
Vápenský OBČASNÍK
listopad/prosinec 2011

Vydává obec Vápenná, www.vapenna.cz

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych Vás touto formou mohl co nejsrdečněji pozdravit
a částečně zhodnotit rozvoj obce. Jistě Vám neušlo, kolik nových věcí a
událostí se v tomto roce povedlo zrealizovat. Rozvoj venkovského prostředí
je pro život obce velmi důležitý nejen pro svou materiální podstatu,
budování bezpečnostních prvků, ale přispívá také k rozvoji duševních a
lidských hodnot člověka. Letošní investice do obecní infrastruktury se
dotkly snad každého občana. Po vybudování nových mostů, proběhla
rekonstrukce místních komunikací, svodidel a odvodňovacích prvků. Při
této příležitosti, chci všem poděkovat za pochopení a trpělivost při
zdolávání dopravních problémů, které vznikly v důsledku této stavby.
Úspěšně také proběhla realizace zateplení a úspora energie Základní školy.
Naši zbrojnici zdobí a nad ohněm bdí nové zásahové vozidlo výjezdové
jednotky hasičů obce. Dále mohu vzpomenout na projekt vybavení sběrného
dvora a nové techniky na odklízení sněhu z komunikací. Obec se v letošním
roce musela potýkat s nebývale velkým nárůstem škod z krádeží na obecním
majetku, například sekačka na hřišti, hákový kontejner a jiné. Velký kus
práce se odvedl na úseku plánování a přípravy, který je pro rozvoj obce
klíčový. Je nutné s velkým předstihem, i několikaletým, připravovat
projektové dokumentace, žádosti a podklady pro naše společné záměry.
Proběhlo velké množství kulturních a sportovní akcí. V této oblasti je naše
obec velmi aktivní a rád bych poděkoval všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podílej í na jej ich přípravě. Za přínosnou práci bych také rád poděkoval
zvoleným zastupitelům, členům rady, členům výborů a komisí a všem
spolupracovníkům a zaměstnancům obce. Snahou nás všech je přeci, aby
nám bylo v naší vesničce dobře. Věřím, že do budoucna se podaří
pokračovat v modernizaci a rozvoji naší krásné Vápenné.

Zima již klepe na dveře, a proto jak už to v dnešní uspěchané době
bývá, ani se neotočíte a vánoční svátky jsou zde. Proto mi dovolte, abych
Vám všem touto formou popřál ničím nerušené a krásné prožití
nadcházejících svátků, ale i každého všedního dne.

Starosta obce
Leoš Hannig



Upozornění pro občany

Již 1 . listopadu 2011 došlo k přesunu obvodního oddělení
policie z Javorníku do Žulové. To však neznamená, že policisté zmizí
z obce úplně. Ve stávající budově v Javorníku bude zřízena služebna,
na které v úředních hodinách budou moci občané policisty navštívit.

Úřední dny: pondělí a středa vždy v době od 8.00 – 10.00 a 15.00 –
17.00 hodin

Mimo stanovené úřední hodiny si lze také domluvit
individuální dobu, kdy budou policisté na služebně k zastižení. Se
svým požadavkem se budete moci obrátit na telefonní linku 974 773
701 .

Policie nevylučuje, že může dojít ke změně stanovených
úředních hodin s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v obci a
požadavky občanů.

por. Ing. Tereza Neubauerová

tisková mluvčí

Obecní informace a upozornění

Upozornění o úpravě úředních hodin obecního úřadu Vápenná:
- pátek 2.1 2. 2011 - otevřeno od 8:00 do 13:30 hodin
- sobota 3.1 2.2011 - zavřeno
- čtvrtek 22.1 2.2011 - zavřeno
- pátek 23.1 2.2011 - zavřeno
- úterý 27.1 2.2011 - otevřeno od 8:00 do 15:00 hodin
- středa 28.1 2.2011 - otevřeno od 8:00 do 17:00 hodin
- čtvrtek 29.1 2.2011 - zavřeno
- pátek 30.1 2.2011 - zavřeno
- pondělí - 2.1 .2012 - otevřeno od 8:00 do 17:00 hodin



Ordinace praktické lékařky MUDr. Marty Tesařové je přesunuta od
21 .11 .2011 do sousední Žulové. V Žulové je nadále možnost opět
využívat lékárenských služeb, lékárna byla totiž opět zprovozněna.
Ordinační hodiny MUDr. Tesařové:
PO - 7:00 -1 3:00
ÚT - jen DD Kobylá
ST - 7:00 - 12:00
ČT - 14:00 - 17:00 od 17:00 -1 8:00 závodní prohlídky
PÁ - 7:00 - 11 :00 od 11 :00 - 12:00 závodní prohlídky
Odběry PO a ST 7:00-8:00
Ve středu 30.11 .2011 od 18:00 hodin se uskuteční 5. zasedání
zastupitelstva obce Vápenná. Místem konání je klubovna ve
sportovním areálu. Občané jsou zváni k účasti na zasedání.

1 2.Obecní ples Vápenná
Začátek akce bude od 20:00 hodin na sále společnosti OMYA
CZ,s.r.o. ve Vápenné a to dne 21 .1 .2012. Předprodej vstupenek bude
zahájen v pondělí 9.1 .2012 na sekretariátu OÚ ve Vápenné. Každým
rokem se přesvědčujeme o tom, že Vápenná se bavit umí. Těšíme se
tedy na hojnou účast a věříme, že prožijeme zábavný večer plný
kultury.

Mikulášská nadílka
SPVČ Kvítek pořádá dne 26.11 .2011 od 14:30 hodin v sále OMYA
CZ ,s.r.o.
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU aneb ČERTOVINY JAK SE PATŘÍ.

Program: - vyhodnocení karnevalových masek
- program skupiny WABANK
- tombola
- diskotéka
Během celé akce bude připraveno občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé



Rozsvícení vánočního stromu

Jak je j iž zvykem, novým tradicím
jsou v naší obci dveře otevřené. Po loňském
zdařeném rozsvícení vánočního stromu nás
tato událost startující zimní atmosféru čeká
znovu. Společně se sejdeme 25.11 .2011
před budovou č.p. 1 (bývalá malá škola) a
to v 16 hodin. Všechny příchozivší bude
zdálky lákat vůně vánočního punče a svařeného vína a to i v
nealkoholických podobách pro děti. Organizátoři akce, kterými jsou
rada rodíčů při Základní škole Vápenná a obec Vápenná chystaj í i
něco málo k zakousnutí. Dále bude možno zakoupit si výrobky, které
vyrobily samy děti. Kdo okusil atmosféru lampionového průvodu v
minulém roce, j istě neodolá a přidá se k průvodu. Po příchodu zpět ke
škole se předvedou děti s nacvičeným programem.

Program: 16:00 sraz před budovou č.p. 1
16:30 lampionový průvod
17:00 vystoupení dětí MŠ a ZŠ
Rozsvícení vánočního stromu

Škola dostala nový kabát

Budova školy se dočkala kompletní rekonstrukce zevnějšku.
Celý objekt je zateplen s novou slušivou fasádou a novými okny.
Nová přístavba tak dostává společně se starou budovou jednotnou
podobu. To byl samozřejmě jeden z cílů při plánování celé
rekonstrukce.



Fotbalový podzim SK Omya Vápenná.

I tuto sezónu hraje náš oddíl ve třech věkových kategoriích. Vedle
tradičních mužů a benjamínků jsme již druhým rokem také účastníci
Okresního přeboru žáků. Naše celky si vedly různě. V kategorii
nejmladší (benjamínků) jsme se museli vyrovnat s odchodem hráčů
silného ročníku narození 2000, kteří přešli do kategorie žáků.
Zajímavostí j istě je, že nás na podzim reprezentovala až šestice dívek
a tak se stávalo, že jsme jich měli na soupisce více než chlapců. Toto
je celkem zarážející skutečnost, která svědčí o nezájmu kluků o
fotbal. Naši benjamínci jsou v tabulce po podzimní části na 9. místě z
dvanácti účastníků se ziskem 9. bodů. Žáci po první sezóně, kde se
většinou krčili u dna tabulky, letos atakují horní polovinu tabulky.
Zatím jsou po podzimu na 6. místě z 11 účastníků se ziskem 14. bodů
a od 3. místa je dělí jen bodů 5. Je to úspěch především proto, že v
tomto našem družstvu nehraje ani jeden hráč z ročníku 1997. Tým je
perspektivní, protože všichni naši hráči jsou mladší a po sezóně
nekončí ani jeden hráč. A to ještě někteří hrají na střídavé starty v
Jeseníku a tak některé zápasy hrají unavení a se sebezapřením. U
mužů došlo po loňském neúspěšném roce k posílení mužstva a to
především směrem dopředu. Také došlo ke zrušení okresní soutěže a
tak náš tým hraje „znovuobnovený“ okresní přebor se 16. účastníky.
Naši muži uzavíraj í po patnácti odehraných kolech horní polovinu
tabulky na 8. místě se ziskem 21 bodů. Bohužel se mužstvo potýká s
nevyrovnanou výkonností a špatnou docházkou, ovlivněnou
pracovními povinnostmi mimo náš region. Přesto se zvedla na jej ich
utkáních návštěvnost a Vápenná se tak vrací, aspoň v tomto směru,
mezi špičku v okrese. Jistě není bez zajímavosti, že máme zastoupení
i mezi nejlepšími střelci okresních soutěží. Mezi benjamínky je Jirka
Horák na druhém místě s 24 brankami a Kuba Červenka dokonce
tabulku střelců s 28 zásahy mezi muži vede. Věříme, že na jaře budou
výsledky a výkony ještě lepší a přivedou do hlediště ještě více diváků
a na hřiště ještě více dětí.



Adventus, neboli příchod

Díky naprosto vydařenému podzimu a dlouhodobě krásného počasí si
ani spousta lidí neuvědomuje příchod adventu. V neděli 27.11 .2011 je
j iž první adventní neděle a pro mnoho lidí odstartuje tento den
očekávání Vánoc. Adventus v latinském překladu znamená příchod. V
tomto slova smyslu je myšlen příchod vykupitele Ježíše Krista. Dnes
je však význam těchto svátků chápán mnoha směry. Jedna z verzí je,
klidné prožití svátečních dnů v rodinném kruhu a skutečnosti, že si
lidé váží jeden druhého. Horší stránka svátků je každoroční
stupňování komercializace a účelu obchodních subjektů utržit na
lidech co největší tržbu. Sto lidí se rovná sta názorů, je tedy na
každém, jakou si zvolí cestu a kterým směrem se v prožívání
příjemných svátků vydá.

Vyrobit či koupit adventní věnec?

Výroba adventního věnce patří k příjemným chvílím při přípravě na
Vánoce. Každý rok se mění náš pohled vkusu a tak pokud nenajdeme
v květinkách věnec našeho gusta, výroba pak není až tak náročná.
Potřebné věci pro výrobu se dají zakoupit v květinkách a
specializovaných "krámkách" s keramikou a výtvarnými pomůckami.
Hodně štěstí a trpělivosti při výrobě :)



S příchodem adventu přichází také adventní koncerty

Rozeznění kostelních zdí, jakož chrámů s jedinečnou
akustikou si nenechá ujít mnoho lidí ať věřících či ne. Ve Vápenné
bude také adventní koncert, jehož podrobnosti budou včas dány ve
známost. Řada koncertů bude pak tradičně realizována orchestrem
muzikantů Jesenicka a smíšenými pěveckými sbory Jesenicka a
Vrbnem pod Pradědem. Pod dirigentskou taktovkou Martina Blechty
a sólistkou Markétou Szendiuchovou předvede celek program
G.F.Händel a J.S.Bach.
Termíny koncertů:
Sobota 10. 1 2. 2011 18:00h Mikulovice, Kostel svatého Mikuláše
Neděle 11 . 1 2. 2011 19:00h Javorník, Kostel Nejsvětější Trojice
Pátek 16. 1 2. 2011 19:00 h Jeseník, Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Úterý 27. 1 2. 2011 17:00 h Vrbno, Kostel svatého Michaela

Sportovní zájmy a úspěchy našich nejmladších

V pátek 14.1 0.2011 přichystala škola pro své žáky netradiční
přespolní běh. Závodu se zůčastnili všichni žáci ve smýšených
družstvech. Nečekal je však pouze běh, ale i šest netradičních úkolů.
Žáci všech věkových kategorií se s radostí zapojili a užili si tento
závod, sic bylo pochmurné a chaldné počasí.
V letošním roce byla po vzoru košíkové zřízena Jesenická liga ve
florbalu žáků ZŠ.

Vápenská škola se zatím přihlásila do kategorie starších žáků.
V této kategorii spolu zápolí devět škol ve dvou skupinách. Po
odehrání tří kol v každé skupině bude následovat rozdělení, dle
umístění, na finálovou skupinu a na skupinu "o udržení." Podle dvou
odehraných turnajích si starší žáci vedou velmi dobře. První turnaj ,
který byl na gymnáziu v Jeseníku zvládli mladí borci se skóre 11 :6 a
tudíž druhým místem. Druhý turnaj bylo skóre 18:7 tedy vstřelili 1 8
gólů a 7 obdrželi, což stačilo opět na druhé místo. Přejeme klukům ať
jim to i nadále takhle střílí.



Rozloučení s podzimem

Sobotu 19.11 .2011 se v klubovně a na multifunkčním hřišti rozloučili
žáci a benjamínci SK Omya Vápenná s podzimní polovinou sezóny.
Nejdříve nastoupili žáci proti svým tátům a zjistili, že se stále ještě
mají co učit. Ve druhém utkání nastoupili benjamínci proti
maminkám a přes heroický výkon maminek zvítězili benjamínci. V
následných penaltách jim porážku maminy vrátili. Potom následoval
slavnostní oběd, kde všem poděkoval předseda oddílu p. Bilik. Všem
se sobotní sportovní den líbil a věříme, že se podobné akce budou
opakovat a to ještě ve větším počtu dětí i rodičů.

Požární bezpečnost komínů a spotřebičů paliv! ! !
Víte jak často si máte nechat zkontrolovat komín od kominíka? Nebo
jak často máte čistit komín, či kde si máte nechat udělat revizi
komínu? Víte že máte povinnost kontrolovat a čistit i spotřebiče
paliv? NEPODCEŇUJTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, KE
KTERÉMU BYMOHLO DOJÍT PŘI ZANEDBÁNÍ TĚCHTO
POVINNOSTÍ. Podrobné informace naleznete na www.vapenna.cz v
podsložce úřední deska - dokumenty ke zveřejnění.

Obecní úřad Vápenná, 442, 79064

tel: 584 439 068

www.vapenna.cz email-vapenna@rychleby.cz




