Vražné
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Odry

GPS souřadnice: 49.628691N, 17.866665E

Nadmořská výška: 274 m n. m.

První pís. zmínka: 1374 (648 let)

Počet obyvatel: 846

PSČ: 742 35

Adresa URL: www.vrazne.cz

O obci
Obec Vražné leží v Moravské bráně, v blízkosti města Odry. Tok řeky Odry je hranicí na
severovýchodě, mezi obcemi Vražné a Mankovicemi.

Historie obce
Dějiny obce se odvíjejí od 13. – 14. století. Původně samostatná obec Hynčice se poprvé připomíná
již v roce 1374. Historicky je třeba připomenout německá pojmenování: Groß Petersdorf = Dolní Vražné
(patří na Moravu s kostelem i poštou), Klein Petersdorf = Horní Vražné, ...

Ubytování a restaurace
V obci Vražné je možné se ubytovat v rodném domě J. G. Mendela. Pro stravování je určeno pohostinství
Na Rozcestí a pohostinství U Hřiště. V Emauzích Hostinec u Fárka.

Okolí a příroda
Mezi přírodní zajímavosti obce Vražné se řadí památný strom kaštan J. G. Mendela, k němuž nově
vede naučná Stezka k Mendelovu kaštanu. Strom roste v oblasti přírodního parku Odersko, jehož
pahorkatina lemuje severozápadní hranice obce.

Současnost obce
Ve Vražném se nachází nová mateřská škola, základní škola 1. stupně, sportovní areál s fotbalovým
hřištěm, další menší sportovní a dětská hřiště a rekreační arál u rybníka Pod Emauzy.

Sportovní možnosti
V Hynčicích u odbočky na Odry obec připravila v projektu mikroregionu Odersko pro turisty odpočívadlo. Ze
sportovišť je v obci hřiště na malou kopanou, sportovní areál TJ Sokol s fotbalovým hřištěm,
volejbalové hřiště u hasičské zbrojnice a volejbalové školní hřiště.

Památky a zajímavosti
Mezi pamětihodnosti obce Vražné se řadí kaple sv. Kříže ve Vražném, kaple v Hynčicích, kostel sv.
Petra a Pavla, kamenný kříž v Hynčicích, památník obětem 1. a 2. světové války, pomník sv. Aloise,
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zvonička sv. Floriána, barokní socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie.

Doprava
Obec Vražné protíná trasa dálnice D1; Exit 321 Odry, služby motoristům poskytují dálniční odpočívky
Vražné. Do obce vede silnice III.tř č. 04732 a zajíždí zde autobus.
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