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začátek roku s sebou nese přípravu
investičních, ale také kulturních akcí, které
bychom chtěli uspořádat v naší obci. Na jejich
organizaci, se jako již tradičně, budou podílet
jednotlivé spolky a kulturní komise. Protože
šikovných lidí není nikdy dost, chtěla bych
požádat ty z vás, kteří mají nápady a chtěli by
přiložit ruku k dílu, aby se ke kulturní komisi
přidali.
Zdá se to sice ještě trochu předčasné
mluvit o roce 2022, ale právě v tomto roce to
bude 200 let, kdy se narodil náš nejvýznamnější
rodák J. G. Mendel. Již v této chvíli probíhají
přípravy oslav Mendelova významného jubilea.
V lednu bylo v Brně podepsáno memorandum
o spolupráci mezi Augustiniánským opatstvím,
městem Brnem a Jihomoravským krajem
s názvem „Mendel 2022+“. Cílem projektu je
prezentovat odkaz opata a zakladatele genetiky.
Naše obec se k tomuto memorandu připojila
a bude se aktivně podílet na propagaci
Mendelova jména a díla.

OÚ informuje
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Evidence obyvatel obce Vražné
přihlášeno
narozeno
zemřelo
odhlášeno

muži
20
4
2
8

ženy
18
8
4
16

celkem
38
12
6
24

Průměrný věk: 40 let
Počet obyvatel k 01. 01. 2019 byl 846.
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 byl 854.

Světová statistika

Současná světová populace
7 763 054 000
Vražné
612
Narozených od 1. 1. do 8. 2.
Hynčice
199
14 865 000
Emauzy
43
Usmrcených od 1. 1. do 8. 2.
6 241 077
Věkové rozdělení obyvatel:
Lidí bez přístupu k pitné vodě
věk
muži
ženy
celkem
803 662 770
do 15 ti let
70
63
133
Podvyživených lidí (svět)
do 18 ti let
18
13
31
dospělí
355
335
690
840 698 453
celkem:
443
411
854
Lidí s nadváhou (svět)
1 688 743 925
Vytříděný odpad
Dní do vyčerpání ropy
15 831
Množství odpadů z obalů, které naše obec vytřídila
v období 1. 10. - 31. 12. 2019 a předala k využití:
Úmrtí v důsledku hladu dnes
22 657
Papír
0,731 t
Úmrtí v důsledku kouření letos
Plast
3,066 t
Sklo
2,696 t
530 525
Počet obyvatel v místních částech:

Odměna, kterou jsme získali od společnosti EKO-KOM
je 26 446,00 Kč. Z analýzy společnosti EKO-KOM
vyplývá, že zaostáváme ve sběru papíru a kovů. Proto
budou vybudována nová sběrná místa a posílen sběr
tříděného odpadu v domácnostech.
O chystaných změnách vás budeme informovat.
Děkujeme, že třídíte!

Pozvánky
Blahopřání
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Přejeme hodně štěstí našim spoluobčanům, kteří
oslavují své narozeniny v únoru:

Dobešová Anežka
Kulturní komise
Kulturní komise obce Vražné hledá nové členy! Hledáme šikovné lidičky, kteří se chtějí
podílet na přípravě a organizaci kulturních akcí v naší obci. Budeme rádi, když přidáte
dobrý nápad i ruku k dílu.

Pozvánky
















Informace bez záruky, nutno ověřit si informace na webech obcí a spolků!
18.2. 8 – 17 hod.; Vražné – základní škola: Den otevřených dveří;
21.2.; Mankovice – sál KD: Obecní ples;
21.2.; Jeseník n/O – sál KD: Končinová zábava;
22.2.; Sportovní ples TJ Sokol Vražné;
22.2.; Polouvsí – sál KD: Maškarní ples pro dospělé;
22.2.; Luboměř: Vodění medvěda a pochovávání basy;
22.2.; Heřmanice: Masopust;
25.2. – 17.30; Vražné – Rodný dům J.G. Mendela: jednání zastupitelstva obce;
26.2. – 17.00; Hranice – Karnola: Jak na domácnost bez odpadu- přednáška;
28.2. – 20.30; Hranice – Zámecký klub: KISS Czech Company Hairy Groupies;
1.3. – 19.00; Hranice – Sokolovna: Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy;
5.3. – 20.00; Hranice – Stará střelnice: David Koller Acoustic;
13.3. – 19.00; Hranice – Sokolovna: Hradišťan a Jiří Pavlica;
4.4.; Vražné – Rodný dům J.G. Mendela: Velikonoční jarmark;

Zpravodaj obce Vražné ∙ měsíčník ∙ únor ∙ Evidenční číslo: MK ČR E 23694 ∙ Vydavatel: obec Vražné, Vražné
37, 742 35 Vražné ∙ Periodický tisk územního samosprávného celku ∙ 9. února 2020 ∙ Náklad: 350 výtisků ∙
8 stran ∙ neprodejné ∙ uzávěrka dalšího čísla: 5. 3. 2020 ∙ Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat
názory autora a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. ∙ Máte nějaký zajímavý článek či
fotografii? Pošlete nám jej! Budeme rádi  ∙ email: obec@vrazne.cz ∙ Účastí na programech pořádaných
obcí Vražné dává jejich účastník souhlas s užitím pořízených fotografií a videodokumentace pro propagační
materiály organizace (webové stránky, zpravodaj, Facebook). Souhlas se dává do odvolání.

Vlastivědný list
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Tři prameny potoku Vražný – V Lučickém lese

V předešlém článku jsme zmiňovali pramen potoka Vražný, podložený archivními
prameny z raného středověku. Existují i novější mapy, např. Císařské otisky z r. 1836.
Dnes se zaměříme na podklady aktuální, zaznamenané na mapě bývalého hynčického
rodáka – Dipl.-Ing. A. Winklera (Heizendorf, Nr. 51) z r. 1995.

Lučický pramen, pramenící v Lučickém lese, se dále rozdvojuje. Jedno rameno tohoto
rozdvojení kopíruje jihovýchodním směrem Moravsko-Slezskou hranici až k silnici III tř.
4418, Hynčice – Lučice, a vyvěrá v polích na katastru obce Bělotín-Lučice.

Vlastivědný list
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Druhé rameno přitéká z jihozápadního směru, z místa, které je vyznačeno třemi olšemi –
„Tříolším“, a které je vydatně dotováno melioračními svody z okolních polí. Společně pak
obě ramena vtékají do hlavního toku, protékající obcí Vražné.

Lučický les, ze dvou stran ohraničený těmito potoky, vytváří přirozený stinný úkryt pro
lesní a polní zvěř. Na jaře, kdy porost ještě není tak bujný, projdeme pohodlně až
k „Tříolší“, nebo k lučické silnici. Za ptačího zpěvu tak můžeme obdivovat vzrostlé
stromy nad pestrým bylinným patrem i bublající vodní tok.

Nejpohodlněji se do těchto míst dostaneme z lučické silnice, když odbočíme za mostkem
těsně
před
hranicí
Olomouckého
a
Moravskoslezského
kraje
vpravo,
a sejdeme přímo do lesa.
Jiří Kucharz (jk-2020)

Maškarní ples 2020
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V sobotu, 25. 1. 2020, se to ve Vražném maskami jen hemžilo. O zábavu
pro děti i dospělé se postaraly úžasné klaunky. Soutěžící byli odměněni
sladkostmi a nechyběla ani tombola.

