Vraženskem po stopách Johanna Gregora Mendela
Koncem každého roku pořádají ochránci přírody
ZO ČSOP Odry tradiční ukončovací vycházky do okolí
města Oder. Na nenáročných kratších trasách se
pohybujeme volným vycházkovým tempem a všímáme si
různých zajímavostí. Poznávání si zpestřujeme
konzumací vánočních a jiných dobrot, které si sebou
neseme. Za vhodných podmínek rozděláváme i malý
oheň, nebo navštěvujeme zajímavé objekty.
Poslední ukončovačka vedla z Mankovic přes obec
Vražné do osady Emauzy. Poštěstilo se nám neplánovaně
navštívit a prohlédnout malebný interiér kostela sv. Petra
a Pavla ve Vražném (8) a po předešlém avízu i rodný dům
Johanna Gregora Mendela v Hynčicích (16). Cestou jsme
si ještě prohlédli kaple (7,11,20) a pomníky (4,9),
občasný pramen u vodárny (5) a zajímavý kamenný
propustek (10). Nové i původní mostky, překlenující
klidně meandrující Vraženský potok, starou školu (12) i
historickou hasičskou zbrojnici (15). V rodném domě J.
G. Mendela (16) jsme posvačili a zakoupili si prohlídku
muzea (http://mendel-rodnydum.vrazne.cz/).

Kostel Navštívení P. Marie(1) Socha sv. Jana Nepomuckého(3)

Občasný pramen pod bývalým vraženským vodojemem (5)

Oderští ochránci přírody – http://www.csop-odry.cz/

Štěrkové jezero u dálniční estakády u obce Vražné (23)

Pomníček zasvěcený sv. Aloisovi(4) Zbrojnice JSDH Vražné (6)

Křížek z r. 1948 (6)

Kaple sv. Kříže z r. 1859 (7)

Znakové vitráže v kostele sv. Petra a Pavla ve Vražném (8)

Kamenný propustek (10)

Památník 1. sv. války (9)

Pískovcový kříž u kostela sv. Petra a Pavla ve Vražném (8)

Podloubí u vchodu kostela (8)

Kaple sv. Panny Marie (12)

Původní venkovská škola v Hynčicích s pamětní deskou (12)

Pískovcový kříž v Hynčicích(14) Panna Marie z Jezulátkem(13)

Hasičská zbrojnice před statkem J.G.Mendela (15,16)

Obecní knihovna v rodném domě J.G.Mendela (16)

Navštívili jsme také informační centrum a podívali
se do pokojů a ubytovny pro cykloturisty. Po prohlídce
jsme pokračovali přes dálnici D1 (17) směrem k silnici
I/47, po které jsme pak došli do Emauz.. V polích pod
Veselským kopcem je vidět Mendelův jírovec (19) s nově
vysazenou alejí a dřevěným přístřeškem pro cykloturisty.
V Emauzích stojí zajímavá kaple sv. Floriána (20)
a pod osadou se rozkládá areál s klubovnou a sportovním
a dětským hřištěm (21). Vodní nádrž pod areálem je
vyhlášeným rybářským místem. V pohostinství Jan Fárek
Emauzy (22), kde pořádají každý měsíc zvěřinové hody,
jsme poobědvali a autobusem se vrátili do Oder.

Dřevěný kříž pod Veselím (18)

Podstavec původního kříže
(Odry – veselský chodník)

Mendelův jírovec s posezením pod veselským kopcem (19)

Areál u rybníka pod Emauzy (21)

Zvonička sv. Floriána (20)

Zastávka BUS v Emauzích (22)

Legenda k mapce:
01.Farní kostel Navštívení Panny Marie v Mankovicích,
postaven v r. 1795
02.Železniční zastávka ČD Mankovice s chráněnou
památnou lípou velkolistou
03.Socha sv. Jana Nepomuckého u domu čp. 11 z r. 1708
(kulturní památka ČR: rejstříkové č. 8 - 2115)
04.Pomníček zasvěcený sv. Aloisovi, připomínající
tragickou událost ze 7.listopadu roku 1945 při výbuchu
nalezené munice
05.Občasný pramen pod již nefunkčním vraženským
vodojemem
06.Mramorový křížek před hřištěm u nové hasičské
zbrojnice „Věnovaný Lidovou organisací L.P.1948“
07.Kaple sv. Kříže z r. 1859 v oplocení zahrady statku
č.p. 154, vedle budovy bývalého kina (do r. 1985)
08.Kostel sv. Petra a Pavla ve Vražném, postaven v létech
1789 - 1799 na místě starého dřevěného kostela
připomínaného již v r. 1455 v popředí pískovcový kříž s
reliéfem P.Marie - kulturní památka ČR č. 8-4078
09.Památník obětem 1. světové války (1914 - 1918)
10.Kamenný propustek sbírající vodu s polí, ústící do
Vraženského potoka
11.Kaple sv. Panny Marie v Hynčicích (1855)
s pískovcovým křížem
12.Původní venkovská škola sloužící od r. 1795,
navštěvovaná J. G. Mendelem v jeho dětství (1831 –
1833), navržená na chráněnou kulturní památku
13.Pískovcová socha Panny Marie s Jezulátkem u silnice
před domem č.p. 72 v Hynčicích – kulturní památka
14.Pískovcový kříž stojící u meandru Vraženského potoka
z poloviny 19. století
15.Hasičská zbrojnice postavená s finančním přispěním

J.G.Mendela (po „hrozném požáru“ v roce 1868),
vybavená stříkačkou zakoupenou J.G.Mendelem v Brně
v r. 1882
16.Rodný dům Johanna Gregora Mendela s muzejní
expozicí, přednáškovým sálem a ubytovnou (kulturní
památka ČR, rejstříkové č. 8-1698)
17.Nový úsek dálnice D1 (v délce 80,152km), budovaný
v letech 2007-2011, který plně nahradil původní projekt
D47 z r. 1963 (Původní trasování D1 – Brno-RousínovUh.Hradiště-Uh.Brod-Trenčín-Žilina-Poprad-PrešovKošice-státní hranice ČSSR/SSSR)
18.Dřevěný kříž vysvěcený oderskými skauty v r. 1998
k 80. výročí vzniku Československé republiky
19.Mendelův jírovec (vysazený J.G.Mendelem a jeho
sestrou Theresií) s vybudovaným posezením a
stromořadím, lemujícím historickou „Opavskou cestu“
(Hranice-Opava)
20.Zvonička sv. Floriána z r. 1805 s pískovcovým křížem,
opravená a vysvěcená v r. 1998.
21.Areál u rybníka pod Emauzy s klubovnou, dětským a
sportovním hřištěm, který je možné si pronajmout
22.Pohostinství Jan Fárek v Emauzích u zastávek BUS
(Nový Jičín – Odry) na silnici I/47

ZO ČSOP 70/13 Odry
obec Vražné
Za oderské ochránce přírody - Jiří Kucharz, Emauzy
Mapové podklady: Mapy.cz s.r.o. http://www.mapy.cz/
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