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květen 2022

Úvodní slovo místostarosty

#vrazne – Lukáš Kaňuščák – Máme tady měsíc květen a rozběhly se nám již realizace
projektů, které jsme pro Vás připravovali.
Významným projektem je oprava místní
komunikace od kapličky v Hynčicích po bytovky ve Vražném. Díky soutěžení této veřejné zakázky jsme snížili náklady o 1,5 milionu oproti nákladům rozpočtovaným v
projektu. Opravou bude dosaženo zlepšení
kvality dostupnosti a zvýšení bezpečnosti
komunikace. Na hřbitově, kde máme naplánované vybudovat mlátové chodníky
jsme již vysoutěžili dodavatele a s realizací
by se mělo začít ještě do konce května.
Chodníky zde přispějí k lepší dostupnosti
i za špatného počasí. V Rodném domě
Johana Gregora Mendela dojde k opravě
venkovního schodiště do knihovny. Na
opravu je vysoutěžen zhotovitel a schodiště bude nahrazeno novým modřínovým
schodištěm dle požadavků památkářů a
s realizací do konce června. U základní
školy se dokončuje projektová dokumentace na opravu chodníků, oplocení a stání

pro automobily. Vysoutěžení a realizace
by měla proběhnout do konce prázdnin.
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Mendel 200 aneb slavnosti
obce Vražné
#mendel200 – Jaro už se v některých dnech plně hlásí a s ním přichází i několik novinek
a projektů, a to ať už se jedná o opravu místních komunikací nebo oslav týkajících se 200.
výročí narození Johanna Gregora Mendela.
A jak budou oslavy 200. výročí narození
J. G. Mendela probíhat?
20. 7.

NAROZENINOVÝ KONCERT
(kostel sv. Petra a Pavla
ve Vražném)
cimbál – Zuzana Máchová, fagot – Jan Grzegorz za klavírní spolupráce Veroniky Grelové a mužské vokální uskupení Sextet+
21. 7.

OPERA Miloše Štědroně
(Rodný dům J. G. Mendela)
Enseble Opera Diversa
NAROZENINOVÁ OSLAVA
(Rodný dům J. G. Mendela,
Sportovní areál TJ Sokol Vražné)
hudební program – Oderská chasa, Anna Julie Slováčková, HC3, TATA BOJS, DJ Aleš
Šklubal – Radio Čas; doprovodný program
pro děti i dospělé – Muzeum Novojičínska,

Národní zemědělské muzeum,
Mendel a další; ohňostroj

Festival

24. 7.

MŠE SVATÁ
(kostel sv. Petra a Pavla
ve Vražném)
celebrována Mons. Martinem Davidem

červenec – prosinec
ZRESTAUROVANÁ KŘTITELNICE
(Rodný dům J. G. Mendela – muzeum)

23. 7.

listopad
200 HRUŠNÍ PRO MENDELA
výsadba starých odrůd ovocných stromů
v rodných Hynčicích
Těšíme se na Vás v létě!
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Díl čtvrtý – Vzdělání
#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. A kam chodil do školy?

Mendel se začal učit v místní základní škole
v Hynčicích, která je od rodného domu
vzdálená, co by kamenem dohodil.
V jedenácti letech pak nastoupil na

piaristickou internátní školu v Lipníku nad
Bečvou. Svá středoškolská studia započal
i ukončil na Gymnáziu v Opavě, a to jako
nejlepší student. Toto období mu ale
přineslo velkou ránu. Jeho otec se zranil
při práci v lese a důsledkem bylo, že již
nemohl dále podporovat svého syna
při studiu. Mendel si proto vypomáhal
doučováním, ale to nestačilo. Na pomoc
tehdy přispěchala jeho mladší sestra
Terezie, která se v jeho prospěch vzdala
části svého věna a umožnila mu tak
pokračovat. Vysoké školy studoval v
Olomouci, Brně a ve Vídni.
Kromě vědecké a výzkumné práce se celý
život zabýval vyučováním dalších generací.

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

Michálková Marie, Orságová Růžena, Šubová Ludmila
Leskovjan Milan a Solař Josef.
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Máte nějaký zajímavý článek či fotografii?
Pošlete nám jej! email: obec@vrazne.cz

Jaro ve škole
#skola – Ve škole se plně oddáváme úkolům s jarními náměty. Bádáme stále více venku
nad zákonitostmi přírody – a přibližujeme se svou radostí z bádání našemu rodáku
panu J. G. Mendelovi.
Připravovali
jsme
projektový
den
“Čarodějnice” v rámci nějž žáci plnili úkoly sepisovali recepty na čarodějné lektvary,
skládali veršovaná zaříkávadla, malovali
atmosféru “Filipojakubské noci”, počítali
matematické úlohy s čarodějnickými náměty
a odpoledne absolvovali v družině
“Čarodějnickou stezku za pokladem”, poklad
byl sladký a celé čarování bylo zakončeno
akcí maminek ze MŠ i ZŠ na obecním hřišti.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem
rodičům, hasičům, sportovcům, obci
a hlavně učitelům, kteří se zapojili nad
rámec
svých
pracovních
povinností
a věnovali takto dětem svůj volný čas.
Dle mého názoru vzniká v prostředí
“mimoškolních” aktivit zajímavá skupina
(Maminky), která se snaží nečekat, umí
přidat ruku k dílu a vytvořit tak zajímavou
akci, která je i pro ostatní občany možností
potkat se, popovídat si a udržovat tak to
nejcennější, co v obci může vznikat - pěkné
sousedské vztahy.
V květnu hned na začátku žáci přemýšleli
nad podstatou svátků 1. a 8. května

a následně se připravili na nedělní gratulace
a poděkování svým maminkám. Začali jsme
jezdit na lekce plavání a čeká nás ještě
taneční vystoupení v Odrách, koncert,
přehlídka Dravých ptáků, Dopravní hřiště
a soutěž v badatelských dovednostech
v Ostravě.
Navštívili jsme krásně připravený den EVVO
v Odrách (Skalní sklepy), kde byli žáci
v mobilním planetáriu, vyzkoušeli si střelbu
z pušky u stánku myslivců, dostali jsme ptačí
budku a krmivo s poučením dát ji ven až na
podzim a mnoho dalších zkušeností z oblasti
ochrany přírody a ekologického smýšlení.
V dubnu probíhal také zápis do ZŠ
a v současnosti
máme
zapsáno
13 budoucích prvňáčků. V MŠ byl zápis
rovněž ukončen a od září bude kapacita
školky naplněna v maximální výši.
Přejeme všem krásné květnové dny
prozářené květy ovocných stromů i těch
okrasných.

Pálení čarodějnic

Za ZŠ Mgr. Alena Ščuková

#carodejnice – …a pokračují zprávičky z naší akcičky. S klidným srdcem můžeme říci, že letošní pálení čarodějnic se skutečně vydařilo. Přálo nám počasí, bylo dostatek jídla i pití
a návštěvníci se bavili až do ranních hodin.

květe n
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se postarali o dřevo i hranici, aby nám
čarodějnice krásně hořela a my se tak mohli
nadobro rozloučit s paní Zimou. Následně
pak děkujeme hasičům, kteří měli po celou
dobu akce oheň pod kontrolou a starali se
o teplo ve večerních hodinách. Velké díky
patří i obci za jejich finanční podporu
a členům TJ Sokol Vražné za velmi cenné
rady týkající se organizace a pomoc
při zajišťování občerstvení.

Paní učitelky ze školky zajistily čarodějné
zábavné odpoledne plné her. A děti, které
prošly čarodějnickými úkoly, dostaly
na konci sladkou odměnu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali panu
Divínovi a jeho spolupracovníkům, kteří

A ten největší dík patří všem maminkám,
tatínkům, babičkám a dědečkům, i všem
ostatním za nemalé sponzorské dary, a těm,
kteří jakkoliv přispěli k uskutečnění akce
a pomohli ji dotáhnout do zdárného konce.
Ještě jednou díky všem, kteří podpořili celou
akci nejen svým přičiněním, ale také svou
účastí.
Za tým maminek
Jana Murínová a Denisa Kostková
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Aktivní senior ve Vražném II
V rámci projektu "Aktivní senior ve Vražném
II" navštívili senioři obce divadelní
představení "Květiny pro paní Harrisovou"
v Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě. O pár dní později se uskutečnil
zájezd do nového Nákladního muzea Tatra
v Kopřivnici s prohlídkou Slovenské strely

a návštěvou Štramberku. V rámci tohoto
projektu senioři navštívili a ještě budou mít
možnost navštívit plovárnu v Hranicích
a v Novém Jičíně. Veškeré akce jsou určeny
pro
všechny
seniory
obce,
jsou
spolufinancovány z rozpočtu obce Vražné
a Moravskoslezského kraje.
Pokud se chcete zúčastnit, neváhejte
se informovat a připojit!

květe n

2022
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Oprava místní komunikace

#oprava – Dne 6. 5. 2022 byla zahájena oprava místních komunikací ve směru od kapličky
v Hynčicích firmou BERKASTAV s.r.o. Při pokládce nového asfaltového povrchu nebude
možné do těchto úseků vjíždět motorovými vozidly. O postupu prací budeme pravidelně
informovat rozhlasem, na webových stránkách a sociálních sítích obce. Více informací
o rekonstrukci naleznete na webových stránkách obce v sekci Projekty.

Úklid (kolem) Odry

#poodri – V neděli 24. 4. 2022 se někteří z nás vydali na úklid koryta řeky Odry a jeho
okolí, a to jak místní, tak obyvatelé Jeseníku nad Odrou a Mankovic. Mezi „poklady“ byl
nalezen vysavač nebo plastová židle. Více informací na sociálních sítích.
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Mše otci Huvarovi

Farníci – Dne 24. dubna 2022 byla mše sv. obětována za zemřelého otce ThDr. Antonína
Huvara, který i v naší obci a farnosti zanechal viditelné a trvalé stopy. Připomeňme si
alespoň něco málo z jeho života. Letos v červenci by se dožil 100 let, zemřel v září r. 2009.
Narodil
se
23.
července
1922
v Albrechtičkách, okr. NovýJičín, jako
nejmladší ze 7 dětí v křesťanské rodině.
Po studiu na gymnáziu v Ostravě vstoupil
do kněžského semináře ve Vidnavě. Po
válce pak dokončil studia na teologické
fakultě v Olomouci a zde byl také 5.
července 1947 vysvěcen na kněze.
Nastoupil do Vizovic, kde byl po roce
intenzivní práce s mládeží, ministranty,
skauty a pro tzv. protistátní činnost zatčen
a v Uherském Hradišti odsouzen na 10 let
vězení. Jak sám říkal, prošel třinácti lapáky.
Poznal šachty na Mostecku, Náchodsku,
věznici Mírov i jiné, a 4 léta kutal uran v
Jáchymově…
Po návratu z vězení pracoval manuálně
na rybnících v Jistebníku i na Oderských
rybnících, ve volném čase řídil kostelní sbory
a orchestry ve farnostech Bílovec
a Studénka. V r. 1967 dostal státní souhlas
a mohl působit jako duchovní ve Fulneku,
pak 3 léta ve Velké Bystřici. Následovaly
farnosti na Rýmařovsku: Velká Štáhle,
Břidličná, Václavov. V r. 1975 mu byl
odebrán státní souhlas k duchovní činnosti.
Pracoval ve mlýně v Jeseníku nad Odrou
až do r. 1982. I tuto dobu považoval za velmi
požehnanou, potají přednášel, setkával se
s mladými, pomáhal při opravách kostelů
a nakonec i u nás.
Od r. 1982 mohl působit jako duchovní
v Orlové, kde zachránil poddolovaný kostel.
V r. 1990 byl ustanoven opět ve Velké
Bystřici a Hlubočkách, současně přednášel
na teologické fakultě v Olomouci. V lednu

2005 odešel do důchodu a bydlel
ve Vražném
až
do
svého
úmrtí.
Zde vypomáhal
zdejšímu
duchovnímu
správci zvláště o svátcích, nejvíce pak sloužil
mše sv. ve vesnicích farnosti Starý Jičín.
Otec Huvar byl pohřben v rodných
Albrechtičkách.
Mši
sv.
celebroval
olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Připomeňme si také jeho slova: „Aby mohlo
růst srdce, musí tvrdnout dlaně“.
Byl nejen dělníkem v uranových dolech
a na různých pracovištích, ale především
neúnavný dělník na vinici Páně, který byl
zvyklý na tvrdé mozoly i rány, které dostával
stejně jako je dostával i jeho Mistr a Pán.
Za život otce Antonína Huvara poděkoval
i náš otec biskup Martin David. „Výčet
farností již zazněl. Celý jeho život byl
s územím naší diecéze spojen. Tady
se narodil, tady zemřel. A nebylo to jen
oficiální působení ve farnostech, kde měl
státní souhlas, ale bylo to jeho působení
neoficiální na mnoha místech, kde tajně
přednášel a vedl ty, kteří mu byli ochotni
naslouchat, třeba prostřednictvím tajné
Zvěřinovy akademie a dalších setkávání,
kterých určitě nebylo málo“.

květe n
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Využití sbírky uprchlíkům

#ukrajina – Charita Odry – V souvislosti s narůstajícími počty příchozích uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny, vyhlásila Diecézní charita ostravsko-opavská materiální a potravinovou sbírku pro lidi, kteří v České republice hledají útočiště a potřebují poskytnout
základní pomoc. Sbírka potravin a hygienických potřeb trvala do konce března a připojilo
se k ní také 15 oblastních Charit, které působí na území Moravskoslezského kraje včetně
Charity Odry.
v Denním stacionáři. Do sbírky se zapojily
kromě jednotlivců také některé další
organizace. Například z farnosti Spálov jsme
převzali několik tašek plně naplněných
potravinami a hygienickými věcmi, v rámci
školy uspořádaly také sbírku studentky
Církevní školy sv. Anežky v Odrách,
překvapením byli i dárci z Jeseníku n. O.
s jejich přáteli z Německa. Velkou částí se do
této sbírky také podařilo přispět ZŠ Budišov
n. B., která vypravila plné auto s touto
potravinovou a materiální pomocí.

Dárci, kteří se chtěli do sbírky zapojit, mohli
přinést trvanlivé potraviny a drogerii
ze seznamu každý čtvrtek a pátek
od 10 do 18 h na naše sběrné místo

Po získání potřebných informací, kde
by sbírka pomohla nejvíce. Jsme tyto věci
dovezli do Dětského mlýna ve Vlkovicích,
kde je ubytováno celkem 50 osob z Ukrajiny.
Převážně jsou to matky s dětmi. Pomoc
přijali s velkým poděkováním a byli moc rádi
za všechno, co jsme přivezli.
Pro rodiny s dětmi z Ukrajiny se také
uskutečnil dne 6.4. v NZDM Manhattan
Odry den otevřených dveří. Chtěli jsme
je touto cestou seznámit s naší službou
a předat informace o tom, jak fungujeme.
Děti mohly plně využívat vybavení zařízení,
zatímco rodiče si mohli dát kávu a popovídat
si. Odpoledne se povedlo a doufáme,
že jsme se neviděli naposledy.
Všem dárcům za podporu sbírky děkujeme.
Charita Odry

květe n
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Postavili jsme májku!

#kveten – Den po letošním odletu čarodějnic, tedy u nás v obci 30. 5. 2022, následovala
další tradice – stavění májky. Děkujeme všem, kteří se na stavbě podíleli. Na její kácení
a den dětí se můžete těšit 28. 5. 2022.

Jaro očima paní Zdráhalové
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Vycházka k prameni
potoku Vražný

#vrazny – Jiří Kucharz (jk-2022) – Jedno nedělní odpoledne na konci dubna jsem se vypravil na krátkou jarní vycházku. Cestou podél vodního toku, jehož břehy pokrývaly koberce rozkvetlých sasanek, se objevily také čtyři víly, které se přidaly a společně pozorovali zvláštnosti a zajímavosti na trase.

Zastavili jsme se u levobřežního přítoku,
jehož pramen, podchycený studnou, vytéká
uprostřed osady Veselí. Jeho mělké koryto
vtékalo do hlubšího vodního toku, který dal
ve středověku jméno vsi Vražné, a jehož dvě
ramena se stékají o něco výše proti proudu.
Severní rameno vytéká z mokřadu
nad Železnou bránou, kam dojdeme
z mostku u bělotínské odpočívky směrem
ke včelínům, jižní rameno pramení pod
Lučickou stráží u silnice na Lučice za křížem,
před cedulí Olomouckého kraje vlevo. Obě
ramena
tvoří
společnou
hranici
Moravskoslezského a Olomouckého kraje,
dokud z ní neuhnou do vesnice, kde se

stékají. Spojnice tohoto trojúhelníku
je pokračováním zemské hranice.
Louka u Železné brány, patřící dodnes obci,
je zajímavá množstvím struskovitých
úlomků, ležících všude okolo. Podle již dříve
nalezených olověných výkovků se dá soudit,
že se na tomto místě nacházelo zařízení
k drcení a zpracování materiálů, vytěžených
ve svazích Oderských Vrchů. Ze Zámeckého
vršku, jak se v kronikách nazývá tato osikami
porostlá vyvýšenina, a kde roste velké
množství bylin a hříbků, je pěkný výhled
na obec i vzdálené Beskydy.
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Banka Raiffeisen LP 1886

#kronika – Jiří Kucharz (jk-2022) – Sociální model na podporu zemědělců a výrobních
družstev – Rakouská banka, zastřešující pobočné spolky, pracujících podle Raiffeisenova
systému, byla založena až poté, kdy počet pobočných spolků v Monarchii vzrostl na šest
set, což bylo až v roce 1898. Jedna s prvních poboček v rakouském Slezsku vznikla v roce
1876 v Přívoze (dnešní část Ostravy).
V Horním Vražném je vznik pobočného
spolku v roce 1886 spojen s Ferdinandem
Schindlerem, majitelem rozsáhlé usedlosti
č. 20 (dnes čp. 129) v Horním Vražném,
který před tím podnikl studijní cestu
do Německa, kde již desítky let fungovaly
rozsáhlé sociální modely družstevních
podpůrných spolků.
Na základě získaných zkušeností a nabytých
vědomostí, potřebných ke splnění nutných
podmínek, vznikl v obci pobočný spolek
Eintracht (Svornost), založený na principech
solidarity Raiffeisenova systému. Důležitou
podmínkou byl počet nejméně sedmi
rolníků, ručící bance veškerým svým
majetkem. Činnost spolku byla zaměřena na
nákup levných hnojiv a osiv, a společný
marketing a distribuci vlastních produktů.
Do spolku Eitracht v Horním Vražném, který
přinášel místním zemědělcům benefity
nejen v podobě levnějších vstupních surovin
a organizovaného prodeje, ale i bezúročných
výpůjček
využívaných
k
zakoupení
potřebných strojů a různých technologií,
případně dalších investičně nákladných
prostředků. Postupně se do systému
začlenili rolníci všech částí okolních obcí.
Vysoká úroveň a kvalita poskytovaných
služeb si časem kladla zvýšené nároky na
prostor a zázemí. Proto byla správcem
spolku a dalších účastníků v roce 1931
zakoupena tehdy ještě soukromá budova č.
20 (dnes čp. 37 – sídlo Obecního úřadu)
v Dolním Vražném, ve které již dříve sídlil

v přízemí c. k. poštovní úřad Dolní Vražné
u Suchdolu. Po koupi objektu byla
provedena nákladná rekonstrukce budovy,
zahrnující i sousední dům č. 19, a získala tak
prakticky dnešní podobu.
Banka, umístěná v patře v místnostech nad
poštou, v obci prosperovala až do roku
1945. Po složité poválečné době nebyla již
její činnost obnovena a funkci peněžního
ústavu
převzala
Česká
spořitelna
s pobočkou v Odrách. Budova se tak
natrvalo stala sídlem Obecního úřadu (dříve
Místního národního výboru) a pošty
ve Vražném.
Ferdinand Schindler se narodil 23. listopadu
1851 v Horním Vražném, kde se věnoval
zemědělství a ve svých 35 letech, po studiu
německých sociálních bankovních modelů,
se stal zakladatelem a vedoucím spořitelny
pobočného spolku Raifeissen – Eintracht.
Se svou první ženou Veronikou (roz.
Schenk), která ale zemřela po porodu v roce
1890, měl syna Ferdinanda (*1878) a čtyři
dcery: Hermine (*1876), Emilii (*1882), Sofii
(*1886) a Marii (*1890). S druhou ženou
Marií (roz. Berger), narozenou 13. října 1870
v Dolním Vražném, měl pak ještě další dvě
dcery Aloisii (*1893) a Friedu (*1896),
a syna Josefa (*1904).
Svůj velice plodný život zasvětil pomoci
svým bližním v oboru zemědělství a prožil
jej v Horním Vražném v usedlosti č. 20 (dnes
čp. 129). Zemřel ve svém domě ve věku
šedesáti dvou let 13. července 1913.
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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
12:00 – 17:00
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