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Ozavestimo
Drage krajanke, spoštovanji krajani!
Pred vami se odpira nova praznična številka
krajevnega glasila Informator, 48. po vrsti, ki vas bo
pospremila v lepo praznovanje.
Po poletnem zatišju se v vasi spet dogaja. KUD
predstavlja nove študijske krožke in druge
dejavnosti, NK pa svojo dejavnost.
Nedolgo tega se je od nas poslovil župnik Ciril
Brglez; v njegov spomin je zapisanih nekaj besed.
Vredni branja pa so tudi pomembni članki s strani
Sveta KS.
Z željo, da se pridružite, vas seznanjamo z
napovedmi dogodkov.
Otroci bi rekli. »Še x-krat grem spat, pa bo tukaj
Božiček.« Uživajte najlepše praznike! Imejte veliko
časa zase in za svoje najbližje. Vse lepo in se spet
beremo v novi številki našega krajevnega glasila.
Mateja Arhar,
urednica
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Tatjana Muraja Oblak, Tomaž Ogris
prelom: Janja Baznik
oblikovanje: Danaja Oblak s.p.
tisk: Tiskarna Peg
fotografija na naslovnici: Tomaž Ogris

Pospravljanje za svojih pasjim prijateljem / 5
Kurjenje odpadkov in nevarnih snovi / 6
Ekološki otoki niso smetišče / 7

In memoriam / 8

Dogaja
Navček na pokopališču / 8
Bralni krožek / 9
Vabilo na predavanje z Dušico Kunaver / 9
Ustvarjanje v Bitnjah / 10
Prazniki in praznična kulinarika / 10
Nogometni klub Bitnje / 10
Živ žav v vrtcu Biba / 11
Kljekljanje v Bitnjah / 12
Ustvarjalke smo pekle piškote / 13
Ustvarjalke na decembrski stražiški tržnici / 13

Urnik dejavnosti
Urnik dejavnosti Društva upokojencev Bitnje-Stražišče / 15
Urnik dejavnosti KUD / 15

KS
SVET ŠČA
OBVE

Člani Sveta KS Bitnje
- Tomaž Ogris, predsednik
- Boris Oblak, podpredsednik
- Marjana Jekovec, član
- Matej Dolenc, član
- Mateja Arhar, član
- Primož Ogris, član
- Robert Langerholc, član
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Tekoče vzdrževanje na področju KS Bitnje
S 1. 1. 2008 se naslednja tekoča vzdrževanja predajo v upravljanje na
ustrezno službo Mestne občine Kranj:
• tekoča vzdrževalna dela na objektih v javni rabi: igrišča, parki,
zelenice, avtobusna postajališča, spominska obeležja,
• tekoče vzdrževanje objektov gospodarske infrastrukture: ceste, javna
razsvetljava.
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 naslednjo
telefonsko številko oziroma elektronski naslov:

• tel.: 080 1885
• email: mok@kranj.si

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
telefonski številki:
- 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.
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. Termini sej so obljavljeni na spletni strani KS Bitnje (http://
www.bitnje.si/).
Spremljate nas lahko tudi preko
Facebook strani Informator KS
Bitnje (https://www.facebook.com/
informatorksbitnje).

Vzdrževanje občinskih cest,
avtobusnih postaj in pluženje
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Aleksandar Delić
tel.: (04)237-31-39
e-mail: aleksandar.delic@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40
Javna razsvetljava, otroška igrišča
v lasti Mestna občina Kranj,
obrezovanje dreves na javnih
površinah
Mestna občina Kranj, Urad za
gospodarstvo in gospodarske javne
službe
Nataša Žibert
tel.: (04)237-31-96
e-mail: natasa.zibert@kranj.si
tel. tajništvo: (04)237-31-40

Medobčinski inšpektorat (npr. divja
odlagališča, živa meja ki posega v
cesto, zapuščena vozila na javnih
površinah)
tel.: (04)237-32-10
e-mail: medobcinski.inspektorat@kranj.si
Javne površine, Komunala Kranj
Vodja enote
Janez Lukan
T: 04 28 11 352
M: 041 649 461
E: jlukan@komunala-kranj.si

Krajane prosimo, da se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega
vzdževanja, obračate neposredno na zgoraj navedene kontakte na Mestni
občini Kranj. V primeru, da s strani občine ne bo odziva, obvestite
krajevno skupnost, da preveri in pospeši reševanje problema.
Svet KS Bitnje
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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,
--spremlja, analizira in podaja predloge
za izboljšanje stanja na področjih, ki
jih nadzira,
--vodi upravni postopek na prvi in drugi
stopnji s področja Medobčinskega
inšpektorata Kranj,
--pripravlja in izvaja proračun s področja Medobčinskega inšpektorata Kranj,
--pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije za javna naročila s
področja Medobčinskega inšpektorata
Kranj,
--opravlja druge upravne in strokovne
naloge s svojega delovnega področja.

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:
--vodja Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Kranj, Mitja Herak (mitja.
herak@kranj.si), 04 237 33 59,
--inšpektor, Barbara Metelko (barbara.
metelko@kranj.si), 04 237 32 16,
--inšpektor, Aleš Bizjan (ales.bizjan@
kranj.si), 04 237 33 51,
--inšpektor, Slavka Remic (slavka.
remic@kranj.si), 04 237 33 56,
--inšpektor, Robert Zadnik (robert.
zadnik@kranj.si), 04 237 33 61.
Aktualne informacije pa dobite na
strani Mestne občine Kranj:
http://www.kranj.si/KRANJ_
SI,,mestna_obcina,sou,medobcinski-inspektorat-kranj.htm
KS Bitnje

KS Bitnje in proračun
MOK

Dogajanje okrog zadrževalnika Bantale
Kakorkoli, veseli smo, da se je prečrpavališče končno zgradilo in da prečrpavanja
v neurejeno strugo potoka Štajna ne bo
več. Izgradnjo smo skrbno opazovali predstavniki KS, verjetno pa jo je nadzorovalo
tudi budno oko marsikaterega krajana.

Pokopališče, krožišče in nov vrtec
V letu 2018 so v proračunu Mestne občine
Kranj predvidena sredstva za investicijsko
vzdrževanje in obnove na pokopališču:
ureditev in zamenjava dotrajanih in
neustreznih poti na pokopališču, večja
vzdrževalna dela na objektih in zunanji
ureditvi pokopališča.

Voda iz zadrževalnika se bo z izgradnjo
prečrpavala v že davno zgrajeni kanal do
reke Save.
Da smo se seznanili s potekom del, smo
zahtevali sestanek na gradbišču, kjer so
nam odgovorni razložili situacijo.

V proračunu 2018 so tudi sredstva za izgradnjo krožišča v Zg. Bitnjah.
Tudi projekt izgradnje novega vrtca se s
polžjimi koraki nadgrajuje. Dodatna ovira
gradnji je poplavno območje na predvidenem mestu gradnje, a z reševanjem
poplavljanja potoka Trenče in sanacijo
struge Štajne se bo tudi ta ovira odpravila. Vesela novica je, da sta se na javni
poziv za gradnjo novega vrtca odzvala
dva promotorja.
Irena Dolenc
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Na zadrževalniku Bantale so bila pred
kratkim zaključena gradbena dela na prečrpavališču. O pričetku gradbenih del
KS Bitnje ni bila obveščena, zato namere
o pol-zapori ceste mimo zadrževalnika
nismo mogli objaviti. Odgovornim na
MOK smo poslali dopis z izraženim našim
nezadovoljstvom o neprimernem obveščanju, a odgovora še nismo dobili.

je bilo to obljubljeno na sestanku s
projektantom,
--očiščen je bil kanal za meteorno vodo,
ki pa teče v Štajno (glej priloženi sliki),
a ta ni v povezavi z zadrževalnikom.
Zato velja, da v kolikor opazite, da se
v strugo potoka Štajna ponovno izvaja
prečrpavanje, nas o tem nemudoma
obvestite, da primerno odreagiramo in
obvestimo odgovorne.
Bolj za šalo kot zares: v vmesnem času
je zadrževallnik dobil tudi novo ime:
Moqsquito Bay - Zaliv Komarjev.
KS Bitnje
Izvedeli smo naslednje:
--prekop pod cesto je končan, vsa dela
naj bi bila do izdaje Informatorja že
zaključena,
--direktnega iztoka vode iz zadrževalnika
Bantale v potok Štajna ni,
--zadrževalnik in mešani kanal do Save
sta sedaj povezana, zato potrebe po
prečrpavanju v Štajno tako ni več; vodo
bodo prečrpavali v novo zgrajeni kanal,
--občasno prečpravanje v Štajno je
bilo potrebno zaradi izvajanja del
pri izgradnji prečrpavališča. Po
besedah odgovornega vodja del je bilo
prečrpavanje skrbno nadzorovano, da
ne bi prišlo do poplav na Štajni, kot

Pospravljanje za svojih pasjim prijateljem
Že v prejšnjem informatorju smo pisali o neuvidevnem in
neodgovornem ravnanju nekaterih lastnikov psov, ki iztrebke
njihovih ljubljenčkov pustijo ležati na mestu samem, vse dokler
se nepreviden korak ne sreča s kupčkom pasjega »pridelka«.
Še posebej ranljivi so otroški podplati, ki v svoji igri ne opazijo, na kaj stopajo. Tako bi nam moralo biti vsem lastnikom
psov samoumevno, da počistimo, kar pridela naš kuža. Če si
nataknemo vrečko na roko, z njo primemo iztrebek in vrečko
povlečemo čez iztrebek, ni niti najmanjše možnosti, da bi blato
prišlo v stik z našimi dlanmi. In tudi ni zanemarljivo dejstvo, da
trgovine za male živali ponujajo raznovrstne obeske za vrečke
pasjih iztrebkov, ki se enostavno pripnejo na povodec ali pa kar
na našega najboljšega prijatelja.

TIMO
S
E
V
OZA
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Druga pereča težava, ki jo opažamo, so
spuščeni psi, ki se prosto sprehajajo in
skačejo po ljudeh. Po zakonu mora biti
pes v mestu ali na vasi vedno na povodcu.
Nekateri lastniki psov se premalo zavedajo, da je njihov, čeprav vesel in radoveden pes, ki steče nekomu nasproti, lahko
zelo moteč. Morda je preživahen in bo
prestrašil otroka. Morda ima oseba, ki
se ji naš prijazen pes približa, neprijetno izkušnjo in si bližine psa ne želi. Naj
bo zlato pravilo: pes se brez nadzora ne
sme približati nikomur! O tem govori tudi
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), in
sicer 11. člen ZZZiv:

ustrezno označena in ograjena tako, da
je psom onemogočen pobeg;
--lovske pse v času lova v skladu z zakonom, ki ureja lovstvo.

Bodimo torej odgovorni do svoje okolice in počistimo za svojimi psi ter jih na
javnih površinah vedno sprehajajmo na
povodcu, pa naj bodo še tako zelo prijazni.

Kazni za spuščene pse so od 400 do 800
evrov, ter so hkrati lahko vpisani v register
nevarnih psov.

Primož Ogris, KS Bitnje

Skrbnik psa mora na javnem mestu
zagotoviti fizično varstvo psa tako, da
je pes na povodcu. Določba prejšnjega
odstavka se ne uporablja za:
--pse na javnih mestih, ki so s predpisom lokalne skupnosti ali s privolitvijo
lastnika javnega mesta namenjena
sprehajanju in druženju psov ter so

Kurjenje odpadkov in nevarnih snovi

Ljudje vse bolj onesnažujemo zrak. Samo
v zadnjih 100 letih je človeštvo tako ali
drugače trajno uničilo okoli 350 milijard
ton kisika, v atmosfero pa poslalo okoli 4
milijarde ton ogljikovega dioksida in milijarde ton drugih strupov, dima in prahu.
Pri izgorevanju fosilnih goriv, premoga,
nafte in zemeljskega plina nastaja vedno
več škodljivih plinov, še večjo onesnaženje
pa nastaja pri izgorevanju različnih nevarnih snovi (kot so plastika, odpadno olje,
oblačila ...), ki niso namenjene kurjenju v
domačih pečeh ali celo na travnikih blizu
gozda, kar je žal v naši vasi prevečkrat
viden prizor.
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Domačini smo v večernih urah večkrat
primorani vonjati izrazito neprijetne
vonjave in dim, ki zagotovo ne izhajata
zgolj iz kurjenja naravnih materialov, kot
je naprimer les. Kurjenje namreč vedno
povzroča sproščanje različnih substanc v
zrak, količina in vrsta emisij pa je odvisna od kvalitete peči oziroma popolnosti
izgorevanja ter vrste gorečega materiala.
Tako kurjenje v naravi ali slabi peči zelo
onesnažuje zrak in slabo na zdravje ljudi.
Dejstvo pa je tudi, da, kjer je dim, so tudi
trdni delci (PM). Ti dražijo dihala in ljudi
silijo h kašljanju ter povzročajo pekoč

občutek v prsih, ob redni dolgotrajni izpostavljenosti pa lahko vodijo celo do
propada pljuč. Poleg trdnih delcev se v
dimu lahko znajdejo tudi druge substance,
ki izvirajo iz materiala, ki se kuri.
Pri sicer prepovedanem kurjenju gum na
prostem se na primer sprošča cel spekter
za človeka nevarnih snovi, zelo toksična
pa je na primer plastika, ki vsebuje klorove molekule. Vinil klorid, iz katerega je
narejen polivinil, povzroča raka jeter. V
KS Bitnje bomo v nadaljevanju pri sumu
takšnega početja (kurjenje nevarnih snovi
je namreč kaznivo dejanje) zato primorani

nameniti posebno pozornost, saj so nevarni tako človeku kot tudi okolju.
Na vsakem izdelku, ki spada k nevarnim
odpadkom, je zapisano, kako ga uporabljati ter kako ravnati z njim ob koncu življenjske dobe. Nevarni odpadki ne spadajo
med mešane komunalne odpadke, še manj
pa je primerno, da ležijo po dvoriščih in
ali pa so enostavno odvrženi po travnikih.
Zato jih moramo oddati v zbirni center
ali ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov
na terenu.

obvestiti pristojne službe in organe, saj si
želimo čistega okolja.
Tudi v gospodinjstvih se vsakodnevno
srečujemo z veliko količino nevarnih
odpadkov, kot so čistila, olja, kemikalije,

pralni in kozmetični pripomočki, baterije, razne kisline, zdravila, elektronska
oprema, itd. Te snovi so lahko: vnetljive,
jedke, eksplozivne, strupene ali radioaktivne. Tovrstnim odpadkom je potrebno

Za zmanjševanje nevarnih odpadkov lahko tudi uporabljamo okolju prijazna čistila, kupujemo barve in lake, narejene na
vodni osnovi, ki so okolju manj škodljivi,
neuporabljena in stara zdravila vrnemo v
lekarno oz. v zbirni center. Pomembno je
tudi, da nevarnih odpadkov ne mešamo
z drugimi odpadki, saj lahko pride do
eksplozivne reakcije.
Poskrbimo torej, da bo naše okolje čisto
in zdravju varno!
KS Bitnje

Ekološki otoki niso smetišče
V zadnjem času opažamo, da se na ekoloških otokih poleg zabojnikev za smeti
pojavljajo tudi kupi ostalih smeti, ki v zabojnike ne sodijo oz. jih zaradi premajhnih
odprtin v zabojnike ni mogoče spraviti.
Takšne smeti ne sodijo v zabojnike,
zato jih je potrebno odpeljati v ZBIRNI
CENTER ZARICA. Smeti sprejmejo brezplačno, odprti so od ponedeljka do petka
od 7. do 19. ure, v soboto od 8. do 16. ure.
Prosimo, da smeti, ki so prevelike za v zabojnike oz. ne sodijo tja, odpeljete v zbirni
center. Le tako bomo živeli v čistejšem
skupnem okolju.
KS Bitnje
Novi koši za smeti
Dragi krajani, na otroškem igrišču smo
postavili dva nova koša za smeti, in sicer
enega za embalažo in enega za mešane
odpadke. Potrudimo se, da naše igrišče
ostane čisto.
KS Bitnje
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In memoriam
18. nov. 2017 ob 21. uri se je ustavilo srce velikega moža Cirila Brgleza, duhovnika, ki je vtisnil nepozaben pečat v župniji Kranj – Šmartin. Od leta 1980 do
2003 je svoje življenje povsem posvetil delu za našo župnijo. Nekateri dosežki bodo vidni še za prihodnje rodove. Zaradi njegovega prizadevanja imamo
mogočno župnišče v Stražišču in cerkev sv. Marjete na Šmarjetni gori, bil pa
je skrben gospodar celotnega župnijskega premoženja.
Gospod Ciril Brglez je v cerkev sv. Tomaža v Zgornjih Bitnjah ob sobotah
zvečer vpeljal daritev sv. maše in poskrbel za obnovo mežnarije ob cerkvi.
Iz avtomobila nam je vedno mahal in pozdravljal vse mimoidoče. V spominu
nam bo ostal kot človek, ki je bil odprt do vseh ljudi, ki je bil vedno nasmejan,
ki nas je povabil v župnišče in je s svojo teto rad prihajal na obiske.
Velika množica žalujočih se je zbrala v torek ob 15. uri v cerkvi sv. Martina v
Stražišču. Pogrebno sv. mašo je daroval nadškof Stanislav Zore, obkrožen z
množico duhovnikov, na koru so združeni prepevali trije župnijski zbori, ki so
se jim pridružili solisti. Lepi nagovori ob slovesu so nas spomnili na veličino
Cirila Brgleza, na njegovo predanost duhovništvu, globoko vernost in posluh
za človeka.
Njegov grob je ob cerkvi sv. Martina. Naj počiva v miru.
Irena Dolenc

Navček na pokopališču

A
DOGAJ

Zvon tehta 71 kg in zazveni v E tonaliteti.
V soboto, 18. nov. 2017, je bila na pokopališču v Zg. Bitnjah slovesnost blagoslova
navčka. Nov zvon sta blagoslovila duhovnika Bojan Likar iz župnije Kranj – Šmartin
in Ciril Plesec iz župnije Drulovka – Breg.
Slovesnost so polepšali mladostni glasovi
pevskega zbora Dotik, o tehnični in finančni izvedbi pa je spregovoril Janez Jereb.
Projekt umestitve navčka na pokopališče
je lep primer sodelovanja, saj je postavitev
sofinancirala Mestna občina Kranj, vzorno
pa je bilo tudi sodelovanje s Pogrebno
službo Komunale Kranj.
Zvonovi spremljajo naše življenje na vsakem koraku. Slovesno se oglasijo ob vseh
cerkvenih praznikih, ob porokah, prvem
sv. obhajilu, sv. birmi, najmogočneje pa
zadonijo radostne velikonočne melodije.
Opoldanski zvon in večerni ave nas vabita
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k molitvi, vsak dan nas zvon povabi k sv.
maši, udarci zvona pa nam sporočajo tudi
uro dneva. In v življenju vsakega kristjana
je zvonjenje zvonov tudi tolažba upanja,
ko nam poslednji zvon, imenovan navček,
zadoni v slovo.
Irena Dolenc

Bralni krožek
PRAZNIKI DOMA IN PO SVETU
SKOZI LETO
Novo bralno sezono smo bralke letos
zastavile malce drugače. Dodobra bomo
namreč raziskale in spoznale praznike.
Moderatorke bomo poiskale literaturo o
določenem prazniku. Posluževale se bomo
različnih medijev: pisnih virov, slušnih in
video posnetkov, potem pa praznik predstavile. Tudi poslušalke bodo prebirale
o prazniku ter se pripravile na pogovor.
Običaje ob posameznem prazniku verjetno poznamo, vendar najpogosteje le iz

domačega kraja. Me pa bomo raziskale,
kako praznike praznujejo še drugod v
Sloveniji in po svetu. Tudi, kako so praznovali nekoč in kako praznujem(j)o danes,
kakšna je značilna glasba in kakšne so
praznične jedi ...
Cilj krožka je zbrati čim več gradiva na
temo praznikov, ki jih bomo obravnavale.
Vse zbrano bomo objavile v brošuri.
Prvo srečanje s prazniki bomo imele decembra, ko je praznikov res veliko. Najprej
je Miklavž, ki obdaruje pridne otroke. Vse
o njem nam bo povedala Mojca. Adventni

čas in praznovanje božiča nam bo predstavila Mateja, Pavla pa nam bo približala
dedka Mraza.
Seveda pa bomo ostale zveste našemu
prvemu poslanstvu - branju. Zato bomo
tudi vselej imele izbrano eno »rezervno«
knjigo, da nam ne bo dolgčas in da bomo
ostajale v bralni formi.
Seveda vas tudi tokrat vabimo, da se nam
pridružite!
Mateja Arhar, mentorica BMK

Vabilo na predavanje z Dušico Kunaver
Člani KUD Bitnje in ŠK PRAZNIČNA KULINARIKA
vabimo krajane na srečanje s prof. Dušico Kunaver, zbirateljico ljudskega izročila in
etnološkega gradiva, s katero bomo poklepetali o šegah in prehrambenih navadah
Slovencev. Obudili bomo recepte jedi, ki so se včasih oz. se še vedno pripravljajo ob
praznikih, kakšno tudi okusili in zaključek začinili s pesmijo.

Srečanje bo v prostorih KS Bitnje
v ponedeljek, 15. januarja 2018, ob 17. uri.
Vljudno vabljeni!
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Ustvarjanje v Bitnjah
TORKOVA DRUŽENJA
USTVARJALK
Ob torkih se ustvarjalke družimo že več
kot desetletje, tako da so naša srečanja
postala je že prava tradicija. V zadnjih
letih s somentorico Tatjano Muraja Oblak
opažava, da krožek postaja vsegorenjski,
saj dekleta prihajajo iz različnih krajev
po Gorenjski - od Škofje Loke, Kranja,
Golnika, Cerkelj ...
Opažava pa tudi, da najraje kvačkamo
in pletemo. Tako smo letos skvačkale in
spletle že ogromno kap za svoje otroke
in vnuke - pa še za sosedove jih je dovolj.
Seveda izpod pridnih roko nastajajo tudi
drugi izdelki. Večina od nas ima pred
seboj že tretjo generacijo, tako da sedaj
nastajajo odejice in oblekice za dojenčke

in malčke. Pa tudi naši veliki otroci imajo
radi tople pletenine za mrzle zimske dni.
Bitenjčanke! Pridružite se ustvarjalkam!
Mateja Arhar, mentorica ŠK

Prazniki in praznična kulinarika
Bralke bodo pripravljale predstavitve praznikov doma in po
svetu, medtem pa bomo nadobudni kuharji in kuharice pobrskali za recepti naših babic. Raziskali bomo, katere jedi so
naši predniki pripravljali ob božiču, veliki noči, kresovanju ...
Z novim študijskim krožkom bomo začeli v januarju in bo obsegal 8 srečanj po 3 ure. Kaj vse bomo delali? Med starimi zapisi
bomo poiskali recepte, se spoznali z morebitnimi nepoznanimi
sestavinami. Poiskali bomo ljudi, ki nam bodo kaj več povedali
o praznični kulinariki. Seveda bomo jedi tudi pripravili. Na
koncu pa bomo vse skupaj strnili v knjižico.
Prvo srečanje krožka bo v torek, 9. januarja. Vabljeni k
sodelovanju!
Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak, mentorici ŠK

Nogometni klub Bitnje
Nogometaši članske zasedbe NK Bitnje so
jesenski del prve gorenjske lige zaključili
z zmago proti ekipi iz Preddvora s 4:2.
Tako so vsaj za nekaj časa izboljšali svoj
položaj na lestvici in poskrbeli za nekaj
mirnosti pred začetkom drugega dela
prvenstva. Apetiti igralcev in navijačev
pa so precej višji od trenutne situacije.
Bitenjčani zavzemajo šele osmo mesto na
tabeli, v spomladanskem delu pa jih čakata
še dve prvenstveni tekmi, ki bosta odločali,
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ali se bodo tudi letos borili za prvaka ali
ne. Na svojem kontu imajo trenutno štiri
zmage, en remi in pet porazov. Dosegli so
16 golov, prejeli pa so jih 17. Če potegnemo
črto pod prvi del sezone, je potrebno igro,
rezultate in pozicijo na lestvici oceniti
s šolsko oceno 3. V igrah je bilo preveč
nihanj, nekoliko spremenjena zasedba
od lanske pa se še ni popolnoma uigrala.
V spomladanskem delu bodo torej nove
priložnosti za dokazovanje, ki jih bodo

nogometaši morali izkoristiti, če se želijo
tudi to sezono uvrstiti v boje za prvaka,
kamor tudi spadajo.
Goran Bambič

Živ žav v vrtcu Biba
V majhnem vrtcu Biba na robu vasi je
vedno veselo.
V vrtcu je trenutno 40 otrok, 4 strokovne
delavke pa skrbimo za to, da so dnevi, ki
jih preživljamo skupaj, veseli in razigrani.
Osnovno vodilo nam je, da se otroci v
naši sredini dobro počutijo. Zato jim
omogočamo veliko dejavnosti, pri katerih sodelujejo vsi otroci, ves čas se med
seboj povezujemo, vsi otroci se med seboj
poznajo. Gradimo na spoštljivem odnosu
na vseh relacijah.

Omogočamo veliko igre, pri kateri je v
ospredju raziskovanje, razmišljanje otrok,
spodbujamo njihove ideje in jih skušamo
nadgraditi, obogatiti.
Za igro uporabljamo veliko t. i. nestrukturiranega materiala ali po domače povedano materiala, ki bi ga sicer zavrgli.
Otroci temu materialu z njihovimi idejami
vdahnejo nov smisel.
Veliko časa preživimo tudi na prostem,
letos smo se večkrat podali v gozd, na
polje, radi pa smo tudi na našem, sicer
skromnem igrišču.
Letos so nas obiskali že gasilci PGD
Bitnje, ob Tradicionalnem slovenskem
zajtrku je z nami zajtrkoval čebelar Mitja
Smrdel, ki je otrokom na zelo prijeten
način predstavil čebele, njihovo vlogo in
delo čebelarja.

Tudi v vrtcu bomo prazničnemu vzdušju
posvetili veliko pozornosti. Pri nas je že
tradicija, da med nas bomo povabimo
babice in skupaj z njimi pečemo novoletne
piškote. S starši bomo za otroke pripravili predstavo in se vsi skupaj zbrali na
novoletni čajanki. Seveda nas bo obiskal
tudi dedek Mraz.
Po novem letu, ko zavlada neko mrtvilo,
nam v vrtcu Biba zagotovo ne bo dolgčas.
Otroci iz starejšega oddelka se bodo udeležili drsanja, mlajši se bodo s pestrimi
dejavnostmi zadrževali bolj v vrtcu in
njegovi okolici.
Kot smo že omenile, se veliko igramo z
nestrukturiranim materialom (les, kartoni, cevi iz kartona, blago ...), zato je naša
rdeča nit letošnjega leta skupaj z otroki

Bliža se pravljični mesec december, ki je
tudi za otroke poln pričakovanj in veselja.

gruden 2017 | informator 48 | 11 |

ustvariti igre in igrače iz teh materialov.
Idej je veliko; prva taka igra, ki je nastala
na pobudo otrok, je mini igrišče za hokej.
Ob razmišljanju in pogovoru z otroki je
nastal izdelek, s katerim se otroci zelo
radi igrajo.
Velik poudarek pa dajemo tudi gibanju,
kot osnovnemu vodilu otrokovega razvoja.
V igralnicah imajo otroci možnost vsakodnevno postaviti gibalni kotiček, sami
postavijo orodje in si zamislijo gibalne
izzive, ki jih potem skušajo rešiti.
Vrtec je res majhen, zato je temelj našega
dela druženje med otroki in tesno sodelovanje med strokovnimi delavci. Skupini
delata in živita skupaj. Otrokom skupaj
s starši nudimo možnost, da razvijajo
pozitivno samopodobo, in jim zagotavljamo spodbudno učno okolje. Z dobrim
zgledom, ljubeznijo in razumevanjem, s
spoštovanjem in odprtostjo za drugačnost ter ob prepoznavanju otrokovih
potreb jih vzgajamo, učimo, varujemo in

pripravljamo na samostojno življenje in
odgovorno ravnanje.
To je naš vrtec, vrtec Biba, in vsi, ki preživljamo dneve v tem zgaranem, starem
vrtcu, vendar vrtcu, ki ima dušo, z veseljem
in ponosom rečemo: »To smo mi, BIBICE.«
Strokovne delavke vrtca Biba

Spoštovani podjetniki! Če vam pri vašem
delu ostaja kakšen material, ki ga sicer
odvažate na smetišče, pa bi za ustvarjanje
prav prišel otrokom v vrtcu, vas naprošamo,
da ga nam odstopite. Hvala v imenu otrok
in vzgojiteljic vrtca Biba.

Kljekljanje v Bitnjah
Klekljarice se že precej let ob sredah družijo v gasliskem domu. Krožek od začetkov
vodi gospa Duša Jeršin. Poleg Bitnječank
na klekljanje prihajajo tudi klekljarice iz
bližnjih in bolj oddaljenih krajev.
Vsako leto sodelujejo na tradicionalni razstavi, kjer razstavijo prekrasne izdelke, ki
so jih v sezoni sklekljale. Domenijo se za
temo razstave in potem pripravijo celo
paleto. Kakšno temo imajo to sezono, lahko
izveste, če se jim pridružite. Vabljeni!
Mateja Arhar
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Ustvarjalke smo pekle piškote
S Tatjano sva se odpravili v trgovino in
nabavili ta veliko »fasngo« za peko piškotov. Bliža se novo leto in ustvarjalke bomo
pripravile darila za KS Bitnje.
Tokrat smo si za darila zamislile steklene
posodice, napolnjene s piškoti.
Dve srečanji smo namenile peki. Zbrale
smo recepte za različne piškote in se lotile dela. Mesile smo, valjale, oblikovale,
zlagale na pekače in v pečico, spečene
piškotke smo potem ohlajene naložile v
škatle. Po peki je dišal ves gasilski dom,

zagotovo so se kakšnemu gasilcu malce
pocedile sline.
Vse piškotke smo tudi degustirale, tako da
smo se prepričale, da so okusni. Odlični
so! Lahko jih zapakiramo in oddamo za
darila. Pa še za sladkanje na KS novoletni
večerji jih je dovolj.
To je bila le uvodna božična peka, nadaljevanje pa bo sledilo pri vsaki ustvarjalki
doma. Njami, to se bomo sladkali!
Mateja Arhar

Ustvarjalke na decembrski stražiški tržnici
Enkrat mesečno se na Baragovem trgu, v zimskem času pa v
Šmartinskem domu odvija tržnica eko izdelkov in pridelkov.
Tržnica je dobro obiskana, kajti ponudba je zelo raznolika,
število ponudnikov pa se vztrajno povečuje. Decembrska je
bila v okviru 30. Stražiškega kulturnega tedna.
Na tržnico smo bile povabljene tudi ustvarjalke KUD Bitnje.
Predstavile smo se z unikatnimi izdelki. Na naši stojnici smo
ponudile kvačkane kape in klekljan nakit, vezene voščilnice in
voščilnice v akvarelni tehniki, domača mila ter punčke iz rafije.
Mateja Arhar
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Prijavite se na:
--e-obvestila, obveščanje o splošnih novostih
--brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo
Naročite in uredite:
--prejemanje računa preko elektronske pošte
--e-račun za komunalne storitve v elektronski banki
--plačevanje računov z možnostjo direktne obremenitve vašega računa
(trajnik)
Informacije na:
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,
www.komunala-kranj.si

| 14 | informator 48 | gruden 2017

Urnik dejavnosti Društva
upokojencev Bitnje-Stražišče
Klekljanje
OŠ Stražišče

Bovling
Planet TUŠ
10. 1. 2018
24. 1. 2018
7. 2. 2018
21. 2. 2018

1. 2. 2018
15. 2. 2018
22. 2.2018

4. 1. 2018
11. 1. 2018
18. 1. 2018
25. 1. 2018
ob 16.30 uri

Ženska telovadba
Gasilski dom Bitnje
8. 1. 2018
15. 1. 2018
22. 1. 2018
29. 1. 2018

5. 2. 2018
12. 2. 2018
19. 2. 2018
26. 2. 2018

ob 16.30 uri

Kvačkanje
OŠ Stražišče
8. 1. 2018
15. 1. 2018
22. 1. 2018
29. 1. 2018

5. 2. 2018
12.2. 2018
19. 2. 2018
26. 2. 2018

ob 16.30 uri
Umovadba
Šmartinski dom
10. 1. 2018
17. 1. 2018

Urnik dejavnosti KUD
Klekljanje
vsako sredo od 17.00 do 19.30
BK Sorško polje
sreda od 20.00 do 22.00, po dogovoru
Ustvarjanje ob torkih
vsak torek od 17.00 do 20.00
Srečanje z Dušico Kunaver
15. 1. ob 17.00
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Življenje je potovanje,
za katerega nihče ne dobi
zemljevida.
Vsak si sam riše svoj zemljevid
in potuje po svoje.
Vsaka risba je nov smerokaz za vse,
ki hodimo po poteh življenja.
Smerokazi posameznikov
se križajo med seboj ...
Tako si zemljevid delimo
z domačimi, prijatelji, znanci ...

Naj ima novo leto
2018 prijazne poti, poti
čudovitega prijateljstva,
čiste ljubezni, dobre volje
in odličnega zdravja!

in vsa društva ter
organizacije, ki delujejo
v Bitnjah
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