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Úvodní slovo místostarosty

#vrazne – Vladan Lazecký – Probíhající ozbrojený konflikt na Ukrajině v mnohých z nás
vyvolává pocit nejistoty a strachu, nicméně je potřeba stále věřit v diplomatické řešení.
Ukazuje se, jak je důležité komunikovat a mít
snahu
vše
řešit
mírovou
cestou
a že vyhýbání se dialogům, a to platí na
všech rovinách, může vést k vážným
a zbytečným
konfliktům.
Zkusme
se zamyslet, zda se mnohdy nedohadujeme
zcela zbytečně kvůli banalitám a neuniká
nám mezitím to důležité.
V únoru byl dokončen altán i s posezením
u „Vraženské fazole“, který bude sloužit
návštěvníkům k odpočinku či ukrytí před
nepříznivým počasím. Začátkem dubna
se chystá – nejen pro seniory – výlet
do kopřivnického muzea vozidel značky
Tatra a muzea veteránských vozidel
Oldtimer. Nové muzeum pro nákladní
automobily Tatra bylo otevřeno na podzim
minulého
roku.
Začátkem
dubna
je připraven zájezd na muzikál do Národního
divadla moravskoslezského. Tak neváhejte
a přihlaste se! Ještě se krátce vrátím
k odpadům, na stránce 12 je srovnání

množství odpadů k minulým rokům. Je vidět,
že množství odpadů v popelnicích – díky
lepšímu třídění odpadů občany a změně
pravidel – pokleslo z celkových 237 tun
v roce 2019 na 163 tun v roce minulém.
Svoz tohoto druhu odpadu obec vyjde
finančně nejvýše. Navíc se platí vyšší částka
za uložení tohoto druhu odpadu na skládku
nad 190 kg/obyvatel pro letošní rok,
což mimo jiné znamená, že limit je opět

V tomto čísle
Seriál o Mendelovi
Novinky ze školy
Sbírka Diakonie Broumov
Aktivní senior
Kronika – poštovní úřad
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o 10 kg na občana nižší.
Samozřejmě
se navýšilo množství vytříděného odpadu
a s tím spojené náklady na odvoz,
ale na druhou stranu obec získá vyšší
odměnu za třídění. Ta v roce 2021 činila 206
tisíc, proti 112 tisícům v roce 2019.
Z toho plyne,
že
celkové
náklady
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za odpadové hospodářství po odečtení
„třídící“ slevy jsou i přes zvýšení četnosti
vývozu tříděného odpadu menší. Nicméně
i přes to se z rozpočtu obce doplácí okolo
250,- Kč na jednoho občana. Toto má vliv
nejen na celkový poplatek pro občany,
ale i na životní prostředí.
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Zima se sluníčkem v zádech

#mendel200 #skolavrazne – Do II. pololetí jsme zařadili další dílčí projekty k celoročnímu
projektu k poznávání osobnosti J. G. Mendela. Připravili jsme si velkou výzvu: "MILION
MENDELOVÝCH KULIČEK HRACHU".
i malé vystoupení a těšíme se, že se setkáme
v rodném domě našeho významného
rodáka.

Již jsme zjistili, že to nebude snadné. Pokud
nám chcete pomoci vytvořit si představu
čísla 1 000 000 - a to ne finanční,
ale jednoduše hmatatelnou, přineste nám
do školy kuličky hrachu nebo je sami
začněte podle nás počítat. Máme první
počítání za sebou a zjistili jsme, že v 0,5 kg
jich je 2 020 a ještě pár poškozených.
A již máme
badatelské
otázky
a odhadujeme, kolik budeme potřebovat
sklenic nebo kolik musíme nakoupit balení?
Začínáme se připravovat i na jarní svátky
a tvoříme z keramiky, textilu i dalších
materiálů – naše výrobky Vám nabídneme
během Velikonočního jarmarku. Chystáme

Únor sice není zcela bílý dle známé
pranostiky, ale my jsme v duchu Olympiády
tvořili obrázky zimních sportů a radovali se
z medailí našich reprezentantek.
Začátek března přivanul trošku obav
a my jsme tedy diskutovali o dění
na Ukrajině. Dospěli jsme k závěru, že jako
děti vše přenecháme dospělým a budeme
vysílat všem potřebným dětem a to nejen
z Ukrajiny trošku energie a lásky, kterých
máme mnohdy až nadmíru. Jsme vděčni
za lásku všech svých blízkých, za dobré lidi
kolem nás a doufáme, že válka na Ukrajině
skončí dříve než covid.
Přejeme Vám mnoho prvních – jarních –
slunečních paprsků a radost z malých věcí –
my se radujeme, že nám brzy vyklíčí zasetá
semínka a cibulky, které chystáme do školní
zahrady.

Za celou školu Mgr. Alena Ščuková
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Sbírka Diakonie Broumov

Na obecní úřad můžete do 22. 4. 2022 nosit věci do tradiční sbírky Diakonie Broumov.
nikoliv odřezky a zbytky látek). Hodí se také
menší elektrospotřebiče (mohou být i nefunkční jako mobilní telefony).
Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích,
nádobí v krabicích.
Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.
Darovat můžete veškeré oděvy (dámské,
pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími
zipy), nepoškozenou obuv, kabelky, batohy,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, přikrývky, polštáře a deky (pouze péřové), záclony, závěsy a látky (minimálně však 1 m2,
Sledujte nás!
Instagram
Mendel Museum – rodný
dům
@mendelrodnydum

Diakonie nemůže přijmout znečištěný
a vlhký textil, z ekologických důvodů velké
spotřebiče jako jsou ledničky, televize, počítače, dále pak z důvodu skladovacích a přepravních nábytek, jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán a hygienických
matrace a koberce.
Děkujeme za každý potřebný dar!
Diakonie Broumov, sociální družstvo
Sledujte nás!
Facebook
Mendel Museum – rodný
dům
@mendelrodnydum

Poděkování
Na počátku letošního roku proběhla
v kostele sv. Petra a Pavla ve Vražném
oprava zvonů, přesněji řečeno převěšení
stávajících zvonů, včetně instalace pohonu
zvonů lineárním motorem.

oprava uskutečnit. Zvony je po opravě
možno slyšet vyzvánět nejen před každou
mší svatou, ale nově také každý den v 7, 12
a 18 hodin (tzv. Anděl Páně).

Tato oprava byla nutná z důvodu značného
opotřebení zvonů. Díky této opravě nám
budou naše zvony sloužit po další dlouhé
roky. Rozpočet opravy byl ale nad možnosti
naší farní pokladny. A proto jsme požádali
obec o finanční pomoc, díky níž se mohla

Tímto děkujeme obci Vražné za poskytnutí
finančního daru.

Vděční farníci
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Rozpis fotbalových utkání

#fotbal – TJ Sokol Vražné – rozpis fotbalových utkání na jaro 2022. Budeme velice rádi,
když nás navštívíte a podpoříte oba týmy TJ Vražné. Děkujeme.

Mladší žáci 7+1 (2x35min) sk. B
Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Pátek

8.4.

16:00

Vražné

Jeseník n/O

Středa

13.4.

16:30

Vražné

Bernartice

Pondělí

18.4.

16:30

Bartoš. /Sedlnice

Vražné

Vražné

Pátek

29.4.

17:00

Neděle

8.5.

14:30 Hl. Životice/Pustějov

Vražné

Kujavy

Pátek

13.5.

17:00

Vražné

Kunín

Čtvrtek

19.5.

17:00

Jeseník n/O

Vražné

Neděle

29.5.

14:00

Spálov

Vražné

Pátek

3.6.

17:00

Vražné

Velké Albrechtice

Čtvrtek

9.6.

16:30

Odry/Jakubčovice

Vražné

III. třída muži Vražné
Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Sobota

26.3.

15:00

Vražné

Děrné

Sobota

2.4.

15:30

Vražné

Sedlnice

Sobota

9.4.

15:30

Vražné

Zbyslavice

Sobota

16.4.

16:00

Bravantice

Vražné

Sobota

23.4.

16:00

Vražné

Hodslavice

Sobota

30.4.

16:30

Troj. – Bystré

Vražné

Sobota

7.5.

16:00

Vražné

Petřvald n/M

Sobota

14.5.

16:30

Štramberk/Lubina

Vražné

Sobota

21.5.

16:00

Vražné

Bartošovice

Sobota

28.5.

17:00

Hostašovice

Vražné

Neděle

5.6.

17:00

Ženklava

Vražné

Sobota

11.6.

16:00

Vražné

Bludovice

Neděle

19.6.

17:00

Olbramice

Vražné
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Posun ve stavbě
vysokorychlostní železnice
V souvislosti se záměrem výstavby
vysokorychlostní trati „VRT Moravská brána
II“ byla ukončena studie proveditelnosti.
Dalším krokem je zpracování dokumentace
pro územní řízení (DÚR) a dokumentace EIA.
Práce byly zahájeny 5. 1. 2022.
Předmětem díla je návrh vysokorychlostní
tratě (VRT) v úseku Hranice na Moravě –
Ostrava-Svinov dle studie proveditelnosti
ve variantě bez terminálu Odry, ale včetně
propojení do žel. stanice Hranice na Moravě.
Další propojení a souběh s konvenční
stávající tratí jsou navrženy v oblasti
Ostravska.
VRT
je
navrhována

jako dvoukolejná s provozní rychlostí 320
km/hod. Stavba navazuje na úsek VRT
Moravská brána I (Prosenice – Hranice
na Moravě) a je součástí konceptu rychlých
spojení (RS), konkrétně RS 1 Praha – Brno –
Přerov – Ostrava.
Investor, kterým je Správa železnic, státní
organizace,
považuje
za
důležité,
aby všechny dotčené subjekty i občané měli
dostatek aktuálních informací.
Zdroj mapy: Správa železnic s. o. skrz web
https://www.spravazeleznic.cz/vrt/moravsk
a-brana-2

Zasedání zastupitelstva

Ve středu 6. 4. 2022 v 17.30 se koná zasedání Zastupitelstva obce Vražné v Rodném
domě J. G. Mendela.
Máte nějaký zajímavý článek či fotografii? Pošlete nám jej! email: obec@vrazne.cz
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Díl druhý – Statek

#mendel200 – Seriál o Mendelovi – V letošním roce oslavujeme v naší obci, ale také
po celém světě, významné výročí. Dvacátého července uběhne 200 let od narození našeho
významného rodáka – Johanna Gregora Mendela. Co víme o jeho rodném domě?

Samotný Mendelův rodný dům byl postaven
na přelomu 18. a 19. století. Pravděpodobně
jej od úplných základů, nebo přestavbou
z menší nemovitosti na současný rozsah
postavil Mendelův otec Anton. K domu také
patřil lán pole, který se táhl až pod Veselský
kopec. A to až do míst, kde dnes roste
Mendelův kaštan. Jedná se o typický
klasicistní statek Moravského Kravařska
se čtyřhranným dvorem obehnaný okolními
zemědělskými a obytnými budovami. Jelikož

až do roku 2005 byl v soukromém
vlastnictví, neexistuje mnoho záznamů
o rekonstrukcích
interiérů.
Nicméně
poslední velká proběhla mezi lety 2005 a
2007. Byla například zrekonstruována
střecha, na některých místech i kompletně
vyměnena.
Kromě
nových
vnějších
i vnitřních omítek a elektroinstalace bylo vše
uvedeno do dnešního stavu. Tedy, že nyní
je součástí muzeum, Mendelův památník,
turistická
ubytovna,
posluchárna,
společenský sál anebo obecní knihovna.
Počítá
se
však
také
s dalšími
rekonstrukcemi. V plánu je revitalizace
přilehlé zahrady nebo částečná obměna
expozice. Možný je také přesun knihovny
a pokladny nebo rekonstrukce ubytovacích
prostor. Na ministerstvo kultury byl podán
návrh na změnu statusu rodného domu
z kulturní na národní kulturní památku.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu v muzeu.

Blahopřání
Přejeme hodně štěstí našim spoluobčanům, kteří oslavují
své narozeniny v březnu:
-

Gisela Janečková.
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Poštovní úřad Dolní Vražné

#kronika – Poštovní úřad v Dolním Vražném byl zřízen „Propůjčením služebního místa
přednosty poštovního úřadu v Dolním Vražném u Suchdolu“, zveřejněném v Úředním
listu c. k. Úřadu pošt a telegrafů (bývalé Moravskoslezské poštovní správy) v Brně.
Tomuto aktu předcházelo roční zkušební
období (v první původní Revizní knize byl
záznam z roku 1893, přesné datum není
známo), které mělo za cíl zjistit intenzitu
a rentabilitu provozu. Prozatimní zkušební
správu úřadu vedl František Smolík,
v té době hostinský a nájemce hostince frau
Walzel v Dolním Vražném č. 79 (dnešní dům
čp. 166). Na základě provedení zkušebního
provozu byl vypočten plat (úřadovné),
úřední paušál poštovního expedienta
a přednosty poštovního úřadu, a případně
další potřeby a skutečnosti.

Úřadovna
působila
během
tohoto
zkušebního období v několika objektech.
Zprvu tedy v hostinci pod zákrutou polní
cesty č. 79 (čp. 166), později byl přemístěn
do usedlosti rodiny Fritsch č. 55 u rozcestí
oderské silnice (čp. 194), pak přechodně
u obchodníka Ferdinanda Klemische č. 16
(čp. 33) se vstupem z polní cesty, a nakonec

již trvale do budovy budoucí pobočky
Reifaissenkasse č. 20 (dnešního sídla
Obecního úřadu Vražné čp. 37).
3. února 1894 byl vypsán konkurz (výběrové
řízení) č. 18/94 na trvalé obsazení
služebního místa expedienta Poštovního
úřadu v Dolním Vražném u Suchdolu,
a oficiálně bylo místo expedienta zřízeno
zveřejněním rozhodnutí a ustanovení
na Úředním listu č. 81/94, str. 384, c. k.
Úřadu pošt a telegrafů v Brně dne
28. 8. 1894.
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Pro poštovní úřad v Dolním Vražném
u Suchdolu, přejímajícím poštu na vlakové
zastávce v Mankovicích, byl ustanoven první
expedient pro obce Dolní Vražné, Horní
Vražné, Hynčice a Mankovice, poštmistr
František Smolík (ve službě od r. 1893
do r. 1910).
_____
1
Doplněk „u Suchdolu“ byl zaveden
v dobách Rakousko-Uherké monarchie

a od roku 1849 odvozen od nejbližší
c. k. poštovní stanice na železniční zastávce
v Suchdolu nad Odrou.
2
Přejímka v Mankovicích byla zavedena
zprovozněním trati Suchdol – Budišov v roce
1891.
Jiří Kucharz – výběr z Kroniky poštovního
úřadu Dolní Vražné na Moravě od Josefa
Šimíčka (foto: kronika, archiv obce Vražné)

Odpady v roce 2021
#odpady – Korekce a doplnění údajů z minulého čísla.
Rok

2021

Rok

Směsný komunální odpad

Velkoobjemový a nebezpečný

Hmotnost

Náklady

Počet

Vyvezené

Velkoobjemový

Nebezpečný

Náklady

v tunách

Kč s DPH

svozů

nádoby

v tunách

v tunách

Kč s DPH

162,897

458 771,7

40

7 009

22,53

3,12

144871,18

Směsný komunální odpad

Tříděný odpad

Hmotnost

Náklady

Vyvezené

Plast

Papír

Sklo

Příspěvek

v tunách

Kč s DPH

nádoby

v tunách

v tunách

Kč s DPH

EKOKOM

2019

237,0

630 836,6

x

14,0

2,6

9,1

112 691,0

2020

214,1

608 357,5

9 975

14,5

5,0

11,9

121 212,4

2021

162,9

458 771,7

7 009

25,8

7,3

13,9

205 946,6

Termíny svozů odpadů
Následující svoz velkoobjemového
odpadu: 26. a 27. 4. 2022

Následující svoz nebezpečného odpadu: 30. 4. 2022
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Kontaktní informace
Obecní úřad Vražné
Vražné 37
742 34 Vražné

Martina Chudějová
účetní

telefon: 556 730 532
e-mail: obec@vrazne.cz
web: www.vrazne.cz
Datová schránka: cpgar52
číslo účtu: 170876881/0300
otevírací doba OÚ:
Po
8:00 - 11:30
Út
7:00 - 11:30
St
8:00 - 11:30
Čt
7:00 - 11:30
Pá
7:00 - 10:00
So, Ne zavřeno

12:30 - 17:00
12:30 - 14:00
12:30 - 17:00
12:30 - 14:00

Ing. Gabriela Grzegorzová
starostka obce
mobil: 603 243 840
e-mail: starosta@vrazne.cz
Pošta Partner
Irena Mikalová
telefon: 556 730 525
otevírací doba Pošty Partner:
Po
8:30 - 11:30
14:00 - 16:00
Út
8:30 – 13:30
St
8:30 - 11:30
14:30 - 16:30
Čt
8:30 – 13:30
Pá
7:00 - 12:00

telefon: 558 435 629
e-mail: ucetni@vrazne.cz
Martina Kostková
sekretariát
telefon: 556 730 532
e-mail: obec@vrazne.cz
Rodný dům Johanna Gregora Mendela
Hynčice 69
742 34 Vražné
telefon: 556 730 105
mobil: 725 141 470
e-mail: mendel@vrazne.cz
web: www.mendel-rodnydum.vrazne.cz
Obecní knihovna
Hynčice 69
742 34 Vražné
(součást RD J. G. Mendela)
telefon: 556 731 492
provozní doba knihovny:
Čt
14:00 – 17:00
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