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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení Vigančani, vážení čtenáři.
Dovolte mi, abych Vás po třech měsících
opětovně pozdravil a sdělil Vám pár, doufám užitečných,
informací.
Nejdříve bych však chtěl samozřejmě všem
dětem a studujícím popřát krásné vysvědčení, nejlépe se
samými jedničkami.
Stejně jako v minulém čísle našeho zpravodaje,
bych se nejdříve zmínil o našem odpadovém
hospodářství.
V minulém vydání našeho zpravodaje jsem Vás
za třídění odpadu chválil. Tentokrát však musím být
trochu zdrženlivý. Je pravdou, že do současné doby jsme
vytřídili 18,09 t plastů, skla a papíru, což je o tunu míň
než za celý rok 2014. Na druhé straně se nám ale nedaří
snižovat množství směsného komunálního odpadu. Tento
trend si dost dobře neumím vysvětlit. Když jsem v pátek 17. 6. 2016 obcházel naši obec, a do některých popelnic jsem nakouknul,
zjistil jsem, že se v těchto nachází spousta bioodpadu (např. tráva) a taktéž spousta odpadů, které by šly vytřídit. Před příštím svozem
bych chtěl namátkou vybrat pět popelnic, abych si mohl jejich obsah prohlédnout a zjistil, kde děláme chybu. Nechci Vás touto
problematikou obtěžovat, ale v odpadovém hospodářství máme velké rezervy a samozřejmě Vám musím připomenout částku 300,Kč, kterou platíme za odpad. Je to částka, která patří mezi nejnižší v České republice a tuto bychom nemuseli zvyšovat, kdybychom
se opravdu zaměřili na řádné třídění. Využívejte, prosím, naších měsíčních svozů tříděného odpadu a taktéž našeho dvora, který je
Vám plně k dispozici. Do tohoto dvora můžete odkládat všechno, co nepatří do popelnice, samozřejmě i zmiňovaný bioodpad.
Určitě jste si všimli, že došlo k dobudování sběrných míst. V místech, kde odevzdáváte tříděný odpad jsme vyměnili
některé kontejnery. Zvony jsme částečně nahradili plastovými kontejnery na odpad 1 100 l s plochým víkem, které jsou pohodlnější
na vhoz.
Určitě jste si všimli, že sběrné místo vzniklo za naším hřbitovem.

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Bohužel se nám zatím moc nedaří získávat dotace. V minulém čísle zpravodaje jsem avizoval podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Vloni nám žádost vyšla, a proto jsme mohli za pomocí dotace z MMR rekonstruovat strop v naší
tělocvičně. Na obklady nám však dotace přidělena nebyla. Taktéž nám nebyla přidělena dotace na víceúčelové hřiště u ZŠ, kterou
jsem podával u Nadace ČEZ.
Vzhledem k tomu, že na tyto akce máme materiály přichystány, tak budeme žádosti podávat opakovaně.

Budova Obecního úřadu
Práce na půdní vestavbě budovy Obecního úřadu finišují. Po vymalování chodby, položení podlahových krytin a doplnění
kuchyňské linky bude provedena kolaudace vestavby, a poté již nebude nic bránit našim hasičům, aby nám uvolnili místo v I. NP,
kde bychom mohli začít práce na rekonstrukci naší knihovny.

SDH
Přece jen se nám podařily získat nějaké peníze. Z programu MV – GŘ HZS „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na rok 2016
se nám podařilo získat fin. částku ve výši 450.000 ,- Kč na nákup dopravního vozidla. K této částce by mohla přibýt ještě finanční
částka ve výši 300.000 ,- Kč od Zlínského kraje, o kterou jsme taktéž požádali. Nové 8mi dopravní vozidlo by sloužilo našim
hasičům.

FK Vigantice a SDH Vigantice
Bohužel jsme však neměli štěstí při podání žádosti o dotaci u vyhlášeného titulu: „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. V prvním kole jsme neuspěli. Opětovně však budeme žádat o případně vyhlášených opakovaných
dotačních titulů, jelikož projektovou dokumentaci máme přichystánu.

Místa tak vypadají úhledněji a samozřejmě se na místech lépe
manipuluje s kontejnery.

Rekonstrukce – zkapacitnění vodovodního
řádu Vigantice, Přeložka vodovodního
řádu Vigantice

ZŠ - UPOZORNĚNÍ

V posledních letech docházelo v místních zdrojích,
doposud využívaných občany obce, ke stálému poklesu jejich
vydatnosti a v důsledku mimořádně nízkých dešťových srážek
v loňském roce je stav podzemní vody v těchto zdrojích kritický,
a tudíž nelze s jejich využitím, vzhledem k jejich nestabilitě, dále
počítat. Tato ztráta je nahraditelná pouze pitnou vodou
z centrálního zdroje společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s. a v té souvislosti bylo třeba přistoupit k rekonstrukci zkapacitnění vodovodního řadu, který jako jediný zásobuje celou
obec Vigantice. Naše obec musela již několikrát řešit stížnosti
občanů na nízký tlak ve vodovodní síti, občasný zákal a občasné
výpadky v zásobování pitnou vodou. Taktéž životnost stávajícího
a kapacitně nevyhovujícího potrubí je již za hranicí, a proto
investice do rekonstrukce - zkapacitnění vodovodního řadu v naší
obci přispěje k dostatečnému, stabilnějšímu a bezpečnějšímu
zásobování pitnou vodou. V současnosti začínají v obci dvě akce,
které se týkají uvedené rekonstrukce vodovodního řádu.
„Rekonstrukce – zkapacitnění vodovodu Vigantice“ a dále
„Přeložka vodovodního řádu Vigantice“. Postupně bude tedy
v naší akci docházet k výměně současného vodovodního řádu,
na což bude navazovat rekonstrukce napojení Vašich přípojek
na vodovodní řád. Tato stavba, jejíž investorem je společnost
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01
Vsetín, tel. 571 484 041, bude trval několik měsíců, a proto Vás
prosím o schovívavost a pochopení. V naší obci budou postupně
probíhat částečné uzavírky, o kterých však budete včas
informováni. V případě jakýchkoliv problému mně neváhejte
kontaktovat na tel. Číslo 725 121 180.

Most
Jak již jsme v minulosti informovali, chtěli bychom
rekonstruovat most ev. č. M6 (k Děckým). Finišuje příprava
projektové dokumentace. U mostu ev. č. M5 (u Kedroňů), který
byl rekonstruován v minulých letech, bylo prodlouženo zábradlí,
abychom zamezili případnému sjetí sjíždějících vozidel do potoka
Hážovka, jelikož v zimních měsících byla sjízdnost komunikace
před mostem velice nebezpečná.

Sběrná místa

Každý z nových prvňáčků naší Základní školy získá
od Obce Vigantice fin. částku ve výši 2.000,- Kč na nákup
školních potřeb a samozřejmě se může stejně jako všichni žáci
školy těšit na bezplatný kroužek anglického jazyka.

Krásné a čisté Vigantice
Dne 16. 4. 2016 jsme s některými z Vás uklízeli
Vigantice. Vám všem, kteří jste byli uklízet moc děkuji. Já osobně
jsem si prošel koryto našeho potoka Hážovka. Nestačil jsem se
divit, co všechno jsme v Hážovce našli. Prosím Vás, využívejte
k odkládání odpadu Vaše popelnice a servis obce. Pokud
nachystáte v termínu svozu cokoliv, co již dosloužilo, náš
pracovník to odveze na sběrné místo za Obecní úřad a my si
s tím již poradíme.

Koupaliště
Začátkem prázdnin bude otevřeno naše hezké
koupaliště. V letošním roce došlo k rekonstrukci dámských
sociálních zařízení. Dále přibylo dětské hřiště u brouzdaliště.
Všechny Vás srdečně zvu.

Bezpečnost v obci
V současné době se dále zpracovává passport
dopravního značení v obci. Po vytvoření passportu a vyřízení
povolení na instalaci dopravního značení, by měly být v celých
Viganticích doplněny dopravní značky, které upřesňují přednost
v křižovatkách a dále bude na spousta místech ve Viganticích
doplněna dopravní značka „Zóna 40 km/h“.
Závěrem bych ještě chtěl upozornit na Vaše volně
pobíhající mazlíčky. Musím připomenout platnost naši vyhlášky
a volném pohybu psů po veřejných prostranstvích. Tato
problematika jde řešit přivoláním Městské policie Rožnov
pod Radhoštěm a odchytem volně pobíhajících psů. Následně je
pes umístěn do útulku v Rožnově pod Radhoštěm. Tato služba je
však zpoplatněna a nakonec fakturována majiteli psa.
Přeji Vám všem, krásné prožití letních prázdnin
a dovolených, na které se určitě chystáte. Děkuji.
Zdenek Porubský
starosta

Došlo ke zpevnění všech ploch na sběrných místech.

Ze života obce
Z matriky
Ke dni 25. února 2016 je v naší obci
hlášeno k trvalému pobytu 1 060 občanů.
Z toho mužů je 518 a žen 542.
Vítání občánků proběhlo
v obci v neděli 19. června 2016
Přivítali jsme tyto děti:

Dobrovolný Vojtěch, nar. 10.5.2015
Dvořák Michal, nar. 9. 8. 2015
Ježová Simona, nar. 29. 9. 2015
Kubišová Klaudie, nar. 16. 11. 2015
Baronová Melissa, nar. 30. 11. 2015
Kašný Filip, nar. 9. 12. 2015
Švrčková Tami, nar. 13. 1. 2016
Mičulková Věra, nar. 14. 1. 2016
Látal Jan, nar. 22. 4. 2016
Matušíková Natálie, nar. 22. 5. 2016

Jubilanti v obci červenec - září
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
Hlasová Eva
Červenec 80.let Foltasová, Štreitová
Štreitová Anna
Červenec 85.let Foltasová, Sklářová
Koláčková Anna
Srpen 75.let
Foltasová, Kedroňová
Kedroňová Ilona
Srpen 70.let
Porubský Z.,Štreitová
Děcká Anastazie
Srpen 70.let
Foltasová, Hlaváčková
Traburová Milenka Srpen 90.let
Porubský Z., Foltasová
Slováková Božena
Září 70.let
Porubský Z., Kedroňová

Úmrtí v obci v roce 2016
Macháčková Květoslava
Macháčková Marie
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých.
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Sběr velkoobjemového odpadu

Biologicky rozložitelný odpad

V sobotu 16. července 2016 od 9:00 do 15:00
se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu.

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.
Znění celé vyhlášky na www.vigantice.cz.

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 16. července 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.

Internetové stránky obce Vigantice
V květnu jste si mohli všimnout úpravy grafiky internetových stránek obce Vigantice. Na těchto stránkách najdete
informace a aktuality o dění v obci i v okolí. Hledejte na www.vigantice.cz.

Ukliďme ČESKO 16. 4. 2016 – sobota 9:00 – 15:00
V sobotu 16. dubna se sešlo 30 dobrovolníků ve dvoře
OÚ Vigantice. Obec se přihlásila k celorepublikové akci
UKLIĎME ČESKO poprvé. Starosta Zdenek Porubský všechny
přivítal a navrhl možné lokality v obci, které jsme se rozhodli
projít a uklidit. Rozdělili jsme se do 6 skupinek, vyzvedli si
rukavice, pytle na sběr odpadu a případně nářadí k úklidu.
Vytypována byla tato místa: břehy potoka Hážovky, chodníky
a příkopy podél silnice, Výletiště, cesta na Sůš a Dolní Bečvu,
cesta od Vezníku na Posklu, chodník pod Hájenkou.
V odpadových pytlech se hromadily plastové láhve, skleněné
střepy a láhve, starý textil, různé kabely, roury, kovový šrot,
pneumatiky. Svezeno bylo zhruba 200 kg odpadu. Na závěr
zdařilé úklidové akce jsme si opekli špekáčky a společně probírali
nálezy při úklidu a místa černých skládek. Velké poděkování
všem, kdo se prvního ročníku úklidové akce zúčastnili, obětovali
svůj čas i energii. Přálo nám i krásné slunečné počasí, které lákalo
spíše k odpočinku, než úklidu.
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace
Zpravodajství o naší základní škole
Dobrý den vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám poskytnout několik
základních informací k organizaci naší školy
v nadcházejícím školním roce 2016/2017.
Naše
škola
bude
i nadále
organizována jako dvojtřídka se spojenými
ročníky. V první třídě budou spojeny
1. + 3. ročník (8+6 = 14), vyučovat bude paní učitelka Mgr. Alena
Kadeřábková, ve druhé třídě budou spojeny 2. + 4. ročník
(5+4 = 9), vyučovat bude Mgr. Jaroslav Hrbáček. Škola bude mít
celkem 23 žáků, tak jako v tomto školním roce. K zápisu se
dostavilo 10 dětí, dva žádali o odklad školní docházky, takže
zapsaných dětí do 1. ročníku máme 8. Ve školní družině bude
i nadále paní vychovatelka Daniela Vachunová, která to s dětmi
umí a děti ji na oplátku mají rády a respektují ji.
Snažíme se pro děti vytvořit školu rodinného typu, kde
se děti cítí dobře a chodí do ní rády. Vytváříme prostředí, kde jsou
propojeny činnosti žáků základní školy s dětmi mateřské školy
při pořádání různých společenských akcích, jako bylo např.
pasování předškoláků na školáky s rozloučením žáků 4. ročníku,
kteří z naší školy odcházejí. Myslím si, že to byla vydařená akce,

která přispěla malou troškou k vzájemné spolupráci školy
a rodičů.
Na škole budou organizovány kroužky jako doposud,
tzn.: Pohybové hry, Výtvarný kroužek, Modelářský kroužek,
Hudební kroužek, Turistický kroužek, Anglický kroužek
(doufáme, že i nadále bude bezplatný a financovaný obcí, jako
doposud), Keramický kroužek, a také zde probíhá výuka
náboženství.
Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
školy bych chtěl poděkovat za odvedenou záslužnou práci a popřát
jim, ať si během dovolené odpočinou a zregenerují své síly. Také
bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu, zvláště panu starostovi,
za dobrou spolupráci. Věřím, že v nastoupeném trendu budeme
pokračovat i do budoucna.
V době nastávajících prázdnin bych chtěl dětem popřát,
aby si je užily, nevystavovaly se žádnému zbytečnému riziku,
abychom se na začátku září sešli všichni v plné síle a odhodlání
a s vervou se pustili do nastávajícího nového školního roku.
Dovolte mi, abych i Vám všem popřál příjemnou
dovolenou a léta si užili podle svého přání.
Mgr. Jaroslav Hrbáček - ředitel školy

Ze života Základní školy
Měsíc březen jsme ve škole zahájili odesláním obrázků
do Výtvarné soutěže SVČ na téma „MOTÝLI.“ V soutěžním
duchu jsme pokračovali v pravidelném kole sběru plastů a papíru
a nechyběla
také
ukázka
šikovných
stavitelských ručiček
dětí
na DOMINO
MÁNII pořádané ve
školní jídelně. Akce se
zúčastnilo celkem 11
dětí ZŠ, kterým se
podařilo
postavit
nejrůznější
tvary,
obrazce
nápisy
a stavby z dřívek, lego
stavebnic a klasických
domino kostek. Mimo
jiné byly také v měsíci březnu pro školu za peníze z nasbíraného
odpadu zakoupeny nové žíněnky v celkové hodnotě 6000 Kč,
které si děti z MŠ i ZŠ hned oblíbily. Soutěžní duch března
zakončila
Velikonoční
soutěž
„Jen
počkej
Zajíci“
o nejoriginálnějšího zajíčka. Z každé třídy byl vybrán nejlepší
kousek a z Mateřské školy byly odměněny všechny děti, které se
do soutěže zapojily.
Na Aprílový pátek děti rozbalily nově zakoupené hry
do školní družiny. Duben byl však především měsícem sportu.
V těocvičně školy měly děti možnost seznámit se s Tenisem
a vyzkoušet si tréninkovou hodinu pro začátečníky. Tato lekce se
konala pro předškoláky a žáky 1. a 2. třídy. Na konci měsíce jeli
školáci vybojovat medaile na Memoriál Cyrila Macha do ZŠ
Hutisko-Solanec. Domů děti z naší školy neodjížděly s prázdnou
a přivezly si hned 6 medailí o které se zasloužili: Domča Nuc
z 1. třídy, Šimon Pavlica ze 4. třídy a Kuba Vala ze 4. třídy.
V květnu akcí přibylo a hned na začátku měsíce
proběhla ve školní jídelně besídka ke Dni Matek, na niž nechyběly
básničky, písničky, přáníčka a dokonce také divadlo, které děti
pilně trénovali. Také v květnu nechyběla výtvarná soutěž. Děti
měly libovolnou formou a technikou vytvořit díla na téma „Jaro
ve Viganticích.“ Soutěžně jsme měsíc také ukončili a to tradičním
sběrem plastů a papíru, ovšem posledním, jehož výsledky se

započetly do soutěže. Materiálu se nasbíralo tolik, že ho pomalu
nebylo kam dávat a tak byla soutěž napínavá až do úplného konce.
Červen, ač je měsícem písemek a zkoušení, byl plný
soutěží a her od začátku až do konce. Den Dětí jsme oslavili 6. 6.
hned několika způsoby. Z rána jsme začali sférickým kinem
a projekcí dvou zajímavých filmů, poté na děti čekalo na školní
zahradě Hasičské auto spolu s pány hasiči z Rožnova
pod Radhoštěm, po obědě následovalo vyhlášení výsledků soutěže
ve sběru s panem starostou a celý den jsme zakončili stezkou
plnou pohádek a animovaných filmů,
která vedla od výletiště k mylsivecké
chatě. 10. 6. jsme s dětmi na školním
výletě
navštívili hrad Helfštýn
a muzeum
J. A. Komenského
v Přerově, kde jsme si mimo jiné
vyzkoušeli jak probíhalo vyučování
v dřevěných lavicích. Na výletišti jsme
se ve čtvrtek 16. 6. už tak trochu
rozloučili se školou, ale hlavně se
čtvrťáčky, kteří byli pasováni na velké
školáky a jako vzpomínku na své
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začátky dostali od pana ředitele
knížky.
Celým
programem
prováděl
klaun
PEPÍNO
PRCEK, který měl připraveno
plno soutěží a her Teď nás ještě
čekají poslední lekce plavání,
Rožnovská Olympiáda a den
plný angličtiny na školním hřišti.
Něž se však rozutečem
vstříc novým prázdninovým
dobrodružstvím, dostaneme to,
na co čeká nejeden školák. Tak
nám držte palce, ať máme to
vysvědčení
plné
velikých
jedniček.
Daniela Vachunová

Zpravodaj o mateřské škole
Zbývá jen pár dní do prázdnin, kdy si děti budou užívat
volna, výletů, letních dní a dovolené s rodiči, předškoláci
s těšením na školu, čeká je tolik nového… ale nepředbíhejme,
ještě jsme ve školce… 
Jak jsme se měli v jarním čase? Zimu jsme vynesli,
vyzdobenů Mařenu po potoce pustili… dlouho se držela, chodili
jsme se dívat. Až po větší vodě odplula…
Velikonoce pak byly za krátký čas, vždy připomínáme
tradice Valašska, jalovec pro zdraví vyšlehaného děcka… 
A vajíčko za to, červené pro toho jednoho ogara… Tak to bylo a je
hezké se k tomu zpět vrátit… Třeba těm našim dětem ve školce
z našeho povídání, čtení a rozhovorů něco v dušičce zůstane.
17. března jsme přijímali v naší mateřské škole Žádosti
o přijetí dítěte, za odchozí předškoláky nové děti.
V letošním školním roce odejde z mateřské školy 10 dětí,
4 děti do Základní školy Vigantice, ostatní jinde…
Napadá mě vyřčený pocit pana PhDr. Jana Svobody, když
vešel do školní třídy ZŠ - Tady je to, co má být… málo
dětí, individuální přístup, rodinná pohoda… když jsem
ve velké škole, anonymita… Vaše děti budou mít dobrý
start pro vztahy, respektu k druhému, soudržnosti
a kamarádství…
V dalším školním roce bude ve ve školce 27
dětí, budeme se snažit, aby se jim u nás líbilo, abychom
jim zpříjemnili dětství a čas odloučení od rodičů.
Nebudeme na to samy, každý si v kolektivu najde
kamarády, kteří ho budou provázet po celou dobu
školkovských let… 
Jako každý rok, i letos získávaly starší děti
plavecké
dovednosti
na
bazéně
v Rožnově
pod Radhoštěm, dostaly jsme pochvalu paní
instruktorky, že máme velmi šikovné děti, že je to
„parta“, která drží hodně pospolu a navzájem se
podporují, pomáhají si… Jsme za to rády 
Nezapomínáme ani na malé děti, několikrát
k nám přijelo divadélko s pohádkou. S předškoláčky
jsme si za pohádkou i zajeli, T-KLUB nabízí
představení v kině v Rožnově pod Radhoštěm, vždy je
velmi hezké a děti mají prožitek – společná cesta
autobusem, procházka v jiném prostředí a opravdové
divadlo.
V květnu jsme s dětmi přichystali besídku
pro maminky k svátku, letos i část hudební pohádky
Tři bratři… moc se dětem povedla a nejen maminkám
snad udělala radost a zpříjemnila odpoledne ve školce.
A Den dětí? Dopoledne přijelo do školy
sférické kino, pro všechny to byl nový zážitek. Pak
nám požární složka z Rožnova pod Radhoštěm
ukázala, co vše potřebují, když vyjíždějí na pomoc. Všechno si
děti mohly osahat, zkusit, zeptat se, na chvilku si v kabině auta
zahrát na požárníky… 
Nesmím zapomenout na naše vítězství v soutěži
ve sběru, kterou vyhlásila obec Vigantice. Díky rodičům, kteří
soutěž vzali zodpovědně, jsme my ve školce vyhráli!  Odměna
stála za to, vybrali jsme výlet na Bílou do dětského letního parku
a stali jsme se skřítky z pohádky Ať žijí duchové… Rodiče,
děkujeme!
Pomalu se blíží konec školního roku a s ním spojené
tradiční akce, kterými se loučíme s dětmi, než nám odejdou
do školy… Letos jsme uspořádali Rozloučení s předškoláky
na kulatém hřišti s programem Pepino Prcka. Byla radost sledovat
děti, jak si to užívají, do hry byli zapojeni i rodiče. Předškoláci
byli pasováni a neobešlo se to bez slziček… a nejen dětí…
Odpoledne se moc povedlo, děti i rodiče si užili společných chvil
a her, opékání špekáčků a pohody letního dne.

Ještě nás čeká spaní ve školce s odpoledním výletem
na Rožnovskou rozhlednu, večer si pak uděláme nějakou dobrou
večeři a budeme se těšit, co se bude v noci ve školce dít… vždyť
taková noc je jen jednou a pro předškoláky… 
V červnu toho děti zažívají hodně. Ti velcí dorostli
do věku, kdy už leccos dokáží a mohou to ukázat. Jako 23. 6.
na Olympiádě pro mateřské školy v Rožnově pod Radhoštěm,
snad se umístíme! 
Tak, a to je pro letošní školní rok všechno… Zbývá jen
popřát všem krásné prázdniny, hodně společných chvil s těmi
nejbližšími, hezké zážitky a předškoláčkům úspěšné vykročení
do školy…ať se jim daří nejen ve škole, ale i v životě…
Za kolektiv mateřské školy Dana Barošová

-5-

V keramické dílně se nikdo nenudí
V roce 2013 byla zakoupena keramická pec ROHDE
ECOTOP 60, od této doby se v keramické dílně vystřídaly šikovné
ruce nejen žáků Základní a Mateřské školy, ale
také dospělých, kteří se učí pracovat s hlínou,
engobou, šlikrem a glazurami. Vyrobeno bylo
mnoho krásných váz, zápichů, obalů
na květináče, figurky, doplňky do zahrad,
misky, dekorace do bytů a dalších výrobků.
V letošním školním roce navštěvovalo kroužek
keramiky 13 dětí z Mateřské školy, 14 žáků
Základní školy a v průměru 9 dospělých.
Katka Cábová, je zkušená vedoucí keramiky
a věnuje se nejen dětem, ale také dospělým.
Její nápady a fantazie neznají hranice, stačí jí
naznačit co, by se mělo vyrábět a ona hned
zapojí celou skupinu a výrobky, které vznikají,
jsou potěšením pro celou rodinu. Dospělí se
schází jednou za 14
dní
ve čtvrtek
od 16:00
do 18:00
hodin.
Kroužek
keramiky pro dospělé
je
složen
z více
věkových kategorií.
V průběhu roku se
sejdou jak pokročilí,
stálí účastníci - nebo
spíše účastnice kurzu,
tak začátečníci, kteří

si přijdou práci s hlínou jen tak vyzkoušet a pokud je tato práce
zaujme, vrací se znovu. Nálada při činnostech v keramické dílně je
uvolněná, domů se vrací odpočatí
a plni energie. Při práci je čas
probrat různá témata, která jsou
aktuální, zasmát se a jen tak se
uvolnit v tomto uspěchaném světě.
Od
29.
září
2016
pokračuje keramika pro dospělé.
Kdo má zájem o tvoření, nebo by
chtěl jen tak zkusit něco si vyrobit
je vítán. Přihlásit se můžete na tel.
čísle 721 960 990.

Zpravodajství kulturní komise
Krásné jaro nám přineslo hned pět vydařených akcí.
Začali jsme již tradiční Velikonoční výstavou, pak Vigantice
navštívil ochotnický soubor z Velkých Karlovic se svou hrou
“Starostou za zásluhy”, která měla velký úspěch. Představení bylo
vyprodáno do posledního místečka a zasloužilo si ovace ve stoje.
V sobotu 30. dubna vyjel autobus plný milovníků květin do Věžek
u Kroměříže na nově instalovanou výstavu s pohádkovou
tématikou, na kterou navazovala prohlídka zámeckého parku.

Výtvarné soutěže “Jaro ve Viganticích” se letos
zúčastnilo méně dětí než v předchozích letech, ale obrázky byly
pěkné a všechny děti dostaly dárečky. Kulturní komise udělila
zvláštní cenu Karolínce Adámkové (MŠ) za výkres „Školka
na vycházce“. Vítězové jednotlivých kategorií byli: Jonáš Šťastný
(MŠ), který nakreslil traktor, Eliška Šťastná (2. třída) s obrázkem
„Orlíček královský na louce ve Viganticích“, Jakub Baroš

(3.třída) s obrázkem „Velikonoce“, Alice Hoferková (5.třída)
za „Pampelišky“ a Pavla Olšarová (8. třída) s obrázkem „Jaro
na dvoře“. Vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo v rámci
Smaženice na Svatého ducha. Kdo přišel na výletiště, určitě
nelitoval, smaženice byla moc dobrá a nálada taky.

V létě nás čeká soutěž Rozkvetlá obec Vigantice.
Při procházkách naší obcí vidíme krásné domy s truhlíky,
s květinovými zákoutími a různými květinovými dekoracemi.
Třeba Vám nepřijdou právě ty vaše kytičky výjimečné, ale
přihlaste se, komise bude v červenci po domluvě obcházet
přihlášené účastníky a může to být zrovna ta vaše zahrádka, která
vyhraje. Hodnotit se bude celkový vzhled květinové výzdoby
a sladění květinové výzdoby s domem. Přihlášky si můžete
vyzvedávat v místních obchodech a na OÚ Vigantice
a odevzdávat do 17. července 2016.
Krásné léto za kulturní komisi přeje Dita Votrubová
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Pozvánka na turnaj ve vybíjené
VÝLETIŠTĚ VIGANTICE

Výstava bonsají v prostorách
Zahrady Galerie valašských
Umělců v Novém Hrozenkově
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3. ročník Vigantického běhu

V sobotu 11. června 2016 se v rámci Valašské běžecké
tour 2065 uskutečnil 3. ročník Vigantického běhu v příjemném
prostředí penzionu U Boženky. Organizační tým nenechal nic
náhodě a připravil zázemí běžeckých závodů na vysoké úrovni.
Počasí bylo ideální, drobné malé přeháňky nenarušily průběh
závodu. Ředitelem závodu je David Fojtášek, hlavní rozhodčí
Petr Kotyza za zpracování výsledků zodpovídal Martin Suss.
Závod byl organizován ve 14 kategoriích a zúčastnilo se 79
závodníků ze všech koutů České republiky, blízkého okolí, ale
také ze Slovenska. Pořadatelé zajistili za velké podpory
majitelů penzionu U Boženky příjemné zázemí pro běžce
i diváky a také ceny pro vítěze dle vyhlášených kategorií.
Nejvíce diváků přišlo na závod dětí a žáků. Všichni
povzbuzovali mladé běžce, kteří se snažili doběhnout do cíle co
nejrychleji. Soutěžilo se v kategoriích od 3. let až po dospělé.
Nechyběli ani závodníci z řad domácích. Na stupních vítězů se
objevili v dětských kategoriích: Michal Smrček (3. místo),
Tomáš Macura (2. místo), Martin Děcký (2. místo), Štěpán
Jahoda (3. místo). V hlavním závodě na 10 km se v kategorii
žen umístila na 3. místě Petrovičová Dana. V dětských

kategoriích se celkem zúčastnilo 45 dětí, z toho bylo 10
chlapců a 4 děvčata z Vigantic. Do hlavního závodu se
přihlásilo 20 mužů a 4 ženy. V kategorii muži se
na 1. místě umístil Both Martin, druhý byl Srba Jan
a pro třetí místo si zaběhl Kocián Aleš. Borci z Vigantic
obsadili: 7. místo – Pavel Gálik, 14. přiběhl David
Fojtášek a na 15. místě Martin Děcký. V kategorii žen
bylo pořadí následující 1. místo Vančurová Lenka,
druhá přiběhla Váňová Adéla a krásné třetí místo
obsadila Petrovičová Dana.
Všem upřímně gratulujeme a přejeme mnoho
dalších běžeckých úspěchů.
Hlavní motto závodů: BĚŽECKÉ ZÁVODY
NAPŘÍČ VŠEMI GENERACEMI
PŘIVEĎME
DĚTI
K
JEDNOMU
Z FENOMÉNŮ DNEŠNÍ DOBY A MY DOSPĚLÍ JIM
UKAŽME, ŽE BĚH JE ÚŽASNÁ ZÁBAVA, KTEROU
MOHOU PROVOZOVAT VŠECHNY GENERACE
OD NÁCTILETÝCH AŽ PO SENIORY.

Co je nového v místní knihovně?
Knihovna má novou webovou
stránku:
vigantice.knihovna.cz, na které najdete údaje o půjčovní
době, ceníku poplatků, historii knihovny, aktuální akce, je
možno nahlédnout do katalogu. Čtenáři, kteří znají číslo své
legitimace, mají možnost zkontrolovat své výpůjčky, dobu
vrácení, případně si připomenout, které knihy už přečetli.
Ti, kteří číslo neznají, mohou ho získat v knihovně.
V současné době je možno vybírat z 2 300 svazků naší
knihovny a z 370 svazků cirkulačních souborů. Z nabídky
časopisů odebíráme: časopis o bydlení Rodinný dům, Moje
země – zajímavosti ze současnosti i historie, časopis
pro spotřebitele D-test, který v posledních číslech nabídl
testy chladniček, praček, Blue-Ray přehrávačů, tiskáren,
vrtaček, másla, sardinek, povidel, fotoaparátů, sekaček,
kloubní výživy, sluchátek, a pod. Pro děti máme Čtyřlístek
a Čtyřlístek speciál.
V aktualitách uvádíme anotace
některých nových knih, akce a případné změny v knihovně.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE MÍSTNÍ
KNIHOVNY:
V DOBĚ
PRÁZDNIN
BUDE
KNIHOVNA OTEVŘENA V ÚTERÝ od 17:00 do 18:00
hodin.

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Ve čtvrtek 16. 6. jsme měli v knihovně malou
slavnost, kdy jsme pasovali pět prvňáčků ze zdejší školy,
které přivedla paní učitelka Kadeřábková, na čtenáře naší
knihovny. Knihovnice z rožnovské knihovny jim zahrály
pohádku O malé mořské víle. Paní Ilona Kroupová
vyprávěla, jak malá mořská víla v podání paní Renaty
Vinklerové, se toužila naučit číst z knih. Aby se jí to
splnilo, požádala o pomoc mořskou čarodějnici, kterou
představovala paní Erika Halamíčková. Čarodějnice víle
pomohla, ale výměnou za její hlas. Vrátit hlas by jí mohly
děti, když dokážou, že ony číst už umí. To se podařilo, víle
se hlas vrátil, takže mohla přečíst přísahu, kterou děti
stvrdily položením ruky na mořského ježíka, že budou
knihy ctít, budou s nimi zacházet slušně a budou si je číst.
Poklepáním na rameno mořským koníkem se staly čtenáři
naší knihovny. Za to dostaly roční předplatné do místní
knihovny, knížku Kláry Smolíkové – Knihožrouti, nějakou
sladkost a turistickou a cyklistickou mapu krajiny kolem
Bečvy. Slavnost se vydařila, děti odcházely spokojené.
Jana Krhutová
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Areál Zavadilka zve na tradiční dny guláše a piva
Poslední víkend v červenci
ve dnech 29. - 31. 7. 2016
se v Areálu Zavadilka v Prostřední Bečvě
již tradičně konají Dny guláše a piva.
V pátek a sobotu vystoupí v Areálu
Zavadilka hudební skupiny hrající rock, folkrock,
country, ale i současný pop a nedělní odpoledne
se bude nést ve znamení dechových hudeb jak
z České, tak Slovenské republiky. Nedělním
odpolednem bude provázet známý redaktor
a moderátor Artur Kubica z ostravského
Rozhlasu.
Pro všechny návštěvníky je připraven
velký výběr gulášů (např. dančí, kančí, srnčí,
jelení, valašský skopový, maďarský, bačův
v chlebě, formanský s klobásou) připravovaných
výhradně v kotlích nad přímým ohněm
a před očima hostů Areálu Zavadilka.
Ten, kdo neholduje gulášům, může
ochutnat točená piva různých výrobců a značek,
speciality z grilu a udírny, nebo posedět
u valašského frgálu a dobré kávy.
V sobotu navíc proběhne druhý ročník
soutěže ve vaření guláše - Zavadilský kotlík.
Zájemci o přihlášku do soutěže se
mohou
informovat
o podmínkách
na tel. 723 532 615.
Aby si hosté areálu mohli odpočinout,
myslí pořadatelé také na jejich děti, o které se
postarají profesionální baviči a rovněž je pro ně
připraven zábavní park s dětským hřištěm,
lanová pyramida, dětská herna, šipky, billiard,
fotbálek, ping-pong, lanová pyramida, golf a jiné
atrakce.

NEDĚLNÍ HUDEBNÍ ODPOLEDNE V AREÁLU ZAVADILKA
Každou neděli během měsíců červenec-srpen vystoupí od 15 hodin kapely různých žánrů.
Srdečně zvou pořadatelé
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené
s cestováním do zahraničí
znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše
je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste napřiklad,
že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či
do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní
cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestoním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení
cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě
do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou

působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní
doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30
dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace
na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Pranostiky na prázdninové měsíce :)
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec
a přidá ještě mnohé bouře.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Svatá Anna - chladna z rána.
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Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.
Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.
Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

SDH Vigantice
V dubnu byla oficiálně
zahájena sezona žen a dorostenek
na soutěži ve Vsetíně. Přivezly
jsme pohár za 2. místo. V tento
den, 16. 4. se také konala obecní
brigáda, na které jsme přiložili
ruku k dílu. Na konci měsíce
jsme u restaurace Tatra postavili
snad doposud nejvyšší, 31 metrů

Zazávodit si přijel i náš družební sbor
z Bohumína - Záblatí a dokonce i tým
z družební obce Ludrová.
Ve stejný den, tedy 7. 5. se konala
Obvodová soutěž dětí v Hutisku-Solanci,
kterou naši mladí hasiči zahájili novou
sezónu. Mladší žáci obsadili 6. místo z 10
bodovaných družstev. Starším žákům se
velmi zadařilo a z 3. místa a celkových
12 hodnocených týmů v kategorii,
postoupili na Okresní kolo v Horním
Lidči, které se konalo 21.5. Zde nasbírali
spoustu nových zkušeností a obsadili
krásné 6. místo z 12 hodnocených
družstev.
22. 5. se v Horním Lidči konalo
Okresní kolo dorostu, které musím říct,
jsme naprosto ovládli!!! Měli jsme
zastoupení skoro ve všech kategoriích.

vysoký, máj.
V květnu jsme na fotbalovém hřišti pořádali
pohárovou soutěž v požárním útoku mužů, žen a mužů
nad 35 let - „O pohár starosty obce Vigantice“.
Zúčastnilo se jí 23 družstev. Naše ženy se umístily
na 3. místě za Miloticemi nad Bečvou a holkama
z Radíkova, které soutěž vyhrály. Měli jsme
zastoupení i v kategorii mužů nad 35 let. Naši chlapi
obsadili 2. příčku. 1. místo patřilo Vlčovicím
a 3. místo Veselé. Muži byli nejlepší z Luboměře,
stříbrní z Podhradní Lhoty a bronz si odvezl Vsetín.

Jednotlivci - mladší dorostenky: obě postup na Krajské kolo! ;

Pavla Olšarová – 2. místo

střední dorostenky: Katarina Rusiňaková – 4. místo
starší dorostenky:
mladší dorostenci:

Veronika Sklářová – 1. místo Martina Capilová – 3. místo

střední dorostenci: Lukáš Rybiář – 3. místo ;

Josef Petřek – 3. místo

Družstva - 2. místo, postup na Krajské kolo!
Z leva:
Karolína Pšenicová,
Gabriela Válková,
Aneta Křížková,
Iveta Fiurášková,
Ivana Růčková,
Tereza Solanská,
Pavla Mrkvicová,
Sára Bělůnková

28. 5.
proběhla
na Horní
Bečvě
Obvodová
soutěž
dospělých.
Ženy
postoupily
z 2. místa
také
do Okresního
kola v požárním sportu.
Závody se uskuteční
opět v Horním Lidči,
19. 6.
Na začátku června jsme společně s Mysliveckým sdružením Rysová uspořádali dětský den a za doprovodu scénky z filmu
„Slavnosti sněženek“ jsme pokáceli máj.
Děkujeme za úspěšnou spolupráci myslivcům a také všem zúčastněným dětem i dospělým.
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V sobotu 4. 6. se mladí hasiči zúčastnili soutěže na Bystřičce a 5. 6. v Hovězí, kde
se starší žáci umístili na 2. místě.
Obrovský úspěch, který se dozajista zapíše do historie hasičského sboru je
neskutečný výkon na KRAJSKÉM KOLE DOROSTU v Horním Lidči (12. 6.). Mezi
jednotlivci v kategorii mladší dorost se na 1. místě umístila VERONIKA SKLÁŘOVÁ
a postoupila na Mistrovství České Republiky, které se bude konat v Českých Budějovicích.
Děkujeme Verči za reprezentaci sboru i obce, gratulujeme k perfektnímu výsledku a postupu
na „REPUBLIKU“. Pavla Olšarová obsadila krásnou 5. příčku a i družstvo dorostenek
skončilo na 5. místě. Holky, jsme na vás pyšní, jen tak dál!

Krajské kolo dorostu

z leva:
Veronika
Křenková,
Martina
Capilová, Iveta Fiurášková, Gabriela
Válková, Romana Grigorescu, Aneta
Křížková, Pavla Mrkvicová, Katarina
Rusiňáková,
Veronika
Sklářová,
Karolína Pšenicová, Tereza Solanská,
Pavla Olšarová, Zuzana Bělíková.

I letos máme zastoupení v závodech TFA a to hned ve dvou
kategoriích. Jsou jimi Hana Petřeková (ženy) a Dušan Pokorný
(muži nad 35 let). Sezónu zahájili již v březnu ve Velkých
Karlovicích. Zde Hana vybojovala 3. místo a Dušan byl 18. z 52.
závodníků. V dubnu se zúčastnili soutěže v Metylovicích, kde oba
dokončili závod na 7. místě. V květnu Hana obsadila 2. příčku
v Kladně na „Memoriálu Jana Lewinského“. Z Frenštátu
pod Radhoštěm, 4. června, na soutěži „Frenštátský mamut“ si
Hana přivezla zlato a Dušan bramborovou medaili za 4. místo.
Název „mamut“ je opravdu trefný, jelikož závěrečný výběh je
na skokanský můstek. A 11. 6. se konala soutěž v Ostravě, která se
řadí do „Českého poháru“. Tady Haně chybělo opravdu malinko
a mohla dosáhnout na stupně vítězů, ale nakonec z toho byla
4. příčka. Dušan bohužel závod nedokončil. Gratulujeme
za krásná umístění a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Krásné prázdniny!!

Také bychom chtěli pozvat naše spoluobčany na místní
výletiště, dne 6. 8., kde se uskuteční závody TFA – „Nejtvrdší
hasič přežije“. Těšíme se na viděnou v srpnu.
Sbor dobrovolných hasičů Vigantice
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Včelaři ve Viganticích mají plno práce
Měsíce květen, červen a červenec jsou
pro včelaře tak trochu bláznivým oddobím. Je to
krátká doba, kdy se úročí veškeré přípravy celého
roku, a včelaři mají kolem včel nejvíce práce
a shonu. Měsíc květen je charakteristický silným
rozvojem včelstev a jejich přípravou na první
snůšku. Včelař hlídá svá včelstva a snaží se
zabránit jejich rojení, tím pádem ztrátě veškeré produkce
medu,někdy i včelstva. Připravuje rámky a medníky, které včely
postupně plní dle vývoje počasí a květu rostlin pylem a sladinou,
ze které následně vytvářejí med. Včelaři v měsících červnu
a červenci hodnotí zdravotní stav včelstva a léčí jej přírodními
prostředky, především kyselinou mravenčí proti varroáze,

a vytáčejí první jarní med.
Část včelařského roku, který nazývají včelaři podletím,
začala intenzivní teoretickou průpravou na kurzech připravených
u včelaře Petra Vičana. Dne 15. 4. 2016 a následně pak
10. 6. 2016 mohli zkušení včelaři, začátečníci i laici shlédnout
praktickou ukázku jarního ošetření včelstev různými metodami,
dostali návod na přípravu roztoku k dezinfekci úlů, dále byla
k vidění tvorba nového včelstva formou oddělku nebo smetence.
Velice zajímavá byla ukázka přelarvování matečníků a práce
s nimi, tedy příprava a chov nových matek. Účastníci si mohli vše
vyzkoušet, na závěr pak i odnést již připravené matečníky
do svých včelstev.

Na 14. 5. 2016
byla naplánována exkurze
do profesionálního včelařského provozu. Ti, co si udělali čas
a jeli se podívat do Včelařství Juráň - Skalička u Teplic
nad Bečvou, nemohli říci, že to byl promarněný den. Spousta
nových nápadů, nové informace o způsobu včelaření
a přístupu k chovu včel. Povídání pana Juráně zaujalo,
troufnu si říci, všechny, kdo se tohoto dopoledního zájezdu
zúčastnili. Každý si něco odvezl. Někdo nové plastové rámky
do svých úlů na vyzkoušení, někdo sadbu rostlin a všichni
informace o zajímavé metodice včelaření. Myslím, že každý
návštěvník hodnotil svůj způsob včelaření a přemýšlel
o vylepšeních, která by rád v tomto včelařském roce
vyzkoušel.

Závěrem
se
mezi řečí zeptejte svého
včelaře, jak se letos
povedl jarní med, jestli
bude med lipový či jestli
letos les “zamedoval”
a bude ten tmavý, co
chutná vašim dětem.
Určitě vám rád dá
vyzkoušet
z toho,
na čem pracoval celý
rok. Váš zájem je jeho
radost.
Za ZO ČSV
Radek Tydlačka
foto:
Vítězslav Vrána
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Aktuálně z činnosti Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Jedno staré úsloví říká: „Král je mrtev, ať žije král.“
U nás by se takto dalo začít s úvodem do nového mysliveckého
roku. Jak úspěšný byl ten minulý, jsme hodnotili na výroční
členské schůzi 5 března. Myslivecký rok se nekryje s kalendářním,
ale začíná prvního dubna a končí posledního března. Na výroční
schůzi nás přišli podpořit hosté - starosta pan Zdeněk Porubský,
člen výboru SDH Jaroslav Novotný a Dušan Pokorný.
Po obvyklých procedurálních záležitostech, kde jsme
mimo jiné vyhověli slečně Vanise Krlové vykonat v naší
organizaci praxi na získání prvního loveckého lístku, přišly
na program jednání zprávy. Předseda Jiří Jurajda kriticky
zhodnotil práci mysliveckého spolku v uplynulém roce. Zhodnotil
práci výboru a revizní komise. Došlo ke změně předsedy RK,
když na vlastní žádost požádal o uvolnění z funkce František
Majer. Novým předsedou revizní komise byl zvolen její člen
Oldřich Válek. Splnili jsme požadavky dané novým Občanským
zákoníkem a od letošního roku jsme u Krajského rejstříkového
soudu zapsaní pod novým jménem Myslivecký spolek Rysová
Vigantice z. s. Vyžádalo si to zejména spoustu administrativních
záležitostí, od přijetí nových stanov a s tím souvisejícími změnami
v Provozním řádu, přes Čestná prohlášení členů výboru a revizní
komise, souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku
a přiložení několika dokladů s ověřenými podpisy. Spoustu členů
i v rámci Českomoravské myslivecké jednoty dodnes nechápe,
k čemu to vlastně všechno bylo. Vždyť v konečném důsledku se
změnilo jen jedno slovo v názvu, místo Sdružení je nyní Spolek se
stejným identifikačním číslem. Zažitá zkratka MS se tak ani
nezměnila. Začíná převládat názor o byrokratických přístupech
úředníků, který ne a ne se z české kotliny vytratit, spíše naopak.
Za velký úspěch se dá hodnotit vyřešení vlastnických
vztahů s areálem myslivecké chaty s velkou podporou vedení obce
i Družstva vlastníků. Po několika pokusech se podařilo odkoupit
přijatelné pozemky pro pani Herman a udělat troj výměnu.
Uvolnily se nám tak možnosti dalšího budování a zvelebování

celého areálu. A s tím jsme taky ihned začali. Pod dohledem
balistika přemisťujeme malorážkovou střelnici do prostoru
pod vrhačkami brokové střelnice. Druhá velká akce je vybudování
vodovodu k myslivecké chatě, aby se pitná voda nemusela
dovážet. Voda ze studny ne vždy vyhověla hygienickým
požadavkům. Selhaly i pokusy najít pramen v areálu, nebo jeho
blízkosti. Nakonec se nám naskytla příležitost vybudovat přípojku
současně s rekonstrukcí vodovodní sítě ve Viganticích. Oba
projekty se v současné době již realizují a měly by přispět
k větším možnostem pořádání akcí na myslivecké chatě.
Předseda ocenil spolupráci s vedením obce a jmenovitě
starostou Zdeňkem Porubským, poděkoval za podporu obce
a vyslovil naději, že se spolupráce bude nadále rozvíjet
k všestrannému prospěchu. Poděkoval i Honebnímu společenstvu
a Družstvu vlastníků jmenovitě předsedovi Josefu Mikundovi,
který se z jednání omluvil, za velmi dobrou spolupráci a podporu.
Zároveň velmi kladně hodnotil spolupráci s hasiči a sportovci.
Vyslovil přesvědčení, že vždy je co zlepšovat, poděkoval všem
aktivním členům a upozornil, že nebude tolerován nezájem
o myslivost, pořádané akce, ani některé negativní projevy mezi
členy.
Hospodář Josef Fojtášek ve své zprávě rozebral zajištění
krmiva na zimní období. Nákup včetně léků a minerálních přísad
stál spolek 106 500,-Kč. Údržba políček 17 100,-Kč. Znovu
zdůraznil nutnost přikrmování, jinak srnčí zvěř skončí jak zajíci
a bažanti. Normované stavy srnčí zvěře jsou v naší honitbě
na 87 kusech. Uvedl skutečný odlov za uplynulý lovecký rok,
úhyn i počty sražených kusů na silnici, nebo stržených pytlačícími
psi. Odlovilo se i několik kusů vysoké a divokých prasat. Zvěřina
byla použita na akce pořádané myslivci včetně tomboly a několik
kusů bylo věnováno organizacím, se kterými spolupracujeme. Jen
malá část zvěřiny byla rozdělena mezi členy. Ať už je to ocenění
odlovu škodné, schválený deputát lovci, nebo za aktivní práci.

Finanční hospodář Jaromír Juříček seznámil schůzi
s plněním rozpočtu. Naprosto převážná část příjmu jde
na zabezpečení krmiva a mysliveckých políček. Část prostředků
jde pak na zabezpečení pořádaných akcí, nákup vybavení
a k údržbě myslivecké chaty.
Kynologický hospodář Robert Fojtášek seznámil
přítomné s plánovaným stavem myslivecky upotřebitelných psů.
Vzhledem k tomu, že se mění zazvěření revíru ve prospěch
spárkaté zvěře a úbytek drobné zvěře, přizpůsobuje se tomu
i skladba plemen. Více se uplatní barváři a slídiči. Myslivecký
spolek má v současné době 10 lovecky upotřebitelných psů se
zkouškami, což převyšuje požadavky. Upozornil, že do 30. 6. se
ještě prodlužují zbrojní průkazy na 10 let. V souvislosti
s intervencí EU se zpřísňuje zákon o zbraních a vrací se
prodlužování zbrojního průkazu na 5 let. Okresní přehlídka trofejí
ulovené zvěře se konala 14. - 16. 5. 2016 ve Valašské Bystřici
organizátory byla velmi dobře připravena.
Předseda revizní komise přednesl zprávu o kontrole

učenictví. Konstatoval, že finanční prostředky jsou vynakládané
v souladu se stanovami pro zajištění činnosti mysliveckého
spolku. Seznámil s výsledky pravidelných kontrol krmných
zařízení a upozornil na nedostatky.
Předseda seznámil s návrhem plánu činnosti na rok
2016. Vedle pěti členských schůzí, které jsou organizovány vždy
před některou významnou mysliveckou akcí jsou to tradiční
střelby MS 21. 5. 2016 před lovem srnců. Přibyl podíl
na spolupráci při organizaci Dětského dne a kácení máje
3. 6. 2016. Letní večer a pouť dne 6 a 7. 8. 2016. Dále je to
tradiční střelecký den o Pohár starosty se soutěží družstev
v nohejbalu dne 20. 8. 2016 a myslivecký ples 21. 1. 2017.
V diskusi vystoupil starosta pan Zdeněk Porubský.
Poděkoval za velmi dobrou spolupráci a ocenil přínos myslivců
pro společenské dění v obci. Přislíbil pomoc při budování
vodovodní přípojky a upozornil na možnosti získávání finančních
prostředků na činnost společenských organizací. Určitě
by se daly čerpat finance i na opravy myslivecké chaty.
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Vyzval myslivce, aby se zapojili do brigády pořádané obecním
úřadem na vyčistění koryta Hážovky 16. 4. 2016. Jednání
pozdravil taky člen výboru SDH pan Novotný. Ocenil vzájemně
velmi dobrou spolupráci a požádal myslivce, aby se společně
s hasiči zapojili do organizování dětského dne a kácení máje.
Diskusní příspěvky jednotlivých členů byly orientované
na: - ošetření nespotřebovaného krmiva, vyčistění krmelců,
dopracování provozního řádu o povinnosti členů nad 65 let, kteří
se ucházejí o povolenku k odlovu srnce, zajištění většího počtu
hodnotných cen do tomboly, činnost dětského kroužku Poštolka.
Na závěr přišly gratulace jubilantům. Petrovi
Černobilovi k 50 narozeninám, Josefu Žabkovi k 70 narozeninám
a všem Miroslavům k svátku. Po ukončení jednání se podávala
výborná svíčková z daňčí zvěřiny, kterou nám připravila pani
Škarpová a dál pokračovala volná zábava.
První společná akce pořádaná vedením obce za účasti
společenských a zájmových organizací byla brigáda na vyčistění
koryta Hážovky 16. 4. 2016. Podcenili jsme její propagaci
a především připomenutí termínu konání. Proto i účast z řad
myslivců nebyla odpovídající, zato reprezentativní pod vedením
předsedy Jiřího Jurajdy. Na nedlouhém úseku se nasbíralo přes
15 pytlů odpadků a je až s podivem, co všechno jsou lidé schopni
do potoka vyhodit, i když mají u domu popelnice a pravidelně se
organizuje sběr nepotřebných věcí rozmístěním kontejnerů v obci.
Dohodli jsme se, že myslivci udělají tuto brigádu ještě
i samostatně.

Tradiční akce pořádaná před lovem srnců jsou střelby
našeho mysliveckého spolku, které proběhly 21. 5. 2016. Cílem je
prověření myslivců ve správném a bezpečném zacházení se
zbraněmi, stav zbraní a především přesnost střelby. Jako vždy se
pod dohledem zkušených rozhodčích střílí dvě položky po 20
terčích na brokové střelnici a 10 ran z malorážky na 50 m
na myslivecký terč prasete divokého. Specialitou je pak závod Půl,
kdy se soutěží na brokové střelnici, o terče si střelec neříká, ale
vypouští je obsluha sama od sebe nečekaně, střílí se z různých,
nezvyklých pozic a taky s nějakou další činností. Třeba se
zpěvem, chůzí v podřepu, mysliveckém postoji, v sedě s puškou
na kolenou, dva terče najednou a podobně. Po dvou chybách
soutěžící vypadává a ve finále se střetnou ti nejúspěšnější.
Střeleb se zúčastnila i pani Žabková, která je v našem
spolku čekatelkou na členku. Všichni prokázali bezpečné
zacházení a manipulaci se zbraní. Střelby měly vysokou úroveň
a nejlepší by obstáli zcela určitě i v profesionální soutěži. Byly
nástřely, kdy k první chybě došlo na položce 19 a i nástřel
z malorážky nad 95 je výborný. Všichni se tak těšili z dobré
atmosféry sportovního zápolení i dobrého občerstvení v podobě
srnčího guláše. První místo obsadil Michal Martiňák, druhé jeho
otec Zdeněk Martiňák. Bylo vidět, že na střelbě pracují
a pravidelně trénují. Třetí místo obsadil Josef Mikunda. V závodě
půl zvítězil Lukáš Fojtášek nad tradičním finalistou Zdeňkem
Mikundou.

V sobotu 28. 5. 2016 proběhla v Základní škole Hutiska
Solance soutěž O zlatou srnčí trofej a o pohár starosty Hutiska
Solance. Děti soutěžily ve dvou kategoriích a několika
disciplínách: Poznávání rostlin, poznávání živočichů a zvěře,
poznávání a znalost trofejí, nauce o zbraních a střelivu a zároveň
v tělocvičně probíhaly střelecké soutěže ze vzduchovky. Jedna
soutěž byla součástí zlaté srnčí trofeje a druhá O pohár starosty.
V jedné učebně se psaly testy ze znalostí přírody a myslivosti.
Děti různého věku prokázaly znalosti a umění, za které by se
nemuseli stydět i dlouholetí myslivci, ochránci a znalci přírody.
K organizaci perfektně připravené a zorganizované tradiční akce,
která se konala pod patronací starosty, vedení Základní a mateřské
školy a Mysliveckého spolku Hutiska Solance přispěl i náš člen
Josef Žabka. Ten měl na starosti nauku a poznávání loveckých
zbraní a střeliva. Vystavil v podstatě celý sortiment běžně
užívaných loveckých zbraní a používaných typů střeliva. Soutěže
se zúčastnil i David Mikunda syn našeho člena Zbyňka Mikundy,
který myslivecký kroužek navštěvuje. Za vedení našeho
mysliveckého spolku byli přítomni předseda a místopředseda,
kteří spolu s organizátory předávali poháry, diplomy a věcné ceny.
Radost nám udělal David, který jednu soutěž vyhrál a v druhé se
umístil na druhém místě. Upřímná radost byla vidět nejen v očích
rodičů, ale především dětí a to je organizátorům takových akcí
největší odměnou.
Ve spolupráci s hasiči jsme se aktivně zapojili do oslav
dětského dne a kácení máje 3.6:2016. Na výletišti bylo připraveno
pro děti několik soutěžních
disciplín z hasičského umění.
Myslivci zase uspořádali soutěž ve střelbě ze vzduchovky, kterou
měl na starost Zbyněk Mikunda se synem Davidem, Petr Juříček

organizoval házení tenisových míčků a bourání pyramid
z krabiček a Tomáš Jurajda zkoušel děti z poznávání zvěře
a trofejí. Odměnou dětem byly nejen sladkosti, ale i tenisové
míčky, které se nakonec rozdaly, ale hlavně zápis do kartičky.
Za celou vyplněnou kartičku každé dítě dostalo špekáček
s kečupem a chlebem, který si samo opeklo na ohni. Myslivci
dobré pohodě přispěli i výborným srnčím gulášem. Organizátoři
se postarali i o stánek s občerstvením a tak na určené místo
pokácený máj jen umocnil úspěch celé akce, příjemnou pohodu
a radost dětí.
Závěrem ještě jedna informace ze života myslivců. Dne
2. 6. 2016 se v Rožnově konal Sněm sboru zástupců mysliveckých
spolků a členů ČMMJ. Jednání se zúčastnil i nový předseda
ČMMJ ing.Janota, který byl do čela ČMMJ navržen OMS Vsetín.
Naše okresní organizace má 1350 členů a myslivecky
obhospodařuje 98 tisíc hektarů. Hlavní zprávu o činnosti přednesl
ing.Zubíček předseda OMS Vsetín. Následovaly zprávy dozorčí
rady, schválení účetní uzávěrky, volba nového člena OMS a další
body.
V diskusi vystoupil s podnětnými náměty ing.Janota.
Apeloval na propagaci myslivosti mezi veřejností. On sám jedná
s Lesy ČR a Českou televizí o pokračo-vání úspěšného seriálu
o myslivosti. Je potřeba zamezit poklesu členské základy a jejímu
stárnutí přijímáním nových členů. V současnosti má ČMMJ asi 60
tisíc členů. Některé OMS jsou v důsledku malé členské základny
nefunkční a bude usilovat o sloučení do oblastí. Aktivních je asi
20 OMS a mezi ně patří i Vsetín. Část myslivců si kvůli výši
členských příspěvků a zajišťuje si pojištění u jiných pojišťoven.
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Součástí členského příspěvku je pojištění u pojišťovny HALALI
cca 1/2, 1/4 jde na ČMMJ a 1/4 na OMS. Ti myslivci, kteří neplatí
členské příspěvky nejsou členy ČMMJ a neměli by být členy
mysliveckých spolků! Naopak zasloužilí členové by měli být
od členských příspěvků osvobozeni. Za vedení ing.Janoty došlo
ke sloučení INTERLOVU se Službami myslivosti a převedení
ČMMJ pod plátce DPH.
Znepokojení vyjádřil nad snahami EU omezit legálně
držené zbraně. To by se výrazně dotklo i myslivců, sběratelů
zbraní i sportovních střelců a držitelů zbraní na ochranu zdraví
a majetku. S tím souvisí i změny připravovaní v novém zákoně
o zbraních a střelivu. Myslivci by měli využít každou příležitost
vyjádřit svůj názor na omezování legálně držených zbraní. Naše
zákony jsou jedny z nejlépe propracovaných a nejpřísnějších.
Pod záštitou teroristických útoků je snaha omezovat i legálně
držené zbraně. Oslovit je potřeba poslance parlamentu,
europoslance a podepisovat organizované petice.
Stejně závažným problémem je chystané přijetí nového
Zákona o Myslivosti. Tady se střetávají zájmy vlastníků,
myslivců, ochránců přírody a dalších organizací. Ministerstvo

zemědělství, které zákon připravuje, slíbilo ústy ministra Jurečky,
že zákon nezasáhne do výměry honiteb, ale naopak bude usilovat
o redukci obrovských ploch kukuřice, řepky a obilí. V těchto
mono-kulturách je zcela nemožné usilovat o chov drobné zvěře,
naopak jsou to velmi výhodné kultury pro černou zvěř. Výsledkem
jsou škody působené zvěří, která se několik měsíců nedá v těchto
plodinách lovit a to je i zásadní problém střetu zájmů
zúčastněných stran. Prosadit by se měly biopásy kolem lánů
těchto kultur. Největším problémem v přípravě tohoto i jiných
zákonů jsou lobistické snahy, které i z dobrého záměru udělají
naprosto nikomu a ničemu nevyhovující doslova paskvil, který se
musí ihned novelizovat. Z přednesených zpráv i vystoupení
předsedy ČMMJ vyplývá, jak se problémy se kterými se potýkají
okresní organizace a potažmo jednotlivé spolky vzájemně
prolínají až na centrální úroveň.
Myslivci z Vigantic přejí dětem krásné prázdniny
a všem příjemně strávenou dovolenou a celé léto v pohodě
a hlavně ve zdraví!!!
Za Myslivecký spolek místopředseda František Vaněk

FK Modrá Hvězda Vigantice
Široká základna vigantického oddílu kopané má za sebou další ročník a to 2015 - 2016. Za zdárný průběh
a ukončení celé sezóny musím poděkovat především hráčům, funkcionářům, rodičům, obecnímu úřadu, sponzorům
a v neposlední řadě i fanouškům (viz. foto).

Mužstvo mužů splnilo cíl, který si před začátkem sezóny
vytyčil a to udržet župní přebor ve Viganticích. To se povedlo
díky nasbíranému počtu bodů na podzim. Jaro mužům vůbec
nevyšlo. Se ziskem 7 bodů bylo nejhorší v župním přeboru.
Doufejme, že novou sezónu odstartují noví hráči včetně trenéra
lépe. V neposlední řadě je třeba učinit poděkování odstupujícímu
trenérovi Radomíru Dianovi za kus odvedené práce pro naše
mužstvo.
Mužstvo dorostu po počátečních
nevyrovnaných výkonech nakonec obsadilo
7. místo v Okresním přeboru Vsetín a vyhrálo
svoji skupinu.
Naši mladší žáci již tradičně
předváděli po celou dobu kvalitní výkony
a v konečném pořadí obsadili pěkné 4. místo
ve své kategorii Okresního přeboru Vsetín.
Starší
přípravka
opět
odvedla
standartní výkon a postarala se o dobré jméno
mladé kopané ve Viganticích. A nakonec náš
fotbalový potěr mladší přípravky, který sbírá
první zkušenosti s fotbalem a vším okolo něho.
Ještě jednou všem díky.
Mimo soutěžní utkání proběhlo
23. 4. 2016 na našem hřišti fotbalový den
„BANÍČEK“, který se skládal z 6 fotbalových
disciplín a fotbalového utkání. Tohoto klání se

zúčastnilo 12 okolních i vzdálených mužstev. Velký dík za tento
turnaj patří především pořadatelům v čele s Honzou Frydrychem.
Touto cestou chci pozvat na „nefotbalovou“ akci
a to turnaj ve vybíjené, který se bude konat 2. 7. 2016

od 12 hodin na výletišti ve Viganticích.
Sekretář oddílu Petr Bělunek
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