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Z 51. številko smo se v Svetu
krajevne skupnosti Bitnje odločili, da poskusno izdamo glasilo skupaj s krajevno
skupnostjo Žabnica ter tako razširimo doseg
glasila, vam, bralcem, pa ponudimo večje število člankov in vpogled v dogajanje v sosednji
vasi. Seveda velja tudi obratno. Zagotovo bo
marsikateri krajan Žabnice rad prebral, kaj
se dogaja pri sosedih.
Če glasilo berete z ene strani, boste brali
glasilo krajevne skupnosti Bitnje, če pa ga
obrnete in pričnete brati z druge strani,
pa boste brali glasilo krajevne skupnosti
Žabnica. Skupni članki, ki zadevajo obe
krajevni skupnosti, se nahajajo na sredini.
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V člankih KS Bitnje boste lahko prebrali, da je
za nami ustvarjalna in delovna prva polovica,
leta pa ni je še konec. Pred poletjem nas čakata
še otroški Direndaj in praznovanje krajevnega praznika KS Bitnje, konec poletja pa se
veselimo novega krožišča v Zgornjih Bitnjah.
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Želimo vam prijetno branje in se spet snidemo proti koncu leta, v novem Informatorju,
52. po vrsti.
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Svet KS
obvešča
Člani Sveta KS Bitnje
Tomaž Ogris, predsednik
Robert Langerholc, podpredsednik
Matej Dolenc, član
Primož Ogris, član
Maruša Langerholc, članica
Janez Kern, član
Zala Mesec, članica
Obvestilo krajanom, kontakti
Vse aktualne novice o dogajanju v naši
krajevni skupnosti si lahko preberete
na spletnih straneh https://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 elektronskih naslovov KS Bitnje: info@bitnje.si, ks.bitnje@gmail.com, na pisni naslov KS
Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica,
ali v nabiralnik KS Bitnje na gasilskem domu Bitnje.
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
(https://bitnje.si/).

Informacije o tekočih projektih
Tukaj podajamo nekaj informacij o tekočih projektih oz. projektih,
ki smo jih izpostavili v Svetu in ki ste jih izpostavili tudi krajani.
Preplastitev ceste na Šutno
Odgovor: Cesta je vključena v javno naročilo za investicijsko vzdrževanje cest, za katerega je bilo nedavno izvedeno odpiranje ponudb.
Predviden rok izvedbe vseh investicij na cestah je do konca jeseni,
o konkretni ulici bomo seveda obvestili sproti. Tukaj postavitev
javne razsvetljave ni predvidena (idejo o postavitvi razsvetljave
smo v svetu podali, a je zaenkrat ne bodo postavljali).
Za krožišče Bitnje smo na MOK poslali dopis z idejo vaščana
glede izgradnje avtobusnih postajališč.
Odgovor: Omenjenega dopisa v Projektno pisarno nismo prejeli,
zato vsebine ne poznam. Projekt krožišča sicer ne zajema nobenih
avtobusnih postajališč, ker so izven območja gradnje. Pobude o
izgradnji avtobusne postaje neposredno ob krožišču zaradi predpisov
in tudi same varnosti čakajočih ne bi bilo mogoče upoštevati.
Cesta na gmajno in ureditev plinovoda.
Odgovor: Tudi ta cesta je vključena v javno naročilo za investicijsko
vzdrževanje cest. Tukaj je predvidena tudi cevitev za javno razsvetljavo, ki bo postavljena prihodnje leto (letos svetilke na tej lokaciji
v proračunu na javni razsvetljavi niso bile načrtovane). Domplan
bo zaradi vgradnje plinovoda plačal 20% vrednosti nove ceste.
Ureditev »Knezove ulice«: gre za ulico Zgornjih Bitenj, ki je
bila izpuščena iz projekta GORKI. Krajani smo poslali dopis
za preplastitev dotrajane ceste in zamenjavo starega vodovoda.
Odgovor: Ta cesta ni bila izpuščena iz projekta Gorki, ker spada
v aglomeracijo Stražišče, upravičeni stroški za EU projekt Gorki
pa so bili za aglomeracijo Bitnje – Šutna – Žabnica. To smo prebivalcem Knezove ulice večkrat razložili, pa kljub temu še vedno
krožijo napačne informacije, da je bila iz projekta izpuščena. Stanje
infrastrukture na navedeni ulici je bilo na Komunali Kranj preverjeno in ni na prioritetnem seznamu nujnih investicij, ki bi terjale
takojšnjo sanacijo (defekti cevi ipd.). Samo dejstvo, da je vodovod
še iz salonitnih cevi, še ne pomeni nujnosti takojšnje zamenjave,
ker je žal še na precejšnjem območju Kranja stanje enako, le da je
okvar več na drugih lokacijah.
KS Bitnje

Spremljate nas lahko tudi preko Facebook strani Informator KS Bitnje
(https://www.facebook.com/informatorksbitnje).
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Ekološki otok poleg GD Bitnje
Kot verjetno tudi sami krajani opažate, EKO otok ob Škofjeloški cesti
ob GD Bitnje pogosto ni le ekološki
otok, ampak že pravo malo smetišče.
Na EKO otoku najdemo marsikaj, kar
tja ne sodi - polne vreče raznovrstnih
smeti, lesene odpadke, jogije ... Po
velikonočnih praznikih je bilo ob
ločevalnih enotah toliko smeti, da so
se komajda še videle iz ogromnega
kupa vreč.
Zato smo v KS Bitnje v sodelovanju s
Komunalo Kranj sklenili, da ekološki
otok premaknemo z obstoječe lokacije
ob glavni cesti globlje v vas.
Točna lokacija še ni znana. Ko bo otok
prestavljen, vas bomo o tem obvestili
preko spletne strani in Facebooka,
kasneje pa bomo o tem napisali tudi
v glasilu Informator.
KS Bitnje
Foto: Tomaž Ogris

Konč no s mo d o čak ali gra dn jo krožišča
Juhuhu, pa smo ga končno dočakali! Po večletnih
prizadevanjih članov KS Bitnje in mestnih svetnikov
v vasi je po velikonočnih praznikih izvajalec pričel z
gradnjo krožišča Bitnje. Načrt krožišča in predvidenih zapor si lahko ogledate na podanem načrtu ob
članku. Izvajalec predvideva, da bo z deli končal do
11. avgusta 2019.
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V tem času nas prosijo za strpnost in razumevanje
v primeru občasnih oz. popolnih zapor.
Vse dogajanje okrog gradnje in več o samem krožišču
lahko izveste preko spletnih strani oz. Facebook
strani KS Bitnje.
Tomaž Ogris
Foto: Branko Ogris in Tomaž Ogris

K RO ŽIŠ Č E in k aj p ostaviti v sredino krožišča?
Krajevna skupnost je že v prejšnjem mandatu na
občino posredovala željo, da bi v jedro krožišča
v Zg. Bitnjah morali vključiti elemente za večjo
prepoznavnost naše krajevne skupnosti. Svetovali
so nam, da naj sami pripravimo predlog rešitve,
zato smo se povezali z našo krajanko, krajinsko
arhitektko Majo Kogovšek, ki je brezplačno zrisala
jedrno ureditev krožišča ter pri tem upoštevala
sugestije, da je rešitev enostavna in zgrajena iz
materialov, ki so značilni za našo vas. To pa je
savski prod na Sorškem polju in glina na vasi in
za vasjo. Mestna občina Kranj je predlog uskladila
z upravljalcem ceste, DRSI-jem.

preko navadne pošte na naslov Zgornje Bitnje
33 pošljete zamisli in ideje, kako bi lahko obogatili središče krožišča. Pri tem upoštevajte, da
krožišče ni v naselju, da je zgrajeno na tranzitni
cesti in da postavljeni predmet v njem ne sme
zmanjšati preglednosti in s tem prometne varnosti
(za realizacijo bo potrebno pridobiti še ustrezno
soglasje DRSI-ja in zagotoviti sredstva v enem od
naslednjih občinskih proračunov). Predmet mora
biti dovolj estetski, da bo vzbujal bolj občudovanje
kot pa nezadovoljstvo ali celo posmeh javnosti.
V načrtu krožišča ni predvideno, da bi bila vanj
napeljana voda in elektrika.

Projekt sledi poteku cest in vsebuje oba predlagana
materiala v kombinaciji z zelenico. Na sredini bo
okrogel temelj, na katerega se bo v prihodnosti lahko
umestilo nekaj, kar bo mimo vozečim dalo dodatno
sporočilo o pretekli ali sedanji značilnosti kraja.

Izbor bo opravil svet KS. Če po njegovem mnenju
nobeden od predlogov ne bo imel potrebne estetske in sporočilne vrednosti, ali pa če ne bo prejel
predlogov, bo jedro krožišča zgrajeno tako, kot je
zgoraj opisano.

Krajane pozivamo, da nam do 8. septembra 2019 Hvala za sodelovanje.
na KS na elektronski naslov info@bitnje.si ali Za svet KS Bitnje Tomaž Ogris, predsednik

Pretočnost struge potoka Žabnica

vodah država zagotavlja kot obvezno gospodarsko javno službo
vzdrževanja vodnih in priobalnih
območij. Ne glede na določbe 98.
člena Zakona mora lastnik ali drug
posestnik vodnega ali priobalnega območja zagotavljati košnjo in
odstranjevanje prekomerne zarasti
na obrežnih bregovih, zagotavljati
odstranjevanje plavja, odpadkov
in drugih odvrženih predmetov z
vodnih in priobalnih zemljišč ob
vodah 2. reda.«

Vrsto let smo se v Bitnjah ob silovitejših neurjih in ob deževjih
jeseni ali zgodaj spomladi, ko se
je topil sneg, soočali s poplavami
ravnic ob potoku Žabnica. Veseli
smo, da se je večini prebivalcev KS
Bitnje z regulacijo potoka Žabnica
izboljšala poplavna varnost.

večinoma ostanejo v strugi. Dno
struge se zaradi nanosov plavja in
sedimentov iz višje ležečih predelov dviga. Brežine preraščajo
grmičevje in posamezna drevesa.
Na zaplatah zemlje v strugi poganja grmovje, ki zadrži vegetacijo in
smeti, ki zaidejo v strugo.

Skrbi nas slabo vzdrževanje struge v letih po melioraciji. Sezonsko
rastje poleti ob nizkem vodostaju
bujno uspeva. V jesenskem času
rastline deroča voda položi in

Na podlagi dopisa MO Kranj
Ministrstvu za okolje in prostor
smo o problematiki struge potoka
Žabnica prejeli naslednji odgovor: Ker je dobra pretočnost potoka v
»Skladno z 98. členom Zakona o interesu vseh prebivalcev ob strugi,
obrežne lastnike prosimo, da letno
odstranijo iz struge vse, kar zmanjšuje volumen struge potoka. Če tega
iz objektivnega razloga ne zmorete,
nam to sporočite na naslov: Svet KS
Bitnje, Zg. Bitnje 33, 4209 Žabnica
ali e-naslov: info@bitnje.si.
Za svet KS Bitnje Matej Dolenc
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P r enov lj e ne s pl e t ne stra n i K S B itn je
Dobite lahko informacije o Svetu krajevne skupnosti
in njenih članih, aktualne zapisnike, informacije o
članih krajevne skupnosti iz prejšnjih mandatov ter
arhiv zapisnikov.
Pod AKTUALNO lahko najdete novice, ki jih redno
pripravljamo člani, ne manjka aktualen koledar
dogodkov z njihovimi opisi.
Na spletni strani najdete vsa do sedaj izdana lokalna
glasila Informator v digitalni obliki.

Marca 2019 smo v KS Bitnje prenovili spletno stran.
Prenovili smo izgled spletne strani; na njej lahko
dobite vse pomembne informacije na enem mestu.
Nova spletna stran se nahaja na naslovu https://
bitnje.si in omogoča varno brskanje.
Na spletni strani se nahaja predstavitev krajevne
skupnosti, kontaktni obrazec, če nam želite kaj sporočiti, pomembni kontakti za tekoče vzdrževanje,
nekaj o KUD Bitnje in študijskih krožkih v vasi.

Nova spletna stran je po novem optimizirana tudi
za mobilne aparate, tako da nas dejansko lahko
spremljate tudi na dlani, na stran pa smo vključili
tudi zapise iz naše Facebook strani.
Pohvale, pripombe in predloge glede spletnih strani
nam lahko sporočite preko elektronskega naslova
info@bitnje.si.
Stara spletna stran bo v kratkem ukinjena, z njenega spletnega naslova pa bo narejena avtomatska
preusmeritev na novo stran.
Tomaž Ogris

C es ta mimo g os til ne Stra hinc
Na eni izmed sej so se nas obrnili lastniki zemljišča ob
gostilni Strahinc. Pogovarjali smo se o problematiki
vožnje mimo gostilne z glavne ceste v vas (in obratno).
Marsikateri krajan verjetno ne ve, da je cesta mimo
gostilne zasebno zemljišče in da dejansko to sploh
ni občinska cesta, temveč dvorišče, namenjeno parkiranju obiskovalcev gostilne. To je razvidno tudi iz
spodnjega posnetka zaslona parcelnih mej. Z rumeno
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je označena predel, kjer se običajno vozimo.
Lastniki nimajo nič proti, da krajani “cesto” uporabljamo, a želijo, da vemo, da se vozimo po zasebni
lastnini in to tudi spoštujemo.
KS Bitnje
Vir: spletni GIS portal Mestna občina Kranj in Google
Zemljevidi

Prome tna u r e dite v po va si

Pred kratkim so nam v vasi postavili nove prometne znake in nekatere nekoliko prestavili na bolj
opazna mesta.
Za celotno območje KS Bitnje namreč velja območje umirjenega
prometa, kjer je splošna omejitev
hitrosti vožnje 30 km/h, a na marsikaterem delu cest vaščani tega
pri vožnji ne upoštevamo. Povsod,
kjer smo v preteklosti izvajali statistično merjenje hitrosti, se je
izkazalo, da je povprečna hitrost
vozil med 40 in 50 km/h, nekaj
zabeleženih meritev pa je kazalo
hitrost tudi preko 70 km/h.
Zaradi boljšega obveščanja o
omejitvi hitrosti so nam zato na

določenem odseku v vasi (kjer so
hitrosti najbolj kritične) že postavili tablo z informativnim prikazom
dejanske hitrosti vozečega na tem
odseku. To se je izkazalo kot najboljša rešitev umirjanja hitrosti.
Zato smo se z odgovornimi na
MOK dogovorili, da bomo v kratkem na dve “kritični” mesti v vasi
postavili takšni tabli z upanjem na
umiritev prometa. Eno mesto je
na cesti proti vrtcu Bitnje, drugo
pa na cesti mimo bivše mesarije
Oman. Obe tabli bosta opozarjali
na hitrosti pri vožnji v smeri v
notranjost vasi. Kot sekundarni
ukrep za umirjanje prometa na
mestih, kjer se nahajajo otroci

oz. sprehajalci, bomo na cesto
narisali talne označbe. Ena talna
označba se bo nahajala pred slabo
preglednim desnim ovinkom pri
vožnji proti trgovini Mercator,
druga pa pri vstopu v vas iz strani
bivše puškarne.
S temi ukrepi želimo ceste v naši
krajevni skupnosti narediti varnejše za vse udeležence v prometu,
posebej tiste najšibkejše, otroke,
starejše, pešce in kolesarje.
Krajane prosimo, da omejitve hitrosti upoštevate in s tem najbolj
pripomorete k varnosti v prometu.
Tomaž Ogris
Foto: Tomaž Ogris

L e di ns ka im e na v Bitn ja h
Ledinska imena so najmanjše geografske enote, ki jih
v vsakdanjem življenju uporabljajo ljudje za lažje sporazumevanje in orientacijo v prostoru. Predstavljajo
tudi neprecenljivi del narodne nesnovne kulturne dediščine. Pri vsaki kmetiji so gospodarji poimenovali
posamezne dele posesti po njihovih prepoznavnih
značilnostih. Najbolj živa so tista na polju in v gozdu.
Ohranjala so se iz roda v rod, z ustnim izročilom,
saj so bila stalno povezana z življenjem kmečkega

človeka. Zaradi ustnega prenosa in nenehne uporabe
so se ledinska imena spreminjala bolj kakor druga.
Tudi bitenjška pri tem niso bila nobena izjema.
Njihova starost je zelo različna, saj nekatera segajo
v čas začetka poselitve tega območja, druga pa so
mlajša. V njih se zrcali zgodovinski in jezikovni
razvoj kraja.
V knjigi Pavla Blaznika Škofja Loka in loško gospostvo je zapisano, da je bilo Bitnje središče bavarske
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kolonizacije na Sorškem polju ter da se je v njem do
danes ohranila vrsta izrazito nemških zemljiščnih
imen, bistveno več kot v drugih delih freisinške
posesti. V Bitnjah imamo tako ledinska imena slovenskega (slovanskega) in nemškega izvora.
V obsežnem zborniku vasi Žabnica, Bitnje, Šutna,
Dorfarje in Forme iz leta 2011 je Barbara MesecŠtular objavila zanimiv krajši sestavek o ledinskih
imenih v Bitnjah, predvsem tistih na polju, na vasi, za
vasjo in iz gozdov (lesov) bližnje vasi. Zelo na kratko
je opisala 15 od 21 navedenih. Članek in pogovor z
Lojzetom Zavrlom, bitenjškim kronistom in ljubiteljem zgodovine ter narave je bil zame in prijatelja
Draga Kodriča dober izziv, da sva se ljubiteljsko
lotila poglobljenega proučevanja in dokumentiranja
tega dela bitenjške nesnovne kulturne dediščine. Na
podlagi lastnih vedenj o kraju in vedenj starejših
Bitenjčanov, predvsem pa na podlagi podatkov iz
najrazličnejših zemljevidov in katastrskih kart ter
posestnih listov, sva pripravila seznam več kot 60
ledinskih imen.
V nekaj letih sva prehodila celotno območje katastrske občine Bitnje in se trudila poiskati meje med
posameznimi območji z ledinskimi imeni, hkrati
pa sva skrbno beležila drobne naravne in kulturne
zanimivosti krajevne skupnosti. Pogovarjala sva se z
Bitenjčani in krajani sosednjih krajevnih skupnosti,
z lovci, gozdarji in strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s problematiko te specifične kulturne dediščine.
Navezala sva stike z etnologi in jezikoslovci, ki so
nama pomagali pri iskanju izvorov posameznih
ledinskih imen. Brskala sva po internetu in pregledala marsikatero strokovno knjigo o tej tematiki.
Zbiranje podatkov pa še ni zaključeno, saj je treba
opraviti še precej intervjujev z lastniki, ki nama
edini lahko pomagajo, da bodo zbrani podatki čim
bolj verodostojni. Najzahtevnejše opravilo pa bo
ureditev obširnih zapisov ter fotografij in pravilen
vpis ledinskih imen na karto Bitenj.
Ko sva med krajani preverjala, kako je s poznavanjem
ledinskih imen, sva ugotovila, da o njih največ vedo
kmetje in starejši Bitenjčani, ki so kot otroci po
bitenjških lesovih morali nabirati suhljad in gozdne
sadeže. Skoraj nič pa o njih ne vedo novi priseljenci
in njihovi potomci.
Devetdesetletna Angela Milač, po domače Prastorova
Angelca, nama je povedala marsikaj zanimivega o
Bitnjah. Živo se spominja, kako so nekoč grabili
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Angela Milač, po domače Prastorova Angelca iz
Zg. Bitenj
stelo u Šeneku (ona izgovarja Šenak), na grebenu nad
Bendetovmo traunkam pri Ta Drugi Suhi (Petrkovi
Suhi). Tam stoji versko znamenje, poimenovano po
Ivanu Rakovcu, Rakučov križ. Rakovec je bil nekdanji
kranjski podjetnik in posestnik (umrl je leta 1925) ter
strasten lovec, ki je na območje Šeneka in Šenpoha
prihajal na lov na divjega petelina. Lovski prijatelji
so mu v spomin postavili križ s tablico, na kateri
je pesem njegovega prijatelja Valentina Kapusa iz
Kamne Gorice. Angelca se je pesem naučila kot otrok
in jo še danes z veseljem ter brez napake zrecitira.
Znamenje sta pred leti obnovila Bitenjčana ter lovca
Viktor Porenta in pokojni Ivo Zavrl.

Rakučov križ na ravnici ob stezici, ki čez Šenpoh in
Šenek vodi na Planico. Z roba bližnje poseke se odpira
prekrasen pogled proti Joštu, Šmarjetni in visokogorju
v ozadju.

Vsaka dejavnost upokojenca ima svoj namen. Najin
ni zgolj v preganjanju dolgočasja, temveč želiva z
zbranimi in zapisanimi podatki prispevati k ohranitvi pomembnega dela kulturne dediščine naše
krajevne skupnosti.
Bitnje so velika in predvsem dolga vas. Povezujeta
nas potok Žabnica in nova infrastruktura, ki že
skoraj poka po šivih. Krajevna skupnost se skupaj z
društvi trudi, da se v vasi marsikaj dogaja, vendar je
povezanost vasi v socialnem smislu še vedno šibka.
Pravzaprav se sprašujeva, če so Bitnje sploh še vas,
saj so bolj podobne primestnemu naselju, v katerem
se med sabo vse slabše poznamo. Običajen pozdrav
na cesti je prava redkost. Mogoče pa bo tudi ta najin
zapisani del vaške kulturne dediščine prispeval k
temu, da bo bivanje v tej veliki vasi prijetnejše, ter da
bomo v dobrososedstvu ohranili čim več posebnosti
vaškega življenja. Poskrbeti moramo, da se širi nabor
možnosti za povezovanje med ljudmi, tudi tistih, ki
se zgradijo v odnosu do lepega v naravi.

Poleg vodá so polja, travniki in gozdovi naše največje
naravne dobrine. Najbolj od vseh pa je privlačen prav
gozd, ta pravljični kraj, v katerem so doma mir, tišina
in neokrnjena narava. Je živa učilnica z neizmerno
silo življenja, v katerem lahko zadovoljujemo naše
najrazličnejše potrebe, vendar moramo pri tem paziti, da ne prizadenemo njegove estetske vrednosti ter
da dosledno spoštujemo omejitve, ki jih upravičeno
postavljajo lastniki in okoljevarstveni predpisi.
Vsem krajanom, ki nama pri najinem ljubiteljsko
in popolnoma nekomercialno naravnanem delu
pomagajo, se iskreno zahvaljujeva.
Na koncu želiva sokrajane obvestiti, da podpisana
nisva avtorja raznobarvnih oznak in usmerjevalnih
tabel na drevesih po bregovih in grebenih Brezgalce,
Žilbarja, Šajd, Jeklna, Bajerta in Tičnice ter da takšno
označevanje ni cilj najinih ljubiteljskih prizadevanj.
Janko Proj in Drago Kodrič

Ozavestimo

plesnijo. Da paradižnik ostane zdrav, potrebuje
kalcij in tega lahko foliarno (se pravi preko listov)
dodajamo s sirotko.

Z el enjavni kotiče k

Bukov pepel lahko posujemo k fižolu in bobu. Odgnal
oziroma posušil bo uši. Hkrati pepel vsebuje veliko
kalija, ki ga naše zelenjadnice tudi potrebujejo. Sploh
korenovke. Pepel je odličen, če ga v malih količinah
dodajamo na kompost. Pozor - dober je samo pepel
čistega lesa (ne barvanega itd.).

Živimo na rodovitnem Sorškem polju, naša dvorišča so polna zelenjavnih vrtičkov in čas je, da
v Informatorju odpremo rubriko ZELENJAVNI
KOTIČEK.
Tokrat bi se rada osredotočila na zdravje naših
rastlin. Vsako leto jih napada vse več bolezni in
škodljivcev.
Če se odločimo za preventivo in smo že zdaj v nizkem
štartu s pripravami, smo na res dobri poti.
Najprej se osredotočimo na naše bitenjške polže.
Zatremo jih s posušeno zastirko zlate rozge in praproti. Zelo učinkovite so tudi jajčne lupine.
Rabarbara pomaga zatirati porovo muho in uši.
Rabarbaro (1 kg) prelijemo s kropom (6 l) in pustimo
stati en dan. Rastline s tem pripravkom poškropimo.

Vsi poznamo tudi gnojenje s koprivo. Koprive namočimo in rastline lahko s tem pripravkom zalijemo, lahko pa ga dodajamo foliarno. S tem krepimo
rastlino. Podoben pripravek lahko naredimo tudi iz
gabeza. Pazite le, da rastline ob vročem in suhem
vremenu ne požgete.
Tukaj je le peščica nasvetov, ki vam bodo olajšali
pridelavo zelenjave. Želim vam, da bo to dobro leto
pridelave (začelo se je bolj klavrno, ampak bodimo
optimisti). Na svojo zelenjavo bodite ponosni, širite
znanje na svoje otroke, vnuke, pravnuke ...
Maruša Langehorlc

Vsi vemo, da se že leta trudimo s paradižnikovo
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Dogaja

5 0. Stra žiška tržn ica
Na jubilejni, 50. Stražiški tržnici, so se v petek, 10.
maja, predstavile tudi okoliške krajevne skupnosti:
KS Besnica, KS Bitnje, KS Jošt, KS Mavčiče, KS
Orehek-Drulovka in KS Žabnica. Seveda ni manjkala
predstavitev KS Stražišče, ki je bila gostiteljica.
Vsaka krajevna skupnosti je imela svojo stojnico in
nekaj miz. Na naši stojnici so se s svojimi izdelki
predstavile ustvarjalke Ustvarjalnega krožka KUD
Bitnje, obesili smo tudi opremo nogometnega kluba Bitnje. Predstavili smo delovanje naše krajevne
skupnosti, in sicer z izdanimi glasili Informator ter
predstavitvijo aktivnosti in prireditev, ki jih vsako
leto pripravljamo za krajane. Obiskovalci so se pri
nas posladkali s sveže pečenimi flancati, poskusili
svež domač kruh, namazan z domačo zaseko, žejo
pa pogasili s kozarcem rujnega. Za odlične flancate,
ki so bili od obiskovalcev deležni samih pohval, se
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zahvaljujemo gospe Brigiti iz Srednjih Bitenj.
Med nastopajočimi sta bila tudi naša krajana Janko
Proj in Andrej Šifrer. Janko je predstavil svojo publikacijo Lončkarji z zgodovino vasi Bitnje, Andrej
pa je pripravil pravi koncert. Obiskovalci so bili zelo
zadovoljni, oba sta dobila velik aplavz. Obiskovalci
smo lahko spregovorili tudi s podžupanom Robertom
Nograškom.
Naš sponzor je bila trgovina Štacunca, za kar se ji
lepo zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi KS Stražišče
in predsedniku Juretu Šprajcu, ki je predlagal idejo
skupne predstavitve. Takšnih druženj si v prihodnosti še želimo, kajti bilo je res prijetno.
Tomaž Ogris
Foto: Tomaž Ogris

Pr i hod pom l adi 2 019

Mojco sem spoznala na prvem izletu, ki sem se ga
udeležila s člani KS Bitnje. Spomnim se je kot polno
delovnega elana, polno energije, pri tej prireditvi pa
sem spoznala še več njenih talentov. Zgodbo, ki sta jo
izpeljali voditeljici, je, seveda, napisala sama. Neko
nedeljsko dopoldne sem dobila sporočilo: »Maruša,
to je začetek … Ali ti je všeč?« Sledil je niz fotografij
s scenarijem. Začelo se je: »Hvaležna za vreme,
hvaležna za naravo, hvaležna za družino, hvaležna
za rože, hvaležna za pomlad ...« Karakter Dore, ki
je dojela, da življenje ni samoumevno, da za stvari
moramo biti hvaležni. In potem je sledila vloga
Maše, ki hiti čez življenje, ne vidi ga optimistično
in ne verjame, da obstajajo dobri ljudje. Proti koncu
povezovanja ji Dora odpre oči: »Jaz pa vidim prijaznost, pozitivizem, ponižnost. To je tako - vidiš tisto,
kar želiš videti.«

2. aprila smo v Gasilskem domu pripravili tradicionalno prireditev Prihod pomladi. Letos sem prvič
sodelovala pri organizaciji.
Mateja in Mojca sta mi zelo olajšali delo. Brez
kakršnih koli težav je Mojca sestavila program, ki
je povezoval vse nastopajoče.
Najprej nas je nagovoril naš predsednik Tomaž Ogris
in skoraj dveurni nastop se je začel.
Med nastopajočimi so bili otroci iz vrtca Biba, otroci
iz Osnovne šole Žabnica, Nadja s svojim pevskim
nastopom, Ožbej in Tinkara na kitari, Gaber s flavto,
recitator Bor, balerina iz baletne šole Stevens, kantri
plesalke, pevska skupina Šmir papir ...
Vsem nastopajočim in gasilcem (PGD Bitnje) se v
imenu KS Bitnje zahvaljujem za njihov prispevek
pri izvedbi prireditve.
Še posebej pa bi se rada zahvalila gospe Mojci za ves
njen trud, svoj prosti čas in vse prostovoljno delo,
ki ga je opravila in ga opravlja.
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Mojca nam je hotela povedati oziroma nas podučiti,
da naj na življenje gledamo kot priložnost – naj iz
njega potegnemo čim več in bodimo pozitivni in
predvsem hvaležni. Naj ne hitimo čez njega, ampak
uživamo v njem. Življenje je eno samo.
Na koncu smo vse nastopajoče in tudi gledalce pogostili z okusnimi rogljički. In prav taki nastopi, ki
združujejo krajane Bitenj, so smisel vsega.
Seveda smo ugotovili tudi to, da potrebujemo večjo
dvorano z veliko več stoli. Za drugo leto imamo že
nove načrte in upam, da se ponovno vidimo. Hkrati
pa vse vabim k sodelovanju. Lahko nastopate, lahko
podate predloge, lahko nam pomagate pri sceni,
programu ... Dobrodošli!
Maruša Langerholc
Foto: Tomaž Ogris
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Po pogovoru z Aleksandrom
Staretom sva se odločila, da
o tem poročamo v tej številki
Informatorja, saj je aparat velika
pridobitev za naš kraj.
Aparat AED se nahaja na naslovu Zgornje Bitnje 186, na hiši
Mizarstva Stare.

Nekaj o AED –
avtomatskem zunanjem
defibrilatorju

A E D a pa rat
V mesecu maju sem se oglasil
pri mizarstvu Aleksander Stare.
Pred vstopom v poslovalnico so
namreč postavili aparat AED; več
informacij o njem je na voljo v
zapisu spodaj, ki ga je pripravil
Matej Dolenc. Aleksander Stare se
je za nakup odločil na lastno željo
in ga tudi sam v celoti financiral.
Aparat je na voljo za vse krajane,
saj se lahko nenadni srčni zastoj
zgodi vsakomur.

Ob srčnem zastoju je potrebno takoj pričeti s temeljnimi postopki
oživljanja (masaža srca in umetno
dihanje). Od drugih ukrepov je zgodnja defibrilacija pomembna zato,
ker lahko s postopkom vzpostavimo ponovno delovanje srca.
Najpogostejši razlog za srčni
zastoj je migetanje srčnih prekatov (ventrikularna fibrilacija).
Ventrikularna fibrilacija (VF)
pomeni, da srce bije tako hitro,
da postane kot črpalka neučinkovito. Na človeku se to pokaže

s prenehanjem srčnega utripa in
posledičnim zastojem dihanja.
VF je najpogosteje povezana s poapnenjem srčnih žil, srčno kapjo
in prekomernim srčnim utripom.
Do nje pa lahko privedejo tudi udar
električnega toka, utopitev, zastrupitev z zdravili ali kislinsko-bazno
neravnovesje.
Defibrilacija pomeni dovajanje
električnega toka srčni mišici
skozi prsno steno z namenom,
da prekinemo srčni zastoj in povrnemo srčni utrip. Aparat nas
ob aktiviranju vodi skozi vse faze
postopka, ki omogočijo električni
pulz zastalemu srcu. Aparat tudi
prepozna ritem, ki potrebuje postopek in defibrilacije ne omogoči, če ima srce primeren ritem.
Pomembno je, da je tak aparat
ob srčnem zastoju zaradi VF čim
hitreje dosegljiv.
Matej Dolenc in Tomaž Ogris
Foto: Tomaž Ogris
Vir: Google Zemljevidi.

Vabljeni na praznovanje ob prazniku KS Bitnje!
Letos bomo krajani Bitenj krajevni praznik praznovali v soboto, 22. junija, ob 17. uri pred trgovino
Mercator v Zgornjih Bitnjah. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Gasilskega doma.
Predvideni govornik na prireditvi je župan MO Kranj gospod Matjaž Rakovec.
Druženje se bo nadaljevalo ob pogostitvi in glasbi v izvedbi ansambla Dolinski muzikanti.
KS Bitnje

rožnik 2019 | informator 51 | 13 |

Konec maja smo s 24 člansko tekmovalno ekipo odšli
na evropsko plesno prvenstvo v Italijo.
A.S.D.U. tekmovanja smo se udeležili že tretjič in
lanskoletna bera pokalov je bila zavidanja vredna.
Zaključna predstava naše baletne šole Stevens bo
v sredini junija s tremi čudovitimi baletnimi deli:
»Don Kihot« (odlomek) - Minkus, »Karneval Živali«
- Saint-Saens in »Usoda« - Grieg.
V mesecu avgustu organiziramo že 17. baletni poletni seminar; letošnja gostja je baletna pedagoginja
Ute Kopp.

Ba l e t v Bitnjah
Veseli smo vsakega učenca in učenke, ki nas vsakodnevno obišče oziroma pride z veseljem plesat k
pouku klasičnega baleta. Balet na zelo visoki ravni
in z izredno kakovostjo že tretje leto poučujemo v
Bitnjah. Pohvalimo se lahko, da so lansko leto kar tri
dekleta naredile sprejemne izpite na Konservatoriju
za glasbo in balet v Ljubljani, letos pa še dve. Število
naših učenk, ki jim je to uspelo, je do sedaj že preraslo številko deset.

Vljudno vabljeni na našo spletno stran: www.stevensbalet.com
Vpisi v novo šolsko leto bodo 4. in 6. junija med 16.
in 18. uro v prostorih baletne šole.
Nena Vrhovec Stevens
Foto: Peter Košenina

V decembru smo, poleg naše božične predstave,
uprizorili balet Hrestač v Športni dvorani Medvode
pred 700 ljudmi.
Gledalce nismo navdušili le s prečudovito glasbo in
barvitostjo kostumov. Predstava je bila izvedena na
visokem profesionalnem nivoju, ki ga ni daleč naokoli.

C ou nt ry pl e s na s k u pina Wild b oots
Smo country plesna skupina Wild
boots. Angleško ime smo si nadele, ker je to zvrst ameriškega
plesa, ki se pleše v vrstah in v vse
štiri smeri neba.
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Vesele smo, ker smo se z januarjem 2019 pridružile KUD-u
Bitnje, v okviru tega društva tudi
delujemo.
Druži nas ljubezen do plesa in
glasbe, zato smo na novo ustanovile skupino in postale dobre
prijateljice. Alenka, Andreja,
Anita, Branka, Dani, Dragica,
Marinka, Maruša, Nataša in Nada
smo plesalke, ki plešemo za svoje
veselje, rade pa tudi nastopimo
ob različnih priložnostih - ob
obletnicah, rojstnih dnevih ali pa
kar tako. Treniramo v prostoru

za zaključene družbe v gostilni
Sonce. Ob tej priložnosti bi se rada
zahvalila gospe Saši, ki nam je
velikodušno odstopila prostor,
da lahko vadimo ob ponedeljkih
in sredah zvečer. Na treningih
seveda veliko plešemo in se učimo
novih koreografij, vedno pa se tudi
veliko nasmejimo. Naše vodilo, ki
se je izkazalo za resnično, je: »Ples
odganja in odžene skrbi in stres.«
Pa še zabavamo se! Če si zagnana
in plesa željna kandidatka, vabljena v ponedeljek ob 18h!
Nataša Šušteršič Jeršin

Č is tilna a kc ija
Tudi letos smo se krajani v KS Bitnje pridružili čistilni akciji »Kranj ni več usran«, ki so jo organizirali
Kranjski taborniki. Lepo pomladno soboto smo se ob
devetih zjutraj zbrali na dveh točkah - prva skupina
tradicionalno pred trgovino v Zg. Bitnjah, druga pa
ob nogometnem igrišču - in začeli s pobiranjem
smeti vsak na svojem koncu vasi. Veseli nas, da se
vsako leto zbere večje število tistih krajanov, ki jim
je mar za čisto okolje.

Po končanem delu smo se zbrali pri nogometnem
igrišču, kjer smo se ob malici zedinili, da se naslednje
leto zopet srečamo. Že sedaj vabimo krajane, da se
nam pridružijo v čim večjem številu, hkrati pa vse
pozivamo, da smeti in odpadkov ne odlagajo v naravo.
Primož Ogris
Foto: Mateja Udovč in Franci Stanonik

Sprva je kazalo, da preveč dela s čiščenjem v primerjavi s prejšnjimi čistilni akcijami ne bo, a vendarle so
se vreče hitro polnile. Kaj vse smo našli! Plastenke,
pločevinke, steklenice, papirne vrečke, čike pa tudi
v polivinil zavite pasje kakce.
Zahvaljujemo se članu GD Bitnje, ki je pomagal pri
čiščenju struge potoka Žabnica, ter nogometnemu
klubu Bitnje, ki nam je za to dopoldne 'posodil' njihove najmlajše člane, saj so prav otroci tisti, ki bodo
v prihodnosti odgovorni za čisto okolje.

KUD Bitnje gre
na dopust
Januarja letos se je našim dejavnostim pridružila še ena, in sicer
plesna s kantri plesalkami. Tako
imamo sedaj eno sekcijo več. Že
od ustanovitve l. 2004 delujejo:
Bralni krožek Sorško polje, ki ga
vodi Mateja Arhar, ustvarjalni krožek za odrasle, ki ga vodita Mateja

Arhar in Tatjana Muraja Oblak,
dramska skupina Mavrica, ki jo
vodi Mojca Kepic, in klekljarski
krožek, ki ga vodi Duša Jeršin.
Veseli nas, da se je društvo povečalo še za eno skupino zagnanih
plesalk z imenom Wild boots, ki
jih vodi Nataša Šušteršič Jeršin.
Zaključek sezone in spoznavno
srečanje vseh članic KUD-a smo
imele v Gostilni Sonce, kjer občasno tudi prirejamo razstave. Ob

klepetu smo prisluhnile skladbi
predsednice in njene hčerke Nadje
ter zaplesale s kantri plesalkami.
Ustvarjalne sekcije imamo vsako
poletje počitnice in se jim lahko
pridružite jeseni – ob torkih popoldne imamo ustvarjanje, zvečer branje, ob sredah popoldne klekljanje.
Plesalke pa bodo plesale tudi celo
poletje. Ob ponedeljkih imajo učne
ure, ob sredah utrjujejo korake.
Mateja Arhar
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Bit e njča n i v pa rla men tu
s p o s l an ko Matejo Udovč
Realizirala se je ideja, da smo se Bitenjčani odpravili
v Ljubljano. Ne v nakupovalne centre, kar je najpogostejši namen obiska povprečnega slovenskega
državljana, pač pa v srčiko naše prestolnice. Prejeli
smo prijazno povabilo poslanke Mateje Udovč. KS
Bitnje se je nanj hitro odzvala in organizirala prevoz
z minibusom. Poslanka je sedla k mikrofonu, nas
nagovorila in povedala, kaj se od današnjega dneva
pričakuje. Verjetno je bil marsikdo presenečen, saj
smo dobili veliko več, kot pa je večina pričakovala.
Osebno zagotovo sodim v to kategorijo.
Pa začnimo! Najprej smo si ogledali prostore državnega sveta, kjer nas je pozdravil strokovni sodelavec s
30 letnim stažem uslužbenca v parlamentu. Na kratko
je predstavil delovanje državnega sveta. Nas so fascinirale mizice z mikrofoni, lesene klopi s pultom,
starinska oprema, prostor za simultano prevajanje ...
Mislim, da bi prostor potreboval popolno prenovo, a
vendar je bilo čutiti domačnost, preprostost … Vsak si je
lahko zamislil, kako komentira sejo preko mikrofona.
Pot ogleda nas je vodila do velike dvorane državnega
zbora. V preddverju se razprostira veža z znamenitimi
freskami na štirih stenah, ki predstavljajo zgodovino
Slovenije. Prav fascinanto je bilo opazovati motive
fresk z delikatnimi detajli in empatično poslušati razlago vodiča. Vstopili smo v veliko dvorano državnega
zbora. VAAAV, ta prostranost ti enostavno vzame sapo.
Prostor smo si lahko ogledali z balkona, kjer smo sedeli
in z zanimanjem prisluhnili poslanki Mateji Udovč.
Pokazala je svoje delovno mesto in stalni sedež.
Mateja je moja dolgoletna prijateljica in jo spremljam, ali se je kaj spremenila, odkar je zasedla tako
pomembno mesto v državi. In veste kaj? Prav nič
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drugačna ni! Želi povezovati ljudi, preprosta je,
želi delati dobro na nivoju države, se ne podreja
manipulacijam … Skratka - je ženska na mestu, za
kar ji gredo vse čestitke.
Predstavila je delovanje zakonodajne veje oblasti,
postopek od iniciative do sprejetja zakona, delovanje
parlamenta in se dotaknila plač v javnem sektorju.
Zakaj pa ne?
Dovolj politike za navadne državljane, Bitenjčane.
Sledilo je še presenečenje v znanju. Ga. Marija Knific,
mama poslanke Mateje, je znana vodička in ima
zgodovino Ljubljane v malem prstu. Mateja se je
pošalila: “Ja, moja mami je živa enciklopedija!” In
kaj smo videli, slišali, si kaj zapomnili? Hmmm, to
je pa druga osebnostna plat.
Ogled mesta smo začeli na Kongresnem trgu, kjer
je predstavila vse objekte, ki mejijo na omenjeni
trg. Potem je pokazala vse objekte Casina, kjer je
delovala skupščina RS v starih prostorih, akustično Slovensko filharmonijo, v katerem se vrstijo
mnogi koncerti in glasbeni dogodki, Univerzo v
Ljubljani, Uršulinsko cerkev … Ustavili smo se ob o
zgodovinskih Križankah, kjer je ga. Marija z veliko
vnemo predstavila tudi dela slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika. Križanke so namreč poleg mnogih
drugih objektov tudi njegovo mojstrsko delo. Pred
Križankami stoji edini spomenik, ki je bil postavljen
okupatorju - Napoleonu. Spomenik je bil postavljen,
ker je francoski vojaški in politični vodja spodbujal
slovensko besedo.
Odpravili smo se proti NUK-u (Narodno univerzitetna knjižnica). Sploh nismo bili pozorni na obliko
oken in sploh nisem pomislila, v čem je njihova

posebnost. A nas je nanje opozorila ga. Marija: “Okna
so zgrajena v obliki knjige, ker je to knjižnica. Opeka
je iz različnih kamnov, ki prihajajo iz različnih
območij Slovenije. Posebnost notranjih prostorov
je prehajanje prostorov od temnega k svetlemu.”
Omenila je zanimivost, da je v NUK l. 1944 treščilo
letalo, ki je hotelo pristati na njeni strehi, in uničilo
okoli 60.000 knjig.
“Ob Ljubljanici se je tudi gradilo,” je pojasnila
ga. Marija. »Stari trg je razumljivo na eni strani
Ljubljanice, novi trg na drugi strani Ljubljanice, ker
je za gradnjo novih objektov zmanjkalo prostora.”
Še na Pogačarjev trg smo stopili, kjer stoji stolnica
in se razprostira Ljubljanska tržnica, ki sta prav
tako arhitekturna dediščina našega Plečnika. Tudi
mimo Magistrata smo se sprehodili, a poročnega
slavja tokrat ni bilo.

Nekateri so se povzpeli še v najvišjo ležečo kavarno Nebotičnik! Kava ni bila poceni, razgled pa
nepozaben!
Polni vtisov smo se radi odpeljali v obljubljeno deželo »Bitenjško«. Naša poslanka, vedno nasmejana
Mateja, pravi, da nas je pripravljena še kam popeljati,
v še kakšno deželo “spraviti”, si še kakšen cajt vzeti,
se še smejati z nami, še znanje deliti …
In res nas je kar takoj povabila. Na čistilno akcijo
“Očistimo Bitnje” - in na tem dogodku se nas je nekaj
iz minibusa res srečalo.
Najlepša hvala vsem vključenim v odpravo in gostiteljici, poslanki Mateji Udovč, ki iz obiska Ljubljane zna
celostno zajeti namen in ga spremeniti v celodnevni
izlet. Hvaležni.
Mojca Kepic
Foto: Niko Šušteršič

1 0 l e t žu pnijs k e k ar ita s K ra n j - Šma rtin
Hiša karitas na Jernejevi ulici 4 v Stražišču oživi tri
dni v tednu. Obiskujejo jo tisti, ki darujejo, in tisti,
ki so potrebni pomoči:
• vsak ponedeljek, torek in sredo od 15. do 19.
ure deluje skladišče oblačil, obutve in drugih
materialnih dobrin,
• vsak torek od 16. do 18.oo ure je delitev paketov
in možnost pogovora.
Karitas prostovoljci poleg paketov škofijske karitas
in evropske hrane sodelujemo tudi v projektu Viški
hrane in v vseh akcijah Škofijske karitas Ljubljana.
Najodmevnejše so:

nakup delovnih zvezkov,
• darovi vsakoletnega koledovanja so namenjeni
pomoči slovenskim misijonarjem,
• akcija Družina je pomoč v kurjavi,
• akcija Počitnice otrok, mladostnikov in družini
omogoča letovanje v Portorožu.
Zahvalna sv. maša ob 10. obletnici delovanja ŽK Kranj
– Šmartin v hiši karitas bo na binkoštni ponedeljek,
10. junija 2019, ob 19. uri v cerkvi sv. Jerneja. Po
sv. maši bo druženje ob cerkvi in možnost ogleda
hiše karitas. Vabljeni!
Irena Dolenc

• junija bo potekala akcija Šolske potrebščine, kjer
otroci dobijo šolske potrebščine ter bone DZS za
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Nogom e t na šola NK Bitn je
V Nogometnem klubu Bitnje bomo v letošnjem poletju izvedli volilno skupščino, zato ob tej priložnosti
pozivamo vse prijatelje kluba, da se nam pridružijo
in pomagajo pri nadaljnjem razvoju kluba.
Strateška usmeritev kluba, ki je začrtana že zadnjih
nekaj let, je poudarek na delu z mladimi in vzpostavitev celotne piramide mladinskega pogona, kot smo
ga pred mnogimi leti v Bitnjah že poznali. Posledica
trdega dela je pričetek delovanja selekcije U7 v letošnjem aprilu. Še bolj pa se po dolgih letih veselimo
vzpostavitve selekcije U15 v naslednji tekmovalni
sezoni, ki se prične letos jeseni. Ob tej priložnosti
vabimo vse otroke iz daljne in bližnje okolice do
15. leta starosti, da se nam pridružijo na treningih.
Treningi za vse selekcije potekajo pod strokovnim
vodstvom licenciranih trenerjev Andreja Jerine,
Matica Jerine, Mateja Govekarja in Matije Vesela.
Več informacij o vpisu v Nogometno šolo NK Bitnje
najdete na naši spletni strani www.nkbitnje.si.
Nogometni klub Bitnje je letos pomladi prvič organiziral nogometne priprave za svoje mlade nogometaše. Bilo je izjemno, nepozabno in skupaj z
otroki smo zgradili trajen spomin. Nihče več nam
ga ne more vzeti.
Ko se otrok rodi, je kot nepopisan list papirja, nato
pa ga od tu naprej oblikujeta predvsem družina in
okolje, v katerem živi. Verjamemo, da smo vsakemu
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od udeležencev letošnjih priprav zapolnili vsaj eno
vrstico na tem papirju in bo tam ostala za vedno. Če pa s
športom kot klub kateremu izmed njih tudi osmislimo
življenje in jim pomagamo stopiti na pot v prihodnost,
smo svoje poslanstvo do popolnosti izpolnili.
Stkali smo močne prijateljske vezi in doživeli nepričakovano. Prav neverjetno je, kako brez meja je
otroška domišljija in kaj vse se zgodi, ko daš na kup
več teh mladičev. Z otroških ust slišiš šale, ki se jih
ne bi sramovali prekaljeni gostilniški mački. Vidiš
strahove, ki bi lahko sami pisali scenarije za grozljivke. Poznaš kazenski poligon, a vseeno ne izdaš
ekipnega prijatelja, ki ni uspel pravočasno zaključiti
svojega nočnega pobega iz sobe. Večerni pregled
sob razkrije lično zložene spodnjice v hladilniku, ki
bodo bojda pomagale prebroditi vroče hotleske noči.
Tihotapljenje viki kreme od hotelske restavracije do
predalov v sobah, nočno kopanje, igralnica na žetone,
tobogani, hrana brez meja, sladice in še in še ... In
ko otrokom vzameš mobilni telefon, se ne zgodi nič
tako zelo strašnega - pričnejo se pogovarjati med
seboj, tečejo, skačejo, skrivajo se in kartajo.
Aja, tudi nogomet smo igrali. Zmagovali in izgubljali.
Pa naj nam vse to kdo vzame, če more. Pridružite
se nam. Lahko nas tudi pokličete na 041 654 525.
Goran Bambič
Foto: Arhiv NK Bitnje

Dan s po s l anko M at ejo Udovč v Državn em zb oru
7. marca 2019 je bil v Državnem zboru Republike
Slovenije organiziran dogodek Dan s poslanko. Njegov
namen je bil, da se zainteresiranim ženskam predstavi
politika. Vsaka posameznica je imela možnost preživeti en dan v družbi poslanke, ki jo jo je popeljala
skozi vsakodnevne poslanske obveznosti in zadolžitve.
Tudi sama sem se udeležila dogodka. Preko Fakultete
za družbene vede sem se povezala s poslanko Matejo
Udovč, ki deluje pri Stranki modernega centra. Že
pred samim dogodkom sva srečali in se tudi v živo
spoznali. Po naključju sva kmalu spoznali, da sva
poleg podobnih politično liberalnih prepričanj tudi
sokrajanki, kar naju je še bolj povezalo. Po omenjenem sestanku pa je sledil tudi sam dogodek.
V četrtek, 7. marca, sva se zjutraj skupaj odpeljali
v Ljubljano in se pogovarjali o različnih aktualnih
dogodkih v politiki po Sloveniji in svetu. Ker sva
zgodaj prispeli v Državni zbor, mi je Mateja predstavila tudi pisarno in ekipo stranke SMC-ja, kjer so
me sprejeli odprtih rok. Po kratkem pogovoru sva
se poslovili in odšli na redno sejo. Medtem, ko se je
Mateja udeležila seje, so nas, obiskovalke, najprej
popeljali po Državnem zboru ter nam predstavili
politične funkcije in obveznosti vlade in parlamenta.
Sama predstavitev je bila koristna, saj mi je pomagala
osvežiti svoje znanje iz predavanj. Potem so nas
pospremili na balkon, kjer smo nekaj minut sledile
seji. Debata je tekla o poslanskem vprašanju Primoža
Siterja v zvezi z urgentnim in rednim posredovanjem
strokovnih služb na terenu v skladu s smernicami
reorganizacije centrov za socialno delo iz leta 2018.
Opazovale smo, kako je na vprašanje odgovarjala
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti mag. Ksenija Klampfer. Ker me je Mateja
že prej podučila o poslanskih vprašanjih, sem lažje
sledila seji. Menim, da bi vsakdo vsaj enkrat moral

spremljati sejo z balkona, saj ob gledanju celotne
razprave človek dobi čisto drugačen vtis o politiki
in poslancih, kot pa ga pusti le prenos iz televizije.
Po seji smo si seveda ogledali tudi znano fresko,
stensko poslikavo Slavka Pengova. Zgodovina me
že od malega zanima, zato sem z zanimanjem poslušala zgodbo slovenskega naroda - od preseljevanja
ljudstev do obdobja po koncu druge svetovne vojne.
Po ogledu freske smo se napotili v veliko dvorano,
kjer smo se obiskovalke udeležile 5. seje Kluba parlamentark Državnega zbora. Na seji prisotne poslanke
so nam zaupale svoje težave v profesionalnem življenju in nas vse spomnile na dan žena. Ko smo se
vse pogovarjale o svojih ciljih v politiki in zasebnem
življenju, sem začutila enakopravnost med nami in
spoznala, da smo vse skupaj le ženske, ki se borijo
proti predsodkom in diskriminaciji nad nežnejšim
spolom v politiki ter si prizadevamo za lepši jutri.
Po kosilu me je Mateja predstavila vodji poslanske
skupine stranke SMC, Igorju Zorčiču, s katerim smo
se pogovarjali o situaciji študentov in pomanjkanju zanimanja za politiko med mladimi v Sloveniji.
Povabili so me k nadaljnjemu sodelovanju, na katerega sem se z veseljem odzvala.
Dan sva zaključili s pogovorom med vožnjo proti
domu ter se dogovorili za politično sodelovanje na
lokalni ravni. Celotna izkušnja je bila zame zelo
poučna in zanimiva, saj si v prihodnosti želim opravljati podobno delo in me je vpogled v politiko iz
druge perspektive pozitivno presenetil. Hvaležna
sem Mateji, da mi je na oseben in zabaven način
predstavila svoje delo in delo Državnega zbora, ter
celotni ekipi SMC-ja, ki me je brez zadržkov sprejela.
Eva Bajželj
Foto: Matija Sušnik
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Us t varjal k e na ra zstavi v Škofji Loki
z različnimi predmeti, največkrat so to peresa.
Indijanci verjamejo, da so sanje sporočila duhov
iz onostranstva. Nekateri verjamejo, da lovilci sanj
privlačijo sanje v svoje mreže, dobri duhovi najdejo
pot skozi luknjo ter lebdijo med posvečenimi peresi
nad spečimi ljudmi, slabi duhovi pa se ujamejo v
mreže in se stopijo v jutranjem soncu. Spet drugi
verjamejo, da cele noči lovi sanje, dobre in slabe in
jih shrani, da se jih zjutraj spomnimo.
V Bitnjah že 16. leto deluje ustvarjalni krožek pod
okriljem KUD Bitnje. Ob torkih se zbiramo ženske iz
Bitenj in okolice. V sezoni 2018/2019 smo predvsem
kvačkale in pletle.
Marca smo svoje izdelke dale na ogled v Škofjo Loko,
saj smo magične mandale razstavljale v prostorih
Društva upokojencev Škofja Loka.
Predstavile smo različne mandale oz. lovilce sanj,
take, ki so nastali iz lastnih zamisli, take, ki predstavljajo osebnost posamezne ustvarjalke.
Mandala nas kot fizični vidik povezujejo s spiritualnim svetom. Je ključ k duhu samospoznavanja.
Mandala je že od nekdaj služila kot osnovni simbol
pri koncentraciji, meditaciji, osebnostno zrelostnem
procesu, zaščiti in zdravljenju. Načini meditacijskega
poglabljanja v mandale so raznovrstni, kot so tudi
različne religije, kulture, filozofski in umetnostni
konteksti.
V zadnjem času se pojavlja veliko vzorcev mandal
v obliki pobarvank, ustvarjalke KUD Bitnje pa smo
ustvarile svoje kvačkane ali vozlane.
Lovilec sanj je v kulturah ameriških domorodcev
ročno izdelan predmet, osnovan na lesenem obroču,
v katerega je vpletena mreža. Lahko je tudi okrašen
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Pri ustvarjalnem krožku, ki ga vodiva Mateja Arhar
in Tatjana Muraja Oblak, se spoznavamo z različnimi
ročnimi spretnostmi - kvačkanje, pletenje, vezenje,
izdelovanje negovalnih izdelkov, peka peciva …
Ustvarjalni krožek deluje od oktobra do konca maja
vsak torek od 17. do 20. ure. Naš cilj je druženje in
prenašanje znanja. Vsaka od nas predstavlja osebnost z veliko znanja, ki ga z veseljem deli. Ne le
znanje, prispeva tudi energijo in dobro voljo za vse
udeleženke.
Zaenkrat moškega ustvarljalca med nami še nismo
zasledili, so pa predstavniki moškega spola prav
tako dobrodošli.
Tukaj pa še vabilo v naše vrste: Vabljeni vsi, ki bi se
radi kaj novega naučili, se spoprijeli s kakšno novo
tehniko ali pa morda le obudili spretnosti, ki ste jih
nekoč že imeli. Se dobimo v oktobru 2019!
Mateja Arhar, mentorica ŠK
Foto: Arhiv KUD Bitnje

Z Ivanom po Vrhn iki
Ob koncu bralne sezone se bralke Bralnega krožka
Sorško polje odpravimo na izlet po poteh našega
branja. Letos smo se na svetovni dan brisače, 25.
maja, odpravile na Vrhniko. Morda vas je zavedel
podatek, da je ta dan obeležen kot »praznik« brisače.
A vendarle se 25. maja ne spominjamo le na nekoč
opevani praznik mladosti. Svetovni dan brisače vsi
pravi štoparji obeležujejo prav 25. maja in je posvečen
pokojnemu pisatelju Douglasu Adamsu, avtorju
Štoparskega vodnika po galaksiji. Bralke pa smo se
pred leti posvetile tudi temu pisatelju in njegovemu
delu, zato se ne smemo čuditi, če se bo katera izmed
nas tega dne pojavila z brisačo okoli vratu.
Letos smo nekaj bralnega časa posvetile našemu
največjemu pisatelji Ivanu Cankarju; lani je namreč
minilo 100 let od njegove smrti. Prebrale smo nekaj
njegovih del in se spomnile njegovega življenja.
Na Vrhniki nas je pričakal v mladega Ivana Cankarja
oblečeni vodič. Mladenič do potankosti pozna vsa
pisateljeva dela in njegovo življenje. Tri ure pohajkovanja po Vrhniki so nam v družbi mladega Ivana
izredno hitro minile. Ne le dejstvo, koliko krat so se
Cankarjevi selili in koliko deklet in žensk je Cankar
v svojem življenju imel, nadvse nas je prevzel tudi
način pripovedovanja našega vodiča. Najbolj pa so
nas očarali citati iz knjig in deklamacije pesmi.
Ustavili smo se ob pisateljevem spomeniku – Ivan
gleda proti Triglavu, potem pa nadaljevali pot mimo
vseh ključnih točk v pisateljevem življenju v rojstnem
mestu, vključno z njegovo rojstno hišo. Hiša pravzaprav sploh ni prvotna, saj je v požaru popolnoma

pogorela, vendar je bila kasneje postavljena na istem
mestu Na klancu. Sedaj je hiša spominski muzej
našemu največjemu pisatelju. Ustavili smo se tudi ob
hiši, kjer je mati Ivanu prinesla kavo, in prisluhnili
vodičevi interpretaciji Skodelice kave.
Po pešpoti, ki jo je pomagal urediti sam Cankar,
smo se podali na griček do Cerkve svete Trojice in
se potem spustili do pokopališča, kjer sta pokopana
pisateljeva starša. Pisatelj je umrl v Ljubljani, star
42 let, in je pokopan na ljubljanskih Žalah.
Pot smo zaključile v mestu, kjer je bil tega dne festival
kave, prav v trenutku, ko se je tudi nebo odločilo, da
imamo pohajkovanja dovolj. Začelo je namreč neusmiljeno deževati. Nebo nam je toliko še dopustilo,
da smo si hitro ogledale festival, potem pa pohitele
do naše zadnje postojanke v gostilni Stara kašča.
Dež je padal kot za stavo, me pa smo se prepustile
uživanju zasluženega kosila in sproščenemu klepetu.
Do oktobra bo BK Sorško polje na dopustu, bralke
pa bomo dovolile kupom knjig, da nas prevzamejo.
Zagotovo se bo izmed vseh zbranih in nabranih našla
kakšna, ki jo bomo jeseni predlagale za skupno branje.
Seveda sledi povabilo med nas bralke tudi vam,
naši bralci Informatorja. Vabimo vas, da se nam
jeseni pridružite. Dobivamo se enkrat mesečno ob
torkih zvečer.
Veliko dobrega branja vam želim in lepo sončno
veselo poletje!
Mateja Arhar, mentorica BMK
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D iren daj 2019
Tudi letos bomo organizirali otroško veselico Direndaj. Letošnji Direndaj bo gusarsko obarvan - na
delavnicah si boste otroci lahko izdelali gusarsko opravo. Ne bodo manjkale zanimive gusarske
igre, poskrbeli bomo za lačne trebuščke in tudi na tobogan ne bomo pozabili.
Lepo vabljeni na otroško igrišče Direndaj v soboto, 15. junija, od 10. do 14. ure. Če kdo pride že
v gusarski opravi, bomo zelo veseli.
Več informacij o samem dogodku bomo objavili na spletni strani in na letaku, ki bo v vaš nabiralnik
zašel kakšen teden pred veselico. Držimo pesti za lepo vreme, saj v primeru dežja veselice ne bo.
KS Bitnje

Novice DU Bitn je Stra žišč e
DU Bitnje Stražišče tudi v letu 2019 izpolnjuje začrtan program, potrjen na občnem zboru 15. 3. 2019 v
Šmartinskem domu.
Letos smo že obiskali Zagreb in živalski vrt, Šmarje
pri Jelšah in Šentjur, imeli dobro obiskano 3-dnevno
letovanje v Izoli, pustovali v Šmartinskem domu,
ogledali snemanje oddaje Slovenski pozdrav v
Begunjah, opero Prodana nevesta v Operi Ljubljana,
poslušali dobro obiskano predavanje ing. Humarja
o prometu. Planinci so se sprehodili po dolini
Glinščice, povzpeli na Kosiške slapove, Nanos, udeležili slovesnosti ob prazniku na Planici. Imeli smo
že več kolesarskih izletov ter vaje ženske telovadbe
in bowlinga v Planetu TUŠ.
Članice sekcije ročnih del Ivanjščice so predstavile
svoje izdelke na povabilo PZDU Gorenjske na dnevih
Medgeneracijskega sodelovanja na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani od 14. do 16. maja in izdelovale
čipke za oltarne prte za cerkev Sv. Jurija v Šenčurju.
Od septembra do maja potekajo delavnice Umovadbe
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v Šmartinskem domu. Mentorica medgeneracijskega
centra Kranj Irena Dolenc enkrat mesečno pripravlja
zanimive in včasih tudi zahtevnejše vaje za boljšo
krepitev spomina.
V bližnji prihodnosti pripravljamo izleta Med Bloško
planoto in Babnim poljem, pohod na goro Oljko
ter krajši pohod na Jezersko, udeležbo na pikniku
PZDU Gorenjske v termah Snovik ter organizacijo
društvenega piknika na strelišču v Crngrobu, kolesarske izlete, balinanje, obisk jubilantov 80 let ter
članov nad 85 let starosti.
Velika zahvala gre MO Kranj za prejeta sredstva,
ki smo jih prejeli na osnovi prijave na razpisu za
sofinanciranje upokojenskih društev, saj z njimi
lažje izvajamo naše aktivnosti.
Imamo res bogat in zanimiv program, vabimo nove
člane, da se nam pridružijo in morda tudi pomagajo
pri izvedbi aktivnosti. Pridite in se prepričajte.
Majda Jančar
Foto: Arhiv DU Bitnje Stražišče

Predvideni termini aktivnosti DU Bitnje Stražišče v obdobju
JUNIJ - SEPTEMBER 2019
Planinski izleti

Gora Oljka
Črna prst
Pohorje
Krim

4. 6. 2019
2. 7. 2019
6. 8. 2019
3. 9. 2019

Kratki pohodi

Jezersko
18. 6. 2019
Pot pod Storžičem 17. 9. 2019
				
Družabna srečanja Društveni piknik Spodnje Bitnje 23. 6. 2019
Kopalni izleti

Izola
11. 7. 2019
Izola
18. 7. 2019
Izola
25. 7. 2019
Izola
1. 8. 2019
Izola
8. 8. 2019
				
Turistični izleti
Med Bloško planoto in Babnim poljem
Z ladjico ob slovenski obali 		
Grad Štatenberg				

27. 6. 2019
22. 8. 2019
19. 9. 2019

Kultura
Lepo je biti muzikant–gledališče Studenec 4. 8. 2019
		
Balinanje
NK Bitnje - junij
			
Ob torkih:
4. 6. 2019, 11. 6. 2019, 18. 6. 2019, 25. 6. 2019
Ob petkih:
7. 6. 2019, 14. 6. 2019, 21. 6. 2019, 28. 6. 2019
NK Bitnje - julij
Ob torkih:
Ob petkih:

2. 7. 2019. 9. 7. 2019, 16. 7. 2019, 23. 7. 2019, 30. 7. 2019
5. 7. 2019, 12. 7. 2019, 19. 7. 2019, 26. 7. 2019

NK Bitnje - avgust
Ob torkih:
6. 8. 2019, 13. 8. 2019, 20. 8. 2019, 27. 8. 2019
Ob petkih:
2. 8. 2019, 9. 8. 2019, 16. 8. 2019, 23. 8. 2019, 30.8.2019
NK Bitnje - september
Ob torkih:
3. 9. 2019, 10. 9. 2019, 17. 9. 2019, 24. 9. 2019
Ob petkih:
6. 9. 2019, 13. 9. 2019, 20. 9. 2019, 27. 9. 2019
Kolesarstvo
Slavkov dom
Golnik
Hrastnica
Vodice
Begunje
Skaručna
Medvode
Neznano

14. 6. 2019
28. 6. 2019
12. 7. 2019
26. 7. 2019
9. 8. 2019
23. 8. 2019
6. 9. 2019
20. 9. 2019
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ke 080 10 10 povezuje potrebe
starejših z možnostmi, ki jih nudi
okolje. Na številki 080 10 10 so
brezplačno dostopne aktualne informacije za starejše, podatki o
dejavnostih različnih prostovoljnih organizacij ter pregled in kontakti javnih in zasebnih izvajalcev
pomoči ter storitev za starejše.

ƌɄ
ƌɄ
ƌɄ
ƌɄ

8. 1. 2014
22. 1. 2014
12. 2. 2014
26. 2. 2014

Veselimo se našega srečanja!
Ana Golob (040 458 166)
in Luciana Cukjati (041 930 866)

Facebook Informator KS Bitnje
Lepo vabljeni k branju novičk na naši Informator Facebook strani.
Pojdite na: www.facebook.com/informatorksbitnje
Ali pa s telefonom skenirajte QR kodo na desni.
Všečkajte našo stran!

Štacunca, Spodnje Bitnje24, 4209 Žabnica

Zgornje Bitnje 286, 4209 Žabnica
telefon: 040303453
www.refleksoterapijapintar.si
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