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Naslednja številka Informatorja izide predvidoma konec

novembra.

I N F O R M A T O R t e a m :

Vzdrževanje cest in kanalov (meteornih voda) naj prevzame 
JP Komunala Kranj, vzdrževanje javne razsvetljave pa 
Vigred d.o.o. (označi izbiro)

Vzdrževanje cest in kanalov (meteornih voda) ter javne 
razsvetljave naj ostane tako kot do sedaj v pristojnosti KS 
Bitnje (označi izbiro)

Podatki o anketirancu (Ime in priimek, naslov)
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nedelja, 10.10. 2004 / št.9 
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Daj no, povej že Tanja, kdo dobi prvo nagrado?

V spominV spomin

V prejšnji številki Informatorja, smo pri 
izgradnji igrišča pozabili navesti dva 
sponzorja, za kar se opravičujemo.

- Mizarstvo Stare
- NK Bitnje

In igrišče smo prepustili mladim in tudi malo manj mladim. Pazimo nanj, da bo ostal nepoškodovan in čist.

nedelja, 10.10. 2004 / št.9 nedelja, 10.10. 2004 / št.9 
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S izdelki Hama smo se izkazali, da spretne prstke imamo. 

Za prireditev smo se seveda tudi polepšali. Uboge mamice, ki hodijo k frizerju. One šele trpijo! 

nedelja, 10.10. 2004 / št.9 nedelja, 10.10. 2004 / št.9 
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Lončar Bojan je prenašal skrivnosti gline na 
najmlajše. 

Kako visoka mreža! Ko bi vsaj pručke imeli s seboj. 

V likovni delavnici so se izkazale vse tri generacije. 

nedelja, 10.10. 2004 / št.9 nedelja, 10.10. 2004 / št.9 
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Naše naslednje srečanje bo v petek, 15. 
oktobra 2004. 

Kreativni  pozdrav!
 
Danaja & Dominik

ŽENSKI USTVARJALNI KROŽEK 
URŠULA

Brezskrbni poletni meseci so minili, narava 
se že odeva v svoje čudovite zlato rumeno 
rdeče barve, kmalu bo zadišalo po 
kostanjih. Otroci so že spet sedli v šolske 
klopi, pred nami so naporni meseci. Me, 
krajanke Bitenj, pa smo se spet vsak 
četrtek zvečer začele zbirati v Gasilskem 
domu Bitnje. Naš cilj je, da nekaj lepega 
ustvarimo, se kaj novega naučimo, malo 
odmislimo vsakodnevne skrbi in se 
družimo.  Sezono 2004/05 smo malce 
drugače zasnovale. Naredile smo 
program, ki mu bomo sledile. Naučile se 
bomo veliko novega, saj nas vodi 
ustvarjalnost. In ker je vsak človek vir 
znanja, vabimo vse krajanke, ki bi želele z 
nami ustvarjali, naj svoje znanje delijo z 
nami in se nam pridružijo.

Naša srečanja so vsak četrtek, začnejo se 
ob 18.00 uri in trajajo do 21.00 ure. 

Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak

Program dela  Ženskega ustvarjalnega 
krožka Uršula 

september 2004: uvodno srečanje, slika iz                     
semen
oktober 2004: ličkanje, buča za noč čarovnic
november 2004: izdelki iz gline, adventni 
venček
december 2004: voščilnice, božični  in 
novoletni okraski, darila
januar 2005: slikanje na svilo, klekljanje
februar 2005: slikanje na steklo, klekljanje
marec 2005: ulivanje sveč, izdelki in okraski 
za veliko noč
april 2005: zelišča
maj 2005: poletni modni dodatki
junij 2005: izlet

Predsednik Lojze se je izkazal za korajžnega in prvi stopil na oder. No ... pred oder. 

Mi smo pa mislili, da je Igor od Kalifornije bolj 
korajžen. 

Voditeljica otroškega krožka v vlogi mažuretke. 

nedelja, 10.10. 2004 / št.9 nedelja, 10.10. 2004 / št.9 

DRAGE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI! 

Vabimo vas, da postanete člani KUD Bitnje. Veseli vas bomo, 
saj je vsak človek vir idej in znanja. Pridružite se nam, kajti z 
vami bomo uresničili svoje in vaše cilje. Pristopno izjavo lahko 
podpišete vsak četrtek v Gasilskem domu Bitnje od 18.00 do 
21.00 ure. Za vse informacije smo vam na voljo na tel. 041/624 
351 (Mateja) in 040/351 342 (Tatjana).

DRAGE KRAJANKE, SPOŠTOVANI KRAJANI! 



str. 6 str. 11

Uradna otvoritev novega otroškega igrišča DIRENDAJ. 

Teorija se kaže v praksi. Poslanci gledajo, 
predsedniki delajo. 

Kadar bagar zataji, lopata v rokah zaživi (na sliki 
Marjan Hafnar). 

OTVORITEV IGRIČŠA DIRENDAJ - FOTOREPORTAŽAOTVORITEV IGRIČŠA DIRENDAJ - FOTOREPORTAŽA
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