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1. Obecní úřad informuje

Vladan Lazecký

2. Ekologicky a ekonomicky

Vážení občané,

3. Rizika na internetu

v kontextu epidemiologické situace a očkování
jsou základní informace k registraci pro občany
nad 70 let a další vybrané skupiny obyvatel
uvedeny na předposlední straně zpravodaje.
Pokud by někdo, zejména ze starších občanů měl
problémy s technickým zvládnutím registrace,
neváhejte se obrátit na mladší rodinné
příslušníky, eventuálně na obecní úřad, a to
telefonicky 556 730 532 či osobně.

4. Kronika obce
5. Základní a mateřská škola
6. CHKO Poodří
7. Sčítání 2021
8. Očkování
9. Inzerce
“Z dítěte se stává
dospělý ve chvíli,
kdy si uvědomí,
že má nejen
právo mít pravdu,
ale také mýlit
se.”
(Thomas Szasz)

Z dalších důležitých dat je pro předškoláky
7. duben, kdy se bude konat zápis do ZŠ. V druhé
polovině dubna je předběžně naplánován sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu –
o přesném termínu a způsobu sběru ještě
budeme informovat.
V rámci Kroniky obce jsme nově připravili
několik článků ze starých německých kronik. Tyto
zápisy jsou v původním znění obtížně čitelné,
protože
jsou
psány
starým
německým
novogotickým písmem. Velmi příhodně se však
přepisy těchto německých článků objevily
v německém periodiku „Alte Heimat – Kravařsko”,
ze kterých jsem je pro vás přeložil.
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Výpis z usnesení

z jednání zastupitelstva obce Vražné konaného dne 2. 3. 2021 v Rodném domě
J. G. Mendela. Zveřejněna je zkrácená a upravená verze dokumentu pro dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Zastupitelstvo obce Vražné
b e r e n a v ě d o m í zprávu o hospodaření obce za období 01 - 12 /2020.
b e r e n a v ě d o m í zprávu o hospodaření obce za období 01/2021.
b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 8/2020 v předloženém znění – příjmy
a výdaje se zvyšují o 489 936,- Kč.
b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 9/2020 v předloženém znění – příjmy
a výdaje se zvyšují o 477 448,40,- Kč.
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 1/2021 v předloženém znění – příjmy a výdaje
se zvyšují o 138 796,23,- Kč.
s c h v a l u j e inventarizační zprávu za rok 2020.
b e r e n a v ě d o m í jmenování likvidační komise, která provede likvidaci majetku
obce Vražné za rok 2020 dle soupisu majetku navrženého k vyřazení.
n a v r h u j e do funkce přísedícího u Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební
období 2022 – 2026 [osobní údaje odstraněny].
d e l e g u j e jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře jakožto akcionář
společnosti ASOMPO, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře
starostku obce Vražné.
b e r e n a v ě d o m í jmenování [osobní údaje odstraněny] ředitelkou Základní
školy a mateřské školy Vražné, okres Nový Jičín.
s c h v a l u j e prodej obecního pozemku parcela č. 1236/3 – orná půda, o výměře
1 719 m2 a obecního pozemku parcela č. 1366 – neplodná půda, o výměře 232 m2,
nacházejících se v k.ú. Vražné u Oder, [osobní údaje odstraněny], za cenu 840 000,Kča náklady spojené s prodejem ve výši 7 260,- Kč.
s c h v a l u j e prodej obecního pozemku parcela č. 1498/4 – orná půda, o výměře
1 262 m2, nacházející se v k.ú. Vražné u Oder, [osobní údaje odstraněny] za cenu
521 000,-Kč a náklady spojené s prodejem ve výši 3 227,- Kč.
s c h v a l u j e Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-8019597/2, Vražné, p. č. 2037, NNk.
s c h v a l u j e Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-8020248/1 Vražné - Hynčice, p. č. 380/6, NNk.
s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-8018378,
Vražné - Hynčice, p. č. 380/15, NNk.
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s c h v a l u_____________________________
j e Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby IV-12-8019079,
b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání kontrolního výboru Mikroregionu Odersko
konaného dne 13. 11. 2020 .
b e r e n a v ě d o m í zprávu z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze
dne 3. 12. 2020.
n e s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.
s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru žadateli DĚCO, o.p.s., Komenského 64,
Nový Jičín ve výši 10 000,- Kč.
s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru žadateli ČSV, z.s. ZO Jeseník nad Odrou
ev. Č.: 7 04 07 ve výši 5 000,- Kč.
s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru žadateli Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Zvoneček, Nádražní 695/28, Odry ve výši
5 000,- Kč.
s c h v a l u j e poskytnutí dotace TJ Sokol Vražné, z. s. z rozpočtu obce na rok 2021
ve výši 50 000,- Kč,
s c h v a l u j e prominutí nájemného [osobní údaje odstraněny] za Pohostinství
U hřiště za období od 14. 12. 2020 do 28. 2. 2021.
Diskuse, usnesení a závěr

Blahopřejeme
Přejeme hodně štěstí našim spoluobčanům, kteří oslavují své
narozeniny v březnu:
Janečková Gisela

Ekologicky i ekonomicky
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Jak snížit_____________________________
odpad z kuchyně?
Pro tento měsíc jsme se rozhodli, že vám ukážeme, jak se dá
Nakupujme
žít bezodpadově v kuchyni. Jedná se o místo v našem domě,
rozumně, abychom
kde běžně vzniká nejvíce odpadu. Připravujeme zde jídlo, jehož
byli schopni
produkce, přeprava a balení za sebou nechává velkou stopu
nakoupené jídlo
v životním prostředí a měli bychom se snažit ji omezit.
spotřebovat
Život bez odpadu není jen o omezení produkce
a zbytečně jej
samotného odpadu, ale také o větším prostoru v domácnosti
nevyhazovali!
a šetření času. A i když si to neuvědomujeme, mohou nás
Nakládejme
některé věci, například domácí pekárna, omezovat časově
s bioodpady tak,
i prostorem, který zabírají. Kdyby na kuchyňské lince nestály,
jak je potřeba!
nemuseli bychom s nimi při úklidu složitě manipulovat.
Neznamená to samozřejmě, že pokud jsme nějaký čas
nepoužili stále funkční domácí pekárnu, tak ji vyhodíme do
elektroodpadu. Můžeme popřemýšlet, jestli by se nehodila
známým nebo ji zkusit inzerovat v kamenném nebo
internetovém bazaru. Abychom byli v tomto generálním úklidu
úspěšní, měli bychom se zamyslet nad každou věcí v naší
kuchyni asi takto (proces můžeme opakovat u každé pomůcky
v kuchyni):
1. vzít danou pomůcku (např. domácí pekárnu)
2. říct si kdy naposledy jsem ji použil/a
3. čím méně ji používám do roka, tím je v naší domácnosti
zbytnější, a bylo by dobré ji posunout dál.
Pokud se nám podaří tímto způsobem uklidit ve
skříňkách, šuplících a komoře, máme teď možnost z naší linky
Podle Organizace
uklidit určité pomocníky a uvolnit si tak prostor.
pro výživu
Odpad vznikající v kuchyni lze omezit také tím, že budeme
a zemědělství
nakupovat potraviny bez obalů. Počet bezobalových obchodů
průměrný Evropan
se zvyšuje a jsou více cenově přívětivější.
vyhodí každoročně
Typy na znovu použitelné obalové materiály:
96 až 115 kg jídla.
 opakovaně použitelné plastové a skleněné nádoby pro
Podle Evropské
trvanlivé potraviny jako jsou těstoviny, rýže, mouka,
komise skončí tímto
luštěniny, ale také pro uzeniny a sýry
konáním v koši
 textilní pytlíky a síťovky na pečivo, ovoce a zeleninu nebo
občanů EU 149
některé trvanlivé potraviny
miliard eur.
 opakovaně použitelné tašky a bedýnky na celý nákup
 vlastní skleněné lahve pro tekutiny a sirupy

Pozvánka projektu MAP
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…pokračování z předchozí strany

Neměli bychom zapomínat na kompostování zbytků z kuchyně. Ať už se jedná
o slupky od zeleniny nebo ovoce nebo prošlý jogurt.
Co se týče plýtvání potravinami, jedno je jasné. Toto chování znečišťuje planetu
mnohem více, než si nejspíše uvědomujeme. Podle Organizace pro výživu
a zemědělství průměrný Evropan vyhodí každoročně 96 až 115 kg jídla, což je
alarmující číslo. Pokud by nebylo vyhozeno žádné, byli bychom schopni tímto jídlem
uživit další tři miliardy lidí. Podle Evropské komise skončí tímto konáním v koši
občanů EU 149 miliard eur. Podle Institutu cirkulární ekonomiky je problémem
ukládání bioodpadu spolu s komunálním odpadem bez přístupu vzduchu na
skládkách, při němž dochází k mnohonásobné produkci oxidu uhličitého i metanu,
než kdyby byl bioodpad uložen v kompostárnách nebo na našich kompostech.
Nakupujme rozumně, abychom byli schopni nakoupené jídlo spotřebovat
a zbytečně jej nevyhazovali! Nakládejme s bioodpady tak, jak je potřeba! (jg)

Pozvánka

Kronika obce
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Události_____________________________
ve Vražném před více než 100 lety
Ten, kdo se zabývá původem rodů ve větším měřítku než datem narození a úmrtí,
chce určitě i vědět, jak jeho předkové žili, čemu všemu museli v každodenním
životě čelit a čeho vlastně dosáhli. Výborným pramenem pro zodpovězení těchto
otázek je kupříkladu stará kronika obce, školní kronika či farní kronika. Bernhard
Josko toto systematicky zpracoval a vyhodnotil pro tehdejší obec Dolní Vražné.
Počasí
1890/ 1891

16.12.1892
30.08.1896
20.07.1903

Tato zima se vyznačuje nízkými teplotami a velkými sněhovými
nadílkami. Ani nejstarší z místních obyvatel nepamatují podobnou
zimu. Cesty byly odříznuty, musela být vykopána úzká cestička pro
pěší, ve které byly po určité vzdálenosti vykopány „výhybny“.
Obrovské množství sněhu, mrazivé teploty (-27° C).
Průtrž mračen v neděli večer, potok (Roßbach) vystoupil, řeka
Odra hrozivě proudí proti obci, nebezpečí povodně.
Večer v 7.30 hodin. Silná vichřice vyvrátí všechny ovocné stromy,
lípy včetně jejich kořenů, uvolní krytiny ze střech, hrůzné krupobití
zpustoší skvostnou úrodu především mezi Dolním a Horním
Vražném až k tzv. Tiergarten. Škody jsou nesmírně vysoké.

Kronika obce
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Požáry
31.08.1892

04.11.1894
24.08.1897
05.02.1899
25.08.1903
30.03.1904

26.09.1904

25.07.1906
02.11.1912

11.06.1913
11.08.1914
29.04.1918

Po několikaletém klidném období vypukne požár s velkými škodami
9. července 1891 u Franze Berger a 31. srpna 1892 u Josefa
Kremara a Augusty Martina v Dolním Vražném.
Požár v místě okolo půl desáté večer. Tři stavení v Dolním Vražném
a konkrétně u rodiny Sattler, Berger, Fritsch a Jüttner
Požár u Friedricha Stephana v Dolním Vražném.
Neděle poledne okolo 12 hodin: požár u truhláře Josefa Bergera,
Dolní Vražné č.p. 96.
Úterý 1 hodina v noci: požár u rodiny Blaschke v Dolním Vražném.
Středa ve velikonočním týdnu: o půl druhé ráno vyhořely dvě stavení
u cesty na Emauzy v Horním Vražném, Mendel, č.p. 36 a Schattel,
jejich sousedé.
Požár v pondělí časně ráno ve 3 hodiny: Hořely 3 stavení,
u Winklera v Dolním Vražné č. p. 83, kromě tohoto stavení zcela
shořely i hospodářské budovy u sousedů Münstera a Bláhy.
Ohnivé peklo se prohnalo školní zahradou a zpustošilo vše, co mu
stálo v cestě, škody vysoko přes 200 korun. Všechny stromky
zničeny.
Čtvrtek 4 hodiny odpoledne: Požár u Rudolfa Franze,
Dolní Vražné 20.
Požár u Josefa Schindlera, Dolní Vražné č. p. 51. Po požáru zůstala
stát pouze hlavní budova, stodola a ostatní vedlejší prostory zcela
shořely. Hasiči z Dolního Vražné i všechny ostatní sousední hasičské
sbory přispěchaly na pomoc na požářiště.
Požár v Emauzích v 8.45 hodin. Čtyři stodoly zcela vyhořely.
Požár v Dolním Vražném, v 1 h odpoledne. 3 stodoly
u Tannebergery, Kutschery a Johanna Schenka č.p. 61.
Požár u pana Nitschmanna v Dolním Vražném, o půlnoci. Shořela
stodola, 2 krávy, 2 prasata.
V roce 2020 zasahovala JSDH Vražné u 19 událostí:

Odstranění stromu (11)
Čerpání vody (6)

Monitoring (1)
Likvidace hmyzu (1)

Kronika obce
_____________________________
Hasičský sbor

15.02.1893
Devítičlenný výbor, ve kterém se na
všech činnostech zcela významně podílí učitelský sbor,
zakládá „Sbor dobrovolných hasičů v Dolním
Vražném“. Dnes již ustavený sbor. Velitel pan Josef
Schmidt, vlastník půdy.
06.05.1897
Ustavený Sbor dobrovolných hasičů
v Horním Vražném. Velitel: Anton Winkler, vlastník
půdy, zástupce velitele: August Hansel, řezník, oba
Horní Vražné.
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Délka železniční tratě
Suchdol – Budišov je
39 km. Kvůli stavbě
musel být odstřelen kus
skály mezi dnešními
zástavkami Jakubčovice
nad Odrou a Heřmánky
a přeloženo koryto řeky
Odry asi o 300 metrů,
aby mohla být v tomto
prostoru postavena trať.

24.11.1901
Horní Vražné obdrželo od vdovy
Hillerové z Brna jednoproudovou požární stříkačku
(925 forintů včetně savic dlouhých 8 m, tlakových
hadic a dalšího nutného vybavení – slavnostní předání.
15.10.1891
Zahájení provozu nové železniční tratě
Suchdol – Budišov se zastávkou Mankovice – Vražné.
Obce tímto krokem doufají v jejich rozvoj.
23.05.1892
Horní Vražné začíná se stavbou nové
silnice mezi Dolním Vražném a přístřeškem pro hasiče.
Tímto se dosáhne ulehčení pro dopravu, jelikož na
staré níže položené cestě (na levé straně od nové
cesty při cestě do vesnice) jsou již při mírném dešti
problémy.
01.08.1894
Zahájení provozu pošty „Dolní Vražné
u Suchdolu“. Franz Smohlik, c.k. poštovní úředník.
Říjen 1894
Dokončení stavby kontroverzního
mostu přes Odru mezi Dolnímm Vražném
a Mankovicemi. Díky tomuto mostu se zlepší provoz
i při větší výšce vodní hladiny.
Zdroj: Spolek „Alte Heimat Kuhländchen“ – Mitteilungen des Vereins
heimattreuer Kuhländler, ISSN 1433-60; 2021; Březen/Duben, str.
132-135; Pamětní kniha obce Dolní Vražné, Kronika školy v Dolním
Vražném; Sestavil: Bernhard Josko; přeložil: Lazecký Vladan

V konečné stanici
v Budišově nebyla nikdy
postavena točna pro
lokomotivy, proto jezdily
lokomotivy zpátky do
Suchdolu pozpátku. Čas
od času se vlaky musely
otočit, aby se v častých
obloucích tratě
opotřebovávala kola
rovnoměrně.

CHKO Poodří
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Sníh mizí,
sněženky rozkvétají…

Chcete spatřit zázrak, nad jehož nádherou se vám bude tajit dech?
Přívlastek „neopakovatelný“ tady použít nelze, protože přichází s každým jarem.
Kam? Do CHKO (Chráněné krajinné oblasti) Poodří. Jak už vyplývá z názvu,
životodárnou tepnou této oblasti představuje řeka Odra, jejíž přirozeně meandrující
tok je významným ekologickým prvkem moravskoslezského kraje. (Poodří je jedno
z mála míst v České republice, zachovávající si takřka přirozený vodní režim. Proto
zde byla roku 1991 vyhlášena CHKO Poodří, která se rozkládá na celkové ploše 82
km².)
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a nivách řeky od března do
dubna fascinující koberce sněženek, a do třetice v měsíci květnu rozkvete bíle silně
aromatický česnek medvědí. Našim tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické
sněženky, kde se můžete vydat po Questing trase v obci Sedlnice. Pokyny si
můžete stáhnout na webech obce Sedlnice, či získat v Bartošovicích a Sedlnicích
na informačním centru, a uprostřed lesů a luk plných bělostných kvítků si pak užít
spoustu legrace při plnění rozmanitých úkolů. A támhle se pasou ovce, nedaleko je
bývalý mlýn, šumí tu splav a zámek je na dosah… Tomu se říká pohlazení po duši!
Destinační management Turistické oblasti Poodří www.poodri.com FB Poodří – Moravské Kravařsko

Základní a mateřská škola
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Slovo ředitelky
školy

Milí rodiče a přátelé školy.
S některými z vás jsem se již mohla potkat, dokud nás opět neomezila vládní
opatření. Slíbila jsem v únoru skutky. Co se tedy událo během prvního měsíce, kdy
vedu školu a školku?
Podařilo se zajistit aprobovaného pedagoga pro výuku informatiky a zavádění
reformních změn v Rámcovém vzdělávacím programu. Osobně jsem se mohla setkat
s některými rodiči a zjistit jejich preference v oblasti výuky v naší škole.
Pro děti v MŠ jsme připravili ve spolupráci s asistentkami pedagoga
a učitelkami MŠ keramické tvoření. Podařilo se zprovoznit keramickou pec a první
výpal bude během jarních prázdnin. Doufám, že brzy s dětmi v MŠ jarní kachle
naglazujeme.
Dílničky pro předškoláky byly naplánovány čtyři, před uzavřením školky
proběhla jedna a další plánujeme v náhradním termínu nebo distančně. Ve ŠD si děti
užily zábavu a soutěže v rámci Karnevalu a nyní doma trénují na turnaj v pexesu.
Projekty - “Třídíme odpad” a “Zdravá strava”, ve kterých jsme s dětmi připravili
rozpis “Jak třídit” a mrkvový salát plný vitamínů - pobavil všechny děti i vyučující.
Příprava webu a prostředí pro online výuku v Google Classroom zabrala celý
měsíc, ale postupně již můžete sledovat výsledek našeho snažení na nových
stránkách - skolavrazne.cz. Zatím prosíme o trpělivost, postupně vše doplňujeme
a aktualizujeme.

Základní a mateřská škola
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_____________________________
…pokračování
z předchozí strany

A začátek března je opět v duchu distanční výuky pro všechny ročníky. Zde
bych ráda poděkovala všem trpělivým rodičům za jejich pomoc dětem i nám
učitelům! Děkujeme za podporu naší snahy učit on-line a přitom i realizovat projekty.
Děti právě pozorují klíčení řeřichy v miniskleníku a vedou si zápisy ze svých
pozorování do “Deníku řeřichy”!

A co chystáme dále?
Projekt Jaro s badatelskou výukou bude pokračovat i po jarních prázdninách.
Džunglí ve školní šatně přivítáme budoucí prvňáčky a s žáky si budeme postupně
prozkoumávat faunu džungle a srovnávat ji s našimi zvířátky.
Zápis do 1. tříd jsme naplánovali na 7. dubna 2021. Věřím, že se nám podaří
realizovat projektové dny v MŠ i ZŠ, a to s odborníky v rámci dotace Šablony II.
Knižní klub s výhodným členstvím pro školy a následnou spoluprací s obecní
knihovnou zajisté prohloubí zájem dětí o čtení.
Novou výzdobu školy a školky již můžete sledovat při procházkách ulicemi
Vražného. Postupně budeme o všem informovat na webu školy, kde najdete
informace z MŠ, ZŠ i ŠD.
Děkuji touto cestou všem svým kolegům a především zástupcům obce v čele
s paní starostkou a místostarosty za obrovskou podporu v mé práci.
Mgr. Alena Ščuková

Zápis do základní školy
_____________________________
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Mateřská škola
_____________________________
Karneval
v MŠ

V pátek 19. února
zábavných činností,
největší odměnou.
vzornou přípravu. :)

proběhl v naší školce KARNEVAL. Dopoledne bylo plné her,
smíchu, radosti, rozzářených dětských očí a to bylo pro nás tou
Všechny děti měly krásné kostýmy. Děkujeme rodičům za
Všichni jsme si tento den moc užili.
Za MŠ vedoucí učitelka Mgr. Kristýna Opršalová

Prevence Koronavirus

_____________________________

_____________________________

Inzerce
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