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“Pamatuj, že jsi
tak dobrý, jako to
nejlepší, co jsi
v životě kdy
udělal.”
(Billy Wilder)

je tu měsíc květen, krásný měsíc jara a celý
svět se potýká s pandemií koronaviru. Snad
máme to nejhorší za sebou a čeká nás už jen
samé dobré. Děkuji všem občanům za jejich
ohleduplnost a dodržování všech omezení
týkajících se nařízením vlády. Děkuji všem
dobrovolníkům za pomoc v souvislosti
s pandemií.
I v tomto období jsme nezaháleli
a snažíme se zlepšit kvalitu života v naší obci.
Jedná se především o pokračování projektu
"Vraženská fazole", kde jsme provedli terénní
úpravy a vlastnoručně vysázeli krásné vzrostlé
stromy. Novou výsadbu navíc pokryje dotace.
Nezapomínáme ani na ty nejmenší, pro ty
zde budujeme dětské hřiště. U hasičské
zbrojnice vyrostla nová odstavná plocha
s kontejnerovým stáním. Pro snazší třídění
odpadu jsme rozšířili kontejnerové stání
i v Hynčicích u zastávky. V základní škole
máme hotovou projektovou dokumentaci na
opravu sociálního zařízení a začínáme
připravovat veřejnou zakázku.

OÚ informuje
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… pokračování z předchozí strany
U ZŠ došlo k výraznému zhoršení stavu opěrné zdi potoka a tuto havárii jsme
začali okamžitě řešit. Veřejná zakázka se připravuje i na opravu hasičské zbrojnice,
na kterou jsme získali dotaci. Tento měsíc začala výstavba cyklostezky Vražné směr
Jeseník nad Odrou. Bohužel pandemie bude mít ekonomický vliv i na rozpočet naší
obce a některé investice a opravy budeme nuceni odložit.
Přeji všem hodně zdraví.

Snížení DPH mění cenu vodného a stočného
 Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku,
Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 45,21 korun za metr krychlový
včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) bude nově
40,16 korun včetně DPH.
 U vodného představuje snížení oproti současné výši 2,06 koruny, u stočného
1,83 koruny. Souhrnně jde o pokles o 3,89 koruny včetně 10% DPH. Souhrnně
činí nové vodné a stočné 85,37 korun, včetně 10% DPH.

Blahopřejeme
Přejeme hodně štěstí našim spoluobčanům, kteří oslavují své
narozeniny v květnu:
Orságová Růžena
Volek Miroslav
Gabzdylová Blanka

Jednání zastupitelstva obce Vražné
- se bude konat 21. května 2020 v Rodném domě J. G. Mendela od 17.30 hod

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
- se bude konat 20. června 2020 od 10.30 hod
Zpravodaj obce Vražné ∙ měsíčník ∙ květen ∙ Evidenční číslo: MK ČR E 23694 ∙ Vydavatel: obec Vražné,
Vražné 37, 742 35 Vražné ∙ Periodický tisk územního samosprávného celku ∙ 12. května 2020 ∙ Náklad: 350
výtisků ∙ 12 stran ∙ neprodejné ∙ uzávěrka dalšího čísla: 5. 6. 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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75 let od konce 2. světové války
V období okupace byla obec Vražné spojena jednou správou s obcemi Hynčice
a Horní Vražné se společným názvem Heinzendorf, aby nezanikl název rodiště
přírodovědce Gregora Mendela.
Ustupující německé jednotky vyhodily most přes Odru, který spojoval obec
s Mankovicemi. K bojům na katastru obce nedošlo; u mostu přes řeku Odru byly
zachyceny mrtvoly tří rudoarmějců, které připluly od Oder. Byly pohřbeny původně
u Odry, později pak na místním hřbitově.
Všechny části obce Vražné byly osvobozeny 6. května 1945 (podle publikace Cestou
bojů k vítězství I., 1965, a Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960,
1995, byla obec Vražné osvobozena 7. května 1945).
Obec Vražné (všechny části)
Během 2. světové války padlo a bylo pohřešováno: Dolní Vražné 35 vojáků, Horní Vražné
– 13 vojáků, Hynčice – 24 vojáků, Emauzy – 10 vojáků (občané německé národnosti);
k tomu přibylo ještě 6 obětí za přechodu fronty.
Pomník vojáků RA: Nachází se na hřbitově vlevo za vstupem. Kamenná deska nese nápis
NA VĚČNOU PAMĚŤ SOVĚTSKÝM HRDINŮM.

Vlastivědný list
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Společný hrob tří Rudoarmějců, 2012. Současná oprava společného hrobu, 2020.

Pamětní deska: Ve východním rohu
hřbitova,
kde
jsou
soustředěny
německé náhrobky. Deska se
e nalézá na
centrálně umístěném náhrobku a má
německo-český
český nápis WIR GEDENKEN
UNSERER DEUTSCHEN MITBÜRGER
UND ALLER TOTEN DES 2. WELTKRIEGES
GOTT GEBE IHNEN UND UNS FRIEDEN!
27. JUNI 1999 Gestiftet von den
ehemaligen deutschen Bewohnen und
der Gemeinde Vražné.
VZPOMÍNÁME NA NAŠE NĚMECKÉ
SPOLUOBČANY A NA NAŠE MRTVÉ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY DEJ BŮH JIM I NÁM
MÍR! 27. ČERVNA 1999 Zřízeno
bývalými německými obyvateli a obcí.
obcí
Bořivoj Teichmann a kolektiv: Pomníky
a pamětní desky v obcích v Poodří
(Poodří – časopiss obyvatel horní Odry,
4-2005).
Vybral a upravil: Jiří Kucharz (jk-2020)
(jk

bývalým německým
Pamětní deska bývalý
obyvatelům,, padlých ve 2. sv. válce.

Vraženská fazole
Areál In-line dráhy dostává svoji podobu
V uplynulých dvou měsících proběhlo v areálu
„Vraženské fazole“ mnoho změn. Zemní stroje a další
technika provedla návoz zeminy a srovnání terénu,
úklid
porostu
a
náletových
dřevin
provedli
zaměstnanci obce. Nyní je celý areál obklopen
bezmála 40 ti kusy okrasných stromů. Aby celá tato
akce výsadby nebyla financována pouze z rozpočtu
obce Vražné, bylo zažádáno o dotaci z fondu SFŽP,
která v únoru byla akceptována a měla by pokrýt
poměrně velký díl těchto finančních prostředků
(o konkrétních číslech budeme informovat po
vyučtování dotace). K získání dotace bylo ale nutné
splnit celou řadu požadavků tohoto dotačního titulu,
jako např. vypracování odborného posudku, musí se
jednat o výsadbu místních druhů a stanovištně
vhodných stromů, zajištění odborného dohledu,
zajištění závlahy, výsadbu „vlastními silami“ –
komunitní výsadbu, a mnoho dalších.
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Výsadba stromů
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… pokračování z předchozí strany

Protože výsadba stromů v ochranných pásmech
inženýrských sítí není možná, volbě místa pro
umístění stromů na dané lokalitě předcházel průzkum
umístění sítí technického vybavení, následně byly
vytyčeny vodovodní sítě, plynárenské zařízení a byly
zaměřeny hranice pozemku.
Požadavkem obce při vypracování posudku na
výběr dřevin byly esteticky vhodné dřeviny do areálu
určeného
pro
odpočinek,
rekreaci
a
sport
s minimálními nároky na údržbu a s minimální zátěží
sousedních pozemků. Celý areál byl posouzen
s ohledem na provozní bezpečnost. “Při výběru
taxonů pro výsadbu na předmětnou plochu byl
zohledněn charakter přirozených porostů v blízkém
okolí a charakter kulturní krajiny. Je vhodné využívat,
a také jsou navrženy k výsadbě, druhy odpovídající
přirozené dřevinné skladbě příslušného regionu
(včetně vzácnějších druhů).”
Vlastní
realizace
spočívala
v
přípravě
a vysoutěžení veřejné zakázky na dodavatele
navržených dřevin v kořenových balech v obvodu
kmínků 12 – 14 cm a v konkrétní “komunitní” výsadbě.
Původní představu o společné výsadbě obyvatel obce
Vražné, kdy by si každý dobrovolní mohl zasadit svůj
vlastní
strom,
nebylo
možné
dodržet
díky
vyhlášenému krizovému stavu a s ním spojenými
opatřeními. Proto nebyla výsadba veřejná a byla
realizována zaměstnanci a dobrovolníky obce Vražné
při dodržení platných opatření a operativního
požadavku SFŽP.
Kmeny jsou rovněž chráněny proti korní spále,
ohryzu a okusu. Co se týká případného řádění
vandalů, kteří by stromy poničili, by obec musela
každý strom nahradit, což by se odrazilo na výdajích
obce, a tím bychom na to doplatili my všichni. Musíme
se také připravit na vypořádání se se suchem, které
ohrožuje vzrůst našich krásných nových stromů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří
se jakkoli angažovali či angažují při realizaci celého
projektu.
Lazecký Vladan

Jaké dřeviny jsme vysadili?
Javor mléčný červenolistý
Javor mléčný
bělavě lemovaný
Jírovec červený Briotův
Jírovec obecný
Habr obecný kuželovitý
Hloh obecný Paulův
Buk lesní Rohanův
Buk lesní převislý
červenolistý
Jilm holandský žlutolistý

Další informace

strana 7

Boj s koronavirem
Na boj s koronavirem nevynakládá finanční prostředky
jen stát, ale také obec. Díky velké podpoře veřejnosti
jsme mohli poskytnout občanům zdarma šité roušky
a desinfekci,
kterou
jsme
získali
od
Moravskoslezského kraje. Abychom zajistili pomoc co
nejvíce obyvatelům, dokoupili jsme šité roušky
v hodnotě 10 165,- Kč a desinfekci za 20 035,- Kč.
Mimo občanů byla desinfekce a ochranné pomůcky
poskytnuty také Základní a mateřské škole Vražné
a JSDH.

Nová sběrná místa
Nová sběrná místa byla zřízena u hasičské zbrojnice a na točně v Hynčicích.
Kontejnery pro sběr plastů, papíru a skla byly poskytnuty firmou EKO-KOM.
Stávající sběrná místa v Hynčicích a Emauzích budou doplněna o kontejnery na
papír. Nejpozději v červnu budeme mít také k dispozici kontejnery na sběr kovů,
které dostaneme od společnosti AVE. Zpevněné plochy, které byly k tomuto
účelu vybudováný, neslouží jako parkoviště.

