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Občinski informator je vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno
št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v
Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se
ne prodaja.
Naslednja številka izide 30. 9. 2011. Prispevke
zbiramo do 15. 9. 2011 na elektronski naslov:
zkts.vransko@gmail.com.

ZGODILO SE JE
REKREATIVNO OBARVAN 20. ROJSTNI DAN
NAŠE DRŽAVE
Ob dnevu državnosti je Planinsko društvo Vransko v
sodelovanju z Občino Vransko organiziralo kar dve akciji, in sicer »S kolesom na Čreto«, ki je letos potekala
že dvanajsto leto zapored, ter »Tradicionalni pohod na
Čreto«.
Pred občinsko stavbo se je na praznično sobotno jutro
zbralo lepo število rekreativcev, željnih novih podvigov.
Prevladovali so kolesarji. Na startu se jih je registriralo
36. Pohodniki so bili v manjšini.
Kolesarski vzpon je na srečo potekal brez posebnih zapletov. Kolesarji so na cilju prejeli medalje, v planinski koči
pa je tako kolesarje kot pohodnike čakal topel obrok.
V počastitev 20-letnice naše države so ob planinski koči
na Čreti posadili lipo. Ob zvokih pesmi Lipa zelenela je
… so to opravili župan Občine Vransko Franc Sušnik
ter predstavniki PD Vransko: Anton Sitar, Ivan Izlakar in
Andrej Semprimožnik. To je že druga lipa, ki je posajena
ob tej koči. Prvo so posadili pred dvajsetimi leti, ob rojstvu Slovenije. In čez dvajset let …
Mateja Remic

Ivan Izlakar, Anton Sitar, Franc Sušnik in Andrej Semprimožnik
so posadili lipo

OBUJAJO STARE OBIČAJE
Predzadnjo nedeljo v juliju je bila maša s procesijo pri sv.
Mariji Magdaleni na Ločici, kot je vsakoletni običaj na
lepo nedeljo.
Pred leti so se na pobudo ključarjev sv. Marije Magdalene
začeli zbirati vaščani dobre volje, ki v ta namen pletejo
bršljanove vence in tako obujajo stare običaje.
Letos se je zbralo okrog petindvajset »prostovoljcev«
iz Ločice, Zahomc, Jakovega Dola, Zajasovnika, Brod.
V četrtek in petek so se družili od 19. do 23. ure. Čas,
poln veselja, dobre volje in smeha, je hitro minil, nastali
pa so dolgi metri bršljanovih verig, s katerimi so okrasili
cerkev, da je v nedeljo zasijala v vsem svojem sijaju.
Prostovoljci med pletenjem

Vabimo vas na
razvedrilno javno radijsko prireditev
PRIZMA OPTIMIZMA
z voditeljem Milanom Krapežem,
ki bo v soboto, 5. 11. 2011,
v Športni dvorani Vransko.
Vstop prost.

Okrašena cerkev
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ZGODILO SE JE ...
ŠRANGANJE KOT NEKOČ
Prejšnji konec tedna smo neporočeni ločiški fantje imeli
prav posebno nalogo, ki je ne opravljamo zelo pogosto.
Pripraviti smo morali smreki za slavolok in kmečko
šrango.
V petek popoldne smo se zbrali, da smo v gozdu poiskali primerni smreki, ki smo jih nato oskubili in ušpičili
ter postavili slavolok Apoloniji Lebeničnik, ki se je v
soboto, 20. 8. 2011, poročila z Marjanom Skokom. Poleg postavitve slavoloka smo ločiški fantje poskrbeli za
pravo šrango, pred katero se je ženin Marjan pomeril v
različnih disciplinah. Moral se je pokazati v previjanju
plenic, povedati in pokazati, kako se naredi dobra potica, kositi z najbolj zarjavelo koso na vasi, odgovoriti na
nekaj standardnih vprašanj in prežagati šrango. Pogajanja so bila z obeh strani zelo napeta in zanimiva, saj se
je Marjan zelo dobro izkazal v premagovanju nalog in
nas prepričal, da je pravi ženin za Polono.

star običaj, ki na Ločici še dolgo ne bo zatonil v pozabo.
Seveda smo potico spekli in jo odnesli na svatbo, kjer
smo zanjo iztržili lep izkupiček in se prepričali, da je dobro pripravljena.

Na koncu, ko je bila šranga prežagana, sta bili obe strani
zadovoljni s šranganjem, še posebej pa vaščani Ločice,
ki so z velikim zanimanjem in zadovoljstvom spremljali

Mladoporočencema želimo srečno in uspešno skupno
življenjsko pot.

ČILA ZLATOPOROČENCA ANTONIJA IN FRANC
DOLINŠEK

Franc Dolinšek se je rodil 1940. leta v Jeronimu pri Vranskem, Antonija pa 1942. leta v Okučanih. Oba sta obiskovala osnovno šolo na Vranskem. Franc se je izučil v kovinarskem podjetju Brode za kleparja in tam tudi nadaljeval
svojo poklicno pot. Nekaj časa je bil tudi obratovodja in
vodja skladišča. Med delom je opravil tudi politično šolo
v Celju. Aktivno je poleg službe opravljal funkcije vodje
delegacije za zbor krajevnih skupnosti Občine Žalec,

Na Vranskem sta zlato poroko praznovala Antonija in
Franc Dolinšek. Obred civilne poroke sta opravila župan
Občine Vransko Franc Sušnik in matičarka Diana Šeligo,
cerkvenega pa v župnijski cerkvi domači župnik Jože Turinek.

Zlatoporočenca sta na obred civilne poroke prišla skozi špalir svatov
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Ženin in nevesta s šrangarji in svati

Ločiški fantje

ZGODILO SE JE
predsednika KS Vransko in podpredsednika komunalne
interesne skupnosti Občine Žalec. Za svoja prizadevanja
je prejel tudi zlati grb Občine Žalec.
Z Antonijo sta se spoznala že v osnovnošolskih letih in
se zelo mlada poročila. Zgradila sta si hišo in si ustvarila
družino. Rodila sta se jima sin Franci in hči Danica. Po
rojstvu obeh je Antonija nekaj časa ostala doma, nato
pa se je zaposlila v konfekciji Inde Vransko in tam delala do upokojitve. Skupna življenjska pot, za katero sta
SOLARNA SVETILKA SLE 35/90
Skupno razvojno sodelovanje treh podjetij - Energetike
Vransko, d. o. o., Enerteca, d. o. o., in EKO Ideje, d. o. o
- je botrovalo razvojnemu cilju nove solarne svetilke. Solarna svetilka je plod popolnoma domačega znanja in je
hkrati izdelek, za katerega imamo potrjeno tudi patentno
prijavo, ki se vodi na Uradu za intelektualno lastnino pod
št. P-201000371.
Namen projekta izvedbe solarne svetilke SLE 35/90 je
nudenje zadostne razsvetljave izključno z rabo sončne
energije in nadomestitev ekološko neprijazne konvencionalne razsvetljave, priklopljene na električno omrežje
za lokalno dostopne ceste in parkirišča (oz. javna razsvetljava) ter ostale lokacije, kjer je potreben zakonsko
določen nivo osvetlitve do 0,5 cd/m2. Omogoča razsvetljavo tudi na odročnih krajih, kjer izvedba konvencionalne razsvetljave ni mogoča.
Solarna svetilka je sestav posameznih tehnološko
dovršenih komponent, ki zagotavljajo avtonomijo 5 do 7
dni, in elementov, ki skrbijo za
varno in zanesljivo delovanje
kompletnega sestava. Glavna
nosilna konstrukcija za kompletno svetilko je izvedena s tremi konstrukcijskimi elementi.

se odločila pred 50 leti, ni bila lahka. Z močno voljo in
prizadevnostjo sta si ustvarila dom in dosegla mnoge
občudovanja vredne cilje in spoznala, da je sreča sestavljena iz majhnih prijetnosti in pozornosti, ki se dogajajo
vsak dan. Jesen življenja jima krajšajo štirje vnuki, ki so
radi z njima. Veseli pa ju tudi to, da sta kljub letom še
dobrega zdravja.
TT

Svetilka ohranja vse primarne funkcije konvencionalne
razsvetljave, saj zagotavlja enako ali boljšo svetilnost in
preprečuje svetlobno onesnaževanje v skladu z veljavno
slovensko zakonodajo. Stikalna manipulacija se izvršuje
preko elektronskega zatemnilnika. Ob rekonstrukciji
stare razsvetljave, ki jo bo nadomestila razsvetljava, izvedena s solarnimi svetilkami, ali ob montaži le-te na
novih lokacijah, ne bo potrebno pridobivati gradbenega
dovoljenja. Za postavitev svetilke bo zadostoval že 1m2
površine zemljišča.
Solarna svetilka tipa SLE (ta oznaka opisuje produkt)
predstavlja rešitev, ki nudi estetsko ekološko javno razsvetljavo, neodvisno od porasta cen električne energije,
je konkurenčna konvencionalni razsvetljavi ter hkrati
modernega človeka opominja na pomembnost razvoja
okolju prijazno naravnanih izdelkov.
				

Energetika Vransko, d. o. o.,
Marko Krajnc

Nosilni steber hkrati predstavlja ohišje električnemu sklopu,
poleg svojih osnovnih funkcij
je tudi estetsko dovršen, saj je
namreč odločne, nekoliko ostre organske oblike, ki je dobro
združljiva z elementi tako mestnega kakor tudi predmestnega
okolja.
Konzola, na kateri je pritrjen fotonapetostni modul, je izvedena
iz pločevine in delno cevne konstrukcije, ki omogoča prilagajanje pozicije modula glede na
osišče glavnega stebra. Ta konzolna konstrukcija omogoča
togo vpetje modula in hkrati
zagotavljala zadostno zračnost,
saj je le na ta način izkoristek
fotonapetostnega modula optimalen.

Solarna svetilka
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ZGODILO SE JE ...
POČITNIŠKI NOGOMETNI AVTOBUS
VRANSKO 2011
Na Vranskem je od 28. 6. do 1. 7. potekal 2. nogometni
kamp POČITNIŠKI NOGOMETNI AVTOBUS – Vransko 2011. Namenjen je bil otrokom od 1. do 5. razreda
osnovnih šol Spodnje Savinjske doline.
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Mladi športniki so se prehranjevali v OŠ Vransko - Tabor, Domu sv. Rafaela Vransko, Restavraciji Lisjak in
zaključili s piknikom za vse, kjer so si izmenjali vtise in
se pogovarjali o načrtih za naprej.
Vodja kampa se je na koncu zahvalil vsem, ki so pripomogli, da so otroci preživeli nepozaben teden počitnic.

Avtobus je zjutraj pripeljal otroke iz Šempetra, Prebolda, Braslovč, Trnave, Tabora, Čepelj in Brod, popoldne
pa jih je odpeljal nazaj proti domu. Po dopoldanskem
treningu je sledilo kosilo, po kosilu pa aktiven počitek
– nogometna pravila, športna prehrana, fair play, učenje
španščine, ogled Energetike, obisk in nastop v Domu
sv. Rafaela, ogled Centra varne vožnje Vransko … Po
počitku so nogometaši opravili še popoldanski trening.

Na zaključnem turnirju jih je obiskal župan občine Vransko, ki je s kratkim govorom tudi otvoril turnir.

Prišli smo, tukaj smo

1, 2, 3, pričnemo

Zunanji, notranji, leva, desna ... žoga me kar uboga

Toooo, igra – vzemi mu žogo

Kdo bo trenerju vzel žogo?

Počitek ob španščini

Da je kamp potekal odlično, se vodja kampa Marjan
Kozmelj zahvaljuje trenerjem Petru Fermetu, Juretu
Đorđeviću, Jaki Kozmelju in organizacijski vodji Mariji
Satler, še posebej pa Daniju Jeseniku, predsedniku NK
Vransko.

ZGODILO SE JE...

Počitek v gozdu – z gozdarjem Janezom

Najraje smo se hladili s sladoledom

Pozdrav in zahvala vodje kampa

Pozdrav župana in otvoritev zaključnega turnirja

Hvala vsem, ki ste omogočili, da smo se imeli lepo
Ekipa, ki je dihala za ta avtobus
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ZGODILO SE JE ...
SREČANJE DRUŽINE DERNULOVEC
V soboto, 25. 6. 2011, je bilo na kmetiji »Pr’ Drnuluc«
izredno veselo. Srečalo se je namreč 87 sorodnikov očeta
Ivana Dernulovca in mame Helene, rojene Šmit, ki sta
imela 10 otrok, od katerih so umrli: Janko (padel med
II. svet. vojno), Edi, Anika, por. Novak, Fanika, por. Blatnik, Polde in Ivanka, por. Bistan, živijo pa še dvojčka
Zdravko in Marija (Marica), por. Felicijan, Vera, por.
Urankar in najmlajši Milan.
Lepo vreme je nekatere udeležence povabilo, da so
prehodili pot iz Ločice v Zahomce, pa od kmetije »Pr’
Križnk«, peš. S tem so želeli obuditi spomin na svoje
prednike, ki so to pot prehodili vsak teden vsaj enkrat.
Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, ki so ga ustvarili sami udeleženci. Obujanje spominov je potekalo
ob predstavitvah 9 družin oz. vej družinskega drevesa.
Posebej ganjeni in seveda veseli so bili najstarejši, saj
so kljub starostnim nadlogam vztrajali na srečanju do
poznih večernih ur. Vsi so izrazili željo, da se srečanje še
ponovi.

Najstarejši Dernulovčevi

Štiri generacije Dernulovcev

Tega zanimivega dogodka prav gotovo ne bi bilo, če ne
bi bilo Janka in Dragice, prijaznih sedanjih gospodarjev
Drnulovčeve domačije, ter njunih otrok, ki so pripravili
prostor in poskrbeli za prijazen sprejem sorodnikov,
pri organizaciji pa so jim pomagale Poldetova hči Mojca, Milanova hči Urška in Jankova sestra Marija ter brat
Branko.
Ni naključje, da so se zbrali ravno ob 20-letnici samostojne Slovenije. Vsi, ki so se srečanja udeležili, so bili
mnenja, da so taka družinska srečanja pomembna, saj se
moramo zavedati svojih korenin, če hočemo kot narod
obstati.
Marija Završnik
Strica Milan in Zdravko, teti Vera in Marica ter njuni nečaki in
nečakinje
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ZGODILO SE JE...
DEVETI »VRANSKO SUMMER NIGHT«
PRESEGEL PRIČAKOVANJA
Na Vranskem se je 8. in 9. julija že devetič zapovrstjo odvijala prireditev Vransko Summer Night. Moto
letošnjih poletnih večerov je bil ‘Še tvoja stara mama
pride’, saj smo člani Kluba mladih Vransko želeli ugoditi
raznoraznim glasbenim okusom in privabiti občinstvo
vseh starostnih skupin.
Vransko Summer Night 2011 je v petek, 8. julija, otvoril ansambel Mladi Gamsi. Sledil je nastop romantičnega
Mirana Rudana. Za njim sta se predstavila Benjamin
Dolić in Alex Volasko (udeleženca oddaje Slovenija ima
talent). Petkov ‘juhuhu večer’ pa je svoj vrhunec doživel z
nastopom energične skupine Skater in skupine Kingston.
Sobotni večer je obiskovalcem ponudil dva odra –
privržencem električne kitare in bobnov je bil na razpolago rock oder, ljubiteljem t. i. plesne glasbe pa je bil na
voljo electronic oder. Na slednjem so se zvrstili DJ Negotix, DJ Deey, Silver J, Cleek in Paolo Barbato. Na rock
odru so se zvrstili številni znani slovenski rock izvajalci.
Za ogrevanje sta poskrbeli skupini Sixmore in Of pieces
created, sledil je nastop polzelske rock skupine Legalo
Kriminalo. V sodelovanju z njimi je nastopil tudi legendarni Pero Lovšin, kateremu je sledil Jelen band (nekdanji Šank rock). Glavna zvezda večera je bila skupina Tabu z
vokalistko Tino Marinšek na čelu.

Zaključimo lahko, da je letošnji Vransko Summer Night
dosegel ali celo presegel vsa pričakovanja Kluba mladih
Vransko. K uspešnosti projekta je močno pripomoglo
lepo vreme in seveda potrpljenje vseh krajanov, ki zaradi
glasne glasbe morda niso mogli zaspati. Ob tej priložnosti
se vsem najlepše zahvaljujemo. Vsem, ki pogrešate vranske poletne večere, ki so se odvijali v znamenju narodnozabavne glasbe, pa sporočamo, da razmišljamo, da bi jih
naslednje leto ob 10. obletnici te prireditve ponovno uvedli nazaj.
Katarina Ferme

Malči (86 let) je pozdravila obiskovalce na Vranskem

Legendarni Pero Lovšin in Legalo Kriminalo

Tina Marinšek, pevka skupine Tabu

Na Vranskem sta nastopila tudi domačina Gal Rančigaj in
Matjaž Kreča

Navdušeni obiskovalci
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ZGODILO SE JE ...
ADRENALINSKI VIKEND NA REKI UNI
ZKTŠ Vransko je od 5. 8. do 7. 8. 2011 peljala skupino
ljudi, željnih adrenalina, na rafting po bosanski kanjonski lepotici reki Uni. In kako je bilo:
začelo se je v petek, 5. 8. 2011
V popoldanskih urah smo se odpravili proti Bihaću,
natančneje v kraj Lohovo, kamor smo prispeli v večernih
urah. Nastanili smo se v kampu Green river, kjer nas je
čakala večerja - dobrote z žara in nočitev.

nedelja, 7. 8. 2011 – ‘kafana’ in vrnitev proti domu
Po zajtrku smo zapustili kamp Green river in se odpravili
v Bihać. Sprehodili smo se skozi stari del mesta, posedeli
v ‘kafani’ in opazovali utrip mesta. Okoli poldneva smo
se odpravili proti Vranskemu. Na poti smo se ustavili še
na kosilu in prispeli v večernih urah.

najboljše je bilo v soboto, 6. 8. 2011 - rafting seveda
Po obilnem zajtrku smo se odpravili proti Štrbačkemu
Buku - prečudovitim in svetovno znanim slapovom reke
Une, pod katerimi smo začeli z raftingom. Po štirih urah
atraktivnega in adrenalinskega veslanja po brzicah četrte
in pete težavnostne stopnje smo z našo avanturo zaključili
v vasi Lohovo. V kampu so nas pričakali s poznim kosilom oz. večerjo, kateri sta sledili zabava in nočitev.
ORATORIJ 2011
Naokoli je leto dni in za nami drugi oratorij na Vranskem.
Minilo je prehitro in dokler so vtisi še sveži jih je potrebno
preliti na papir.
Oratorij je letos potekal zadnji teden v juliju, od 25. 7. do
30. 7. Približno mesec dni prej smo animatorji začeli z aktivnimi pripravami, da bi na oratoriju vse potekalo, kot je
treba. Obudili smo spomine na oratorij 2010 in strnili ideje
in zamisli, ki so se nam porodile v tem času. Ker je oratorij
v našem kraju šele drugo leto zapored, se še vsi učimo in na
skupnih druženjih kujemo nove ideje.
Animatorji smo prvi oratorijski dan začeli s sveto mašo
v domači cerkvi na Vranskem, nato pa smo v osnovni šoli
na Vranskem pričakali živahne in razigrane otroke. Dvajset
animatorjev je sprejelo približno 60 udeležencev oratorija,
domači gospod župnik Jože Turinek pa nam je na začetku
podaril božji blagoslov in teden našega oratorija se je pričel.

Bilo je adrenalinsko

poti in poti, ki nam jo je namenil Bog. Skupaj z otroki pa smo
skozi oratorij iskali našo skupno pot. Vsak jo je našel na svoj
način, nekateri v delavnicah, drugi pri katehezi, treti v igri ...
Animatorji in otroci so pokazali ogromno energije, ustvarjalnosti, želje po novih dogodivščinah, spoznavanju novih
prijateljev ... Tako smo ob tako prisrčni družbi pozabili na
čas in teden je kar prehitro minil.
V soboto smo oratorij zaključili s kratkim programom za
starše in jim s tem pokazali, kaj vse smo skozi oratorijski
teden spoznali, se naučili, izdelali in razmišljali. Nekateri so
zapeli, drugi zaplesali in pokazali, da smo teden oratorija res
izkoristili maksimalno. Na koncu je sledila skupna sveta
maša, ki jo je vodil salezijanski duhovnik Peter Pučnik in naš
teden zaključil z mislijo »darujmo se«.

»V tvojo smer« - naslov letošnjega oratorija
Udeleženci oratorija 2011

Skozi cel teden smo spremljali zgodbo izraelskega preroka
Jona in ob igri in pogovorih spoznavali Jona in njegovo božje
poslanstvo, rešiti mesto Ninive. Že sam naslov letošnjega
oratorija »V tvojo smer« nas spodbuja k razmišljanju o naši
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Ob tej misli se je ustavil čas in ugotovila sem, da smo to
počeli cel teden. Animatorji smo se darovali otrokom, otroci
so se darovali nam, doma staršem in tako naprej ... Torej drži
kot pribito: »Več daš, več imaš.«
M. N.

ZKTŠ - KULTURA

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134, 3305 Vransko
Informacije: Pisarna ZKTŠ Vransko 23, tel.: 703 12 11 ali 031 210 298

VRANSKI POLETNI VEČERI 2011
OŽIVIMO KULTURNO DEDIŠČINO
Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
vabi na koncert zasedbe

GODALNI KVARTET ATTACCA

ki bo v soboto, 17. septembra 2011, ob 20. uri
v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Stopniku.
Naj nas tudi poleti povezuje kultura.
UTRINKI Z DOSEDANJIH VRANSKIH POLETNIH VEČEROV

Kvartet violončel Čelofonija in pianistka
Hermina Hudnik, Schwentnerjeva hiša

Kitarski duo Jerko Novak in Žarko Ignjatovič,
cerkev sv. Marije Magdalene

Vaški filharmonik,
monokomedija Srečka Zorka, kulturni dom
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ZKTŠ - KULTURA

ABONMA 2011/2012
OTROŠKI ABONMA:

Papijev cirkus, Magični teater Jaba-daba-du, oktober
Posebni ježek, Družinsko gledališče Kolenc, november
Medvedek na obisku, Gledališka družina Prebold, december
Povodni mož, Lutkovno gledališče Ljubljana, januar
Zaprta vrata, Mali oder, marec
Cena: 20 EUR
GLEDALIŠKI ABONMA:

Zbeži od žene, Dramski odsek PD Štandrež, oktober
Ostani na zajtrku, DPD Svoboda Loška dolina, november
Transvestitska svatba, KD Tuhinj, december
Mali diktator, Šentjakobsko gledališče, januar
Žalujoči ostali, GD Kontrada Kanal, februar
Charleyeva teta, KD Pod kozolcem, Šmartno ob Paki, marec
Cena: 35 EUR
GLASBENI ABONMA

Koledar narodno-zabavnih ansamblov, 21. oktober
Prizma optimizma, radijska oddaja Radia Slovenija, 5. november
Klapa Kampanel, Popseslish, 23. december
Kvartet Akord z gostjo Vito Mavrič, januar
Večer slovenskih evergrinov, marec
Cena: 35 EUR
Prireditve bodo na ogled v Kulturnem domu Vransko in v Športni dvorani Vransko.
VPIS ABONMAJEV

Dosedanji abonenti:
 vsak dan, od 19. 9. do 7. 10. 2011, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni
dvorani Vransko.
Novi abonenti:
 vsak dan, od 3. 10. do 7. 10. 2011, od 8.00 do 16.00 v pisarni v Športni
dvorani Vransko.
Če vam navedeni čas ne ustreza, nas lahko pokličete na telefonsko številko 03 703 12 11 ali
031 210 298.
Pridržujemo si pravico do spremembe abonmajskih programov.
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ZKTŠ - ŠPORT

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
Tel: 03 703 12 10, GSM: 041 238 749, faks: 03 703 12 15,
E‐pošta: zkts.vransko@siol.net, www.zkts‐vransko.si

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko organizira prvo "kolesarjenje po občini
Vransko", ki bo 17. 9. 2011 ob 10. uri s štartom pri Športni dvorani Vransko.
POTEK DOGAJANJA:
 9.00 ‐ prijava kolesarjev
 10.00 ‐ predstavitev policistov na kolesih
 10.15 ‐ štart
 12.30 ‐ prihodi na cilj
 predstavitev sponzorjev
 pogostitev kolesarjev
* prijavnina 3 EUR (sponzorska darila + pogostitev)
* prijave sprejemamo do 12. 9. 2011
Sodelujejo lahko vsi, ki se prijavijo oz. izpolnijo prijavnico in poravnajo štartnino. S podpisom na
prijavnici udeleženci potrjujejo, da se strinjajo s pogoji tekmovanja. S plačilom štartnine prejmejo
udeleženci bon za hrano, ki ga lahko koristijo na cilju, na parkirišču pri Športni dvorani Vransko, in
darilno vrečko. Udeleženci kolesarijo na lastno odgovornost. Vsi kolesarji so udeleženci v cestnem
prometu, dolžni so upoštevati cestnoprometne predpise, navodila in opozorila organizatorjev.
Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo povzročijo udeleženci med seboj ali proti tretji
osebi. Uporaba zaščitne čelade je obvezna! Udeleženci s podpisom prijavnice soglašajo z objavo
fotografij na spletni strani organizatorja. Organizator si pridružuje pravico do spremembe datuma
prireditve, če ugotovi, da je to potrebno (slabo vreme …).

"PRIDI NA KOLO ZA ZDRAVO TELO!"

kolesarska proga
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
FOLKLORNO DRUŠTVO VRANSKO
Folklorna skupina je 27. maja nastopila na Gomilskem na
prireditvi »FOLKLORNI VEČER BEKSL«. V programu je
sodelovala tudi otroška folklorna skupina Gomilsko.

Skozi organizacijo CIOF smo dobili povabilo za udeležbo
na »37. MIHOLJAČKO FOLKLORNO SMOTRO« v Donjem Miholjcu.

11. junija je bila skupina povabljena na »SLOVENSKOARABSKI VEČER« v Tabor. Spoznali in navezali smo stike
z arabskimi folklornimi skupinami, ki živijo v Sloveniji.

Na tem srečanju je sodelovalo dvajset folklornih skupin: iz
Bosne, Madžarske, Srbije, Slovenije in Hrvaške. Slovenijo
je zastopala naša folklorna skupina.

V programu je sodeloval tudi MePZ Tabor.

Od 15. julija do 15. avgusta imamo tudi v Folklorni skupini Vransko počitek, 18. avgusta pa ponovno pričnemo z
vajami in pripravami na letni koncert, ki bo 8. oktobra.

26. junija smo folkloristi popestrili program na kulturni
prireditvi »POD LIPO DOMAČO« v Motniku. V programu so sodelovale domače ljudske pevke, citrar in Tone
Kuntner.

Vranski folkloristi na srečanju v Donjem Miholjcu

VETERANI BLESTELI NA TEKMOVANJU
NA VRANSKEM
Kot sem že v prejšnji številki Občinskega informatorja
najavil, je bilo za gasilce veterane to poletje res mokro
in vroče. Tekmovanja s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami ter avtentično opremo gasilcev veteranov v
teh poletnih mesecih organizira šest prostovoljnih gasilskih društev, združenih v Savinjsko-šaleški regiji. Štirje
najboljši rezultati s posameznih pokalnih tekem štejejo
za tekmovanje in uvrstitev v ligi pokala s staro gasilsko
tehniko za pokal Savinjsko-šaleške regije.
Veteransko tekmovanje smo začeli s tekmo v Kaplji vasi
4. junija, kjer smo z malo smole osvojili tretje mesto, toda
že v Radmirju smo se veselili prve zmage in nadaljevali s
pohodom na glavno lovoriko z zmagama v Paški vasi in
nato na tekmovanju za športno dvorano »Vrana« sredi
Vranskega, kjer je 23. julija potekalo drugo leto zapored
tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi gasilskimi
brizgalnami.
Za pokal Prostovoljnega gasilskega društva Vransko je
svojo spretnost in tehnično zmogljivost od 60 do preko
130 let stare originalne in avtentično urejene gasilske
opreme pokazalo 12 moških in dve ženski desetini. Tekmovanje preko 150 gasilcev veteranov je kljub ne ravno
prijaznemu vremenu spodbujalo veliko domačinov in
drugih obiskovalcev, pohvalno je, da so vsi skupaj z
vzklikanjem in ploskanjem športno nagradili vsako
uspešno izvedeno akcijo.

Slava Škrabar

Sprevod folkloristov

Veterani
občinskega poveljstva Vransko smo na
domačem terenu izvedli vajo resnično vrhunsko in zmagali z veliko prednostjo.
Borbenost in spretnost veteranskih desetin, njihova
avtentična gasilska in osebna oprema, pogosto iz časov
ustanovitve društev, oziroma etnografsko obarvana
oblačila ter izvrstna tehnična usposobljenost starih
ročnih in motornih brizgaln so pripomogli k temu, da so
veterani zablesteli na tem tekmovanju.
Za odlično organizacijo ne smemo pozabiti pohvaliti
organizatorjev tekmovanja, sodnikov A in B komisije za
korektno ocenjevanje in takojšnje reševanje nesporazumov, župana občine Vransko in druge iz njegove ekipe za
podporo in pomoč pri izvedbi tekmovanja, gostiteljev, ki
so poskrbeli za okrepčila po napornem tekmovanju ter
vseh drugih, ki so v ozadju s prostovoljnim delom pripomogli, da je tekmovanje tako lepo uspelo. Sloves dobrih
organizatorjev in še boljših gostiteljev organizatorju
daje upanje, da bo tekmovanje v naslednjih letih postalo
tradicionalno, kar je iskrena želja vseh sodelujočih pri izvedbi te prireditve.
Na predzadnjem tekmovanju v Gotovljah smo vranski veterani spet pokazali premoč in ponovno osvojili
najžlahtnejši pokal.
Na slikah so tekmovalci GPD Vransko, s konjsko vprego
pa je za izvirnost naše veteranske vrste poskrbel gospodar Skok, furman in lastnik konj iz Kaplje vasi.
Albert Predovnik
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IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
TEKMOVANJE STARIH ROČNIH IN MOTORNIH
BRIZGALN
Na Vranskem je potekalo 2. tekmovanje s starimi ročnimi
in motornimi brizgalnami, ki je bilo hkrati tudi četrto od
skupno šestih tekmovanj v Pokalnem tekmovanju Savinjskošaleške regije v letu 2011. Tekmovanja se je udeležilo 15 enot,
najuspešnejši sta bili enoti iz PGD Šoštanj - mesto.
Pri moških je zmagala enota PGD Šoštanj - mesto, druga
je bila enota PGD Topolšica, tretja PGD Paška vas, četrta

Gasilci veterani med vajo
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PGD Gotovlje in peta PGD Parižlje-Topovlje. Pri ženskah je
zmagala enota PGD Šoštanj - mesto, druga pa je bila enota
PGD Kapla-Pondor.
Pri ročnih brizgalnah je pri moških zmagala enota Požarne
brambe Vransko, druga je bila enota PGD Šmarje - Sap, tretja
PGD Braslovče, četrta PGD Gornji Grad in peta PGD Letuš.
Naslednji dve tekmovanji bosta 13. avgusta v Gotovljah in
20. avgusta v Šoštanju, kjer bo tudi zaključek tekmovanja.
T. Tavčar

Enota Požarne brambe Vransko

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV

17

IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV
2. MIRKOV MEMORIAL
Lepo sončno vreme in turnir mešanih trojk v odbojki na
mivki sta v soboto, 13. 8. 2011, na igrišče na Ločici privabila mnoge obiskovalce. Turnir smo že drugo leto zapored
organizirali v spomin na Mirka Razborška, ki je bil tudi sam
član ŠRD Ločica, velik ljubitelj odbojke na mivki in je veliko
prispeval k izgradnji in dokončanju samega igrišča.

Letos nam je uspelo privabiti kar 9 ekip, ne le iz okolice ampak tudi iz Šempetra in Štor. V kakovostnih dvobojih so se
med sabo udarile ekipe Mirko team, Šalabajzerji, Fižolčki,
Kurja vas, Deteljice, Bambuščki, Mešano, Gamsi in Papagaji. Na koncu je zmaga in glavna nagrada zasluženo pripadla Šalabajzerjem iz Šempetra, drugo mesto je zasedla
ekipa Deteljice z dvema članoma domačega društva, tretje
mesto pa je pripadlo ekipi Mešano. Zmagovalci v sestavi
Sebastjan Cilenšek, Jernej Vrhunc in Tina Lesjak so prejeli prehodni pokal in denarno nagrado. S praktičnimi nagradami pa so bile nagrajene prav vse ekipe udeleženke
turnirja. Ob tej priložnosti bi se radi najlepše zahvalili našim
sponzorjem, Cizej, Tris, s. p., in M. Razboršek, s. p, ki so
prispevali praktične nagrade in nas denarno podprli in se
s tem poklonili spominu na pokojnega kolega gradbenika.
Celoten turnir so si ogledali tudi številni obiskovalci, ki so
lahko uživali v kakovostni igri, prijetnem vzdušju, pijači in
jedači. V dobrem vzdušju smo člani ŠRD Ločica nadaljevali
tudi v nedeljo, ko smo ob pikniku in pečeni koruzi strnili
vtise prejšnega dne, pregledali slike in že načrtovali izvedbo
naslednjega tekmovanja.
Upamo, da se bomo tudi drugo leto zbrali v podobnem ali še
večjem številu in na lep način počastili spomin na Mirka, na
sedaj že tradicionalnem memorialu. Vsi prav lepo vabljeni!
Alja Četina, ŠRD Ločica

Udeleženci 2. Mirkovega memoriala

AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV
Društvo upokojencev je tudi letos organiziralo piknik, katerega se je udeležilo okoli sto članov društva. Piknik smo organizirali v soboto, 30. julija. Prostor nam je odstopilo Gasilsko društvo Vransko.

Veseli smo, da imamo lepo urejen prostor, kjer lahko nastopamo popolnoma enakovredno z drugimi društvi. Še bolj
pa nas veseli, da se tedensko družijo naši upokojenci in trenirajo v posameznih disciplinah. Zaživelo je predvsem balinanje, ki ga prej v našem prostoru ni bilo.
Vlado Rančigaj

Ob lepem vremenu smo preživeli prijeten dan v druženju,
domači pesmi … Seveda ni manjkalo plesalcev, ki so se veselo vrteli ob glasbi dua Zore. Pohvaliti velja naše člane in
članice, ki so sodelovali pri organizaciji in izvedbi.
Ker nam je bilo lepo, verjamemo, da se nam boste drugo leto
pridružili še drugi člani.

Na piknuku je bilo veselo

Že vrsto let organiziramo društva upokojencev tekmovanja,
v katerih se pomerimo v športnih spretnostih, kot so: balinanje, rusko kegljanje, metanje krogov, pikado, šah. 10. avgusta
ob 16. uri smo se vranski upokojenci pomerili z Društvom
upokojencev Prebold. Rezultati tekmovanja so bili izredno
tesni, vendar je na koncu zmagalo Društvo upokojencev
Prebold.
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Pokala v rokah predstavnikov društev

Občinska knjižnica Vransko
| torek in petek 12.00 – 18.00, sobota 08.00 – 12.00 |
| tel.: 03 703 12 80 | e-mail:skvransko@zal.sik.si |
PRIREDITVE V MESECU SEPTEMBRU
•

torek, 6. septembra 2011, ob 11. uri: Literarna ura v Našem domu

•

torek, 20. septembra 2011, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem

POČITNIŠKE USTVARJALNICE

Spoštovani,
v Občinski
knjižnici Vransko
v sodelovanju
s Kulturnim društvom Vransko za vas tudi
UTRINKI
S POČITNIŠKIH
USTVARJALNIC
2011
letos organiziramo počitniške ustvarjalnice, ki bodo potekale ob torkih oz. petkih med 10.
in 12. uro po naslednjem urniku:

Občinska knjižnica in Kulturno društvo Vransko sta tudi letos poskrbela za živahno preživljanje torkovih dopoldnevov naših
otrok. Ideje za delavnice so bile raznolike, saj so jih prispevale različne mentorice, ki se jim za njihov prispevek iskreno zahDELAVNICA
TERMIN
MENTOR
valjujemo.
torek, 5. 7. 2011

Lucija Hrastovec in Suzana Savkovič

torek , 12. 7. 2011

Lucija Hrastovec in Suzana Savkovič

CVETJE IZ PAPIRJA

torek, 19. 7. 2011

Martina Felicijan

PAPIRMAŠE

torek, 2. 8. 2011

Edita in Sabina Kapus

PRAVLJIČNA
DELAVNICA
UNIKATEN NAKIT IZ FIMO
MASE

torek, 9. 8. 2011

Brina Krašovec

torek, 16. 8. 2011

Katja Završnik

MOZAIK
Prve
tri delavnice so potekale pod vodstvom študentk likovne pedagogike Lucije Hrastovec in Suzane Savkovič. Na prvi
delavnici so se otroci preizkusili v izdelovanju mozaikov iz različnih kamenčkov, ploščic in školjk na temo Življenje v morju.

SLIKANJE
NAsoPROSTEM
Na
naslednji delavnici
otroci slikali na prostem, v parku pred knjižnico, kjer so se naučili tudi nekaj novih tehnik slikanja.
Delavnica mobile je potekala izjemoma na petek. Na tej delavnici so izdelovali mobile iz različnih materialov, kot so odpadni
petek, 15. 7. 2 011
Lucija Hrastovec in Suzana Savkovič
CD‐ji,
žica, alu folija in kolaž papir.
MOBILE

POLEG USTVARJALNIH DELAVNIC BOMO REŠEVALI TUDI NAGRADNE
POLETNE UGANKE.

KNJIŽNE NOVOSTI:

Za ohranjanje tradicije med mladimi je poskrbela Martina Felicijan, ki nas je naučila izdelovati rože iz krep papirja, kot so
sončnice, gerbere, marjetice, vrtnice, nageljni …
ODRASLI:

MLADINA:

Priročnik za preživetje: potres, poplava, požar ...

Kovačič, L.: Zgodbe iz mesta Rič-Rač

Hudolin, J.: Vrvohodec

Simpson, M.: Tim und Claudia suchen ihren Freund

Swan, M.: Oxford English Grammar Course - Intermediate Wyss, J. D.: The swiss Family Robinson
Swan, M.: Oxford English Grammar Course - Basic

Twain, M.: Tom Sawyer

Vanderbeke, B.: Denar ali življenje

Twain, M.: Huckleberry Finn

Hines, B.: Življenje je pravično

Spathelf, B.: Pucek

Marjanovič U., L.: Razvojna psihologija: izbrane teme

Bardill, L.: Brundo ne more spati

Pirjevec, J.: Tito in tovariši

Šoln, K.: Mreža
Mi se z vlakom peljemo, ljudske izštevanke, napisane v
Brailovi pisavi
Noel, A.: Dežela senc, 3. del serije Nesmrtni

POMEMBNO OBVESTILO: Knjižnica bo med počitnicami v mesecu juliju ob
sobotah zaprta.
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Edita in Sabina Kapus sta vodili delavnico izdelovanja papirmašejev, na kateri so otroci izdelali vsak svojo ribico ali morskega
psa iz časopisnega papirja in lepila. Te so kasneje tudi lepo pobarvali.

Pravljično delavnico je pripravila Brina Kraševec, ki se je skupaj z otroki za dobro uro spremenila v pravo gusarko.

Zadnjo delavnico je vodila Katja Završnik, ki nas je naučila, kako narediti zanimiv nakit iz fimo mase. Izdelovali smo različne
verižice, zapestnice, prstane, uhane. Medtem ko so se naši izdelki sušili, smo prisluhnili zgodbici Bobek in barčica.

Tako je v knjižnici minilo še eno ustvarjalno poletje in mi že razmišljamo o novih …
ZAHVALA
Jutra so že hladnejša, večeri daljši. Poletje se preveša v jesen. V knjižnici smo poletni čas preživeli živahno in ustvarjalno. Pri
knjižničnih opravilih sta mi ves čas pomagali Katarina Brezovnik in Katja Pikl. Prva je opravila kar 106 ur, druga pa 78 ur
prostovoljnega dela, za kar se obema iskreno zahvaljujem. Zahvala pa gre tudi vsem mentoricam letošnjih poletnih delavnic,
ki so prav tako brezplačno, a z velikim veseljem in angažiranostjo pripravile in izvedle posamezne delavnice.
Ne nazadnje hvala tudi Kulturnemu društvu Vransko, saj smo s tem dokazali, da se s sodelovanjem da marsikaj lepega narediti.
Valerija Jerman
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NE SPREGLEJTE
OBVESTILO ZA PRVI ŠOLSKI DAN
Spoštovani starši in učenci!
Brezskrbni dnevi počitnic se počasi iztekajo in čas je, da se ponovno srečamo v naši in vaši šoli.
Obveščamo vas, da bo prvi šolski dan v četrtek, 1. 9. 2011. Pouk bomo pričeli ob 8.15, jutranji prevozi bodo potekali
po ustaljenem voznem redu. V šoli bo poskrbljeno za malico, kosilo pa ta dan še ne bo na voljo. Prevoze domov bomo
pričeli ob 12.40.
Starši, ki prvi šolski dan potrebujete varstvo za svoje otroke, to sporočite v tajništvo šole najkasneje do srede, 31. 8.
2011, do 12. ure.
Sprejem prvošolcev na centralni šoli bo 1. 9. 2011 ob 16.00, na podružnični šoli v Taboru pa ob 10.00.
Vsem želimo lep začetek šolskega leta, prvošolčkom pa še posebej nepozaben prvi šolski dan.
Vodstvo Osnovne šole Vransko - Tabor

Končati osnovno šolo? Zakaj pa ne!

BREZPLAČNA
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE
Program je brezplačen, saj ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport;
v enem šolskem letu lahko opravite dva razreda;
prisotnost na predavanjih ni obvezna, je pa priporočljiva.

- Prijetno druženje
- Nova znanja
- Nove priložnosti

Dodatne informacije: UPI – ljudska univerza Žalec,
03 713 35 65 (Mihaela Anclin), mihaela.anclin@upi.si, www.upi.si

Nudimo vam enkratno priložnost –
izkoristite jo in si zagotovite nove življenjske priložnosti!

Pričnemo oktobra – pridružite se nam!

Občina Vransko
v sodelovanju z Župnijsko Karitas Vransko in
Občinskim odborom Rdečega križa Vransko

INFORMATIVNI
DAN: ČETRTEK,
22. SEPTEMBER
2011 OB 16. URI
VABLJENI!

AEROBIKA V
AEROBIKA
V ŠPORTNI
ŠPORTNI
DVORANI VRaNSKO
TOREK:
19.00 ‐ 20.00 STEP

obvešča,
da bo srečanje starejših občanov Občine Vransko
v nedeljo, 18. 9. 2011, ob 12. uri v Športni dvorani Vransko.
Pred tem bo ob 10.30 sveta maša v farni cerkvi sv. Mihaela.
Osebna vabila boste prejeli po pošti.
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NE SPREGLEJTE

NAGRADNI NATEČAJ
IŠCEMO NAJ ZGODBO IZ STEKLENICE
IŠCEMO NAJ STEKLENICO Z ZGODBO

DRAGI MLADI BRALCI!
Med počitnicami ste prebrali veliko knjig in zanimivih zgodbic. Mogoče vas je domišljija
med lenarjenjem v prijetni senci odnesla v kakšne skrite kotičke. Vaše misli so poletele v
neznane kraje in tam je bilo lepo. Delite z nami te svoje sanje in želje v nagradnem natečaju:

IŠCEMO NAJ ZGODBO IZ STEKLENICE
IŠCEMO NAJ STEKLENICO Z ZGODBO
Predstavljajte si, da ste na počitnicah ...
Preživljate jih na samotnem otoku ...
Razmišljate o svojem življenju in o tem ali bi se sploh vrnili v civilizacijo?
Kaj vas čaka, česa si ne želite?
Odločite se, da boste napisali svojo zgodbo, jo zaprli v steklenico in jo vrgli v morje, da jo bo
nekje nekdo našel ...

PUSTITE SVOJI DOMIŠLJIJI PROSTO POT IN NAPIŠITE NADALJEVANJE ZGODBE.
ZGODBO V STEKLENICI ODDAJTE DO KONCA SEPTEMBRA V SVOJI KNJIŽNICI.

NAGRADILI BOMO NAJBOLJŠO ZGODBO
in
NAJLEPŠE OKRAŠENO STEKLENICO
PRAVILA NATEČAJA:
1. Sodelujejo lahko vsi mladi bralci: osnovnošolci in dijaki.
2. Vsak sodelujoči mora poleg zgodbe v steklenici oddati tudi svoje podatke: ime priimek, naslov, starost.
3. Vsak sodelujoči mora zgodbo z osebnimi podatki zapreti v steklenico, katero lahko okrasi, kajti izbrali in nagradili bomo tudi
najlepšo in najbolj izvirno okrašeno steklenico. Steklenica z zgodbo postane last knjižnice. Po poteku natečaja bo knjižnica
pripravila razstavo steklenic in jih ponudila obiskovalcem knjižnice.
4. En izvod zgodbe z osebnimi podatki mora oddati poleg steklenice, da bo komisija lahko prebrala zgodbo.
5. Vse steklenice bodo razstavljene v knjižnici v Žalcu, kjer se bodo zbirale do konca meseca septembra.
6. Strokovna komisija v sestavi:
predsednica: Jolanda Železnik
člani: Irena Verbič, Irena Štusej, Andreja Hutinski in Valerija Jerman bo pregledala poslane zgodbe in steklenice in izbrala najboljši.
7. Nagrada za najboljšo zgodbo je potovanje za eno osebo v Gardaland.
8. Nagrajena bo tudi najbolj izvirno okrašena steklenica.
9. Rezultati natečaja bodo objavljeni v tednu otroka, in sicer 7. oktobra 2011, v knjižnici Žalec in na naši internetni strani
www.zal.sik.si.
10. Po končanem natečaju bodo steklenice razstavljene v knjižnici Žalec. Avtorji jih bodo lahko med seboj zamenjali in tako sklenili
novo prijateljstvo.
11. Za vse dodatne informacije pokličite na tel. 03 712 12 52, Irena Verbič.
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NAPOVEDNIK

NAPOVEDNIK DOGODKOV
SEPTEMBER 2011
DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 9.
16.00
3. 9.
6. 9.
11.00
16. 9.
19.00
17. 9.
10.00
17. 9.
20.00
18. 9.
12.00
20. 9.
18.00
23. 9.
20.00

SPREJEM PRVOŠOLČKOV

pred glavnim vhodom
OŠ Vransko - Tabor
zbor pred ŠD Vransko
Naš dom - Zavod sv.
Rafaela
Občinska knjižnica
Vransko
Športna dvorana
Vransko
Cerkev sv. Mohorja in
Fortunata v Stopniku
Športna dvorana
Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
Športna dvorana
Vransko

OŠ Vransko - Tabor

RAFTING PO REKI SAVINJI
LITERARNA URA V NAŠEM
DOMU
Predstavitev društva HOSPIC
KOLESARJENJE PO OBČINI
VRANSKO
Vranski poletni večeri 2011
GODALNI KVARTET ATTACCA
SREČANJE STAREJŠIH
OBČANOV
PRAVLJIČNA URA S
POUSTVARJANJEM
Dobrodelni koncert
S PESMIJO IN GLASBO ZA
VRANSKI ZVONIK

ZKTŠ Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
ZKTŠ Vransko
ZKTŠ Vransko
Občina Vransko
Občinska knjižnica
Vransko
Župnija Vransko

V okviru glasbenega abonmaja ZKTŠ Vransko
vas vabimo na prireditev

KOLEDAR NARODNO-ZABAVNIH ANSAMBLOV 2012,
ki bo v petek, 21. oktobra 2011,
v Športni dvorani Vransko.
Narodno-zabavni koledar 2012 bodo sestavljali ansambli:
Ansambel Igor in zlati zvoki

Štirje kovači

Modrijani

Ansambel Braneta Klavžarja

Prifarski muzikanti
Okrogli muzikanti
Alpski kvintet

Ansambel Mira Klinca

Ansambel Nagelj

Ansambel Zupan

Ansambel Roka Žlindre
Alfi Nipič
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DOBRODELNI KONCERT

