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Sestanek z županom
Bitenjčani - lončkarji

Varno poletje
Dramski krožek
REKREATU R M
T

Noč v Bitnjah
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Drage krajanke, spoštovani krajani!
Hura, počitnice so tu! Otrokom so padla bremena
z ramen, staršem pa skrbi. Vsi se bomo spočili od
napornih mesecev, potem pa spet polni energije
z našimi otroki stopili v novo šolsko leto.
Preden pa vsi pobegnete na dopuste, imate pred
seboj novo številko krajevnega glasila, 38. po vrsti.
Preberite, kako pridni so bili v Svetu KS in
v društvih. Morda vas bodo članki tako navdahnili,
da se boste vi jeseni pridružili krožkom in drugim
aktivnostim. A tudi poleti se bo dogajalo. Direndaj
pa kolesarska etapa Rekreatur po Bitnjah. KUD
Bitnje pa vabi na njihov zaključni izlet, tokrat
v Piran.
Uživajte poletje in se spet beremo jeseni v 39.
številki našega glasila.
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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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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Nadaljevanje urejanja struge potoka Žabnica
In vendar nam je uspelo! Kljub temu,
da je bila velika večina ljudi skeptičnih,
da bo struga potoka Žabnica skozi del
Zgornjih Bitenj kdaj koli urejena, nam je
uspelo. Izvajajo se dela na tretjem odseku,
od Dagarina pa do mostu pri Žepku.
Za nadaljevanje dela se zahvaljujemo
podžupanu Bojanu Homanu, brez njegove pomoči bi bili mnogo težje.
Boris Oblak,
predsednik KS Bitnje
Urejanje otroškega igrišča Direndaj
V letošnjem letu smo uredili otroško igrišče Direndaj. Obnovili smo ograjo, pokrili
peskovnik za otroke, pod igrala namestili
podloge, dopolnili igrišče na mivki z
novo mivko ter postavili novo mrežo.
Ker se na otroškem igrišču proti večeru
zadržujejo tudi starejši otroci, smo postavili mizo in klopce ter dodali še pepelnik.
V načrtu imamo še postavitev dveh luči
javne razsvetljave. Vse uporabnike otroškega igrišča naprošamo, da vzdržujejo
red in čistočo. V kolikor imate kakšen
predlog glede otroškega igrišča, ga posredujte na enega od naslovov KS Bitnje.
Boris Oblak,
predsednik KS Bitnje
Prijave na mestno inšpekcijo
Medobčinski inšpektorat Kranj
Medobčinski inšpektorat Kranj kot
upravni in prekrškovni organ opravlja
naslednje naloge:
- opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s katerimi
občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz
izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države na občino,
- s premlja, analizira in podaja predloge
za izboljšanje stanja na področjih, ki jih
nadzira,
-v
 odi upravni postopek na prvi in drugi
stopnji s področja Medobčinskega
inšpektorata Kranj,
-p
 ripravlja in izvaja proračun s področja
Medobčinskega inšpektorata Kranj,
-p
 ripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s
področja Medobčinskega inšpektorata
Kranj,
-o
 pravlja druge upravne in strokovne
naloge s svojega delovnega področja,
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Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi
zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo opravlja naslednje
naloge:
- nadzoruje in zagotavlja pogoje za varen
in neoviran cestni promet v naseljih,
- varuje ceste in okolje v naseljih in na
občinskih cestah zunaj naselij,
- skrbi za varnost na občinskih javnih
poteh, rekreacijskih in drugih javnih
površinah,
- varuje javno premoženje, naravno in
kulturno dediščino,
- vzdržuje javni red in mir,
- spremlja, analizira in podaja predloge
za izboljšanje stanja na področjih, ki jih
nadzira,
- opravlja druge upravne in strokovne
naloge s svojega delovnega področja.
Prijave mestnem inšpektoratu
Krajani lahko vse nepravilnosti prijavite
na Medobčinski inšpektorat Kranj. Prijave lahko podate tudi anonimno. Prijavo
lahko pošljete tudi na KS Bitnje (lahko

tudi anonimno) in posredovali jo bomo
naprej na Medobčinski inšpektorat. KS
Bitnje sama ne prijavlja nepravilnosti,
temveč samo posreduje vaše prijave naprej. Po elektronski pošti lahko pošljete
prijave na medobcinski.inspektorat@
kranj.si.
Kontaktne osebe
Trentno so kontaktne osebe za Medobčinski inšpektorat Kranj:
-v
 odja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Kranj, Robert Zadnik (robert.
zadnik@kranj.si), 04 237 31 43
- i nšpektor, Barbara Zaletel (barbara.
zaletel@kranj.si), 04 237 32 16
- i nšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@
kranj.si), 04 237 33 51
- i nšpektor, Slavka Remic (slavka.remic@
kranj.si), 04 237 33 56
- i nšpektor, Slavko Savič (slavko.savic@
kranj.si), 04 237 32 10
Aktualne informacije pa dobite na strani
Mestne občine Kranj:
http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_
obcina,mestna_uprava,medobcinski_inspektorat_kranj.htm.

Poročilo s sestanka z županom
25. 4. 2012 smo imeli v KS Bitnje sejo
z županom Mestne občine Kranj g.
Mohorjem Bogatajem. Predstavili smo
mu probleme, ki tarejo našo KS. Danes
objavljamo odgovore, ki smo jih prejeli
do izdaje Informatorja. Ostale odgovore
bomo objavili v naslednji številki.
Sejo sta odprli vaščanki Lojza in Franca, ki sta županu na hitro predstavili KS
Bitnje in društva in povedali, s čim vse
se ukvarjamo v naši KS. Na koncu predstavitve sta županu poklonili čipko, ki
so jo izdelale klekljarice klekljarskega
krožka Kulturno umetniškega društva
Bitnje. Župan je bil nad predstavitvijo
in raznolikostjo dejavnosti, ki se odvijajo v naši KS, navdušen.
Možnost ureditve krožišča v Zg. Bitnjah
Gre za državno cesto, pobude posredovane DRSC, zadnji sestanek 13. 10. 2011,
tega krožišča zaenkrat ni v državnem
proračunu. Na MOK se zavedamo
problematike vključevanja vozil v omenjenem križišču, zato bomo si bomo na
DRSC še naprej prizadevali za uvrstitev
krožišča v državni proračun. Predlagali
bomo, da pristojni organ prouči vse
možne variante izvedbe tega krožišča
in poišče optimalno varianto glede na
varnost, finančne možnosti in ostale
dejavnike, povezane z realizacijo tega
projekta.
Kanalizacija
Primarni fekalni kanal
Bitnje-Šutna-Žabnica
Izdelana je projektna dokumentacija
PGD in PZI. Dne 26. 3. 2012 smo prejeli gradbeno dovoljenje. Zoper izdaje
gradbenega dovoljenja je dne 3. 4. 2012
Upravna enota Kranj prejela pritožbo.
Dne 26. 4. 2012 je pooblaščenec investitorja podjetje Protim Ržišnik Perc na
UE Kranj naslovil odgovor na pritožbo
v smislu, da pritožba ne vpliva na izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo
primarnega fekalnega kanala. Dne 9. 5.
2012 pa je UE Kranj pritožbo odstopila
v reševanje Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije. Dne
5. 6. 2012 je Mestna občina Kranj na navedeno Ministrstvo poslala prošnjo za
prednostno obravnavo pritožbe zoper
gradbeno dovoljenje.

Sekundarni fekalni kanal
Bitnje-Šutna-Žabnica
Izdelana je projektna dokumentacija
PGD in PZI. V mesecu juniju 2011
je pooblaščenec investitorja podjetje Protim Ržišnik Perc oddal na UE
Kranj vlogo za pridobitev gradbenega
dovoljenja. V mesecu aprilu 2012 je bila
s strani UE Kranj izvedena javna obravnava, na katero pa je bilo povabljenih
cca. 380 strank. Trenutno pridobivamo
še zadnje izjave strank v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja.
Vodovod Bitnje-Šutna-Žabnica
Izdelana je projektna dokumentacija
PGD. V mesecu juniju 2012 smo pridobili še zadnji manjkajoči služnostni
pogodbi in sicer z Direkcijo Republike
Slovenije za ceste in Agencijo Republike Slovenije za okolje. Pričakujemo,
da bo v prihodnjih dneh meseca junija
2012 pooblaščenec investitorja podjetje Protim Ržišnik Perc na UE Kranj
oddal vlogo za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Meteorna kanalizacija
Bitnje-Šutna-Žabnica
Izdelana je projektna dokumentacija
PGD. V mesecu juniju 2012 pričakujemo, da bomo sklenili še zadnjo manjkajočo služnostno pogodbo z Agencijo
Republike Slovenije za okolje. Pogoj
za sklenitev služnostne pogodbe je

bilo pridobitev soglasja na projektne
pogoje. Slednje smo prejeli konec
meseca maja 2012. Pričakujemo, da bo
v meseca juniju 2012 pooblaščenec investitorja podjetje Protim Ržišnik Perc
na UE Kranj oddal vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Podprojekt fekalne kanalizacije Bitnje-Šutna-Žabnica je del projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja - 2.
faza oziroma krajše GORKI II. faza. Za
navedeni projekt Mestna občina Kranj
pričakuje, da se bo sofinanciral s strani
Kohezijskega sklada EU. Trenutno smo
v fazi izdelave razpisne dokumentacije
za gradnjo, nadzor nad gradnjo in obveščanje javnosti. Osnutke razpisne dokumentacije bo potrebno posredovati
v pregled in potrditev tudi Ministrstvu
za kmetijstvo in okolje in Ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Mestna občina Kranj pričakuje, da bo
meseca septembra 2012 s strani pristojnega ministrstva prejela odločbo o
dodelitvi kohezijskih sredstev EU.
Ob navedenem pogoju pričakujemo, da
bi lahko začeli z gradnjo zgoraj navedene infrastrukture v začetku leta 2013 ob
pogoju, da ne bomo prejeli revizijskih
zahtevkov na izbiro izvajalca. Spoštovani,
piševa vam Maja Kalan in Luka Pongrac, stanujoča na naslovu Spodnje
Bitnje 9, presenečena, razočarana
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Streljanje, zastrupljanje mačk in psov
Spoštovani,
piševa vam Maja Kalan in Luka Pongrac, stanujoča na naslovu Spodnje
Bitnje 9, presenečena, razočarana
in hkrati zgrožena zaradi ravnanja
posameznika/-ov v našem kraju.
V četrtek, 19. aprila 2012, najverjetneje
v zgodnjih popoldanskih urah, je posameznik v bližini naslova Spodnje Bitnje
9 z zračno puško ustrelil najino mačko.
Mačka je zaradi strela utrpela hude
poškodbe notranjih organov: večkratno
prestrelitev prebavil in obstrelitev jeter.
Preživela je operativni poseg, pri čemer

Bitenjčani - Lončkarji
Pred približno petdesetimi leti je bil
šolski okoliš takratne Osnovne šole
Lucijana Seljaka v Stražišču zelo velik,
nekaj sošolcev iz višjih razredov se je
v šolo vozilo celo iz Podnarata, precej
je bilo »zasavcev«, iz vasi od desnem
bregu reke Save, največ pa iz samega
Stražišča, Pševa, Javornika, Čepulj in
iz vasi ob potoku Žabnica. Tistim iz
oddaljenih krajev smo pravili vozači.
Večina Bitenjčanov smo se iz šole
vračali po Bantalah (Hafnarjeva pot).
Potok Trenča, stari sadovnjaki, majhni
gozdiči ob poti, čudovita leskova grmovja in za njimi prelepe livade so bili
za otročad več kot današnji Gardaland.
Na tej poti smo pozabili na obveznosti
doma, pogoltnil nas je svet otroške
igrivosti in domišljije. Posebej radi
smo oprezali za parčki, ki so si ta kraj
izbrali za njihova srečanja. Pregledali
smo vse predele za grmovji, kjer je
poležana trava vlivala upanje, da je ljubimcu v temi v navalu strasti iz žepa
zdrknil kakšen novčič, žepno ogledalo
s fotografijo na hrbtni strani, vžigalnik
na bencin, glavnik ali pa kakšna druga
žepna drobarija. Najdeni glavnik je bil
običajno zakrivljen, ker ga je lastnik
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veterinar glede na mesto, kjer se je
projektil, ki je natančno viden na rentgenskem posnetku, ustavil, ocenjuje,
da je strelec žival ustrelil iz neposredne
bližine oz. z zelo močno puško.
Posebej zaskrbljujoče je, da ne gre za
prvi primer, ko je bila mačka ustreljena
z zračnim orožjem. Prvič se je to zgodilo
konec meseca maja lansko leto, a z mnogo blažjimi posledicami. Tokrat pa je za
las ušla smrti. Poleg tega to tudi ni edini
primer ustreljene/zastrupljene mačke
oz. psa v Sp. Bitnjah.
Danes, to je v nedeljo, 22. aprila, sva na
Policijski postaji Kranj naznanila kaznivo dejanje zaradi poškodovanja tuje
stvari (KZ-01, čl. 220), zaradi prepovedanega streljanja na živali (ZZZiv, čl. 15)
in ne nazadnje zaradi nasilnega vedenja
kot prekrška zoper javni red in mir
(ZJRM-1, čl. 6). Policisti bodo zbirali obvestila o dogodku, zato kogar koli, ki kar
koli ve o dogodku, tudi osebno prosiva,
da se z informacijami obrne bodisi na
naju osebno (kontakt prilagava spodaj),
na telefonsko številko Policije 113 ali
Policijske postaje Kranj 04 233 62 00 ali
na anonimni telefon Policije 080-1200.

Prepričana sva, da bo sporočilo prebral
tudi posameznik, ki je storil to zavrženo, nizkotno in prezira vredno dejanje.
V kolikor sam ne premore treznega
premisleka o teži tovrstnega početja,
pozivava ostale prebivalce kraja, da
si vzamejo trenutek za premislek o
poslanstvu človeške vrste kot tiste, ki
jo štejemo za »najvišje razvito«. Če je
majhna in vsaj v razmerju do človeka
nebogljena žival, kot je mačka, za nekoga tako moteča, da jo je pripravljen
usmrtiti, je pomislek o tem, ali sploh
živimo v varnem kraju, na mestu. Če
je šlo za napad iz objestnosti, je pod
vprašajem še kaj drugega.

hranil v denarnici, to pa je pogreval v
zadnjem hlačnem žepu. Posebej lepo
zakrivljene so imeli srečni lastniki motorjev. Najti takšen predmet v pomendrani travi je takrat mulariji pomenilo
neverjetno veselje.

zakaj nas je pobesneli lastnik ozmerjal
z LONČKARJI. Večina v druščini je
vedela, da je to žaljivka za vse Bitenjčane, tako kot je žaljivka za Stražišane,
če jih poimenuješ z SITARJEM ali pa
z MAČKOVCEM. Kaj je temeljni vzrok
za ta dva imena, obstaja več razlag,
najbolje bo, če se bo o njih razpisal
kakšen prebivalec Stražišča.

V grmovju so rasle češnje, črne drobnice. Jedli smo jih skupaj s peškami,
to pa je nemalokrat povzročilo pri
jedcu tako hude prebavne motnje, da
je zaužito prav kmalu iztrebil še pred
prihodom domov. V jeseni pa smo
jurišali na drevesa v sadovnjakih. Z
vsem mogočim, kar je bilo pri roki
in je po vseh zakonih fizike lahko
poletelo proti nebu, smo klatili, kar
ni dosegla lastnikova roka. Vedno je
nekaj priletelo na tla, če ne drugega
pa palica, ki se je prejšnji dan ujela
v košato vejo. Nekega dne, ko smo
vojno že skoraj dobili, ko so bili žepi
že nabasani z medenimi hruškami,
je prinorel lastnik: »Ti pre... lončkarji,
je rohnel. Še enkrat vas dobim, vas
pobijem kot mačke.« V hipu smo se
razbežali in se zasopli zbrali v prvem
gozdičku ob poti, kjer smo se prešteli
in ugotovili, da je le eden iz čete izgubil kapo. Ko se je srčni utrip normaliziral, je tisti brez kape začudeno vprašal,

V želji, da bi sporočilo prebrali vsi člani
vaše družine, vas pozdravljava.
Maja Kalan,
e: kalan.maja@gmail.com,
m: 041 602 590
Luka Pongrac,
e: luka.pongrac@gmail.com,
m: 040 529 588

Za imenovanje Bitenjčanov za lončkarje ne obstaja nobena prepričljiva
razlaga. Vsi vprašani starejši Bitenjčani vedo, da je »lončkar« žaljivka, vendar ne vedo pojasniti, zakaj. Še najbolj
verjetno je poimenovanje povezano z
glino (po bitenjško »ILOVCO«). V vasi
so med glavno cesto Kranj - Šk. Loka
in gozdom bogati glineni nanosi, ki so
jih Bitenjčani več stoletij izkoriščali za
izdelovanje glinenih izdelkov. Poleg
zidakov so izdelovali tudi glinene
lonce. Povezanost Bitenjčanov z glino
in izdelki iz nje se kaže tudi v pogostosti priimka Hafnar, kar pa v nemškem
jeziku pomeni lončar. Ker je mnogo
Bitenjčanov nosilo ta priimek in ga
še danes, je bila ta značilnost vasi
očitno dovolj, da ji je neki duhovitež
dal zbadljivo žaljivi pomen (Bitenjčan
- Hafnar - Lončkar). Zbadljivka je bila

na marsikateri veselici razlog, da so si
mladci skočili v lase.
V knjigi Pavla Blaznika Škofja Loka in
loško gospostvo je precej napisanega
o lončarstvu. V območje tega gospostva, ki se je na severu končalo pri vasi
Okroglo nad Kranjem, je spadalo tudi
Bitnje. Po omenjenem viru so takrat, v
16. stoletju, v Stari loki glinene lonce
izdelovali štirje lončarji, vsi so se
pisali Hafner, v Bitnjah pa sta se s to
obrtjo ukvarjala dva.
Leta 1511 je bil v Škofji Loki ustanovljen lončarski ceh, v katerega so se
lahko včlanili tudi pečarji in zidarji.
Večina med njimi je izdelovala posebne lonce za žganje živosrebrne rude
v Idriji. Rudnik jih je letno potreboval 60.000. Iz leta 1605 so ohranjeni
podrobni podatki, po katerih se je šest
lončarjev obvezalo, da bodo do žgalne
sezone v tem letu izdelali 33.000
vrčev. Več niso zmogli, ker so imeli
težave pri oskrbi z lesom, ki so ga
potrebovali za žganje. Ker ta količina ni krila takratnih potreb rudnika,
so v realizacijo naročila vključili še
lončarje iz Ljubnega na Gorenjskem.
S temi loški in tudi bitenjški lončarji
niso imeli najboljših odnosov, ker so si
bili konkurenčni. Obstaja dokument,
iz katerega je razvidno, da so leta 1546
loški lončarji prosili škofa za zaščito
pred neljubo konkurenco iz Ljubnega.

ke
novič

Zgodba o lončarjih, ki so na loškem in
v Bitnjah na veliko izdelovali žgalne
lonce za idrijski rudnik, je podprta
tudi z najdbo po drugi svetovni vojni.
V tem času so pod hribom Krančič na
jugozahodnem delu Spodnjega Bitnja,
oziroma severno od Crngroba, našli
večjo količino dobro ohranjenih vrčev,
med katerimi so bili tudi že rabljeni.
To kaže na možnost, da so na tem kraju ne samo delali lonce, ampak so tam
tudi žgali živosrebrno rudo. To delo
so opravljali skrivaj, ker je bilo vsako
taljenje živosrebrne rude, cinobarita,
drugje kot v Idrjskem rudniku strogo
prepovedano. Iz zapisov idrijskih zgodovinarjev je razvidnio, da je takratna
oblast tistega, ki so ga zalotili pri tem
delu, kaznovala celo s smrtjo. Živo
srebro je bila v tistem obdobju izredno
pomembna strateška surovina, uporabljali so jo predvsem za pridobivanje
zlata, tega pa za pohlepne vladarje v
Evropi ni bilo nikdar dovolj. Lonce sedaj v svojih depojih hrani Loški muzej.
V sedemnjastem stoletju so žganje
živosrebrne rude v glinenih loncih
oziroma retortah opustili, ker so jih
zamenjale modernejše talilne peči.
Z lončarstvom se danes na vasi
ukvarja domačinka, ki pa se žal ne
more pohvaliti, da nadaljuje družinsko
tradicijo, ker razen opisanih ostankov
lončarjenja v Bitnjah ni drugih sledi.
Mogoče je bila zadnja lončarska delav-

nica v hiši v Sr. Bitnju, pri kateri nosijo
domače ime, povezano z lončarstvom.
Zdajšnjim lastnikom izvor domačega
imena ni poznan.
Več sledi pa je v Bitnjah ostalo za nekdanjimi opekarnami. Še pred drugo
svetovno vojno se je poklicno s tem
ukvarjal domačin, ki je imel opekarno
na lastnem zemljišču. Pred približno
30 leti je peči za žganje gline ugasnila
precej velika opekarna v Stražišču. Na
nedanjih glinokopih je danes manjša
obrtno podjetniška cona.
Ne smemo pa pozabiti, da je marsikateri marljivi Bitenjčan pred okoli 50 leti
vsako poletno popoldne preživel v improviziranih opekarnah. Zidake (cegle)
so delali ročno, vzete iz modulov so
zložili v vrste, da so se naravno posušili
in jih nato naložili v ogromne kope, v
kateri so jih potem žgali do primerne
temperature. Za manjšo hišo jih je bilo
potrebno izdelati okoli 25.000. Nekateri
so zidake delali za izgradnjo lastnega
doma, drugi pa so si z zaslužkom popravljali standard. Sledi njihovega garanja so vaščani z leti zasuli z nesnago,
ohranila pa so se so tako imenovana
»JEZERCA« v Srednjih Bitnjah, v katerih smo se mulci naučili plavati, danes
pa je pri njih najbolj živahno pozimi, ko
jih prekrije debela ledena ploskev.
Janko Proj

let
iz
i
k
s
n
e
s
je
a
n
o
il
b
a
V
KUD Bitnje organizira

v soboto, 22 septembra
izlet na Primorsko.
Avtobus nas bo popeljal v Piran, kje nas bodo sprejeli člani društva Anbot,
nas popeljali po mestu Piran, nam prikazali sejem starin in dobrot narave
v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine.
Po kosilu v restavraciji Prego v Portorožu si bomo ogledali
Sečoveljske soline in vrt kaktusov.
Cena izleta za člane KUD-a znaša 25 €, za nečlane pa 40 €.
V ceno so vključene vse vstopnine, kosilo in prevoz.
Prijave zbirata Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak.
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Napovednik poletje
PONEDELJEK

TOREK

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
planinski izlet,
DEBELA PEČ

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

NOČ V BITNJAH 2012

NOČ V BITNJAH 2012

NEDELJA

julij

DU ŽABNICA
kopalni izlet v Izolo
DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje
9.jul

10.jul

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kopalni izlet Izola
11.jul

12.jul

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje
13.jul

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

14.jul

15.jul

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kopalni izlet Izola
16.jul

17.jul

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

18.jul

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kopalni izlet Izola

DU ŽABNICA
krajši Čveka pohodi

20.jul

21.jul

22.jul

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

23.jul

24.jul

26.jul

27.jul

28.jul

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
gledališče Studenec,
Dobri vojak Švejk

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU ŽABNICA
kopalni izlet v Izolo

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kopalni izlet Izola
2.avg

3.avg

4.avg

5.avg

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

11.avg

12.avg

18.avg

19.avg

25.avg

26.avg

30.jul

31.jul

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

25.jul

19.jul

1.avg

29.jul

DU BITNJE STRAŽIŠČE
kopalni izlet Izola

avgust

6.avg

7.avg

8.avg

9.avg

10.avg

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
planinski izlet,
Vrh Korena

DU BITNJE
STRAŽIŠČE
kopalni izlet Izola

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU ŽABNICA
pohod,
Veliki Draški vrh

DU ŽABNICA
izlet, splavarjanje po Krki

13.avg

14.avg

15.avg

16.avg

17.avg

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU ŽABNICA
krajši Čveka pohodi
20.avg

21.avg

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

22.avg

23.avg

24.avg

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DIRENDAJ
na igrišču v
Sp. Bitnjah
s športnim
dogodkom
REKREATUR

DU BITNJE STRAŽIIŠČE
izlet, Italijanski dolomiti
27.avg

28.avg

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

29.avg

5.sep

30.avg

31.avg

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

september

3.sep

4.sep

6.sep

7.sep

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
planinski izlet,
Zelenica, Srednji vrh

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU ŽABNICA
srečanje gorenjskih
upokojencev

1.sep

2.sep

8.sep

9.sep

15.sep

16.sep

23.sep

DU ŽABNICA
srečanje gorenjskih
upokojencev
10.sep

11.sep

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

17.sep

18.sep

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

12.sep

13.sep

14.sep

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

19.sep

20.sep

21.sep

22.sep

DU ŽABNICA
pohod,
Pristovški Storžič

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

IZLET KUD Bitnje

27.sep

28.sep

29.sep

Potujoča KNJIŽNICA
Bitnje, 17.00-19.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

DU ŽABNICA
krajši Čveka pohodi
DU BITNJE STRAŽIIŠČE
z ladjo po slovenski obali
24.sep

25.sep

DU ŽABNICA
kolesarjenje, 17.00

DU BITNJE STRAŽIŠČE
balinanje

26.sep

30.sep
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Dragi otroci in vsi mladi po srcu!
Letošnji otroški Direndaj, deveti po vrsti, bomo združili še
s športnim dogodkom Rekreatur.
Vabljeni

v nedeljo, 26. avgusta, ob 10. uri.
je
Dogodek bo spet na naši stari lokaciji na igrišču v Spodnjih Bitnjah, kjer
igrišča.
arskega
odbojk
in
ga
otroške
a
sanacij
teku
ravno sedaj v
Na Direndaju bomo poskrbeli za otroško rajanje, zabavo, delavnice.
Pripravili bomo športne aktivnosti, napolnili želodčke
in se predvsem poveselili in zabavali.

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).

ozavestimo

Varno poletje in vožnja
v naravnem okolju
Poletni meseci so čas izletov in dopustov, ko večina prebivalcev vsaj za
nekaj dni odide od doma na zaslužen
oddih ter obišče razne turistične kraje.
Na žalost pa na našo odsotnost računajo tudi nepridipravi, ki bodo poskušali
izkoristiti naše proste dni in tudi našo
neprevidnost na poti.
Policisti svetujemo, da pred odhodom
dobro zavarujete dom in ob odsotnosti
v stanovanjih in hišah ne puščate vrednejših predmetov ter denarja. Svetujemo vam, da:
- o svoji odsotnosti ne puščate sporočil
na telefonskih tajnicah,
- ključev ne puščajte na skritih mestih,
- sosede prosite, da povečajo pozornost
na vaš dom in naj vam praznijo poštni
nabiralnik,
- vgradite si tudi avtomatska stikala za
luči, ki se od mraka do zore prižigajo
in ugašajo v naključnih intervalih, saj
»opazovalcem« hiše dajejo videz, da je
nekdo prisoten v hiši.
O tatvinah in drugih kaznivih dejanjih

S seboj prinesite igrače, knjige, DVD-je, CD-je in še kaj, kar boste
postavili na »otroški dvoriščni sejem«.
Vljudno vabljene trojke na odbojkarsko tekmovanje,
ki bo potekalo istočasno kot Direndaj.
Prijave zbiramo do 15. avgusta 2012 na elektronski naslov:
tatjana.oblak@abakus.si

ter ostalih primerih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje policije, nas pokličite
na interventno številko 113. Lahko nas
obvestite tudi direktno na PP Kranj,
kjer imamo tel. št. 2336400. Za tiste, ki
bi radi ostali anonimni, pa za prijavo v
zvezi s kaznivimi dejanji lahko pokličete tudi na na telefonsko številko
080-1200.
V poletnih dneh mnogi ljudje svoj
prosti čas preživljajo v naravi. Nekateri
se ukvarjajo s tekom, kolesarijo, nekateri gredo zgolj na sprehod, nabirajo
gozdne sadeže in uživajo v naravi. Te
aktivnosti občasno zmoti hrup avtomobilskega motorja, štirikolesnika ali
mopeda, s katerimi si nekateri krajšajo
čas in se vozijo po raznih makadamskih
poteh ali celo gozdovih in travnikih.
V Sloveniji vožnjo z vozili v naravnem
okolju opredeljuje Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
(Uradni list RS 16/95 s spremembami
in dopolnitvami), ki pravi: »Na območju Republike Slovenije je v naravnem
okolju prepovedano voziti, ustavljati,
parkirati ali organizirati vožnje z
motornimi vozili, kolesi s pomožnim
motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi, ki omogočajo gibanje, hitrejše od
hoje pešca, z močjo lastnega motorja
in niso namenjena izključno vožnji
po cesti, in s kolesi. Naravno okolje iz
prejšnjega odstavka so vsa območja
zunaj ureditvenih območij mest, vasi in
drugih naselij in zunaj nekategoriziranih cest ter drugih prometnih površin,

ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje
in parkiranje v skladu s predpisi o
cestah in predpisi o varnosti cestnega
prometa.«
Prepoved ne velja za službene vožnje
pri opravljanju lovske, ribiške, čuvajske,
naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih
sodnikov in državnih tožilcev, vojske,
policije ter gasilcev, gospodarjenje z
gozdovi, opravljanje kmetijskih del,
geodetskih del, geoloških del, urejanju
vodotokov in vzdrževanju infrastrukturnih objektov.
Predpisana globa za kršitelje je 41,73
EUR.
Pripravljen je že osnutek Zakona o
vožnji z vozili v naravnem okolju, ki
čaka na parlamentarno proceduro in
usklajevanje vseh sodelujočih pripravljavcev. Ta zakon bo določene vožnje
še podrobneje opredelil in uskladil globe za kršitelje. Predvsem bo razlikoval
vožnjo z motornimi vozili in vožnjo s
kolesi, kar trenutno veljavna uredba ne
ločuje.
Vožnja z vozili po gozdovih in travnikih izven urejenih cest in poti je, ne
samo prepovedana, ampak predvsem
moteča za druge obiskovalce narave in
živali ter škodljiva za rastlinstvo.
V upanju na čim lepše in varno poletje
vas lepo pozdravljam.
Robert Ternik
Vodja policijskega okoliša

Akcija Ločevanje je zakon se je začela
Ponovno vas želimo opozoriti, kako
pomembno je pravilno ravnanje z
odpadki. Gospodinjstva v Mestni
občini Kranj ste prejela novo brošuro
Ločevanje je zakon. Prepričani smo, da
ste v njej našli koristne informacije in
da vam je v pomoč pri vsakodnevnem
ravnanju z vašimi odpadki.
Bodite odgovorni in odpadke ločujte
pravilno. V nasprotnem primeru vas
bomo na to opozorili z nalepkami na
zabojniku. Če odpadkov ne ločujete
pravilno, na vaš zabojnik nalepimo rumeno nalepko. Če boste naše opozorilo
upoštevali, bomo rumeno nalepko prekrili z zeleno nalepko. Zelena nalepka
potrjuje vaše odgovorno ravnanje z
odpadki.
Dodatno vas opozarjamo tudi na dotrajanost vašega zabojnika in na prepoln
zabojnik. Če je vaš zabojnik dotrajan,
nanj nalepimo vijolično nalepko. Če
imate več odpadkov za en zabojnik, vas

opozorimo z modro nalepko.
dva načina, in sicer da svoje biološke
odpadke sami kompostiramo ali jih
odlagamo v rjavi zabojnik za biološke
odpadke. V zabojniku odložene odpadke odpeljemo predelovalcem.
Pri odlaganju bioloških odpadkov v
zabojnike za biološke odpadke mora-

mo paziti, da jih nikoli ne odložimo v
plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov.

cama, ki ju prejme vsako gospodinjstvo
ob koncu leta lahko naročite brezplačen odvoz do dveh kubičnih metrov kosovnih odpadkov. Letno organiziramo
tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov,
za katere je še posebej pomembno, kako
z njimi ravnamo. Predstavljamo tudi
ločevanje odpadkov na pokopališčih.
Odpadki so povezani tudi s stroški,
zato si na spletni strani www.krlocuj.
me izračunate vaše mesečne izdatke
po posamezni prostornimi zabojnikov.
Za lažje ločevanje odpadkov nudimo
tudi izdelke, kot so biorazgradljive
vrečke, posode za biološke odpadke,
stiskalnice za plastenke in pločevinke.
Preko izkušnj s terena in seveda vaših
odzivov smo pripravili tudi tri sklope
informacij, za katere verjamemo, da

odgovorijo na marsikatero vprašanje.
Seveda so nova vprašanja več kot dobrodošla, zato vas vabimo, da nam pišete na elektronski naslov: info@krlocuj.
me ali pokličete na posebno številko
04 28 11 311.
Še vedno smo dosegljivi tudi na brezplačni številki 080 3555.

Uporabiti moramo vrečke iz biološko
razgradljivih materialov. Biološke
odpadke lahko odložimo tudi zavite v
časopisni papir ali v papirnati vrečki.

Nova spletna stran
Nova spletna stran www.krlocuj.me je
prav posebna spletna stran, ki ponuja
številne odgovore o pravilnem ločevanju odpadkov na območju Mestne
občine Kranj.
Ena pomembnejših informacij so
nedvomno urniki odvoza odpadkov. V
vsakem trenutku lahko preverimo, katere odpadke Komunala Kranj odvaža
v tekočem tednu. Odgovorili smo na
pogosta vprašanja, kam s posameznim
odpadkom in pripravili abecednik.
Seveda nismo uspeli zajeti vseh odpadkov, zato upamo, da bomo z vašo
pomočjo abecednik dograjevali. Ko
odpadka v abecedniku ne najdete, nam
to sporočite in nov odpadek bo dodan
v abecednik. Podrobneje predstavljamo
vse načine zbiranja odpadkov. V redni
odvoz odpadkov je vključeno praznjenje zabojnika za mešane komunalne
odpadke, zabojnika za odpadno embalažo in zabojnika za biološke odpadke.
Poleg ločevanja odpadkov na izvoru
nastanka imate možnost ločevanja odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih
centrih. Dodatno je organiziran tudi
odvoz kosovnih odpadkov. Z dopisni| 10 | informator38 | mali srpan 2012

VSE O ODPADKIH
www.krlocuj.me

Smo še kaj pozabili? Se že veselimo
vaših predlogov!
Kaj sodi kam:
- kosti in manjši kosi surovega
mesa sodijo med mešane
komunalne odpadke
- papirnati robčki in brisačke
sodijo med biološke odpadke,
v rjavi zabojnik
- steklena embalaža sodi na
ekološki otok, v zabojnik za
steklo
Za pravilno odlaganje ostalih
odpadkov obiščite spletno stran
www.krlocuj.me

Želite biti osebno
obvešËeni v primeru
motene oskrbe
s pitno vodo?

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje
po e-poˆti ali SMS sporo›ilih.
Obiˆ›ite naˆo spletno stran
www.komunala-kranj.si in izpolnite
obrazec "Prijava na obvestila".
Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na
info@komunala-kranj.si ali pisno
na naslov Komunala Kranj, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

JA
DOGA

Bovec 2012

udležence zanimivo. Prijetno smo jih
presenetile, saj smo pripravile razstavo.
Nastopili sta Francka in Lojzka, o vsem
sta na svoj način izčrpno poročali, predstavitev pa so podprle tudi vse druge
udeleženke.
Navezale smo stike s krožkarji iz cele
Slovenije, da pa bo še bolj držalo, se
bomo 22. septembra odpravili v Piran,
kjer društvo Anbot prireja Dneve evropske kulturne dediščine.

Konec marca je bilo v Bovcu srečanje
študijskih krožkov Slovenije. Prav na
zadnjo soboto smo se srečanja udeležile
tudi predstavnice krožkov, ki potekajo v
okviru KUD Bitnje. Za poln avto nas je
bilo in že v jutranjih urah smo se odpravile na Bovško.
Prej smo se že domenile, kako bomo
predstavile svoje krožke, da bo za vse

V Bitnjah vsako leto prijavimo več krožkov, ki jih obiskuje lepo število udeležencev. Prav je, da tudi po širni Sloveniji
vedo, da smo delovni, in prav takšna
srečanja, kot je bilo zadnjo marčevsko
soboto, so potrditev za naše delo.

KUD Bitnje prvič na Planici

Prihod pomladi

31. marca letos nas je prebudil krasen
sončen dan in nas pospremil proti
Planici nad Crngrobom. Zakaj le? Tega
dne so namreč mladi predstavniki KUD
Bitnje prvič nastopili na spominski slovesnosti na Planici. Za to priložnost se je
rodil pevski zbor KUD Bitnje, v katerem
večinoma sodelujejo bitenjški otroci. Ob
nedeljah smo zavzeto vadili pevske točke
pod taktirko zborovodkinje gdč. Daše Arhar. Usposobila nas je za dvoglasno petje
in smo brez treme odpeli partizansko in
domovinsko pesem. Odpovedali smo se
instrumentalni spremljavi in sredi narave
odpeli le vokalno.
Eno točko so pripravili otroci izvrtca Biba
pod mentorstvom ge. Marjane Jekovec
in posrečeno popestrili program. Saj veste, otroci znajo najbolje! Zaključili smo
z resnejšo recitacijo in se tako približali
spominu na dogodek v Rovtu med 2.
svet. vojno.
Povabilo k neposrednemu sodelovanju
na slovesnost v Planici smo z veseljem
sprejeli in se pravočasno lotili priprav.
Z nastopom smo bili zadovoljni in smo
Planico zapustili z naročilnico za posladek. Pevski zbor KUD Bitnje si želi še
kakšnega nastopa. Morda se bomo predstavili na letošnjem Direndaju in zapeli
kakšno počitniško. Ob koncu bi se rada
zahvalila vsem, ki ste na kakršen koli
način prispevali svoj delež k realizaciji
slovesnosti na Planici.

Tudi v tem letu smo člani KUD Bitnje
v sodelovanju s KS Bitnje pripravili
tradicionalno prireditev Prihod pomladi,
posvečeno krajevnemu prazniku.
Kot vsa leta do sedaj smo tudi tokrat
dali velik pomen medgeneracijskemu
povezovanju. V ta namen so otroci vrtca
Biba izdelali vabila, s katerimi smo
povabili starejše krajane. Zanje smo
članice KUD-a pripravile lična darilca
– polstene obeske za ključe in spekle
pecivo, s katerimi smo pogostile vse
prisotne.
Program je vseboval izredno dodelane inštrumentalne nastope, čudovite
pevske točke in deklamacijske vložke.
Mladost in razposajenost so na odru ob
glasbeni spremljavi g. Vinka Ušeničnika pričarali otroci iz vrtca Biba pod

Srečno Planica, dober dan Direndaj!
Mojca Kepic
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Mateja Arhar

taktirko vzgojiteljice Marjane Jekovec.
Zaplesali so nekaj domačih starih
plesov. Dramska skupina Mavrica pod
vodstvom Mojce Kepic je zaigrala novo
gledališko igro z naslovnom Lunino kraljestvo. Prireditev sta začinili s svojimi
idejami in ostrima jezikoma Franca in
Lojza. Povezovalno besedo pa je imela
ga. Mojca Kepic.
Vsako leto izkoristimo priložnost in na
prireditvi podelimo naslov ČASTNI
ČLAN KUD BITNJE. Letošnje leto je ta
čast doletela go. Matejo Arhar, dolgoletno predsednico KUD-a, brez katere
društva in vseh dejavnosti, ki potekajo
pod okriljem le-tega, ne bi bilo.
Prireditev smo zaključili ob prijetnem
druženju.
Tatjana Muraja Oblak

Dramski krožek
Dragi sovaščani - bodoče občinstvo!
V naši lepi vasi obstaja pozitivna energija. Zunaj ptički žvrgolijo, narava se
je začela prikazovati v svojih najlepših
odtenkih, zeleni travniki, pšenično
klasje, makovi cvetovi, prelepe vrtnice in še in še. Človek ne more ostati
ravnodušen.
Tako se nas je tudi nekaj nadobudnih
vaščanov lotilo nekaj, kar nam je že
dolgo rojilo po glavi. Radi bi obudili
dramski krožek Bitnje, ki je baje, po govoricah in najdenih starih dokumentih,
v tem našem kraju že deloval. Zadnji
poizkus ustanovitve je bil že lansko
leto, vendar ni bilo dovolj interesa. Letos pa izgleda, da bo uspelo. V zadnjih
nekaj mesecih smo se nekajkrat dobili
v prostorih Krajevne skupnosti Bitnje.
V začetku smo se samo debelo gledali,
saj nas je bilo zelo malo, in tuhtali, kaj
narediti. Nekako smo že obupavali, da
ne bo nič. Po nekajkratnih tedenskih
torkovih srečanjih pa smo le spoznali,
da nas je nekaj stalnih udeležencev, ki
na vsak način hočemo nekaj »ušpičiti«.
Tako kot vsaka interesna skupina tudi
naš dramski krožek zahteva stalno
(beri vsaj enkrat tedensko) aktivno
prisotnost na srečanjih. Poleg tega je
potrebno tudi med tednom izvajati
kakšne dejavnosti, za katere se dogovorimo na srečanjih, kot so prebiranje
raznih dramskih del (komedije, satire,
veseloigre), ogledi raznih dramskih iger
po gledališčih, izdelave lastnih igralskih
scenarijev, izdelave rekvizitov ...
V tem krožku smo dejansko združba
navdušenih posameznikov, ki nas druži
resnična ljubezen do igranja, želja po
nečem novem. Na tem področju smo
vsi dokaj »zeleni«, kar se tiče izkušenj,
a kmalu pričakujemo obisk izkušenega mačka odrskih desk. Na enem od
naslednjih srečanj nas bo obiskal Frenk
Kranjec, ki ima 32-letne izkušnje na
področju igralstva. Mnogo let je deloval v Prešernovem gledališču, trenutno
pa sodeluje pri KUD Visoko, ki je tudi
nekakšen krožek, ki pa ima že kar
dolgo zgodovino. Nam »začetnikom«
bo razložil osnovne pojme glede tega
»poklica«:

-k
 ako pridobiti sponzorje,
-k
 ako oglaševati nastope (marketing).
Kakšne cilje ima ta naš krožek, poglejmo:
-u
 stanovitev in dolgoročno delovanje
dramske dejavnosti v našem kraju,
- i zvedba veseloigre (komedije) v Gasilskem domu ob poslavljanu leta 2012,
- r azširiti obzorja svoje ustvarjalnosti,
-n
 arediti nekaj za skupnost, v kateri
živimo,
-n
 avdihniti tudi druge sovaščane, ki si
to »potihoma« želijo,
-d
 ruženje s prijetnimi in ustvarjalnimi
ljudmi na prostovoljni osnovi.
Kar pa se same igre tiče, pa imamo
pred sabo velikanski izziv, ki smo si ga
zadali. Namreč, ne bomo kopirali ali
zaigrali neko znano igro, ampak bomo
naredili svojo, in to od začetka:
- i dejna zasnova igre,
-o
 smisliti rdečo nit - »poanto« zgodbe,
- scenarij,
-d
 oločiti igralce v zgodbi in posamezne scene,
- teksti,
- rekviziti,
- s cena ...
Ker bomo s tem imeli proste roke,
bomo lahko dali duška svoji domiselnosti, ustvarjalnosti in sami improvizaciji,
za katere vidimo, da nam niso tuje. Kaj
pa se nam še posebej zdi bistveno: radi
bi postaviti neko kulturno delovanje, ki
nam ga v tem kraju resnično manjka.
Sploh v teh časih, ko je za kulturo tako
malo posluha. Ne zavedamo se, da smo
kultura ljudje in ne država. Če bomo

sami skrbeli za nek kulturni odnos med
ljudmi, neko toplino med nami, potem
se nam ni bati za prihodnost. Znati se
»vživeti v kožo drugega« - kar je tudi
nasploh cilj igralstva, je pa sploh nekaj
čudovitega. S tem namreč tudi veliko
lažje razumemo nasprotna ali drugačna stališča od svojih in avtomatsko
postanemo strpnejši in bolj odprti ter
komunikativni. Naša trdna prepričanja
(velikokrat negativna) postanejo bolj
odprta in namesto nasprotovanja dosežemo sodelovanje. To pa je tudi bistvo
do bolj strpne družbe, odnosi postanejo
toplejši, strahovi in testnobnost izginejo. Ljudje postanejo bolj ustvarjalni in
namesto s premlevanjem preteklosti
in starih zamer, se z veseljem zazrejo
v prihodnost. Tudi to naj bi bil cilj
našega delovanja, vendar se tega niti
ne zavedamo. Mogoče je tako tudi prav,
bolje je biti spontan.
S tega naslova smo povabili tudi soigralce iz sosednje vasi Žabnica, da skupaj nekaj naredimo. Namesto rivalstva
nam gre predvsem za sodelovanje, v to
sem prepričan, ker obstaja pozitivna
energija med nami.
Novonastala komedija bo govorila
o vaških posebnostih in aktualnem
dogajanju v Sloveniji na bolj duhovit in
satiričen način, da se človek lahko od
srca nasmeje.
Torej vabljeni v dramski krožek
(kud.bitnje@abakus.si), da daste svoji
ustvarjalnosti prosto pot in življenje.
Skupaj se učimo, ali ni to lepo?
Ivan Rupnik

- kaj vse mora imeti taka dramska
skupina,
- kakšne igre igrati,
- na kaj je treba biti pozoren pri »javnem nastopanju«,
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Bralni krožek
Bralci smo v sezoni 2012/2013 pridno
brali, saj smo se od jeseni pa do spomladi srečevali kar vsakih 14 dni.
Prebrali smo precej zanimivih knjig,
ena od njih je bila zagotovo knjiga z
malo daljšim naslovom Guerenseyjsko društvo za književnost in pito iz
krompirjevih olupkov, avtoric Mary-Ann
Shaffer in Annie Barrows. Nasmejali
smo se iznajdljivosti bralcev med nemško okupacijo na malem angleškem
otoku.
Zadnje tri knjige smo si privoščili precej poletno in morsko obarvane.
Prebrali smo Poletno knjigo švedske
avtorice Tove Jansson. Knjiga je ljubka,
saj opisuje prijateljstvo med babico in
vnučko, ki poletja preživljata na majhnem skorajda neobljudenem otoku.
Prevzela nas je knjiga Čudovita bitja,
pisateljice Tracy Chevalier. Odkriva-

li smo svet okamenelih dinozavrov,
rib, školjk. Občutili smo morski zrak
angleške obale, ko sta Mary Anning in
gospodična Elisabeth Pilpoth odkrivali
starodavne fosilne ostanke.
Ob knjigi Rine Huber z naslovom Devet poletij smo se čudili popotnikoma,
ki sta kjub težki bolezni devet let plula
na majhni jadrnico Galatei in objadrala
vse Sredozemlje.
Naše zadnje srečanje smo imeli pri
bralki Mariji. Bralno popotovanje smo
zaključili s filmskim večerom.
Bralci se bomo spet začeli srečevati
jeseni, do takrat pa vsi, seveda, pridno beremo - tudi zato, da bomo našli
naslove, ki jih bomo predlagali za naše
skupno branje.
Mateja Arhar,
mentorica BMK

Za zdravo življenje
Naša druženja v okviru ŠK Za zdravo
življenje smo nadaljevali tudi v pomladnih ponedeljkih.
Poleg srečanj, na katerih je po več
deset članov izmenjalo svoje izkušnje
pri urejanju vrta, zdrave priprave hrane,
uporabe naravnih čistil, nabiranja in
sušenja zelišč in pripravo zdravilnih
pripravkov, smo imeli tudi predavanje strokovnjakinje Gaie, ki se ga je
udeležilo 35 krajanov, in ge. Nevenke
Breznik, ki je v eni uri podala osnove o
zeliščih. Podala nam je osnove načrtovanja zeliščnega vrta, sušenje zelišč in
zamrzovanje oz. shranjevanje. Zadnje
srečanje smo namenili zdravi hrani in
samooskrbi z zdravo hrano.

Sosedov dan
Svoje delo in izsledke smo predstavili
na redni razstavi KUD Bitnje, ki je bila
tokrat v vrtcu Biba v mesecu maju.
Na pobudo udeležencev smo sklenili,
da se jeseni zopet srečamo in nadaljujemo s svojim delom. Naj vam izdamo
skrivnost, da bomo imeli jeseni na obisku ga. Marijo Novak, strokovnjakinjo
s področja zdrave prehrane, ogledali
pa si bomo tudi ekološko kmetijo v
Hotemažah.
Želimo vam mirno in prijetno poletje.
Tatjana Muraja Oblak,
mentorica

Že četrto leto smo v našem delu vasi
organizirali Dan sosedov.
27. maj je bil letos na nedeljo in tako
smo teden zaključili s prijetim druženjem. Tokrat sta nas gostila Zdenka in
Tone, ki sta poskrbela, da nismo bili
žejni. Da nismo bili lačni, pa smo poskrbele vse sosede, saj smo se potrudile in pripravile pravo gostijo.
Ure so bile prekratke, toliko smo si
imeli povedati. Seveda nismo krepili
samo jezikov, saj nismo pozabili na
športne dejavnosti. Tako je moški del
uspešno metal ploščke po ulici in premigal svoje ude.
Kako prijetno je lahko tako druženje,
nam da vedeti, ko smo pozno v noč
odhajali in si priznali, da bi morali druženja ponoviti večkrat v letu.
»Lento« - oglasno tablo »27. 5. - Evropski dan sosedov« sta prevzela druga
soseda, ki nas bosta prihodnje leto
opomnila na naše praznik.
Tatjana Muraja Oblak
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Pohod na Blegoš
Tradicionalno, kot že sedemkrat do sedaj, smo se pohodniki tudi letošnje leto
zbrali drugo soboto v juniju ob četrti
uri zjutraj na igrišču v Sp. Bitnjah ter se
odpravili proti Blegošu.
V jutranji meglici nas je petnajst pohodnikov odšlo Planici naproti. Po uri
vzpona smo se ustavili pri spomeniku
na Planici, kjer se nam je pridružilo še
nekaj zamudnikov. Skupaj, v družbi dežnih kapelj, smo se napotili preko Lavtarskega vrha, po Mišouhu, do ceste,
ki vodi na Stari vrh, kjer smo naredili
kratek postanek, potem pa se zagnali

na Sv. Lenart. Na poti proti cerkvi Sv.
Lenarta nas je dež že dobro namočil.
Na vrhu pri cerkvi, v zavetju mogočne
lipe in družbi župnika, ki tam živi, smo
zamenjali premočena oblačila, pomalicali in se tudi nasmejali.
Pot smo nadaljevali po stari cesti iz
prve svetovne vojne. Gruča pohodnikov se je raztegnila in po skupinah smo
tiho puščali za seboj metre in luže, v
katerih so se vedno bolj igrale dežne
kaplje. Temni oblaki niso napovedovali
nič dobrega. Ko smo prispeli do Črnega Kala, je nebo kljub poldnevu postalo
temno in nič kaj obetavno. A nismo
se predali. Zagrizli smo v strmi breg
in se napotili proti vrhu. Veter, nalivi

dežja, megla pod vrhom in srečavanje
bunkerjev na poti nam je dalo vsaj
malček predstave, kako so vojaki v prvi
svetovni vojni trpeli, ko so varovali Rupnikovo linijo. Na vrhu nam je veter z
juga nazorno pokazal, kaj pomeni veter
do kosti. Kljub temu se nismo uklonili,
zavriskali smo od veselja, da smo prispeli na vrh, ko pa smo videli pod seboj
v meglici kočo, so nas razbolene noge
kar same ponesle proti njej. V koči nas
je pričakala topla peč. Zamenjali in
posušili smo namočena oblačila in se
pogreli tudi odznotraj.
Ena ura počitka je bila dovolj, da smo
se vsi zbrali in se skupaj napotili proti
našemu cilju – vasi Studor. Vmes je
prenehalo deževati in po dobri uri
spusta v dolino smo prispeli do hiše
naših gostiteljev Nadke in Braneta,
kjer so nas pričakali tudi sovaščani, ki
poti več ne zmorejo, se pa radi udeležijo druženja - pohoda, ki smo ga pred
letom dni poimenovali po Zmagu Cofu,
ki je bil pobudnik in organizator prvih
pohodov na Blegoš.
Dobra družba, živa glasba, hrana in
pijača so naredili svoje. Pozabili smo
na boleče noge, slabo vreme in se tudi
zavrteli. Ko smo v poznem popoldnevu
zapuščali vas Studor, smo si bili enotni
- ob letu osorej.
Tatjana Muraja Oblak

Razstava KUD Bitnje
Ustvarjalke KUD Bitnje smo pripravile tradicionalno razstavo izdelkov.
Razstava je bila na ogled v vrtcu Biba
od 18. do 20. maja. Predstavili so se
vsi krožki, ki delujejo v Bitnjah: ŠK
klekljanje, ŠK ustvarjalke delavnice,
ŠK Voščilnice, ŠK Za zdravo življenje,
Bralni krožek sorško polje, ŠK Retorika, Pravljične urice.

Otvoritev razstave je bila zelo slovesna, kajti hkrati z otvoritvijo je bila
v vrtcu tudi prireditev za starše in
stare starše. Občinstvo je bilo številno, nastopili so otroci, starši otrok z
lutkovno igrico, svoje pa sta povedali
tudi Francka in Lojzka.
Kljekljarice so posebej za vrtec sklekljale izdelke, ki smo jih na dobrodelni

dražbi prodali obiskovalcem, pridobljena sredstva pa podarili vrtcu. Lojzka in Francka sta dve čipki uspešno
zlicitirali. Vrtec Biba se klekljaricam
zahvaljuje za darovana sredstva. Razstavo si je ogledalo veliko ljudi, ki niso
skoparili s pohvalami.
Mateja Arhar
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26. avgusta vsi na cesto! RekreaturTM 2012 bo končno doma.
RekreaturTM - ekipno kolesarjenje po Sloveniji združuje
šarm etapnih dirk in doživetje turistično-popotniškega
kolesarjenja po stranskih slovenskih cestah. Štiridnevni
dogodek združuje ekipe štirih do osmih kolesarjev. Na
koncu zmaga in oranžno majico osvoji tista, ki je najbližje
povprečnemu času vožnje vseh ekip.
23. avgusta 2012 se bo s prologom iz Postojne do Pivke
začel že sedmi po vrsti. Tokrat bodo kolesarji dodobra
raziskali Notranjsko in Brkine, kjer sta speljani trasi 1. in
2. etape. 3. etapa se bo 26. avgusta končala s ciljem na
Maistrovem trgu v Kranju. Udeležilo se ga bo okoli 45 ekip
(prijave so še možne!) s 320 kolesarji in spremljevalci. Med
njimi je 26 % žensk, ki so v povprečju stare 42,3 leta, tudi
moški so v »najboljših letih«, povprečno imajo 44,1 leto.
Prijavljene ekipe večinoma prihajajo iz Gorenjske, nekaj pa
jih je tudi iz Ljubljane, Logatca in Izlak.
RekreaturTM že od samega začetka ni le golo kolesarjenje.
Postal je način druženja in aktivnega preživljanja prostega
časa. Dokaj zahtevna 360 km dolga trasa s skoraj 4000 m
vzponi in način izbire zmagovalca prav vsakomur omogočata okusiti slast zmage. Ta namreč ni odvisna od »vrhunske pripravljenosti, kot žafran dragega kolesa ter divjega
dirkanja s prerivanjem«. Zato se kolesarji po poti radi
ustavijo, si medsebojno pomagajo in predvsem uživajo.
Prav posebej pa sem zadovoljen, da nam je organizatorjem,
TD Rekreatur in Studiu OREH, končno uspelo traso speljati na »domače dvorišče« v krajevno skupnost Bitnje. Vanjo
bomo vstopili v Žabnici in jo premerili v celotni dolžini.
Krajane Bitenj zato 26. avgusta od 14.30 - 16.30 ure vabim
NA CESTO, da pridete bodrit kolesarje RekreaturaTM in jih
nagradite za njihov trud. Med prijavljenimi ekipami je tudi
»Zadnja vrsta« iz Zgornjih Bitenj, ki jo vodi Tomo Matelič,
in seveda pričakujem, da bo ob trasi imela veliko navijačev
in se vmešala v boj za oranžno majico!
Informacije in prijave: www.rekreatur.si
Andrej Zalokar
vodja projekta Rekreatur

