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1. Koncepční dokumenty  

1.1 Stručná charakteristika obce 

První zmínka o obci sahá do roku 1358, avšak významně začala růst až po roce 1576 v rukou 

vratislavského majitele. V minulosti obec nesla jméno Zighartice nejspíše díky mylnému odvození 

jména Sieghart, své nynější české jméno dostala až v roce 1949, a to především díky výrobě vápna, 

které mělo významný podíl na rozvoji obce.  

Vápenná leží v kotlině severně od sedla Na pomezí. Mimořádně velký katastr obce je z největší 

části pokryt lesy Rychlebských hor. Od sedla Na Pomezí klesá terén také k severu a západu do údolí 

říčky Vidnavky. Částí obce je také vesnice Polka. Počet obyvatel za poslední desetiletí lehce vzrůstá 

a nyní se pohybuje okolo 1330 obyvatel.  

Obec Vápenná je součástí dvou mikroregionů (Sdružení měst a obcí Jesenicka a Svazku obcí 

Mikroregionu Žulovska) a jedné MAS (MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.). 

 

1.2 Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace  

Stávající územně plánovací dokumentace obce byla schválena v roce 2002, aktualizována změnou 

č. 1 v roce 2011. Další změna územního plánu zatím nebyla provedena. Územní plán byl řádně 

schválen Zastupitelstvem obce Vápenná. Další aktualizace ÚP je naplánována na rok 2017-2018. 

 

1.3 Program obnovy vesnice  

Aktuálně platný rozvojový dokument Program rozvoje obce Vápenná byl schválený v březnu 2015. 

Jednalo se pouze o aktualizaci rozvojových priorit pro funkční období 2014-2018. Nový Plán 

rozvoje obce Vápenná, zpracovaný dle schválené metodiky MMR, je nyní v přípravě. Práce na 

Analytické části by měly skončit v létě tohoto roku a na podzim je plánováno intenzivní zapojení 

občanů do formulování návrhové části dokumentu.  

 

1.4 Rozpočet obce  

Rozpočet obce je zpracováván starostou obce, účetní obce a finanční komisí na základě potřeb 

obce. V roce 2016 bylo ve vyrovnaném rozpočtu rozpočtováno celkem 23,965 mil. Kč, z toho jsou 

daňové příjmy ve výši 17,131 mil. Kč. Příjmy obce jsou používány k úhradě provozních 

a investičních nákladů obce, dofinancování poskytnutých dotací a na příspěvky místním spolkům 

a organizacím. 
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1.5 Přehled nejvýznamnějších dotací (SR, EU) v letech 2010 – 2016  

rok název programu název akce 

celkové 

výdaje  

v tis. Kč 

dotace 

v tis. Kč 

2010 

Reprodukce majetku 

jednotek požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva 

Obec Vápenná, okr. Jeseník – 

cisternová automobilová stříkačka 
6 723 2 000 

2010 

Obnova obecního a 

krajského majetku 

postiženého živelní nebo 

jinou pohromou 

Obec Vápenná – oprava místní 

komunikace – MK Zelená Hora 
4 800 4 800 

2011 

Obnova obecního a 

krajského majetku 

postiženého živelní nebo 

jinou pohromou 

Obec Vápenná – oprava místní 

komunikace – MK Malíkovi č.p. 75 + 

RD Vavrač 
3 197 3 197 

2011 

Obnova obecního a 

krajského majetku 

postiženého živelní nebo 

jinou pohromou 

Obec Vápenná - oprava místní 

komunikace - MK Polka 
7 046 7 046 

2011 OPŽP Zařízení sběrného dvora - Vápenná 3 808 3 808 

2011 ROP Střední Morava Revitalizace centra obce Vápenná  7 494 6 526 

2011 
OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Společné aktivity obcí mikroregionů 

Žulovska a Javornicka při integraci 

osob ze sociálně vyloučených 

romských lokalit 

2 259 2 259 

2012 

Obnova obecního a 

krajského majetku 

postiženého živelní nebo 

jinou pohromou 

Obec Vápenná - oprava místní 

komunikace - MK průběžná Starost 
3 389 3 389 

2012 OPŽP 

Rekonstrukce zdroje tepla a 

komplexní zateplení na budově 

Obecního úřadu Vápenná 

2 358 1 409 

2012 OPŽP Úspora energie objektu ZŠ Vápenná 2 542 1 805 

2013 IOP 

Multifunkční centrum sociálních 

služeb a fakultativních činností ve 

Vápenné 

10 549 9 730 

2014 OPŽP 

Zavedení systému separace a svozu 

biologicky rozložitelných odpadů v 

obci Vápenná 

4 758 4 160 

2014 
Ministerstvo práce a soc. 

věcí 

Multifunkční centrum sociálních 

služeb a fakultativních činností ve 

Vápenné  

13 617 9 882 
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2014 OPŽP 
Zateplení objektu Mateřské školy v 

obci Vápenná 
4 761 2 622 

2014 OPŽP 

Úspora energie v budově Školní 

družiny a obecní knihovny ve 

Vápenné 

3 139 1 490 

2015 OPŽP 
Zahrada v přírodním stylu pro 

mateřskou školu Vápenná 
1 608 1 270 

 

2. Společenský život 

2.1 Kontinuita společenského života  

Z historického hlediska byla obec Vápenná v období před II. světovou válkou centrem regionu, 

oblastí s vysokým stupněm rozvoje, s aktivní spolkovou činností, s aktivním zapojením občanů 

všech věkových kategorií do společenského života v obci. Po II. světové válce, v souvislosti 

s odsunem obyvatel a postupným vylidňováním oblasti došlo ke stagnaci ve vývoji, kdy se tato 

vzniklá situace promítnula i do oblasti spolkového a společenského života v obci. 

 

V průběhu dalšího období docházelo k pozvolnému „probuzení“ činností a také spolkového 

a společenského života. Do těchto činnosti se aktivně zapojovaly působící spolky. 

Partnerskými obcemi Vápenné jsou Skorozsice v Polsku a Velké Ul‘any na Slovensku. Vedle krásné 

přírody s mnoha pozoruhodnými místy a občanské vybavenosti přispívá ke spokojenému životu 

v naší obci i mnoho společenských, kulturních a sportovních akcí. Na jejich organizaci a pořádání se 

podílí celá řada spolků a organizací, jejichž členové se i tímto způsobem aktivně zapojují do 

veřejného života obce, a přispívají tak k její soudržnosti a pospolitosti. 

 

2.2 Činnost spolková 

V obci je hned několik aktivních spolků a sdružení. Mezi nejaktivnější a nejzáslužnější z nich patří 

Sbor dobrovolných hasičů, který pro obyvatele pořádá osvětu prevence vzniku požárů, zacházení 

s ohněm a také připomíná pravidla první pomoci. Spolek také pravidelně pořádá hasičské soutěže, 

které jsou šité na míru hlavně dětem a mládeži. Nejmladší obyvatelstvo se tak během těchto dnů 

může zúčastnit soutěží s hasičskou tématikou, ať už tahání požární hadice nebo třeba hledání 

míčků v požární pěně. Obec také velmi fandí sportu a vlastní svůj fotbalový tým FK Vápenná. Co se 

týče fotbalu, pozadu nezůstávají ani děti. Ony samy mají svůj sportovní klub SK Omya, jehož členy 

jsou převážně děti předškolního věku.  

 

Vápenná také dala zrodit divadelnímu spolku, 

který nehraje pouze na své rodné půdě, ale 

cestuje také se svými představeními po obcích 

Žulovska. Divadlo Moravia má ve svém 

repertoáru více představení, avšak jejich 

nejúspěšnější je dozajista muzikál Šakalí léta, 
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který vyprodává sedadla všech sálů, do kterých spolek zavítá.  

 

Mezi další spolky ve Vápenné patří myslivci, obhospodařující honební polnosti na jejím 

katastrálním území, a včelaři. 

Nedílnou součástí společenského života naší obce jsou i akce pořádané místní farností. Farníci 

z Vápenné se pravidelně účastní mší, děkanátních poutí a poutí na křížové cesty. V červnu se na 

památku světce sv. Filipa – jáhna, jemuž je kostel zasvěcen, koná slavnostní mše s poutí. V období 

adventu se zde konají vánoční koncerty a v průběhu roku vystupuje sbor „Vokály z Vápenné“. 

Klub seniorů pořádá pravidelně schůzky svých členů jednou za 14 dnů. Senioři se v jejich průběhu 

seznamují s děním v obci. Pořádají výlety po okolí a občasné zájezdy. Naši obec také reprezentují 

na Olympiádě seniorů v Olomouci. Spolek pro zachování tradic pořádá dvakrát ročně slavnostní 

setkání seniorů v obecním sále, kde se na kulturním programu podílí děti z MŠ, ZŠ a družiny. 

 

2.3 Podpora obce 

Obecní noviny/publikace 

Obec zajišťuje vydávání Vápenského občasníku, který přináší informace o dění v obci, 

o realizovaných a plánovaných akcích a setkáních. 

 

Pohlednice 

Návštěvníci i obyvatele obce Vápenná mohou svoji vzpomínku zachovat díky pohlednicím, na 

kterých jsou zachyceny zajímavá místa v obci a jejím okolí. 

 

Kronika 

Obec má svoji kroniku, jež obsahuje historické paměti spojené s vývojem a vlastní historií obce 

a jejich obyvatel. 

 

Knihovna 

Obecní knihovna ve Vápenné je jedním z oblíbených míst setkávání občanů. Mimo půjčování knih 

se zde konají tematicky zaměřené akce pro děti z mateřské a základní školy, a dále besedy pro 

občany. Knihovna se také spolupodílí na organizaci putovního fondu knih mezi vesnicemi. 

Knihovna také organizuje již tradiční Noci s Andersenem, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. 

 

Výstavy 

V obci v rámci jsou v rámci společenského a kulturního života realizovány výstavy uměleckých 

a výtvarných děl, či tematické výstavy technického zaměření. Opomenuty nesmí být ani výstavy 

prací dětí a žáku z mateřské či základní školy. 

 

Podpora spolků 

Spolky jsou ve své činnosti podporovány materiálně a finančně. Tato podpora pozitivně ovlivňuje 

činnosti spolků a také jejich rozvoj. 
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Aktivním uskupením obce je například Rada rodičů při ZŠ Vápenná, z.s., která připravuje mnohé 

akce jako např. pálení čarodějnic, mikulášskou nadílku nebo rozsvícení vánočního stromu. Tento 

spolek obec pravidelně také podporuje finančním darem z rozpočtu obce.   

 

Obec Vápenná zajišťovala pořádání akce klubu Magnus orienteering, kdy se jednalo o mistrovství 

Evropy v orientačním běhu handicapovaných se značnou podporou z hlediska zázemí 

a občerstvení pro účastníky závodů. 

 

Propagace – obnova venkova 

Aktivity spojené s obnovou a rozvojem venkova jsou propagovány a prezentovány na webových 

stránkách obce a také s využitím propagačních materiálů obce.  

Výstupy z realizovaných projektů, které byly dotačně podpořeny, jsou opatřeny logem příslušného 

poskytovatele dotace. 

 

Posledním realizovaným reklamním počinem, jak pozvat turisty do obce a mikroregionu je 

umístění informací a fotografií o obci do propagačního publikace „Cestovatelské tipy po 

nejkrásnějších místech Moravy a Slezska“. 

 

3. Aktivity občanů 

3.1 Dobrovolná práce občanů 

Dobrovolná práce občanů je bezplatná, většina této práce je pořádána v rámci vápenských spolků 

či farnosti Vápenná, avšak pravidelně je občany iniciována pomoc při údržbě veřejného 

prostranství v obci. Na Den Země se dobrovolníci schází a pomáhají vyčistit vybraná veřejná místa, 

nejčastěji se jedná a veřejný park.  

 

3.2 Začlenění dětí a mládeže do života vesnice 

Pan starosta velmi rád spolupracuje s nejmladšími občany obce. V rámci vyučování pravidelně zve 

děti z Mateřské školy na obecní úřad. Učitelky se se skupinkou dětí vydávají do kanceláře pana 

starosty, který jim ukazuje, jak takový úřad vypadá, poučuje je, jaké jsou jeho povinnosti, a zároveň 

vyslechne, jaké připomínky či přání vůči obci děti mají, a tak může brát v potaz i jejich připomínky. 

Hezkým zvykem, který pomáhá realizovat sama mládež, se stala projekce filmů v obecním parku 

v období letních prázdnin. V rámci promítacího odpoledne se pořádá také táborák, podává se 

občerstvení a příjemné hudební podkreslení zajišťuje kapela místní mládeže. 

 

3.3 Péče o vesnickou pospolitost 

K udržování a rozvoji sousedských vztahů v obci přispívají především kulturní a společenské akce, 

které se těší hojné účasti. V obci působí Sdružení pro uchování občanských tradic, které ve 

spolupráci s obcí každý rok v kulturním domě pořádá oblíbené Setkání seniorů. Jedná se 
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o společenský večer pro všechny naše místní babičky a dědečky s připraveným programem, který 

obstarávají děti z mateřské a základní školy a další.  

 

V roce 2012 došlo k uskutečnění projektu „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a 

Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit“ za podpoření Evropského 

sociálního fondu, díky němuž je bezplatně poskytována profesionální pomoc rodinám a osobám 

žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. Obec se také každý rok zapojuje do aktivit Charity Jeseník. 

Tato charita je úzce spjata s farností Vápenná a získává finanční prostředky pro ty, kteří to nejvíce 

potřebují.  

 

Každoročně je pořádána vzpomínková akce na památku 

padlého člena Finanční stráže, kdy se občané sejdou u 

pomníku, který je umístěn na křižovatce do místní části 

Polka. Zde uctí památku obětem, položením věnce 

k pomníku a připomenou si nedávnou historii.  

 

V obci si také zakládáme na dodržování tradic a místních 

obyčejů. Nejočekávanější tradicí je bez pochyb masopustní průvod, na kterém se každoročně 

podílí více jak tři čtvrtiny obyvatel, z nichž nejméně dvě stovky obléká kostým či masku ať už 

tradiční, novodobou i vtipnou.  

 

Početný průvod vede v čele Javornická dělostřelecká 

garda následována mnichy, kteří nesou basu k místu jejího 

posledního odpočinku. Nedílnou součástí vápenských 

masopustů je bezpochyby nestvůra Duch Vápenné – 

loutka v nadživotní velikosti, která sbírá údiv malých i 

velkých každý rok.  

 

V posledním roce se k průvodu přidal i obří drak zdánlivě 

podobný tradičním čínským netvorům, kteří oslavují nový 

rok, a tím je masopustní atmosféra dokonale ucelená. Celý 

průvod uzavírá koňský povoz naložený muzikanty 

vyhrávajíc lidem do kroku a končí u kulturního domu, kde 

je zmiňovaná basa řádně oplakána místními plačkami 

a pochována, jak tradice hlásá. Všichni obyvatelé mohou 

ochutnat zabíjačkové dobroty i lahodnou pálenku, jsou 

poslední příležitostí pochutnat si před křesťanským 

postěním.  

 

Dalším zvykem se stal sportovní a kulturní den Vápenské bujaření, který se pořádá na místním 

fotbalovém hřišti. Dospělí i děti si zde mohou vyzkoušet střelbu lukem nebo cvičení na 

trampolínách, děti se mohou povozit ve vláčku a zahrát si nejrůznější hry. To vše za doprovodu 

živých kapel.  
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3.4  Spolupráce s občany 

Největší aktivitu vyvíjí Sdružení pro uchování občanských tradic, který realizuje aktivity zejména 

k příležitostem významných jubileí našich spoluobčanů jako jsou narozeniny a významná výročí 

svateb, vítání občánků, oceňování občanů a slavnostních setkání žáků ZŠ.  

 

Místní babičky zase rády navštěvují MŠ Vápenná a předčítají pohádky malým dětem před spaním. 

 

Nemalá podpora obce občanům je v zajištění 

dobrovolníků (Summer job), kteří na jeden 

týden v létě přijedou a zdarma pomáhají 

nejen starším lidem při údržbě jejich 

nemovitostí nebo sekání dříví a trávy apod. 

Obec zajistí pro tyto brigádníky dovoz stravy 

a ubytování. Občané rádi vítají takovou 

pomoc a těší se na další ročník brigády. 

Přínosem je nejen spousta udělané práce, 

dobrý pocit z n í ale i přátelství, která se tímto 

navazují, a společné zážitky. Občané dobrovolníky rádi odmění za jejich tvrdou práci chutným 

občerstvením, a tak je taková akce osvěžením a potěšením pro všechny.  

 

 

4. Podnikání 

4.1 Podnikání v zemědělství  

V obci Vápenná a jejím okolí bylo historicky vždy velice rozvinuté zemědělství, které se postupně 

přetransformovalo převážně na chov hospodářských zvířat a využívání pastvin. V malé míře se 

využívají zemědělské pozemky pro pěstování zemědělských plodin. Část hospodářských pozemků 

patří k nedaleké ekofarmě, o ostatní zemědělskou půdu se starají další drobní zemědělci, kteří 

v rámci své činnosti chovají hospodářská zvířata. 

 

Péči o veřejnou zeleň zajišťuje obec vlastními zaměstnanci a technikou. Vznikla unikátní databáze, 

kdy v původních dnes již zaniklých osadách, převážně německých, jsou mapovány původní odrůdy 

ovocných stromů. 

4.2 Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem  

Na katastru obce Vápenná je převažující podíl lesních pozemků. Obec úzce spolupracuje se všemi 

majiteli lesů a koordinuje s nimi hospodářskou činnost v lesích tak, aby nedocházelo 

k jejich extenzivnímu využívání. 

 

Obec podporuje pravidelně místní včelaře, převážně sdružené 

pod křídly Základní organizace Českého svazu včelařů Žulová 

Velká Kraš, tím, že přispívá na jejich činnost a nákup léčebných 

produktů. Dále také obec Vápenná podporuje činnost 
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a pravidelně pořádané výstavy Základní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva.  

 

V rámci péče o veřejná prostranství provádí 

pracovníci naší obce pravidelnou údržbu a obnovu 

zatravněných veřejných prostranství, včetně péče 

o vzrostlou veřejnou zeleň. V roce 2015 jsme díky 

přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizovali 

akci pod názvem „Revitalizace obce Vápenná“, jejíž 

součástí bylo obnova obecního parku a nádvoří obce 

včetně nové výsadby dřevin. 

  

V rámci podpory dlouhodobě udržitelného rozvoje a ekologicky zodpovědného chování se snažíme 

postupně snižovat spotřebu fosilních paliv např. tím, že došlo k výměně topné soustavy včetně 

zdrojů tepla obecní budovy, kde se topí pouze dřevem jako obnovitelným zdrojem. Obec má 

v plánu vytápění v jiných obecních budovách přebudovat také na tento typ topení nebo například 

využít topení tepelným čerpadlem.   

 

4.3 Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel 

V obci se nachází sídlo společnosti TopTeramo s.r.o. zabývající se výrobou plošné betonové dlažby. 

Tato společnost poskytuje mnoho pracovních míst nejen pro obyvatele Vápenné a tím i zvýšenou 

poptávku po životě u nás v obci. Mimo to je ve Vápenné řada drobných firem či živností, které 

někdy mimo vlastníků zaměstnávají i další osoby. Z pohledu počtu pracovníků se jedná především 

o mikropodniky, ve kterých ve většině případů pracuje do 5 zaměstnanců. Zbývající ekonomické 

subjekty vykonávají svou činnost bez zaměstnanců (většinou jako samostatní živnostníci).  

 

Tradičním dochovaným řemeslem ve Vápenné je například kamenictví a ruční opracování žuly. 

 

Specifickou formou rozvoje venkovských oblastí je rozvoj agroturistiky a eko-agroturistiky. Také 

u nás ve Vápenné byla nepoužívaná zemědělská usedlost v obci v roce 1999 kompletně 

zrekonstruována na penzion. V budově byly vybudovány dva apartmány, každý celkem pro 9 osob. 

Oba apartmány jsou zpřístupněny samostatnými vchody a mají vlastní koupelnu, takže poskytují 

komfort a soukromí. Okolí bývalého areálu bylo přetvořeno na oplocenou zahradu s venkovním 

posezením, pergolou, ohništěm, grilem a udírnou. 

 

Kromě provozovatele penzionu svojí měrou k rozvoji turistiky přispívají i další vlastníci 

zemědělských a lesních pozemků na katastru obce Vápenná a to tak, že pomocí aktivní 

krajinotvorby přispívají v maximální možné míře k využití luk a pastvin pro pěší turistiku, 

cykloturistiku. Majitelé lesů se podílejí na podpoře výstavby cyklostezek, které si v posledních 

letech získávají nejen v našem kraji velkou oblibu. 
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4.4  Venkovská turistika  

Obec Vápenná nabízí dvě možnosti ubytování pro turisty. První volbou je zmíněná bývalá 

zemědělská usedlost. Druhou volbou může být penzion s názvem U Ztraceného potoka, který 

nabízí perfektní ubytování pro rodiny s dětmi, ale také pro sportovce, kteří se rozhodnou vydat po 

stezkách Rychlebských hor. Ztracený potok nabízí i možnost stravování přímo v penzionu dle 

požadavků ubytovaných. 

 

Turisté ale můžou také 

využít služeb jedné z 

hospůdek a restaurací, 

které se v obci Vápenná 

nachází. Po jídle je jistě 

prospěšné trochu vytrávit.  

 

Krom zmíněných horských stezek a výstupů je možné navštívit přímo ve Vápenné Vycpálkův lom, 

který je unikátním nalezištěm minerálů a je rájem rybářů. Ke koupání je ideální zatopený lom 

Brankopy na Žulovém vrchu s přilehlou studánkou s pitnou vodou. Klidnou oázou je Arcibiskupský 

lom, který byl na nadcházejících pět let vyhlášen přechodně chráněnou plochou z důvodu výskytu 

vzácného Raka říčního. 

 

4.5 Přímé podnikání obce 

Obec Vápenná se zabývá ekonomickou činností jen souvislosti s obchodováním s dřevní hmotou 

z produkce vlastního lesa, nebo provozováním vodovodů a kanalizací. 

 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 

5.1 Péče o historickou zástavbu 

Obec Vápenná se snaží v rámci finančních prostředků pečovat o své kulturní památky. V obci je 

celkem 5 památek zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek a několik dalších 

památek místního významu. Mezi významné památky určitě patří Kostel sv. Filipa nebo třeba fara 

římskokatolické církve se hřbitovem. 

 

Památky zapsané na seznamu kulturních památek  

o kostel sv. Filipa s areálem zrušeného hřbitova,   

o hrob obětí frývaldovské stávky, 

o boží muka při silnici na Žulovou, 

o sloup se sochou Ukřižování, 

o venkovský dům č.p. 98 u potoka 
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5.2 Soulad v zástavbě 

Snažíme se na území obce, která je ale hodně 

rozlehlá, aby v případě rekonstrukcí či renovací 

docházelo k citlivé práci se stavebním odkazem 

našich předků. Za všechny uveďme jeden příklad: 

památkově chráněný dům č.p. 98 koupil a začal 

s přispěním Olomouckého kraje renovovat 

nadšenec do lidové architektury. Tento přízemní 

dům z přelomu 18. a 19. století byl postaven 

právě ve stylu lidové architektury (vesnického 

baroka) a je dokladem původní zástavby. Stojí pár 

kroků od kostela vedle potoka.  

  

5.3 Nová zástavba 

Výstavba v obci postupuje v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Velkým 

trendem je výstavba nízkých, jednopodlažních rodinných domů, které svým charakterem přirozeně 

zapadají do naší obce.  

 

5.4 Organizační opatření 

Rada obce má ustanovenou stavební komisi složenou z odborných stavařů a jejich poradců, kteří 

dbají na to, aby v rámci stavebních řízení byly uplatňovány základní stanovené principy výstavby 

a výstavba poté probíhala v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 

 

 

 

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií 

6.1 Stav občanské vybavenosti  

V obci se nachází obecní úřad s knihovnou, základní a mateřská škola, hřiště FK Vápenná s tribunou 

a zázemím pro sportovce, dětské hřiště u MŠ, kulturní dům, hasičská zbrojnice, pošta, 3 obchody 

s potravinami, 2 restaurace a 2 penziony. 
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Obec plánuje provést rekonstrukci kulturního domu, který odkoupila od firmy Omya CZ. 

Zrekonstruovaný kulturní dům bude dále sloužit pro potřeby místního divadla, spolků a obce. 

 

6.2 Inženýrské sítě 

Obec Vápenná je majitelem vodovodního řádu, který spravuje. U vodovodu dochází průběžně 

k jeho zkvalitňování a zlepšování jeho technického stavu a rozšiřování. Dále je majitelem 

plynovodu, jehož správu provádí odborná firma. Dále obec vlastní rozsáhlou sít veřejného 

osvětlení, bezdrátový systém včasného varování obyvatel, nově vybudovanou optickou síť. Obec 

vlastní pouze dešťovou kanalizaci. Splaškové vody se likvidují individuálně, převážně však 

domovními čistírnami vod. 

 

6.3 Odpadové hospodářství 

V obci se vychází z obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce. Komunální odpad je tříděn na odpad tříděný, objemový, nebezpečné složky a směsný. 

Je pravidelně svážen svozovou firmou, která zároveň zajišťuje i jeho využití. Informace 

o odpadovém hospodářství jsou zveřejňovány na webových stránkách obce a rozhlase. S velkou 

důležitostí jsou vyučovány ekologické zásady na základní i mateřské škole. 

 

6.4 Úspory energií 

Obec průběžně analyzuje ceny energií na trhu a upravuje smluvní dodavatele tak, aby došlo 

k optimalizaci vynaložených prostředků na elektrickou energii. Dále obec provádí zateplování 

veřejných budov a výměnu okenních otvorů, tím následně dosahuje markantních úspor na 

energiích. 

 

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 

7.1 Koncepční přístup, dlouhodobé plánování 

Obec ve svém územním plánu jasně vymezila plochy zeleně, určené převážně k rekreaci 

a odpočinku. Vzhledem k vysoké míře zalesnění na katastru obce je také pamatováno na 

biokoridory a ÚSES pro migrující zvěř a také jako přirozený krajinotvorný prvek. Dílčí projektové 

záměry z oblasti veřejné zeleně jsou zařazeny také mezi 

rozvojové priority v rámci Programu rozvoje obce 

Vápenná.  

 

V obci byly v roce 2006 zrealizovány dva projekty 

s názvy: „Obnova zeleně na návsi“ a „Obnova zeleně 

na obecním hřbitově“, které byly dotačně podpořeny 

Státním fondem životního prostředí ve výši 80 % 

způsobilých výdajů.  
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7.2 Nové úpravy veřejných prostranství 

V návaznosti na výše zmíněné realizované projekty se o tyto vysazené dřeviny nadále pečuje a také 

dochází k šetrnému kácení, kdy při větších akcích je nařízena náhradní výsadba tak, aby byl 

zachován krajinný ráz. Pravidelná péče o plochy veřejné zeleně neodmyslitelně patří k základním 

činnostem v rámci udržení a zlepšení podmínek pro život obyvatel v obci Vápenná. 

 

Na rozlehlém pozemku v centru obce, 

hned vedle Obecního úřadu, postupně 

vzniká rozsáhlý projekt na moderní 

zábavně - oddychový prostor, který má 

vést k intenzivnějším sociálním 

kontaktům obyvatel. V uplynulých dvou 

letech zde vzniklo centrální dětské hřiště 

a byly obnoveny či nově vybudovány 

cesty pro pěší, včetně osazení nového 

mobiliáře.  

 

7.3 Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků 

V současné době se provádí zpevnění břehů a koryta Ztraceného potoka majitelem pozemků 

a správcem. V obci se nachází dvě naučné stezky: Latzelova stezka a Naučná stezka krajem 

Rychlebských hor. Po celé délce stezek jsou rozmístěny naučné tabule, které návštěvníkům 

vyprávějí o historii, památkách, fauně a flóře ve Vápenné a okolí. Péči o údržbu a čistotu obou 

stezek a naučných tabulí zajišťuje obec. Byla zpracována unikátní studie na zadržování vody 

v krajině. Díky ní budou postupně prováděna opatření, která povedou ke zlepšení 

vodohospodářské situace v obci a blízkém okolí. 

 

7.4 Péče o veřejná prostranství a o zeleň 

Jak již bylo několikrát v tomto dokumentu řečeno, obec Vápenná zajišťuje průběžnou údržbu 

veřejné zeleně většinou svépomocí vlastními pracovníky. Akce rozsáhlejšího objemu či úzce 

odborného charakteru pro obec vykonávají specializované firmy. Ovšem i některé spolky v obci se 

podílejí na údržbě a výsadbě veřejné zeleně. 

 

7.5 Ekologická výchova a vzdělání 

Ekologická výchova a vzdělání je zahrnuto do učebních plánů na základní škole nebo rámcového 

programu předškolního vzdělávání v Mateřské škole. Děti a mládež z naší obce má oproti jiným 

sídlům v rámci Olomouckého kraje tu výhodu, že je Vápenná umístěna uprostřed rozsáhlých lesů 

a přírody horského a podhorského charakteru, proto mají malí školáci k přírodě a ekologickým 

principům přirozeně velice blízko.  
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V roce 2015 Obec Vápenná za přispění finančních 

prostředků z Operačního programu životní prostředí 

vybudovala a otevřela novou „Zahradu v přírodním 

stylu za MŠ“. Tady se dětí od ranného věku učí, jak 

příroda funguje, jak ji můžeme chránit a pečovat o ni 

v souladu s jejími principy. Součástí realizace 

projektu bylo i vybudování naučných prvků jako 

pocitový chodník nebo bylinková zahrada či naučná 

tabule. 

 

 

8. Péče o krajinu 

8.1 Zemědělské a lesní pozemky 

Obec je ze 78 % tvořena lesními pozemky a z 16,5 % zemědělskou půdou, zachovává si tak značně 

přírodní ráz. Právo hospodařit v obecním lese vykonává obec svými vlastními pracovníky. Dřevinná 

skladba lesních porostů je smíšená. Nejčastěji je ve zdejších lesích vidět smrky, buky, duby 

a borovice.  

Nezalesněná zemědělská půda je nejčastěji užívána jako pastviny pro chov hospodářských zvířat. 

 

8.2 Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního systému 

ekologické stability  

Obec Vápenná se již poněkolikáté letos bude snažit o zajištění finančního příspěvku na obnovu 

obecního sadu, který bude krajinotvorným prvkem. Smíšená výsadba ovocných a neovocných 

dřevin kromě krajinotvorné funkce bude při své rozloze a lokalizaci působit mikroklimaticky 

v lokalitě a výrazně podpoří potravní nabídku pro drobnou zvěř a ptactvo. 

 

8.3 Ostatní opatření péče o kulturní krajinu 

Obec je v úzkém kontaktu s místními zemědělci se kterými řeší péči o pastviny a louky, aby 

nedocházelo k nadměrnému stékání vody z těch to ploch a erozní činnosti. Pravidelně se provádí 

povodňové prohlídky za účelem oprav a zamezení zhoršených odtokových poměrů vodních toků. 

 

8.4 Obnova prvků kulturní paměti krajiny 

Již v minulosti se nám podařilo obnovit několik místních kulturních památek. V roce 2003 byl 

zrekonstruován Památník obětem válek z roku 1925 za pomoci Ministerstva obrany ČR, v roce 

2009 byla provedená oprava kamenného kříže u č.p. 257 a v loňském roce pak oprava kapličky 

a křížku mezi Vápennou a Žulovou. 
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9. Připravované záměry  

9.1 Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných projektů 

Už bylo řečeno, že aktuálně probíhají práce na zpracování nového strategického rozvojového 

dokumentu naší obce, jehož součástí bude i návrhová část, promítnutá do akčního plánu 

jednotlivých aktivit. Toto strategické rozvojové směřování bude zpracováno v úzké spolupráci 

s obyvateli obce se zohledněním nejčastějších přání či námětů.  

 

Pokud bychom nyní měli stručně zmínit některé rozvojové priority, které byly stanoveny pro 

nejbližší období ve formě rozvojových priorit pro funkční období 2014-2018, jednalo by se 

například o následující projekty v jednotlivých odvětvích: 

 

o infrastruktura: rozšíření vodovodní sítě k odlehlým nemovitostem, dobudování půdní 

vestavby pro potřeby třídy Montessori, druhé dětské hřiště u MŠ 

o nemovitosti: zastřešení a rekonstrukce kulturního domu 

o veřejná prostranství: rozšíření dětského hřiště ve sportovním areálu, dobudování 

autobusových zastávek, vybudování komunikace kolem kostela a na hřbitově a oprava 

hřbitovní zdi. 

o spolková činnost: vybudování nového sportoviště za ZŠ Vápenná pro potřeby mládeže, 

technické zhodnocení veřejného osvětlení, inovativní podpora místních spolků 

o cestovní ruch, cykloturistika: Stezka poznání a relaxace, rozšíření sítě cyklostezek 

o ochrana životního prostředí: Obnovení sadu v obci Vápenná, obnova zeleně 

 

10. Informační technologie v obci 

 10.1 Stručná charakteristika informační technologie 

Informační technologie v obci reagují na aktuální a vyvíjející se podmínky a možnosti, jejich stav 

lze považovat za adekvátní a progresivní. 

 

Informovanost obyvatel i návštěvníků obce je zajišťována prostřednictvím webových stránek obce 

(www.vapenna.cz), které v minulém roce prošly velkou grafickou a obsahovou obnovou. V obci je 

dále funkční místní rozhlas, jehož záznam je dostupný na webových stránkách obce. Pro občany je 

také k dispozici služba zasílání informací pomocí „SMS“, na základě registrace.  

 

Vlastní webové stránky mají i subjekty: Základní škola, Mateřská škola či obecní knihovna. 

o http://www.zsvapenna.jesenicko.com/ 

o http://msvapenna.cz/ 

o http://www.knihovna-jesenik.cz/knihovny/vapenna.htm 

V obci je dále k dispozici webový portál pro hlášení nedostatků a závad v obci: 

https://obec.dejinfo.cz/tabulka/4 

http://www.vapenna.cz/
http://www.zsvapenna.jesenicko.com/
http://msvapenna.cz/
http://www.knihovna-jesenik.cz/knihovny/vapenna.htm

