi dajati. Že leta se dobivamo v kletnem prostoru Gasilskega
doma Bitnje, ki ga ima v najemu KS Bitnje. In prav je, da na nek način tudi me
prispevamo za dobro kraja pa čeprav v
le skromni čipki.
Mateja Arhar, mentorica ŠK

ŠK Za zdravo življenje

V okviru Študijskega krožka »Za zdravo
življenje« smo imeli oktobra in novembra dve predavanji, ki jih je izvedel
strokovnjak Gaie Davor Špehar.
Prvo predavanje je bilo namenjeno
opravilom na vrtu jeseni - kakšne
pogoje moramo pripraviti za rastline,
ki ostanejo zunaj, kako shranjujemo
pridelke – ozimnico in kako pripravimo
zemljo za prihodnje sezono.
Drugo predavanje je bilo uvod v
ekološko vrtnarjenje, kako pridelati
zdravo domačo zelenjavo, priprava
zemlje, negovanje rastlin na naravi prijazen način, katere rastline oz. semena
izbrati in kako jih negovati.
Seveda je g. Špehar odgovarjal na
zastavljena vprašanja. Ob tem pa smo
izmenjali tudi svoje izkušnje in mnenja.
Ker se je narava umaknila v zimsko
spanje, smo tudi naš krožek začasno
zamrznili. Prebudili ga bomo v mesecu
marcu, ko bomo nadaljevali z našimi
srečanji.
Tatjana Muraja Oblak, mentorica ŠK
ŠK Dramski krožek
V Bitnjah bomo dramatizirali
Dramska skupina Mavrica deluje že več
kot eno leto. V njej sodelujejo otroci
pod vodstvom Mojce Kepic. Otroci
so za prireditve, ki jih pripravlja KUD
Bitnje, naštudirali igrice in jih zaigrali.
Tudi za letošnji prihod Dedka Mraza so
se pripravili in zaigrali ljubko igrico z
naslovom Tačico mi zajček daj.
Že nekaj časa je, odkar se je porodila
ideja, da bi tudi odrasli igrali v podobnih igrah. In sedaj je napočil čas, ko se
lahko pridružite novemu dramskemu
krožku, ki se bo začel 14. februarja.
Ne le, da se bomo učili vlog, pripravili
bomo tudi kostume in kulise za igro.
Kakšno igro bomo igrali, se bomo
domenili skupaj. Pri vsem pa nam bo
pomagala izkušena Mojca, ki ji nikoli
ne zmanjka idej.

Dedek Mraz v Bitnjah
Kljub temu, da zime še ni in so izredno
slabi pogoji za sani, je v našo vas prišel
dedek Mraz.
V začetku decembra je pismonoša v vse
nabiralnike prinesel vabilo za otroke
stare od 3 do 7 let.
V torek 13. decembra je dramska skupina Mavrica pod taktirko pravljičarke
Mojce zaigrala ljubko pravljico Tačico mi
zajček daj. Sledil ji je obisk dedka Mraza. V otroških očeh je zažarelo, odprtih
ust so poslušali čarobnega moža. Zapeli
so mu pesmico, ga pocukali za brado
in mu povedali, kaj naj jim letos pusti
pod novoletno jelko. Za začetek jim je
podaril čokolade, “ta velika” darila pa
bo prinesel konec letošnjega leta, tako
jim je tudi obljubil.

Da je prireditev uspela, so se potrudili
vzgojiteljica Marjana iz vrtca Biba, ki
je okrasila dvorano v Gasilskem domu;
za ozvočenje je poskrbel g. Ušeničnik;
igro je pripravila pravljičarka Mojca
z otroki; g. Mužan z izvedbo glavne
osebe; gasilci za varnost na cesti in
urejenost dvorane in KS, ki je poskrbela
za finančno plat. Da bo dogodek ostal
v trajnem spominu, sta poskrbela g.
Jeršin, ki je prireditev posnel, in g.
Ogris, ki jo je pofotografiral. Za vso ostalo organizacijo sta poskrbeli Tatjana
in Mateja iz KUD Bitnje.
Hvala vsem!
Mateja Arhar, SKS Bitnje

Vabljeni vsi, ki bi se radi izrazili v
novem krožku! Vabljeni ustvarjalci,
da boste pomagali pri izdelavi vsega
potrebnega za igro!
Mateja Arhar, mentorica ŠK
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Nov krožek v Bitnjah
V sodelovanju z LU Škofja Loka pripravljamo v našem kraju projekt
“Usposabljanje za življenjsko
uspešnost – Izzivi podeželja.”
Podeželje ima mnoge prednosti, ki se
jih splača izkoristiti, zato je projekt namenjen odraslim, ki živijo na podeželju,
ki so brezposelni in želijo izkoristiti
priložnosti, ki jim jih to okolje ponuja.
Med drugim so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih
znanj ali za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Program je prilagojen željam, interesom in potrebam
udeležencev. Poteka v manjših skupinah od 12 do 15 udeležencev, ki pridobijo znanja s področja komuniciranja,
trženja in promocije, podjetništva,

ekološkega kmetovanja, zdravilnih
zelišč, zdrave prehrane, kulinarike,
ljudskega izročila ...
Program je brezplačen, sofinancira ga
Ministrstvo RS za šolstvo in šport ter
Evropski socialni sklad.
Če ste navdušeni nad aktivnim
preživljanjem prostega časa, hkrati
željni novih znanj in veščin, nas kontaktirajte (Tatjana 040 351 342 ali
tatjana.oblak@abakus.si) in se seznanite z možnostmi izvajanja programa.
Tatjana Muraja Oblak

DU Žabnica, modna revija
ZANIMIVA DRUGAČNOST,
ki jo ponujajo upokojenci
Na TV sporedu je oddaja Bleščica z
voditeljico Lorelo Flego. Sedite pred
aparatom in vidite, ob sicer izvrstni
komunikaciji voditeljice z lastniki
prestižnih blagovnih znamk in svetovno znanih modnih kreatorjev,
naslednje:
Po modni brvi se v razmaknjeni
koloni druga za drugo s srepimi pogledi
sprehajajo suhljata mlada dekleta s
koničastimi koleni in velikokrat napol
razgaljenim zgornjim delom telesa.
Ob spremljanju njihove procesije
ste pogosto v skrbeh, da z okornim
postavljanjem noge pred nogo ne bodo
prireditvenega prostora izmerile tudi
po dolžini. Modna oblačila, ki jih nosijo
manekenke pa zdaleč ne ustrezajo
našim žepom niti našim potrebam in
željam, še manj pa potrebi da bi se v
“najlepših letih” osmešili z kakšno prav
čudno izzivalno kreacijo.
Če pa čas ni v celoti vaš gospodar in ste
bili gost na zabavni prireditvi Žabniška
bleščica z gorenjskimi citrami, ki jo je
oktobra v telovadnici OŠ organiziralo
DU Žabnica, ste si lahko med muziciranjem ljudskih pesmi in evergrinov
devetih mladih in manj mladih citrark
z Gorenjske spočili oči. Manekeni in
manekenke, člani društva, v povprečju
s šestim križem na ramenih, so z
nasmehom, simpatično zaobljeni, tu in
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tam s sivim kodrom, ki ni dovolil barvni kemiji drugačne mavrice, predstavili
elegantne modele svečanih in toplih
oblačil ter oblačil za dom, trgovske hiše
Miramar iz Svetega Duha. Prireditve se
je udeležila tudi naša stara znanka ga.
Ani, ki ima novega prijatelja Francija
v Parizu, sodelavca znanega pariškega
modnega guruja Diorja. Zanimivo je
bilo poslušati njene modne nasvete in
izmenjavo znanja o modnih trendih
v svetu z lastnico trgovine go. Miro
Frangež.
Nasmejali smo se tudi razmišljanjem
otrok, starih od 6 do 9 let, o modi, ljubezni in starosti, ki so jih prebrali trije
šolarji iz Sr. Bitenj in Sv. Duha:
- Ati misli, da najbolj štorasta manekenka zasluži največ. Borut mi pri nogometu pravi, da sem štor. Mogoče bi pa
jaz lahko bil manekenka. (Andrej - 7let)
- Babi prav nič ne reče, ko se dedi
obleče v kopalke, čeprav to ni nekaj
posebno lepega. Mislim, da je to prava
stara ljubezen. (Taja - 8 let)
- Ko si čisto star, pozabiš, če si tukaj,
ali če kam greš. Imaš škatlico z zdravili.
Jaz se te stare bolezni zelo bojim. (Uroš
- 6 let)
Z obrazov obiskovalcev je bilo razbrati, da se izvrstno zabavajo, smeh je
napolnil vse kotičke telovadnice in lepo
je misliti in verjeti, da so upokojenci
sposobni realizirati tudi v prihodnje
zanimive sprostitvene večere.
Jerica Kraševec, DU Žabnica

Kmalu bo minilo eno leto, odkar je nogometni klub Bitnje na skupščini dobil
novo vodstvo.
Na začetku se sploh nismo zavedali,
kakšne težave nas čakajo. Da bi klub
normalno deloval, smo posameznim
članom upravnega odbora dodelili funkcije, ki so potrebne za delovanje. Ker
smo se z vodenjem kluba srečali prvič,
nam je bil v veliko pomoč tajnik Janez
Stanonik, ki je to funkcijo že opravljal
v prejšnjem mandatu. Za boljšo prepoznavnost kluba smo izboljšali internetno stran in klubu izbrali grb.
Zavedali smo se, da je prvo leto najtežje
leto, vendar se tega izziva nismo
prestrašili. V letošnjem letu smo izpeljali vse zastavljene cilje, za kar se moram
zahvaliti celotnemu upravnemu in nadzornemu odboru. Največji izziv za nas
je bila ponovna »zatravitev« igrišča, pri
katerem nam je bila v veliko pomoč Krajevna skupnost Bitnje. V jesenskem delu
prvenstva smo tekme igrali v Stražišču,
kar nam je prineslo kar nekaj športnih
preglavic. Bili smo edino moštvo v ligi,
ki je imelo samo en poraz v gosteh. Žal
pa nam tudi ni uspelo zmagati doma, se
pravi v Stražišču. Na koncu smo zasedli
trenutno deveto mesto. Trenutno
pravim zato, ker nas spomladi čaka še
en »polčas«.
V spomladanskem delu nam bo veliko
laže, saj bomo začeli igrati na domačem
terenu v Bitnjah. Pričakujemo, da se
bodo navijači vrnili v velikem številu kot
nekoč. Veliko se vas spomni, da je bilo
na tekmi tudi do dvesto gledalcev.
V prihodnjem letu nas čaka kar nekaj dela, saj moramo odpreti igrišče,
urediti klubske prostore in začeti delati
z mladimi ... Hkrati pozivam vse starše
otrok in mladine, da obogatijo naš klub,
mi pa bomo zanje strokovno poskrbeli.
Da smo v letošnjem letu vse to dosegli,
gre posebna zahvala gasilcem, krajevni
skupnosti in posameznikom ter seveda
sponzorjem, ki so pripomogli k novi
podobi nogometnega kluba (zalivanje
igrišča, nudenje pravne pomoči in
donatorskih sredstev). Če bodo naša
društva tudi v prihodnjem letu tako
dobro sodelovala, se nam za sámo Bitnje
in bitenjški nogomet ni treba bati.
Ker prihaja božično novoletni čas, vsem
krajanom želimo vesele praznike ter
srečno, zdravo in uspešno novo leto
2012.
Damjan Kern, Predsednik NK Bitnje

Župnijska Karitas Kranj Šmartin
Po dveh letih delovanja je prav in dobro,
da se predstavi tudi naša karitas. Njeno
delovanje je od skromnih začetkov, ko
smo dobili seznam 49 upravičencev
z desnega brega reke Save, katerega
področje naj bi pokrivali, močno prerasla
te okvire. Najprej smo ljudem v stiski
res nudili le pomoč v paketih škofijske
karitas ter pomoč v prehrani, ki jo nudi
EU. Posredovali smo tudi oblačila, obutev,
pohištvo in tehnično blago, kasneje pa
smo se lotili številnih projektov.
Da smo lahko pomagali pri plačilu
položnic, smo letos že drugo leto
izdelovali adventne venčke, mladi
so izdelovali voščilnice, povabili smo
dramskega igralca Gregorja Čušina, ki se
je odpovedal honorarju za svojo monodramo Jona, besni prerok. Nekateri posamezniki in tudi podjetja pa nam darujejo
dar na transakcijski račun, ker zaradi
zaupanja vedo, da bomo poiskali tiste,
ki ga najbolj potrebujejo. Nismo zaprti
le v svoj kraj, ki poleg KS Stražišče in KS
Bitnje pokriva tudi sosednje KS Žabnica,
Besnica, Gorenja Sava ter občine Naklo,
Šenčur, Preddvor ter pomagamo posameznikom iz krajev, ki še nimajo tako
organizirane karitas. Župnijski karitas
Drulovka – Breg smo letos pomagali pri
ustanovitvi, takoj so prevzeli upravičence
iz te župnije ter iz KS Mavčiče.

Zvesto sodelujemo pri vseh projektih
škofijske karitas, letos smo petim otrokom in družini krili vse stroške letovanja
v Portorožu, štiri družine smo izbrali
za pomoč pri kurjavi, največji projekt
pa so zagotovo šolske potrebščine. Za
31 družin, v katerih je 183 otrok, smo
prejeli vrednostne bone za 5.160 EUR.
Naša karitas pa je nakupila preko 30
novih šolskih torb ter različne šolske
potrebščine, saj mnogim prejeti boni
zadoščajo le za nakup delovnih zvezkov
in knjig. Družine, ki niso oddale vlog,
smo oskrbeli s šolskimi potrebščinami.

Vabljeni prihodnje leto na misijonsko
nedeljo.
Ker moramo malo poskrbeti tudi zase,
da lahko pomagamo drugim, smo se v
soboto, 19. novembra 2011, podali na
celodnevni izlet na Štajersko. 48 prostovoljcev in dobrotnikov nas je poromalo
po Slomškovi poti od Sloma do Ponikve,
kratko smo si ogledali Katruzijo Žiče, nad
Zrečami smo dočakali sonce, nato smo
šli na plavanje ali pa na ogled romarske
cerkve Prihovo in na degustacijo vin Zlati
grič. Prijetno utrujeni smo vedeli, da bo
izlet tudi prihodnje leto.

V oktobru in novembru je potekal 20–
urni tečaj nege na domu, ki ga je vodila
učiteljica zdravstvene nege ga. Anica
Sečnik. Ob zaključku je 22 udeležencev
prejelo diplomo za usposabljanje za
domačo nego.

Zadnja naša akcija je bila organizacija
miklavževanja v Šmartinskem domu v
ponedeljek, 5. decembra 2011, ob 16.30
uri ter v torek, 6. decembra 2011, ob
9.30 uri. Po igrici Vid nikdar sit je obakrat
otroke obdaril sv. Miklavž.

Naše delovanje je tudi misijonsko, saj
smo lani s koledovanjem za različne
misijonske projekte gradenj vrtcev, šol
in zdravstvenih domov prikoledovali
5.579,73 EUR. Tudi letos bomo koledovali, povabite nas. V oktobru smo letos že
drugo leto zapored pripravili misijonsko
tombolo. Poleg 2.136,00 EUR zbranih
sredstev za Etiopijo smo bili veseli tudi
prijetnega druženja vseh, ki podpirajo
misijonsko dejavnost.

Mnogi Bitenjčani že najdejo naše
prostore, ko praznijo svoje omare,
nekateri pa nas tudi potrebujejo. Smo
v obnovljeni mežnariji pri cerkvi Sv.
Jerneja v Stražišču na Jernejevi ulici 4.
Vrata upravičencem so odprta dvakrat
tedensko, vsak torek od 16. do 18. ure in
vsako sredo od 17. do 19. ure. Lahko nas
obiščete, da darujete ali da prejmete.

Sorškega polja (izid predvidoma marec
2012) objavimo prispevek o Šutni kot
dopolnilo manjkajoče vsebine. Prispevek
bo prav tako kvalitetno pripravljen, kot
ostalo besedilo v zborniku. Poskrbeli
bomo tudi za bogato slikovno opremo. S
to vsebino bo zbornik postal popolnejši
in upamo, da bo prav to vzpodbudilo
še koga k nakupu, saj samo prispevek o
Šutni ne bo popoln, če ne bo del ostale
vsebine zbornika.
Tudi to številko bodo gospodinjstva naše
Krajevne skupnosti prejela brezplačno.
Vsi ostali, ki so kupili zbornik, pa te
številke Sorškega polja ne bodo prejeli,
pa bodo to številko Sorškega polja lahko
brezplačno prevzeli pri Kozincu v Žabnici
26 (vhod z dvorišča za pošto). Tu je za
nakup še vedno na voljo nekaj izvodov
zbornika.
Sicer pa je sam zbornik naletel na dober
odmev širše javnosti, predvsem po objavi
podlistkov v Gorenjskem glasu, kjer

so bili objavljani skrajšani prispevki iz
zbornika.
24. novembra smo bili člani uredniškega
odbora povabljeni, da zbornik predstavimo v okviru Blaznikovih večerov
v škofjeloški Kašči. Te večere enkrat
mesečno organizira Muzejsko društvo iz
Škofje Loke z namenom popularizacije in
informiranja o domoznanstvu. Tudi na
tem večeru smo bili ustvarjalci deležni
velikih pohval, prodaja zbornika pa se je
razširila tudi na loška tla.
Uredniški odbor je na zadnjem sestanku
tudi sklenil, da v mesecu februarju izvede
še eno prodajno akcijo od hiše do hiše in
ponudi Zbornik krajanom, ki ga še niso
uspeli kupiti.
Za konec pa uredniški odbora zbornika
vošči vsem krajanom srečno in zdravo
novo leto in naj vas zbornik na začetku
naslednjega leta pozdravi z vaše police.

Irena Dolenc

Zbornik “Na robu pojoče ravnine”
Zbornik “Na robu pojoče ravnine” –
še vedno v prodaji
Po skoraj devetih mesecih od izdaje in
predstavitve zbornika Na robu pojoče
ravnine, sta uredniškemu odboru vse bolj
jasna njegova vrednost in pomen za naše
kraje. Upamo, da se tega zavedate tudi
tisti, ki ste ga že prijeli v roke, prelistali
ali celo kupili. Zato pozivamo tudi vse
tiste, ki ga še niste postavili na svojo
domačo polico, da si priskrbite svoj izvod,
njegovo vsebino pa vztrajno dopolnjujete
z objavami iz zgodovine naših krajev, ki
so postale že skoraj reden del vsebine
glasila Sorško polje. Morda je decembrski
čas primeren, da z njim obdarite koga
izmed znancev!
Prav tako je uredništvu zbornika tudi jasno, da nikoli ne bomo mogli popolnoma
ugoditi vsem pripombam in predlogom,
ki jih prejemamo od vas. Vseeno pa se
bomo potrudili, da že v naslednji številki

Uredniški odbor
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Srednje Bitnje 127, Žabnica

Tel.: 04/23 11 888, faks: 04/23 13 990
e-pošta: info@h-b.si

Veliko sreče in lepih sanj naj vam prinese
božični dan! Novo leto 2012 pa naj bo čarobno,
polno, brez skrbi, veselo, zdravo, srečno!

Cenjenim strankam
Avtopralnice GITAS – KÄRCHER
in krajanom KS Bitnje
želimo veliko lepih trenutkov v letu 2012.
Zahvaljujemo se za zaupanje in se
priporočamo!

Želimo vam
veliko lepega in dobrega
v prihajajocem letu
Pokličite nas, z veseljem vam bomo pomagali
do kvalitetne in ugodne gradnje!

VAS BOLI
GLAVA?

Te`ave z ogrevanjem
zaradi umazane cisterne?
BREZ SKRBI!
Brezpla~na linija 080/21-50

AKCIJA
~i{~enje cisterne do 5 m3 130 EUR
EKOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj
e-po{ta: komerciala @ ekol.si

