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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás prostřednictvím našeho čtvrtletníku
pozdravil v roce 2016 a popřál Vám hodně zdraví, rodinné
pohody a úspěchů v pracovním životě. Chtěl bych Vás
ve svém příspěvku krátce seznámit s pracovními plány na rok
2016, ale samozřejmě Vás také musím informovat o akcích,
které již byly ukončeny, případně jsou dokončovány.
Nejdříve Vás však musím pochválit za to, jak se
všichni snažíte třídit odpad a tím samozřejmě děláte všechno
proto, abychom pomohli životnímu prostředí a zároveň
nemuseli zvyšovat platby za odvoz směsného komunálního
odpadu, které by tak mohly zůstat jedny z nejnižších v našem
regionu. V loňském roce jsme vyvezli o 13 t směsného komunálního odpadu méně, než v roce 2014, čímž jsme ušetřili částku ve výši
cca 30.000,- Kč. V lednu roku 2014 bylo v obci vytříděno 0,84 t odpadu, v lednu 2015 to bylo 1,52 t a v měsíci lednu 2016 jsme
nechali vyvést 3 t tříděné komodity, což je plast, papír a sklo, které jste vytřídili. V letošním roce jsme zahájili pravidelný svoz
tříděného odpadu. Při svozu pytlů s vytříděným odpadem, Vám bude ve schránce zanechán pytel prázdný. Pracovník obce bude dále
s pytli, které nachystáte k odvozu, sbírat i plechovky, železo a nefunkční elektrospotřebiče. V případě, že jste ochotni si sami tříděné
komodity vyvést, můžete použít nádvoří za Obecním úřadem, kde pytel volně odložíte. Sběrná místa budou v nejbližší možné době
vybavena plastovými kontejnery s horním vsypem. Tyto kontejnery by měly postupně nahradit tzv. zvony, do kterých se sbírá tříděný
odpad v současné době. Rozšířeno by mělo být sběrné místo „VEZNIK“. Nové sběrné místo vznikne za místním hřbitovem, kde
budou umístěny dva nové kontejnery. K těmto přibude ještě kontejner na sklo. Rekonstruováno bude sběrné místo v nové zástavbě
„U DOROTÍKŮ“ a dále u restaurace „TATRA“. Na rekonstrukci těchto míst již byla společnosti Asekol zaslána žádost o poskytnutí
dotace.
V současné době probíhá jednání s vedením ZOD Rožnovsko o směně pozemků. Po směně pozemků by mělo dojít
k vybudování sběrného dvora, který by měl být za plotem areálu ZOD, ve směru od parkoviště, které je u místní školy. Pro veřejnost
by byl pravidelně otevřen několikrát týdně.

Most ev. č. M6
Po dokončení rekonstrukce mostu ev. č. M10, „U VÁLKŮ“, se začala připravovat rekonstrukce mostu ev. č. M6. Jedná se
o most k Děckým. Tento most bude podroben rozsáhlejší rekonstrukci, jelikož je, dle povinných prohlídek mostů, v horším stavu než
byl most ev. č. M10. Doufám, že se most podaří zrekonstruovat v letošním roce. Bohužel na mosty nebyly do současné doby
vyhlášeny žádné dotační tituly, takže jsou rekonstrukce hrazeny z našeho rozpočtu, tedy z obecních financí.

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
V loňském roce byla realizována I. etapa rekonstrukce naší tělocvičny, při které byl opraven strop a tělocvična byla
vymalována. Tato rekonstrukce byla částečně financována z dotací, které se nám podařilo získat na Ministerstvu pro místní rozvoj.
V letošním roce by měla být realizována II. etapa, a to výměna obkladů. Žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj již byla
podána.
Další etapou by měla být výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ Vigantice s novou školskou zahradou. Studie tohoto
nového hřiště ze zahradou již je vyhotovena. S realizací se však bude čekat až na získání finančních prostředků z některého
z dotačních titulů.

SDH Vigantice
V měsíci únoru byla podána žádost o dotaci na rok 2016, která je určena na pořízení nového dopravního automobilu
pro naši výjezdovou jednotku SDH. Toto vozidlo by mělo po případném získání dotačního titulu sloužit naší výjezdové jednotce, ale
taktéž našim mladým hasičům, kteří úspěšně reprezentují naší obec v požárním sportu.

SDH Vigantice a FK Vigantice
V lednu byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen titul: „Státní podpora sportu pro rok 2016,
PROGRAM 133510“, pomocí něhož by mohlo být, za přispění finančních příspěvků obce, zrekonstruováno škvárové hřiště
v místním fotbalovém areálu. Místo škvárového fotbalového hřiště by mohla být vybudována hrací plocha s umělým povrchem.
Součástí této hrací plochy by dále měly být dvě běžecké dráhy, které by byly šity na míru našim hasičům. I k Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy byla podána žádost o získání dotace, která by mohla být až 10.000.000,- Kč. V případě získání dotace by
stavba probíhala na podzim roku 2016.

Budova bývalé Mateřské školy
V současné době se začíná připravovat projektová dokumentace na případnou rekonstrukci budovy bývalé Mateřské školy.
Mělo by se jednat o podobnou rekonstrukci, jakou prochází Obecní úřad. Plášť budovy by měl být zateplen. Samozřejmě by mělo dojít
i k zateplení střešního pláště a vybudování střešních oken, či rezalitů. V krásných půdních prostorách bývalé Mateřské školy by tak
v budoucnu mohly být vybudovány třeba obecní byty pro naše mladé rodiny.
Na tuto rekonstrukci by měla navazovat revitalizace okolí Obecního úřadu a budovy bývalé Mateřské školy, jejíž studii Vám
předkládám.

Hřbitov

Zeleň

V současné době se taktéž začaly vyskytovat dotační
tituly na rekonstrukce a úpravy hřbitovů. Také na tuhle akci se
začínáme chystat, a proto jsme si nechali vypracovat studii
na možnou rekonstrukci hřbitova. Na hřbitově by měla být
přeložena a sjednocená veškerá dlažba. Tato by měla být stejná,
jako je dlažba kolem kostela. Před urnovým hájkem by mělo být
vybudováno kolumbárium, což je místo pro ukládání uren. Taktéž
by měla být provedena výměna veřejného osvětlení.

Taktéž na tuto problematiku jsou vypsány dotace a jednu
žádost jsme neúspěšně podali. Jednalo se o „Lipovou alej“ u cesty
na Suš. Dotační titul se bude opakovat ve druhém čtvrtletí, tak
bychom chtěli znovu žádost podat. Snad by vše mohlo vyjít.
Součástí dalších studií by mělo být zkrášlení obecního pozemku
v místní části „Kadlubek“ a dále v okolí místní restaurace
„TATRA“, kde se setkává spousta našich dětí na asfaltové hrací
ploše. Tato plocha by si zasloužila částečné oplocení, od hlavní
silnice, mezi oplocením a hřištěm by dále mohly být tzv. terénní
schody určené pro sezení apod. Vysazena by měla být dále místa
v nové zástavbě, nad sběrným místem, kde už byla částečně
výsadba započata. Tuto si provádíme svépomocí, abychom ušetřili
finanční prostředky. Další kousek našeho pozemku již upravuje
vedoucí naší pracovní čety, Zdeněk Mentlík, kterému nestíhám
chystat práci. Pan Mentlík v současné době uklízí nad škvárovým
hřištěm bývalou „skládku“. V této části by měla být krásně
upravená odpočinková zóna s posezením.
K problematice zeleně patří i pozvánka na krásnou akci
„Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016“ pod místním názvem
„Krásné a čisté Vigantice“. Tato akce se bude konat dne
16. 4. 2016 od 09.00 hodin. Akce bude ukončena společným
opékáním, které nám připraví děvčata z kulturní komise.
Mohlo by se Vám zdát, že se snažíme všechny peníze
utratit. Není tomu tak. Dle mého názoru se peníze, kterými
disponujeme, snažíme zhodnotit. Každá investiční akce je
společně investována z financí obce a z financí některého z fondů.

Bezpečná doprava v obci
V neposlední řadě bych chtěl zmínit dopravu v obci.
Opětovně jsme reagovali na připravované dotační tituly, které jsou
poskytovány na bezpečnou dopravu v obci. Dotace na tuto
problematiku jsou až 85 %. Představa je asi taková, že bychom
rekonstruovali stávající chodníky. V místech zastávek v obci by
byly přechody pro chodce, které by byly osvětlené. Na tzv.
„Horním konci“ by měla být dále vybudována nová zastávka,
která v jednom směru schází. Předpokládám, že třemi přechody
pro chodce se provoz v obci zpomalí a na komunikaci bude více
bezpečno. V současnosti je zpracována projektová dokumentace
na osvětlený přechod pro chodce u naší Základní školy. Žádost
o poskytnutí dotace již byla jednou na tento přechod podána, ale
bohužel jsme nebyli úspěšní.
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Spektrum Rožnovska

Jan Baroš

Město Rožnov připravilo změnu, která se týká
uvedeného měsíčníku. Spektrum vychází od 1. 1. 2016 každý
měsíc. V případě, že bychom chtěli opětovně využívat půlstrany
novin pro zprávy z Vigantic, museli bychom za tyto služby
zaplatit 25.000,- Kč. V této ceně by bylo dále 130 výtisků, které
bychom dostali zdarma. Kvůli této částce je to na zvážení. Proto
bych Vás požádal, aby jste v případě zájmu reagovali na email:
starosta@vigantice.cz.

Dne 17. 3. 2016 v 17.00 hodin se v Zasedací místnosti
uskuteční beseda o Janu Barošovi, redaktorovi Baťových
batanagarských novin. Jedná se o našeho slavného rodáka. Všichni
jste zváni.
Zdenek Porubský
starosta obce

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 25. 2. 2016
Zastupitelstvo obce Vigantice po projednání:
bere na vědomí kontrolu usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce
Vigantice,
bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice.
12/85 schvaluje Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva
obce Vigantice na rok 2016 - viz. příloha usnesení,
12/86 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na činnost FK
Vigantice ve výši 220.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice,
12/87 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce FK Vigantice
na rekonstrukci travnatého povrchu fotbalového hřiště FK
Vigantice ve výši 80.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice,
12/88 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce FK Vigantice
na činnost spojenou s podání žádosti na investiční záměr „FK
Vigantice - rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště“ ve výši
80.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
12/89 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Českému
svazu včelařů, o. s., ZO Hutisko – Solanec, na koupi léčiv
a zajištění vzdělávacích akcí pro jednotlivce i hromadné
přednášky včelařů a administrativní náklady ve výši 10.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
12/90 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mysliveckého
spolku Rysová Vigantice, z. s.ve výši 15.000,- Kč na zakoupení
krmiva pro zvěř a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
12/91 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH
Vigantice ve výši 90.000,- Kč na činnost v oblasti požárního
sportu a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
12/92 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice

Charitě Valašské Meziříčí ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu
podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Vigantice,
12/93 schvaluje poskytnutí 10 m3 dřevní hmoty - kulatiny
na výrobu šindelů, které budou sloužit k výměně šindelové krytiny
na severní straně historické budovy kaple sv. Cyrila a Metoděje
na Radhošti.
12/94 schvaluje v souladu s §77 zákona č. 128/2000Sb. o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, odměňování neuvolněných
členů zastupitelstva obce, předsedů finančního a kontrolního
výboru a předsedy kulturní komise obce dle nařízení vlády
č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy,
- neuvolnění členové zastupitelstva obce: základ 384 Kč
+ příplatek podle počtu obyvatel 192 Kč + za člena výboru,
komise 938 Kč tj. celkem 1 514 Kč měsíčně, dle příslušného
nařízení vlády,
- předsedové výborů a komisí – základ 384 Kč + příplatek podle
počtu obyvatel 192 Kč + za předsednictví 1 194 Kč tj. celkem
1 770 Kč měsíčně, dle příslušného nařízení vlády,
Výplata odměn a nárok na odměnu se řídí příslušným
ustanovením §73 a§76 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích
(obecní nařízení) v platném znění. Výplata odměn dle nového
nařízení vlády se bude poskytovat ode dne 1. 3. 2016,
12/95 schvaluje návrh na podání žádosti o dotaci na akci Nákup
nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Vigantice
z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ vyhlášeného
Ministerstvem vnitra, generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru České republiky.
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vigantice v roce 2016:
19. 5., 11. 8., 27. 10., 15. 12. Zasedání probíhají ve čtvrtek
od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vigantice. Usnesení
a zápisy
ze
zasedání
zastupitelstva
obce
najdete
na internetových stránkách obce www.vigantice.cz v záložce
zastupitelstvo obce.

Ze života obce
Místní poplatky:
Upozorňujeme občany obce Vigantice, že místní
poplatky pro tento rok je možné platit od 1. března
do 29. dubna 2016. Poplatek lze uhradit:
1. v hotovosti do pokladny správce poplatku (OÚ)
2. poštovní poukázkou
3. bankovním převodem na účet správce poplatku
číslo účtu: 4526851/0100

Obec Vigantice vybírá v roce 2016 tyto poplatky:
- za odstranění komunálního odpadu 300 Kč za osobu /rok
- ze psů 100 Kč za psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa
- za kabelovou televizi: 60 Kč /měsíc - minimální nabídka
200 Kč/měsíc - základní nabídka
310 Kč/měsíc - filmová a tématická

nabídka,
a další poplatky podle OZV Č.3/2008 o místních poplatcích.
Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu je nutné si
vyzvednout samolepku na popelnice na Obecním úřadě.
Alespoň jedna popelnice musí být označena samolepkou
s aktuálním datem 2016!
Děti narozené v roce 2016 jsou osvobozeny od místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2016.
Majitelé psů dostanou nově po zaplacení poplatku za svého
mazlíčka známku, která bude registrována na obecním úřadě.
Pokud se Vám pejsek ztratí, nebo zatoulá podle známky je možné
vypátrat majitele psa. Pokud známku ztratíte, nahlaste tuto
skutečnost na obecním úřadě a případně si vyzvedněte známku
novou.
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Z matriky:
Ke dni 25. února 2016 je v naší obci hlášeno k trvalému pobytu Jubilanti v obci leden - červen
1 054 občanů. Z toho mužů je 514 a žen 544.

Narozené děti v roce 2016:
Švrčková Tami nar. 13. 1. 2016
Mičulková Věra nar. 14. 1. 2016
Blahopřejeme rodičům k narození
dítěte a dětem hodně štěstí, zdraví
a lásky v novém životě.

Úmrtí v obci v roce 2016:
Malina Jaroslav
Ovsený Rudolf
Malinová Aloisie
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou
soustrast nad úmrtím blízkých.

V této tabulce je přehled jubilantů a přidáváme i plánovaná jména
členek kulturní komise, starosty či místostarostky, kteří Vás osloví
a domluví se na návštěvě nebo předání blahopřání a poukazu bez
případné návštěvy.
Jména předpokládané
Příjmení, jméno
Věk
návštěvy u jubilanta
Volková Milada
leden-70.let
Foltasová, Štreitová
Maceček Jiří
únor 80.let
Foltasová, Matušová
Mizerová Marie
únor 80. let
Foltasová, Kedroňová
Dorotíková Zdeňka březen 75.let Foltasová, Hlaváčková
Polívka Petr
březen 70.let Porubský Z., Kedroňová
Nevola Jan
březen 75.let Porubský Z., Sklářová
Vičanová Marie
duben 75.let Foltasová, Sklářová
Juřica Jiří
květen 70.let Foltasová, Hlaváčková
Střítežská Eva
květen 70.let Porubský Z., Votrubová

Sběr odpadu
Znění celé vyhlášky na www.vigantice.cz
Sběr velkoobjemového odpadu:
V sobotu 23. dubna 2016 od 9:00 do 15:00 se uskuteční
sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou v obci
rozestavěny na obvyklých místech. Žádáme občany, aby
do kontejneru neukládali kovový šrot, zbytky rostlin a stromů
a odpad nebezpečný.

Odběr nebezpečného odpadu:
V sobotu 23. dubna 2016 od 9:00 do 11:00 proběhne odběr
nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad odkládejte do dvora
za Obecním úřadem Vigantice, zde jej bude odebírat zdarma
zaměstnanec obce. Například baterie, akumulátory, zářivky,
odpad s obsahem rtuti, chladničky, mrazničky, televizory,
monitory i ostatní elektroniku, tuky, oleje a jiná maziva, barvy,
lepidla, pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny a hydroxidy,
odmašťovací přípravky, pesticidy, jakož i obaly a odpady, které
mají nebezpečné vlastnosti a ojeté pneumatiky.

Biologicky rozložitelný odpad:
Občané Vigantic mohou využívat k odložení biologicky
rozložitelného odpadu speciální kontejner, který bude umístěn
v prostoru oploceného dvora u Obecního úřadu Vigantice. Platí
pro období od 1. dubna do 31. října. Dvůr je otevřen vždy
v pondělí od 13 : 00 do 17: 00 hodin.

Očkování psů a koček
V sobotu 30. dubna 2016 od 11:00 hodin před budovou OÚ
Vigantice, proběhne očkování psů a koček. Cena očkování je
140,- Kč, očkovací průkaz si vezměte sebou, pokud nemáte
očkovací průkaz, bude Vám vystaven za poplatek 5,-Kč.

Z historie obce – významná místa ve Viganticích
Pomník padlým vojínům 1

Paleontologické naleziště

Z iniciativy Františka Slováka, čp. 26, byl postaven
pomník věnovaný vojákům padlým ve světové válce
v letech 1914-1918. Stojí před kostelem a odhalen byl
27. 10. 1928. Jsou na něm jména 14 vojáků, místních
občanů.

Lokalita na Vápenkách u potoka Měřístek je významným paleontologickým
nalezištěm zkamenělých živočichů. Je to opuštěný lom v lese jižně od obce
Vigantice. Ve vápencích berlaského stáří (spodní křída), které představují
tektonický útržek (bradlo) ve slezské jednotce byly nalezeny zkameněliny
nálevníků, mřížovců a hlavonožců.

,,Panenka Maria“
Kříž, kterému se říká ,,Panenka Maria“
stojí na horním konci obce Vigantice
u hlavní silnice, před domem čp. 26.
Původ není znám, víme jen to, že
na nynější místo jej dal přemístit
František Slovák z čp. 26. původně stál
několik metrů dál, v cestě nově
upravované silnici.

Kříž na dolním konci obce
Kříž stojí u hlavní silnice na dolním konci
Vigantic, před ČOV. Víme o něm také jen
to, že byl přesunut z místa, kde měla vést
silnice.
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Soutěž pro zvídavé výletníky
Chodíte rádi na výlety? Chtěli byste se dozvědět o historii míst
nebo zajímavosti o kytkách, které potkáváte? Hledáte další
zajímavé cíle výletů? Rádi soutěžíte?
ČSOP Salamandr připravil soutěž pro výletníky a všechny, kteří
rádi chodí přírodou. Na deseti lokalitách, o které Salamandr
pečuje v rámci projektu na Záchranu smilkových trávníků v EVL
Beskydy, se objevily v létě 2015 tabulky s textem. Jsou umístěny
pod žlutou tabulkou s ovečkou a je na
nich text se zajímavostí, která se přímo
týká dané lokality. Pod textem je otázka,
na kterou by nemělo být těžké po
přečtení textu odpovědět. Navštivte
alespoň pět takových míst, odpovězte
správně na pět otázek a dostanete od nás
malý dárek. Navštivte všech deset míst,
odpovězte na deset otázek a čeká vás
dárek větší. Hraje se o kalendáře, karetní
hru, trika nebo tajemnou krabičku. Fotky
z výletů můžete taky přihlásit do tradiční
fotosoutěže Valašská krajina.

Zpravodajství kulturní komise
V pondělí 15. února se letos poprvé sešla kulturní
komise pod vedením Evy Štreitové, program schůzky byl velmi
bohatý a čeká nás řada pěkných akcí.
První akcí bude v sobotu 19. března od 14.00 do 16.00
Velikonoční prodejní výstava. V zasedací síni OÚ Vigantice
budou k prohlédnutí i zakoupení kraslice, perníčky, květiny,
dekorace a další výrobky,
které
k Velikonocům a jaru patří. Po úspěších
z minulých výstav budou opět představovat
své výrobky místní včelaři. Doufáme, že
výstavou přispějeme k dobré jarní náladě
a všichni budou odcházet spokojení.
V sobotu 9. dubna Vás srdečně
zveme do restaurace Tatra. Karlovský
ochotnický soubor KOS, z.s. z Velkých
Karlovic přijede zahrát divadelní hru
STAROSTOU ZA ZÁSLUHY. Vstupné
bude 70,- Kč.
Začátkem dubna bude vyhlášeno
další kolo výtvarné soutěže pro vigantické
děti všech věkových kategorií. Tato soutěž
má již tradici a těšíme se na krásná díla
našich dětí, která budou opět oceněna
dárečky.
V sobotu 30. dubna plánujeme
výlet za kytičkami. V minulých letech jsme
jeli do polských Pisarzovic (pět velkých
zahradnických školek a velké skleníky)
a na Floru Olomouc (tématem byla Smyslů
plná zahrada) a letos se rozhodujeme, jestli

Vás překvapíme novou destinací nebo některý výlet pro velký
úspěch zopakujeme.
V sobotu 14. května si určitě naplánujte návštěvu
výletiště na akci s názvem „Smaženice na svatého ducha“.
Srdečně všechny zveme na veselé posezení s hudbou a vaječinou.
Proběhne zde také vyhodnocení výtvarné soutěže dětí.

Krásné jaro za kulturní komisi OÚ Vigantice přeje Dita Votrubová
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace
Zpravodajství o naší základní škole
Zápis do 1. ročníku proběhl
8. února 2016 od 12.oo hodin u paní učitelky
Mgr. Aleny Kadeřábkové. K zápisu se
dostavilo 10 dětí, z toho 2 žádají o odklad
a 8 dětí je zapsáno, zahájí školní docházku
k 1. září 2016.
Z dětí, které přišly k zápisu, je 7
z Vigantic, 2 z Hážovic a jedno dítě je z Tylovic. Těší nás, že si

tihle rodiče vybrali naši školu pro její rodinný typ, pro hezké okolí
školy i pro klima ve škole. Jeden z rodičů mimo Vigantice naši
školu také v minulosti navštěvoval.
Z celkového počtu 10 dětí je pět děvčat a pět chlapců.
Chtěl bych vyslovit přání, že pokles dětí se podaří zastavit a my
zde opět budeme mít odpovídající počty dětí ve třídách.
Mgr. Jaroslav Hrbáček

Ze života školy
Závěr prosince patřil na naší škole nejen přípravám
na Vánoce, ale také na vystoupení pro rodiče.
17. 12. 2015 proběhla ve školní jídelně Vánoční besídka,
na které děti přednesly a zazpívaly písničky a básničky, které si
pro rodiče připravily. Zbývalo už jen prosincové kolo sběru plastu
a papíru a hurá na Vánoce.

Po Vánočních prázdninách jsme se opět vrátili
do školních lavic a hned druhý týden v lednu na nás čekal lyžařský
kurz na Bílé. Ze ZŠ se ho zúčastnilo 7 dětí.

Celý týden bylo pěkné počasí i podmínky na lyžování,
a proto se děti zdokonalovaly jak v pluhu, tak i ve smýkaném
oblouku a carvingu a společně s instruktory „Pinďou a Čížou“ si

užily spoustu zábavy. Na konci kurzu proběhly závody, které
všichni zvládli na jedničku a zaslouženě tak byli odměněni
medailí a diplomem na památku.
V pondělí 25.1.2015 se školáci i předškoláci dozvěděli
mnoho zajímavostí o pohybu na horách, pobytu v přírodě,
o bezpečnosti a pravidlech první pomoci na besedě s panem
Jaroslavem Pavlicou, záchranářem horské služby v Beskydech.
Tato přednáška předznamenala blížící se jarní prázdniny, které
na děti čekaly v dalším týdnu.
Před prázdninami však zbývala ještě závěrečná
„třešnička“ za pololetím. Ve čtvrtek 28.1. bylo v odpoledních
hodinách dětem rozdáno vysvědčení. Pro prvňáčky to byla
zkušenost nová, proto se nedočkavostí netajili a netrpělivě
přešlapovali u tabule. Všechno dobře dopadlo a pochval a jedniček
bylo na listech tolik, že by se ani nedaly spočítat a to nejen
v první, ale taky ve všech ostatních třídách.
Prázdniny utekly jako voda a s Únorem začalo období
soutěží a závodů, na kterých naše škola nemohla chybět. Začali
jsme výtvarnou soutěží „Valašská zima“, které se zúčastnili tři
žáci naši školy. Ze závodů ve šplhu o tyči Klárka Děcká z druhé
a Dominik Nuc z první
třídy přivezli stříbrnou
a bronzovou
medaili.
Z recitační soutěže přidal
Péťa Macura ještě druhé
místo. Všem výhercům
i zúčastněným
moc
děkujeme za reprezentaci
školy.
Co nás čeká
v měsíci březnu? Ten
bude nadále v soutěžním
duchu a kromě soutěže
ve sběru, kde je zatím
ve vedení Základní škola
o 5 kg před školou
Mateřskou, připravujeme
díla na Výtvarné soutěže
„Motýli“ a školní soutěž „Velikonoční zajíček“. Tak nám držte
palce, ať to dobře dopadne.
Daniela Vachunová

Školská rada
Školská rada pracuje
ve složení:
předseda:
Karla Macurová
zapisovatelka: Alena Kadeřábková
členové:
Jana Porubská,
Zdenek Porubský,
Hana Foltasová,
Margita Mikundová

1. března 2016 se sešla školská rada na svém druhém
zasedání. Na programu jednání byl Zápis do 1. třídy a plánované
akce Základní a Mateřské školy do konce školního roku. Školská
rada umožňuje občanům naší obce podílet se na správě školy.
Pro připomínky našich spoluobčanů
ke správě školy zřídila školská rada
schránku nápadů a připomínek,
která je umístěna na chodbě u šaten
školy.
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Zpravodajství z mateřské školy
Poslední příspěvek v našem zpravodaji
jsme začínali slovy – Ten vánoční čas ...a ani jsme se
nenadáli a máme tady březen.
Od Vánoc uběhlo hodně času a my jsme
ve školce nezaháleli.
Druhý týden v lednu se děti zúčastnily
tradičního lyžařského kurzu na Bílé. Počasí nám
vyšlo a jako vždy nás fascinovalo, jak rychle děti
zvládají požadavky instruktorů, získávají odvahu,
sebevědomí a jak brzy jsou ti zdatnější schopni
zvládnout nejen jízdu na „velkém“ vleku, ale hlavně
jízdu dolů z kopce. Bez strachu a bez slziček.
Konec ledna a začátek února byl
ve znamení příprav k velkému kroku každého
předškoláka – k Zápisu do první třídy. S dětmi jsme
formou hry opakovali vše, co je potřeba znát
před nástupem do školy a co nám ještě úplně nejde doženeme, vždyť na to máme ještě půl roku a to je v období
předškolního dítěte velmi dlouhá doba. A my máme ve školce
samé šikulky
.
Také jsme viděli dvě divadelní představení, zúčastnili
jsme se výtvarné soutěže pořádané SVČ v Rožnově, malovali
jsme, zpívali a hráli si, počítali, poslouchali pohádky, cvičili
v tělocvičně, vyráběli výrobky z keramiky – zkrátka užívali si
každého dne s kamarády.
Jen toho sněhu kdybychom si mohli více užít.
Velmi zajímavou akcí pro rodiče byla přednáška
známého psychologa Ph.Dr. Jana Svobody, která je vždy velmi
zajímavá a přínosná. Všichni se vždy dozvíme něco nového
a kdyby to bylo možné, diskutovali bychom s panem Svobodou
o výchově svých dětí až do rána.
A poslední únorový týden jsme s dětmi připravovali
každoroční KARNEVAL, který si vždy užíváme sami, bez
rodičů, vyzdobíme si školku, máme hostinu ( letos jsme si mimo
jiné připravili „Smoothie“ – koktejl z ovoce), diskotéku, soutěže
a výjimečně můžeme krátce narušit klid ve třídách školy
karnevalovým průvodem masek, které jako každý rok nezklamaly.
(Maminky a tatínkové děkujeme…)
Teď nás čeká jaro, březen - a kdo si myslí, že za kamna
vlezem – je na omylu.
Za prvé ve školce nemáme kamna a za druhé by se nám
tam s dětmi vůbec nelíbilo. Protože – a to je za třetí – máme toho
ještě hodně v plánu!
A o tom zase příště.
Jana Porubská

Rekonstrukce restaurace Tatra
Přijďte se k nám podívat, opravili jsme výčep a nově se u nás nekouří!
Měsíc a půl trvala kompletní rekonstrukce celého výčepu.
Znovuotevření proběhlo 20. 2. 2016 za velkého zájmu místních občanů.

Nabízíme převážně polední menu.
Vizí restaurace je zajistit stravování za přijatelnou cenu
a zároveň nabídnout příjemné posezení v nekuřácké
restauraci i mimo vydávání obědů.
Na webu www.tatravigantice.cz si můžete prohlédnout
jídelníček.

Přijímáme platební karty a stravenky.
K dispozici je připojení na wifi zdarma.
Na jaře připravujeme novou terasu s možností
venkovního posezení.
Eduard a Denisa Vohlídkovi
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Zprávy z farnosti – Dobré skutky
Nový rok zahájily děti ze scholy a jejich kamarádi
ze školy dobrým skutkem, a to zapojením do „Tříkrálové sbírky“.
S chutí obětovaly svůj volný čas pro pomoc druhým. Díky dětem
z Vigantic jsme vytvořili sedm skupinek koledníků, kteří svým
zpěvem potěšili srdce nejedné babičky…. . Je pro ně obrovskou
zkušeností setkávat se s novými lidmi a jejich přijetím či
nepřijetím. Děti si tak uvědomují, že v životě to vždy není tak, jak
si představují.
Vánoční atmosféra pominula a vystřídala ji tzv. doba

postní. Děti se seznamují s významem této doby. Každé období
má svůj půvab, smysl a děti jsou velice zvídavé, prahnou
po poznání a ukazují nám, že mají srdce na pravém místě.
Máme veliké štěstí a obrovskou radost, že takové děti
ve Viganticích máme. Vřelý dík patří i jejich rodičům, kteří je
v této činnosti podporují. Na závěr bychom chtěli pozvat i další
děti z Vigantic, které mají chuť strávit páteční podvečer s novými
kamarády.
Karla Macurová, Iva Vašková a Eva Vičanová

Porovnání výsledků tříkrálové sbírky 2014 - 2016
Horní Bečva
Prostřední Bečva
Dolní Bečva
Hutisko
Vigantice
Rožnov p. R.
Val. Bystřice
Velká Lhota
Zubří
Vidče
Střítež
Zašová

rok 2014
48 836 Kč
74 852 Kč
87 979 Kč
90 500 Kč
44 718 Kč
297 008 Kč
111 640 Kč
16 226 Kč
165 798 Kč
62 265 Kč
20 179 Kč
99 057 Kč
1 119 058 Kč

rok 2015
48 108 Kč
76 737 Kč
95 623 Kč
101 200 Kč
50 788 Kč
321 839 Kč
114 847 Kč
17 316 Kč
180 630 Kč
70 448 Kč
20 287 Kč
115 933 Kč
1 213 756 Kč

rok 2016
54 402 Kč
72 889 Kč
97 203 Kč
99 670 Kč
47 402 Kč
351 540 Kč
116 587 Kč
19 584 Kč
193 193 Kč
76 448 Kč
22 842 Kč
118 476 Kč
1 270 506 Kč

SDH Vigantice
Sbor dobrovolných hasičů Vigantice
pořádal 13. 12. 2015 od 14 hodin „Výroční
valnou hromadu“ v místní restauraci Tatra.
Starostka Romana Grigorescu všechny
srdečně přivítala, shrnula celý hasičský rok
a postupně se přečetly zprávy činností
soutěžních družstev - mladých hasičů,
dorostenek, žen a starých pánů, zpráva
výjezdové jednotky, pokladníka a revizní
komise. Schválil se plán hospodaření a plán činností na rok 2016
a následovala otevřená diskuse. Během diskuse proběhly zdravice
hostů sousedních sborů i spolků. Zvláštního přivítání se dostalo
nejstaršímu členu našeho sboru bratru Michalu Slovákovi (94 let).
Na závěr pozdravil výroční valnou hromadu starosta obce Zdenek
Porubský a náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Vsetín
bratr Pavel Solanský.
Ve stejný den, tedy 13. 12. 2015 se skupinka mladých
hasičů (starších žáků) – z leva Pavla Olšarová, Tereza Solanská,

Veronika Sklářová a Josef Petřek, která se vydala na závody
60 metrů s překážkami na Beskydsko-ostravské šedesátky.
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V kategorii děvčat se na startovní čáru postavilo 137 závodnic.
Všechny měly dva pokusy a samozřejmě se počítal ten rychlejší.
Nejlepšího výsledku dosáhla
Veronika Sklářová, která se
v takto obrovské konkurenci
umístila na nádherném
12. místě. Pavla Olšarová
obsadila 76. pozici a Tereza
Solanská
skončila
90.
V chlapecké
kategorii
bojovalo o nejlepší příčky
závodníků 146. Josef Petřek
se umístil v druhé polovině
startovního pole.

13. 2. 2016 se konal v místní tělocvičně hasičský
maškarní ples pro dospělé. Přípravy započaly už v pátek
v odpoledních hodinách, kdy se chystaly stoly, židle, bary

a samozřejmě i výzdoba, s kterou nám moc pomohli naši mladí
hasiči. Samotný ples začínal v sobotu ve 20 hodin. K tanci
a poslechu hrála skupina Gaspary. Občerstvit jste se
mohli v našem „EKO BARU“, kde obsluhovaly
popelnice na tříděný odpad. Pro návštěvníky bylo
připraveno pohoštění, guláš nebo živáňská s bramborem.
Z reje masek se samozřejmě vyhlašovala ta nejlepší
a nejoriginálnější. Po půlnoci se losovala šatnová tombola
a po jedné hodině noční hlavní tombola, která byla letos
opravdu bohatá.
Po tomto náročném a dlouhém večeru nás v neděli
14. 2. od 14 hodin čekal další maškarní bál, tentokrát
pro naše děti. Vstupné bylo dobrovolné a každé dítě
při vstupu dostalo poukaz na 50% slevu do Rožnovského
Pivovaru do dětských Pohádkových lázní. Program
dětského plesu řídilo několik šašků a kašpárků, kteří
zajišťovali pro dětičky zábavu, soutěže, rozdávali
sladkosti a výborné domácí perníčky. Na závěr se také
vyhlašovala nejkrásnější maska, letos vyhrála malá ovečka nebo
spíš beránek, viz obrázek. Všechny děti se vždy nejvíce těší
na spuštění výzdoby níž, otrhávání fáborků a sundávání
nafukovacích balónků. O tuto zábavu nebyli ochuzeni ani letos
a na úplný závěr se to teda pořádně rozjelo . Po tomto třídenním
maratónu nás čekal onen nepopulární a nekonečný úklid, počítání
a stěhování všeho na své místo, který se protáhl až do 20 hodiny
večerní. Všem „velkým i malým“ návštěvníkům maškarních plesů
děkujeme za účast a těšíme se na viděnou zase příští rok.
Sezóna
pomalu klepe na dveře
a proto v současné době
stále probíhá zimní
příprava mladých hasičů
a dorostenek
v místní
tělocvičně, kde se děti
a dorostenky
věnují
rozvíjení
pohybových
dovedností,
hasičské
všestrannosti a rychlosti.
Jsme si jisti, že vše
v letošním roce zužitkují
a povede se jim ještě
lépe než v tom loňském.
Veronika Křenková
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Aktuálně z činnosti Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
V měsíci lednu nás tradičně čekala jedna ze dvou
nejvýznamnějších společenských záležitostí, kterou myslivci
pořádají pro spoluobčany Vigantic, Hážovic, Tylovic a širokého
okolí. Myslivecký ples se uskutečnil 23 ledna v tělocvičně
a přilehlých prostorách Základní školy ve Viganticích, které jsme
tradičně vyzdobili po myslivecku. Připraveno bylo několik stánků
s občerstvením, tradiční myslivecká kuchyně, bohatá věcná
i myslivecká tombola a hudba, která se úspěšně starala o vypocení
kalorií a tanečníci je museli o přestávkách rychle doplňovat.
Vzhledem k účasti i tomu, že se končilo až nad ránem, jsme
přesvědčeni, že ples opět dopadl dobře a budeme se těšit opět
za rok. DĚKUJEME!!!
Před koncem loňského roku jsme v souvislosti s novým
Občanským zákoníkem řešili požadavky přejmenování organizace
na spolek. Schválili jsme nové Stanovy a spolu s ostatními
požadovanými dokumenty požádali o změnu zapsaných údajů
a názvu Mysliveckého sdružení na Myslivecký spolek Rysová
Vigantice z.s. Od krajského Rejstříkového soudu v Ostravě jsme
v měsíci únoru dostali vyrozumění, že jsme splnili všechny
zákonné podmínky a byli pod novým názvem zaregistrovaní.

Ve spolupráci s balistikem Ing. Kaliským jsme řešili
prodloužení povolení na provozování myslivecké střelnice. Bylo
potřeba přizpůsobit Provozní řád střelnice novým zákonným
úpravám a současným požadavkům. V souvislosti s vyřešenými
vlastnickými právy k pozemkům v areálu myslivecké chaty
připravujeme v letošním roce přemístění malorážkové střelnice
do oploceného prostoru myslivecké chaty. Hlavním důvodem je
při tom zvýšení bezpečnosti i splnění přísnějších podmínek
pro provoz střelnic. Od příslušného odboru Policie ve Vsetíně
jsme obdrželi kladné stanovisko k provozu střelnice. Pro veřejnost
budeme pořádat více střeleckých akcí. Jde nám zejména o děti
a mládež, aby si osvojily bezpečné zacházení a používání zbraní
pod dohledem zkušených držitelů zbrojního průkazu. Starší
generace měly možnost osvojit si bezpečné zacházení se zbraní
na základní vojenské službě. Dnes nefunguje ani branná příprava,
vojenská služba, Svazarm a základy se děti nemají běžně kde
naučit.
Myslivecký rok se nepřekrývá s rokem kalendářním. Začíná
prvního dubna a končí posledního března, kdy bilancujeme, v čem
jsme byli úspěšní a naopak, kde jsme vše nezvládli podle představ.
I nyní směřujeme své úsilí, abychom se zodpovědně postarali
o zvěř, zejména srnčí, v období zimního strádání. Zvládnutí
posledních měsíců zimy je z hlediska udržení dobré kondice
a zdravotního stavu velmi důležité. Srnám se vyvíjejí plody a už
v měsíci květnu kladou první srnčata. Srnci zase potřebují dostatek
živin při tvorbě paroží.

Na zimu jsme se připravili zodpovědně. Dostatek sena,
letniny, kaštanů, žaludů a jiných přírodních plodin jsme obohatili
otrubami a obilovinami. Aby zvěř, zejména srnčí byla v lepší
kondici a celkově se zvedla průměrná hmotnost. Z toho důvodu
jsme začali letos přikrmovat i minerály. Zároveň jsme nakoupili
léčivo a v šestém týdnu provedli odčervovací a ozdravnou akci.
Na první pohled se zdá, že letošní zima není až tak
tvrdá, jak ji známe z některých předchozích let. Pravdou ale je, že
časté střídání teplot, sněhu a deště je pro přírodu i zvěř stejně
nepříjemné jak pro člověka. V lese i na poli se sice dostane snáze
k přírodní potravě, ale je taky daleko větší předpoklad šíření
nemocí. Je všeobecně známo, že zvěř daleko lépe snáší teploty
pod bodem mrazu se sněhovou pokrývkou. S přikrmováním je
především důležité zajistit v honitbě dostatek klidu.
Již několik let pozorujeme značné změny v chování
srnčí zvěře. Z počátku jsme hledali příčiny v poklesu stavů v zimě
v roce 2013, vysečení srnčat při senosečích i při kolizích zvěře
s dopravními prostředky. Ukazuje se však, že jde o problém
širšího rozsahu. Především tlak na přírodu se za poslední roky
diametrálně změnil.

Ještě před čtyřmi – pěti léty se dalo vidět srnčí
v průběhu celého dne. Mělo své stávaniště, na pastvu vycházelo
pravidelně, skoro jako podle hodinek. U krmelce jsme je mohli
pozorovat, jak berou z korýtek, pak jen odskočily pár desítek
metrů a po zakrmení se v klidu vrátily zpět. Nedaleko krmelce se
dalo najít několik zálehů a spočítat, kolik kusů ke krmelci chodí.
Večer na pastvu vytáhli první dva – tři zajíci, po čtvrt hodině
přiskotačilo nějaké srnče následované starostlivou mámou. Až pak
u kraje lesa opatrně vytáhl i srnec. Z dobrého posedu se na dohled
dalo dalekohledem napočítat i padesát kusů.
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Nyní je situace taková, že se ze srnčí zvěře stává noční
zvěř, stejně jako divoká prasata, vysoká a i zajíc své lože opustí až
se setměním. Jen stopy ve sněhu, případně snímky z fotopasti nám
prozradí, kolik zvěře nám krmelec navštěvuje. Den přežije
v hustých smrkových sečích a na pastvu vychází až za tmy.
Ve dne ji potkáme jen vyjímečně. A co je toho příčinou? Na toto
téma probíhá mezi myslivci, lesníky i dalšími odborníky živá
diskuse. Těch příčin je hned několik a dají se zobecnit
i na podmínky naší honitby.
Především je to intenzívní tlak na přírodu z hlediska
volnočasových aktivit, ekonomické a podnikatelské zájmy. Jen
výčet sportovních a oddechových aktivit lidí na přírodu dává jasný
obraz, kde se vytratil klid. Terénní motorky denně lítají i v tom
nejnepřístupnějším terénu. Půl hodiny je rachot v jednom prostoru,
za půl hodiny jsou o kilometr dále. Na jednom místě, ještě k tomu
určeném, to nikoho nebaví, to není ten správný adrenalin. Pak jsou
tu čtyřkolky, cyklokrosaři, koňaři, pěší turistika, houbaři
a borůvkáři s auty za třemi zákazy vjezdu daleko v lese. Čekáme
často na černou i hodně po půlnoci a auta jezdí v každou noční
hodinu po lesních cestách. Houbaři jsou v lese ještě za tmy a taky
až do tmy. Vylezou z houštiny, když už čekáte, že může vytáhnout
jen zvěř. Často sebou mají psy, kteří nejsou přivázáni. Pejskaři
jsou vůbec taková problémová záležitost a na volno by se
v přírodě neměli vůbec pohybovat. V poslední Myslivosti píše
hajný s padesátiletou praxí, jak mu jeho kdysi nadřízený říkal:“Pes
má ve stopě pach vlka a to zvěř nejvíce stresuje. Nedopusť, aby ti
psi volně běhali v revíru“. Zkuste to někomu vysvětlit. Každý má
toho nejmírumilovnějšího psa, který poslouchá na slovo!
Dříve se všude intenzivně hospodařilo. I ve Viganticích
a okolí se kromě teplomilných rostlin pěstovalo všechno. Teď
jsme vděčni za 3 lány kukuřice a nějaký lán obilí. Vše ostatní se
dělá na seno, nebo pase a v horším případě pod dohledem
ochránců přírody zůstává stát, až to všechno vysemení ten nejhorší
plevel. Pasou se tu stáda krav, kozí a ovcí, někdy i několik měsíců
na jednom pozemku. Pokud se stane a odstraní se ohradníky, tak
se tomu prostoru zvěř obloukem vyhne. Kde se nepase, tam se až
3x sklízí tráva na senáž. Nejen že nestihneme prostor předem
projít a zvěř vyhnat jinde, ale často nám nikdo ani sečení
nenahlásí.

Obdobný tlak je i v lese. Můj soused mi jako
chalupářovi, který chce za sobotu a neděli všechno stihnout,
vždycky říkal:“ V neděli se nepracuje“ a po kostele vzal láhev
burčáku a přišel na besedy, aby mě od práce odradil. Nikde nebylo
slyšet motorovou pilu, ani cirkulárku. Teď se těží celý rok i déle
na jednom prostoru a kůrovec průběžně. Někdo to musí označit,
vykácet, stáhnout odvozit,
udělat pořádek a zasadit.
Do toho všichni, kteří si jdou do lesa zasportovat, nebo
odpočinout. A je po klidu!!!
Nezbývá nám, než na tyto věci upozorňovat a snažit se
alespoň o částečnou nápravu. Chceme se i touto cestou obracet
na naše spoluobčany a hlavně na děti ve škole a zájmových
kroužcích. Tam ještě vidíme perspektivu něco měnit ve prospěch
naší krásné přírody. A pro děti budeme na myslivecké chatě
pořádat daleko více akcí.
V měsíci březnu proběhne výroční členská schůze
mysliveckého spolku. Budeme hodnotit, co se podařilo výboru
pod vedením předsedy Jiřího Jurajdy a jaké úkoly nás čekají
v nastávajícím mysliveckém roce. Zároveň budeme hodnotit
myslivecké hospodaření se zvěří, péče o ni, naplnění plánu chovu
a lovu i starost o myslivecká zařízení včetně podílu každého člena.
Určitě velmi pozitivně budeme hodnotit spolupráci s Honebním
společenstvím a jejím starostou panem Josefem Mikundou.
Rovněž velmi dobrou spolupráci s vedením obce a jejím starostou
Zdeňkem Porubským a místostarostou Hankou Foltasovou
i vzájemnou spolupráci s hasiči, sportovci a podnikateli našeho
regionu. Podrobnější informace přineseme v příštím Zpravodaji.
Nezbývá nám než poděkovat všem občanům našich obcí
za podporu a přízeň, kterou myslivcům projevují. V našich
podmínkách je to bezprostřednější především tím, že se navzájem
většina zná. Budeme usilovat o ještě větší přitažlivost akcí
pořádaných pro veřejnost a především o tu nejmladší generaci.
Chceme dávat co nejvíce informací o naší práci veřejnosti
i prostřednictvím Zpravodaje Vigantic. Zároveň budeme rádi,
když nám zachováte přízeň a podporu v ochraně naší krásné
přírody a zvěře.
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
místopředseda František Vaněk

Včelaři v naší obci
„Nejhorší je leden, únor je krátký a v březnu
začíná jaro“. Tímto způsobem vnímá spousta
lidí nadcházející období jara. Pro včelaře je tato
část roku obdobím intenzivních příprav
na včelařskou sezonu. Připravují nové rámky,
natírají nástavky a plánují rozšiřování včelstev.
V tomto období včelař poprvé otevírá úly
a kontroluje celkové vyzimování a zdravotní
stav včelstev. Zjišťuje také stávající zásoby v úlu, přítomnost
matky a její začínající kladení.
Březen včelám přináší první pylové zásoby nezbytné
pro krmení larev nově narozených dělnic.Včelí matka v dobře
vyzimovaném včelstvu začíná více klást a včelstvo jde do rozvoje.
V tomto období dokáží výraznější výkyvy počasí udělat
v nastartovaném včelstvu pohromu. Přáním včelařů je tedy jarní
počasí bez větších teplotních zvratů Snad včelám příroda dopřeje.
Letošní období zimního klidu bylo ve znamení akcí
pořádaných místními včelaři. Kromě setkání výboru je v prvních
dnech měsíce března plánována přednáška pro veřejnost s názvem
„Včelí produkty očima lékaře“ (po uzávěrce zpravodaje), od níž
očekáváme zajímavé informace o způsobu a využití včelích
produktů v lidovém léčitelství. Přednášku povede MUDr. Jana
Hajdušková, lékařka a zároveň aktivní včelařka.
Letos poprvé se místní včelaři rozhodli porovnat kvalitu
svých medů a navzájem anonymně vybrali ten nejlepší.
V prostorách nově zrekonstruované restaurace Tatra byl

vyhodnocen ze třinácti vzorků loňského, převážně lesního medu.
Posuzovala se především jeho chuť, barva, vůně a viskozita.
Výsledek byl překvapující! Rozdíl v kvalitě od prvního
po poslední vzorek byl minimální. Dá se tedy říci, že nebyl
hodnocen špatný vzorek medu a také to, že místní včelaři dnes
nabízejí požadovanou kvalitu. Jako nejlepší byly vybrány vzorky
těchto včelařů: 1. místo: Petr Juříček, 2.místo: Jarek Němec,
3. místo: Pavel Kovařík.
Brzký nástup jara včetně nových čerstvých sil přejí
místní včelaři.
Za ZO-ČSV Radek Tydlačka, foto Vítězslav Vrána
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FK Modrá Hvězda Vigantice
Přelom každého roku a první měsíce
v následném roku ve fotbalovém oddílu jsou
spjaty s označením OKURKOVA SEZONA.
Mistrovská utkání se nehrají a ani fanoušci
nejsou moc aktivní. Ale jednotlivá mužstva
nezahálí, připravují se v terénech okolních lesů,
tělocvičen a někdy i umělých trávníků. Nejinak je to i u nás, vždyť první mistrovské utkání krajského
přeboru hrají naši muži 3. dubna na venkovním hřišti
v Napajedlích.
Ale vraťme se ke konci roku 2015, kdy se u nás
na škvárovém hřišti odehrálo poslední fotbalové utkání v tomto
roce. Zvané Silvestrovské bago, letošní účast byla velmi pěkná
s konečným výsledkem 7:7. Hrálo se s rozdělení staří, mladí.
V průběhu února začala hrubá fyzická příprava na jarní utkání
společně muži-dorost, která vyvrcholila 3 denním společným
soustředěním v Havířově.
Naše mládežnická mužstva se zúčastňují různých
halových turnajů (ml. žáci, st. přípravka, ml. přípravka).
Největšího úspěchu docílili naši ml. žáci, kteří vybojovali
v dlouhodobé (leden, únor) okresní soutěži-zvané "Zimní liga"
konečné krásné 3 místo. Celého turnaje se zúčastnilo 18 oddílů
z celého okresu. Nejlepším brankařem celé ligy se stal náš
talentovaný brankař Martin Sklář, blahopřejeme.
Oddíl kopané se aktivně zapojuje i do kulturního vyžití
v naši obci Vigantice, a to pořádáním tradičního plesu sportovců,

který navštěvují lidé z naši obce a blízkého okolí. Tím se oddíl
stará o propagaci svého dobrého jména nejen na poli sportovním.
Je třeba popřát všem lidem, funkcionářům, hráčům, kteří
se aktivně podílejí na chodu fotbalového oddílu mnoho úspěchů
v jarních mistrovských utkáních. A v neposlední řadě našim
fandům hodně krásných vítězných okamžiků strávených na našem
hřišti ve fotbalových Viganticích.
Sekretář fotbalového oddílu Petr Bělunek

Sportovní ples

Silvestrovské BAGO

Mužstvo ml.žáků - 3. místo v ZIMNÍ LIZE 2016
ZPRAVODAJ VIGANTIC vydává obec Vigantice, IČ 00304441, Vigantice 203
Evidence Ministerstva kultury MK ČR E 17168
(neprošlo jazykovou úpravou)
Tiskne Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí
Příspěvky posílejte na e‐mail: mistostarosta@vigantice.cz
Tel.: 571 655 142,
Mobil: 734 278 891

- 12 -

