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MENDEL 2012
Ve dnech 8. a 9. října se uskutečnila pod patronací Masarykovy university v Brně jedna z posledních
významných akcí roku 2012, věnovaných 190. výročí narození Johanna Gregora Mendela, otce genetiky, rodáka
z Hynčic.
Anniversary Mendel Lectures (Výroční Mendelovy přednášky) našly svůj letošní závěr v rodném domě
této světově významné osobnosti vědy. Z Brna přijela mezinárodní výprava v čele se zakladateli série
přednášek Mendel Lectures ( Anna Nasmyth a Gustav Ammerer). Přestože nakonec nebyli mezi návštěvníky
avizovaní nositelé Nobelových cen , byli ti, kteří do rodného domu J.G.Mendela skutečně přijeli , velmi potěšeni
návštěvou i přijetím. Z přednášejícíh byli našimi hosty prof. Josef Jiřičný z Curychu, prof. Jiří Lukáš z Kodaně a
Dr. Gary Ruvkun, Harvard University,USA.
Fotografie zachycuje hosty na dvoře rodného domu J.G.Mendela odpoledne 9. října 2012
Mgr. Ondřej Dostál, ředitel Mendelova muzea v Brně, v téže době spoluotevíral v dalekém Singapuru v Malajsii
další letošní výstavu o Johannu Gregoru Mendelovi. V Praze v Národním technickém muzeu právě podobná výstava
28. října končí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OBCE
Přejeme hodně štěstí našim
spoluobčanům, kteří oslavují své
narozeniny v říjnu

Josef Bršťák
Františka Koláčková
Obec Vražné a spolek rodáků a přátel obce pořádali 6.října zájezd s programem:
U příležitosti 190. výročí narození J.G. Mendela návštěvu Mendelova muzea genetiky při Masarykově
univerzitě, návštěvou Labyrintu pod Zelným trhem a Městského divadla v Brně a shlédnutí představení
slavné muzikálové komedie s názvem SUGAR. Výlet se vydařil, počasí přálo, a program byl velice pestrý.

Místní spolek „Babinec“ pořádá

V neděli 28. října v 17:00 hodin průvod vychází hřiště TJ Sokol Vražné.
Pojďte se s dětmi a hořícími lampiony projít ulicemi Vražného za nevšední
atmosféry. Na konci procházky čeká děti překvapení.

SBĚR ODPADU
VELKOOBJEMOVÉHO
A NEBEZPEČNÉHO

Sobota 27.října 2012
08.00 – 12.00 hod
Areál TJ Sokol Vražné
Pracovníci firmy AVE s.r.o. od Vás převezmou k likvidaci

televizory, ledničky, mrazničky, pneumatiky,
zářivky, akumulátory, odpad barev, vyjeté
motorové, převodové a mazací oleje.
Rovněž se na tomto místě můžete v uvedeném termínu a čase zbavit odpadu větších
rozměrů, který nelze umístit do popelnic při pravidelném svozu komunálního odpadu,
a který nemá charakter nebezpečného odpadu, jako např. keramické mísy WC,
umyvadla, matrace, apod.
Přivezte k likvidaci odpad, který nemáte kde uložit, mimo:železný šrot,barevné
kovy, spalitelné dřevěné předměty či papír, sklo a plasty, pro které jsou v obci
rozmístěny kontejnery pro separovaný sběr. Na jiném místě v obci nebude tento
ambulantní sběr prováděn !
Děkujeme za pochopení a využití této nabídky.

Emauzské hrátky
Poslední prázdninový víkend 2426.8.2012 patřil v Emauzích soutěživým
a hravým jedincům i skupinám,
usilujícím o plynulý přechod
z prázdninové letargie do strhujícího
školního a pracovního tempa. Za tímto
účelem si přítomní vyzkoušeli svoji
zručnost při zdolávání nejrůznějších
soutěží, vyžadující přesnou trefu, anebo
bezpečné nakládání s domácím i
pracovním náčiním. Mládež koulela
očima při vytrvalostní disciplíně a na své
si přišli i milovníci pečených dobrot.
Po vyhlášení vítězů byl zapálen oheň, na
kterém si vyčerpaní účastníci opékali
k snědku uzené dobroty a mezi tím vším
se hrály míčové hry. Večer proběhla
mini-diskotéka s taneční exhibicí a po
vyčerpání všech zásob se účastníci
rozešli do
svých
domovů.

Osadníci
z Emauz
(jk-2012)

Areál u rybníka pod Emauzy
Přírodní areál s klubovou místností, dětskými prvky s pískovištěm, dvěma hřišti a tanečním parketem
s krytým pódiem, postavený v letech 1978-79. Je spravován obcí Vražné a slouží k oddechu a
společenskému vyžití s možností pronájmu pro veřejné i soukromé účely.
Vloni byl opraven mostek a střecha klubovny, vyrovnány sloupy pro osvětlení areálu. Letos na jaře byla
instalována nová kamna na dřevo, v létě opraveny a natřeny venkovní lavice, byl vyroben a zabudován koš
na basket. Chystá se dotažení vodovodní přípojky a oprava vnitřní elektroinstalace. Byly opraveny některé
dětské prvky (skluzavka, pískoviště, houpačka), jiné budou opraveny či nahrazeny novými (prolézačka,
hrazda, odstředivka). Sportovnímu vyžití slouží fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, koš na basket, síť,
balóny a badmintonový set. Zapůjčit bude možné též ping-pongový stůl a různé klubové společenské hry.
Ubytování je možné ve vlastních stanech, nebo pod přístřeškem ve vlastním spacáku. Vaření v klubovně –
zdroj 220V, varná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, nebo na otevřeném ohni (dřevo na topení nutno
dovézt). Koupání ve vodní nádrži (50 m), suché WC za klubovnou.
Vnitřek
klubovny se
stoly a
kuchyňskou
linkou,
hřiště na
volejbal a
fotbal,
dětské
prvky,
klubovna s venkovním ohništěm.

Pronájem areálu: víkend - 500,- Kč, všední dny – 200,- Kč, celý týden – 700,- Kč.
Vražné - Emauzy 202, tel. č. : 776 672 551 .

Přijímáme objednávky na
Vánoční cukroví a minizákusky
objednávky přijímáme na tel.č. 739 600 167,e- mail: info@cukrarnanadeje.cz nebo v
Cukrárně NADĚJE v Odrách (vedle drogerie TETA)
cena: 340 Kč za kg
Zboží si můžete vyzvednout od 18. 12.2012 v cukrárně od 9-16 hod.

Práce s motorovou pilou

Osadní výbor
Na základě žádosti občanů zřídilo zastupitelstvo obce Vražné na svém 9. zasedání dne 30.07.2012 tříčlenný
osadní výbor pro část obce Vražné – Emauzy ve složení: Jiří Kucharz – předseda, Radka Šnajdrová, Petra
Michálková.Legislativně je osadní výbor iniciativní orgán občanů části Vražné, označené názvem Vražné –
Emauzy. Řídí se ustanovením zákona o obcích a jednacím a organizačním řádem výborů zastupitelstva.
Důvodem žádosti byla snaha místních občanů organizovat místní komunitní aktivity v součinnosti s obcí,
předkládat zastupitelstvu a jeho výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a vyjadřovat se k návrhům nebo
k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce.

Pozvánka
na veřejnou schůzi osadního výboru ve Vražném – Emauzích.
V pátek 09.11. 2012 v 17.00 hod. v klubovně areálu u rybníka pod Emauzy.

Program schůze:
- zahájení...schválení programu
- informace o proběhlých činnostech v osadě
- informace o chystaných činnostech
- zpráva o hospodaření v areálu
- informace o protlacích v obci
- řešení zastávky BUS (směr na Odry)
- různé...závěr

Vyšší počet cyklistů zvyšuje vzájemnou ohleduplnost na silnicích
Počet usmrcených cyklistů v Evropě každoročně klesá a stejný trend zaznamenáváme i v České republice. Zatímco v
roku 2000 na českých silnicích zahynulo 127 cyklistů, v roce 2009 se počet usmrcených cyklistů snížil na 72 případů.
V poměru počtu usmrcených cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu se Česká republika blíží průměru EU.
V roce 2011 u nás při dopravních nehodách z celkově usmrcených osob při dopravních nehodách zahynulo 7 %
cyklistů, v rámci EU to bylo 6 %. Výzkum Evropské komise pak prokázal jednu zajímavou skutečnost. Čím vyšší je
podíl cyklistů na celkovém počtu ujetých kilometrů v dané zemi, tím jsou silnice bezpečnější. V tomto ohledu si
nicméně ČR dosud nevede nejlépe. Podle posledních dostupných čísel za rok 2009 byl například v Nizozemí podíl
cyklistů na celkově ujetém počtu kilometrů v roce 2009 27 %, ale v ČR pouze 3 %. „Tyto údaje mohou být známkou
toho, že si motoristé uvědomují nezbytnost vzájemné ohleduplnosti na silnicích. Cyklisté jsou nejzranitelnějšími
účastníci silničního provozu, řidiči by na to neměli zapomínat,“ řekl ředitel Služby dopravní policie Leoš Tržil. „Podle
aktuálních výzkumů je podpora cyklistiky jednoznačně jednou z cest ke snižování počtu fatálních dopravních nehod,“
dodal vedoucí samostatného oddělení BESIP Roman Budský. Dále je ovšem zapotřebí uvést, že při střetu s cyklistou
řidiči nejsou vždy viníky dopravní nehody. V rámci EU je podíl zavinění dopravní nehody přibližně v poměru 50:50.
Podle PČR patří k nejčastějším nešvarům cyklistů nerespektování dopravních značek a světelné signalizace,
přidržování se motorových vozidel při zdolávání stoupání, jízda pod vlivem alkoholu, jízda za snížené viditelnosti bez
předepsaného osvětlení a nedostatečné technické vybavení. Za velmi nebezpečnou lze dále považovat také častou
jízdu ve skupině a používání sluchátek během jízdy.
Zranění cyklistů při dopravních nehodách mají častokrát fatální důsledky. V polovině případů cyklistických nehod je
zasažena jezdcova hlava, přičemž koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého již při pádu při rychlosti 11
km/h, dítě i při rychlosti nižší. Anglická organizace RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accident) uvádí,
že pokud by každý cyklista používal cyklistickou přilbu, riziko poranění hlavy by se snížilo o 85 % a riziko poranění
mozku dokonce o 88 %. Je tak třeba apelovat na to, aby všichni cyklisté bez ohledu na věk používali schválené a
řádně upevněné cyklistické přilby. Informace o všech dalších povinnostech a doporučeních přinese také nově
připravovaný dopravně-bezpečnostní webový portál, který bude obsahovat i pasáž věnovanou problematice cyklistiky.
Důležitým preventivním opatřením je také dobrá viditelnost cyklistů. Zkušenost z Nizozemska naznačuje, že
dostatečné osvětlení jízdního kola snižuje pravděpodobnost nehody až o 30 %. V tomto směru lze doporučit nápadné
či ještě lépe retroreflexní oblečení a žádoucí jsou i cyklistické reflexní pásky. Už z toho důvodu, že reflexní materiál
je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10 x větší vzdálenost než oblečení modré. Ani to
ovšem pokaždé nemusí stačit. „Nejdůležitější v oblasti zlepšování bezpečnosti na našich silnicích je změna
hodnotových postojů celé naší společnosti. Začít se chovat zodpovědně a dávat dobrý příklad svému okolí může přece
každý z nás,“ uzavřel Roman Budský.
Zdroj: www.mdcr.cz

