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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
chtěl bych Vám, stejně jako každého čtvrt roku, sdělit pár,
doufám, užitečných a zajímavých informací. Nejdříve bych však chtěl
popřát všem školákům úspěšný školní rok.

Rekonstrukce vodovodního řádu Vigantice
Určitě bych měl začít asi tím, co nás v současné době trápí
ve Viganticích nejvíc a to akcí „Rekonstrukce – zkapacitnění vodovodu
Vigantice“ a dále „Přeložka vodovodního řádu Vigantice“.
Krátce bych Vám tedy sdělil pár informací.
Jako první byl rekonstruován vodovodní řád v ulici,
p. Macháček - stolařství. Po položení nového vodovodního řádu došlo
k rozšíření komunikace, čímž by mělo být navíc ke spokojenosti našich občanů vyřešeno i parkování na uvedené ulici.
Další fází byla výměna vodovodního řádu v úseku od místní čističky (ČOV) až po Základní školu. Tento úsek je již
dokončen a v současné době se mění vodovodní řád v úseku Základní škola až Pomník padlým. Tento úsek by měl být dokončen
do konce měsíce září. Potom se bude opravovaný úsek posunovat směrem k Hutisku – Solanci. Vodovodní řád podél komunikace
III. třídy č. 4867 by tak měl být vyměněn do konce listopadu 2016. Stav chodníků po této akci bude uveden do původního stavu. Tato
investiční akce nepočítá s výměnou obrubníků ani zámkové dlažby za nové.
Největší vrásky měli a mají z výměny vodovodního řádu občané Vigantic, kteří žijí v místní části „Kolonie“. V „Kolonii“
práce na zásypu výkopů již skončila.
V souvislosti s uvedenou akcí neřeším jenom negativní připomínky k nehezky rozkopané obci. Mám taktéž pozitivní
ohlasy a to od lidí, kterých se v minulosti týkaly občasné výpadky v zásobování pitnou vodou, anebo jim voda tekla zakalená. Tento
stav se díky výměně vodovodního řádu zlepšuje.
Jak již jsem Vám v minulosti sdělil, investorem akce je společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
755 01 Vsetín, tel. 571 484 041, a zhotovitelem je společnost Rovina a. s., Kroměřížská 134, Hulín.
V případě jakýchkoliv problému mně neváhejte kontaktovat na tel. číslo 725 121 180. Moc Vám děkuji za pochopení.

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Naše škola je i v letošním školním roce ve výjimce. Znamená to, že Zastupitelstvo obce Vigantice muselo udělit Základní
škole výjimku z počtu žáků. Škole schází stejně jako v loňském roce jeden žák. Vloni proběhlo ve škole několik akcí, kterými
bychom chtěli přesvědčit předškoláky a jejich rodiče, že naše rodinná škola není špatná, o čem určitě ve svém příspěvku bude
hovořit pan ředitel školy. Já bych Vám chtěl sdělit, že bohužel výjimka stojí nás všechny cca 250.000,- Kč, což není málo peněz.
Tyto peníze bych samozřejmě raději viděl investovány třeba do školské zahrady. Proto se budu snažit zintenzivnit činnost, kterou
bych pomohl získat škole požadovaný počet dětí. Začal jsem již zpracováním tzv. „Seznamem projektových záměrů pro investiční
intervence“. Tento seznam jsem samozřejmě zpracoval v součinnosti s panem ředitelem Mgr. Hrbáčkem. Jedná se o seznam všech
investičních akcí, které bychom ve škole chtěli provádět a abychom na tyto akce mohli žádat dotace, tak musejí být zahrnuty
v uvedeném seznamu. V polovině října bychom měli začít pracovat na projektech, dvou projektech, a to výstavba venkovní
přírodovědné učebny v areálu zahrady a dále vybudování výukové zahrady a zahradních úprav v areálu zahrady ZŠ a MŠ Vigantice.
Součástí těchto akcí je i úprava zeleně. Do konce února by vše mělo být zpracováno a podána žádost na dotaci, tak si držme palce.
Vzhledem k tomu, že ze strany BOZP bylo při posledních dvou prohlídkách zjištěno, že plot kolem areálu Základní školy a mateřské
školy ve Viganticích je nevyhovující, budu dále žádat Zastupitelstvo obce o peníze na výstavbu nového plotu, který by samozřejmě
předcházel všem dalším aktivitám týkajících se rekonstrukce zahrady.
Na konci školního roku 2015 – 2016 byla na naší škole Česká školní inspekce – Zlínský inspektorát. Účastnil jsem se
závěrečného hodnocení. Naše škola a samozřejmě i zaměstnanci školy, byli hodnoceni velice kladně. Za což děkuji panu řediteli
Mgr. Hrbáčkovi a všem ostatním zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Vigantice.

Budova Obecního úřadu Vigantice
V současné době probíhá kolaudační řízení půdní vestavby. Po zdárné kolaudaci konečně vyženeme hasiče z jejich
současné klubovny a začneme s budováním dlouho očekávané knihovny. Pomalu začínáme chystat rozpočet na rok 2018. V tomto
bych chtěl počítat s penězi, které bychom použili na rekonstrukci již zmiňované knihovny, ale taktéž zároveň na rekonstrukci
schodiště v celé budově OÚ.

Odpadové hospodářství
Myslím si, že pomalu, ale jistě, se všichni učíme poctivě
třídit odpad, i když to samozřejmě není jednoduché. Snažíme se
Vám však vyjít vstříc „každoměsíčními“ svozy všeho, na co si
jen vzpomenete. Do konce srpna 2016 jsme vytřídili 27,54 t,
což je cca o 8 t více než za celý rok 2014 a o cca 3 t více než
za celý rok 2015.
Dovolil jsem si provést takový pokus. Sesbíral jsem
pět náhodně vybraných popelnic a tyto jsem zvážil.
V popelnicích bylo 60 kg odpadků. Tyto odpadky jsme
roztřídili. Zjistili jsme, že v třídění odpadu jsou určité rezervy.
Naši občané vhodili do popelnice 27 kg bioodpadu, jako jsou
slupky od brambor, tráva a nějaké zbytky z květináčů. Papíru
bylo v popelnicích 10 kg, skla 7 kg a plastů taktéž 7 kg. Tyto
komodity samozřejmě jdou vytřídit. Nedořešené zatím máme
plechovky, kterých bylo v popelnicích 3 kg. Komunálního

odpadu jsme navážili 6 kg. Všechny tyto údaje jsem zařadil
do grafu, který si můžete prohlédnout.

SDH

a v určitých místech odpadávají. Na místě byl přítomen zástupce
renomované firmy, která se zabývá sanací a vysoušením zdiva.
Firma by měla vypracovat postup při opravě zdiva a omítek.
Součásti těchto oprav by dle mého názoru měla být oprava
popraskaného zdiva, kterým je obezděno schodiště na emporu
a samozřejmě vymalování celého kostela. Tyto práce jsem začal
směřovat na rok 2017. Začít by se mohlo po Velikonočních
svátcích, což jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. Oprava bude
trvat asi 3 týdny. Vypracovaná zpráva o rekonstrukci bude
samozřejmě nejdříve předložena Zastupitelstvu obce.

V současné době řeším otázku, kde garážovat nové auto
hasičů, které by do konce roku mělo být pořízeno. Líbilo by se mi,
kdyby obě garáže v budově patřily hasičům. Jedna polovina naší
výjezdové jednotce a druhá polovina dobrovolným hasičům.
Hasiči by si tak mohli vystěhovat sklady v tzv. „mandlu“, které
užívají a tam by potom mohla z části vzniknout obecní garáž
a z části již v minulosti vzpomínaném, zázemí pro zahradu bývalé
mateřské školy.
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Bezpečnost v obci

Ani v druhém vyhlášeném kole jsme 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.
Projektová dokumentace je připravena k podání pro leden 2018.

Dále
dokončujeme
projektovou
dokumentaci
na rekonstrukci chodníků v obci a výstavbu tří přechodů
pro chodce a jedné zastávky, která by měla být vybudována
na horním konci. Projektová dokumentace měla být dokončena
a chtěli jsme již vyřizovat stavební povolení, abychom mohli
v lednu podat žádost o poskytnutí dotace. Bohužel projektant musí
projekt doplnit na základě konzultace s ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, a proto bude žádost o dotaci podána až později.
S ředitelstvím jednáme o tom, aby současně s rekonstrukcí
chodníků byla rekonstruována i komunikace vedoucí přes
Vigantice.

Most
Vyřizujeme stavební povolení na most ev. č. M6
(k Děckým). Bohužel vše nejde, tak rychle, jak jsem si
představoval, a proto nevím, jestli most bude opraven ještě letos
nebo až v prvních jarních měsících. Vzhledem k dlouhé době,
která je potřeba na vyřízení všech dokumentů týkajících se
rekonstrukcí mostů jsem již začal pracovat na rekonstrukci mostu
ev. č. M4. Jedná se o most do místní části „Kalvária“.
Rekonstrukce by měla proběhnout snad v roce 2017.
Na rekonstrukci mostu by měla dále navazovat případná
rekonstrukce místní komunikace a před touto rekonstrukcí
dostavba kanalizace, na kterou se již připravuje projektová
dokumentace.

Kostel Proměnění Páně - Vigantice
V minulém týdnu proběhlo v budově kostela k jednání
o případné rekonstrukci vnitřních omítek, které neustále vlhnou

Důležité oznámení
Dne 16. 5. 2016 převzal na Magistrátu města Ostravy
pan Petr Vičan (46 let) Zlatý kříž II. třídy, za 120
bezpříspěvkových odběrů. Tento Zlatý kříž II. třídy mu byl
udělen Českým červeným křížem.
Já Ti Petře děkuji za projev humánního vztahu
ke svým spoluobčanům.
Děkuji Vám za to, že jste mi věnovali chvilku pozornosti a přeji
krásný podzim.
Zdenek Porubský, starosta

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 11. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Vigantice po projednání:
bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
14/108 uděluje Základní škole a Mateřské škole Vigantice, okres
Vsetín, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí ve třídě
mateřské školy pro školní rok 2016/2017, výjimka byla udělena
ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 561/2004 Sb., předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon),
14/109 uděluje Základní škole a Mateřské škole Vigantice, okres
Vsetín, příspěvková organizace, výjimku z počtu žáků
pro Základní školu Vigantice na školní rok 2016 – 2017, výjimka
byla udělena ve smyslu § 23, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),
14/110 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 3 obce Vigantice pro rok 2016, (příjmy
+ 1.199.700 ,- Kč, výdaje + 508.000,- Kč, financování
– 691.700, - Kč), viz. příloha,
14/111 schvaluje záměr směnit pozemky ve vlastnictví obce
Vigantice, a to pozemek parc. č. 314/30 – ostatní plocha o výměře
53 m2, pozemek parc. č. 324/3 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 287 m2 a pozemek parc. č. 314/29 – ostatní plocha
o výměře 385 m2, za pozemek ve vlastnictví družstva Zemědělské
obchodní družstvo Rožnovsko, se sídlem 278, 756 61 Vigantice,
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IČ: 476 72 650, a to za nově vzniklý pozemek parc. č. 314/32 –
ostatní plocha o výměře 725 m 2 , a pověřuje starostu obce Zdenka
Porubského podpisem Smlouvy o převodu nemovité věci,
14/112 schvaluje záměr prodat paní Daniele Křenkové, Vigantice
č. p. 270, pozemek parc. číslo 231/1, orná půda, v k. ú. Vigantice
o výměře 128 m2, a část pozemku parc. č. 1221/2, ostatní plocha,
v k. ú Vigantice o výměře 134 m2 , za cenu v místě obvyklou
60,- Kč/m2“, a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem Smlouvy o převodu nemovité věci,
14/113 schvaluje záměr prodat panu Václavu Křenkovi, Vigantice
č. p. 270, pozemek parc. číslo 1221/9, ostatní plocha, v k. ú.
Vigantice o výměře 32 m2, který vznikl rozdělením pozemku parc.
č. 1221/2, ostatní plocha, za cenu v místě obvyklou 60,- Kč/m2,
a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského podpisem Smlouvy
o převodu nemovité věci,

14/114 bere na vědomí předložený Závěrečný účet SOMV za rok
2015 včetně Zprávy č. 397/2015/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2015,
14/115 bere na vědomí Valnou hromadou SOMV schválenou
Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření
s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2015,
14/116 schvaluje provedení stavby nového elektrického vedení
NN 0,4 kV a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu“
na stavbu „Vigantice, p. č. 545/187, KLZ Servis, NNK,
14/117 schvaluje záměr opravy zdiva a podlahy (dlažby) v kostele
Proměnění Páně ve Viganticích.
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Zasedání Zastupiteltva obce Vigantice
Starosta obce Vigantice svolává dle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích a zároveň zve občany
na 15. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice, které se bude konat ve středu 5. října 2016
v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Ze života obce
Jubilanti v obci říjen – prosinec 2016

Z matriky
Ke dni 16. září 2016 je v naší obci
hlášeno k trvalému pobytu 1 066 občanů.
Z toho mužů je 519 a žen 547.
K trvalému pobytu v obci Vigantice je nově přihlášeno
29 občanů. Vigantice mají 352 čísel popisných.

Narozené děti
Mroček Jakub
Obšivačová Aneta
Blahopřejeme rodičům
a zejména novým
občánkům Vigantic
přejeme zdraví, lásku a štěstí
v novém životě.

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.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spokojenost v dalších letech.
Jména předpokládané
Příjmení, jméno
věk
návštěvy u jubilanta
Květoňová Josefa
říjen 70. let
Foltasová, Štreitová
Dorotíková Milada
říjen 80. let
Foltasová, Štreitová
Pařenicová Marie
říjen 80. let
Foltasová, Štreitová
Korytář Josef
listopad 70. let
Porubský Z.,Votrubová
Koláčková Eliška
listopad 75. let
Porubský Z., Matušová
Dratvová Ludmila
prosinec 80. let
Porubský Z., Foltasová
Panáček Jindřich
prosinec 75. let
Foltasová, Matušová
Jindráková Eva
prosinec 75. let
Foltasová, Votrubová
Tkáčová Eva
prosinec 70. let
Foltasová, Štreitová
Znění celé vyhlášky na www.vigantice.cz

Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 15. října 2016 od 9:00 do 12:00 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.

Vážení občané, na území naší obce se objevují
nepovolené skládky odpadu.
K likvidaci biologického odpadu používejte domácí
kompostéry. Každé pondělí je na dvoře obecního úřadu přistavena
vlečka, která slouží taktéž k odstranění biologického odpadu.

Odběr nebezpečného odpadu

Plán svozu tříděného odpadu 2016

V sobotu 15. října 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.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ SE KONAJÍ VE DNECH 7. a 8. ŘÍJNA 2016
V obci Vigantice proběhnou volby v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zahájení voleb v pátek 7. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

POZVÁNKA na tradiční SETKÁNÍ SENIORŮ
Tradiční setkání seniorů se uskuteční v jídelně základní
školy v neděli 16. října v 12:00 hodin.
Po vystoupení žáků základní školy bude k tanci a poslechu hrát
na harmoniku pan Včelař.

Foto archiv

Krajem Rožnovské Bečvy
Obec
Vigantice
vydala
ve spolupráci s Klubem českých turistů
a obcemi Dolní Bečva, Prostřední
Bečva, Horní Bečva a Hutisko-Solanec
turistickou a cykloturistickou mapu
KRAJEM ROŽNOVSKÉ BEČVY.
Turistické a informační centrum města
Rožnova p. Radh. tuto mapu chválí,
kladné ohlasy jsou i z řad turistů, kteří
navštěvují město Rožnov p. Radh.
Tuto mapu si můžete zakoupit
v místních obchodech a na obecním
úřadě Vigantice. Cena této mapy je 30,- Kč.

Obecní koupaliště Vigantice
Hodnocení sezóny 2016 bychom mohli
začít citátem z českého filmu Rozmarné léto
,,Tento průběh léta, zdá se být poněkud
nešťastným“. Letní koupaliště zahájilo sezónu
1. července. Před otevřením jsme finišovali
s úpravou
areálu,
rekonstruovaly se dámské
sprchy a WC. V areálu u
dětského bazénu přibylo
dětské
hřiště
s trampolínou, vše bylo
připraveno a zpočátku se
zdálo, že i počasí bude
příznivé. V průběhu prázdnin bylo ovšem
tropických dní pomálu. Přesto musela být zajištěna
kontrola vody v bazénech, jak stanoví zákon
č. 151/2011 a následující vyhláška č. 238/2011. Ta
mimo
jiné
stanoví
hygienické
předpisy
a požadavky na provoz koupališť, jako je kvalita
vody, udržování čistoty a pořádku, odběry vzorků
vody. V odebraných vzorcích a laboratorních
vyhodnoceních chemickou laboratoří a odběrech
vzorků vody pracovníkem hygieny nebyla zjištěna
žádná snížená kvalita vody ke koupání, naopak
kvalita a čistota vody byla na vysoké úrovni. Počet
koupacích dnů v letošní sezóně byl 26 dnů, celkem

navštívilo koupaliště 2 067 osob, což je v průměru 80 návštěvníků na den. Provoz
koupaliště byl ukončen 2. září 2016.
Prostor koupaliště i zázemí opět letos využilo Středisko volného času
Klíč z Frýdku-Místku pro svou táborovou základnu. Uskutečnily se tři turnusy
táborů. Děti i vedoucí využívali prostory a zázemí koupaliště pro svou činnost,
zejména při nepříznivém počasí přišla vhod
i společenská místnost v budově koupaliště.
V průběhu července a srpna byla naměřena nejvyšší
teplota 340C 2. července a nejnižší teplota 140C byla
naměřena 10. srpna. V době provozu koupaliště bylo
9 dnů, kdy teplota vystoupila na 300C a výše, 32 dnů
se teplota pohybovala v rozmezí 240C – 290C a 21 dnů
se pohybovala teplota od 230C a níže. Tyto teplotní
hodnoty byly zjišťovány na meteostanici Rožnov p. R. – Hážovice.
Děkujeme zaměstnancům, kteří se podíleli v letošní sezóně na provozu
koupaliště. Jsou to Jan Mužný, Lukáš Mužný, Ing. Miloš Šťastný a Mária
Hlaváčová.
SEZÓNA 2014 SEZÓNA 2015 SEZÓNA 2016
Provoz zahájen
23. června
1. července
2. července
Počet koupacích dnů 28
52
26
Počet návštěvníků
celkem 2 235
celkem 5 170
celkem 2 067
dospělí 1 198
dospělí 3 171
dospělí 1 229
děti 1 037
děti 1 999
děti 838
Prům. denní návštěv. 80
99
78
Provoz ukončen
31. srpna
1. září
2. září
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Beseda o bylinkách
V pátek 12. srpna 2016 navštívil Vigantice lázeňský lektor a bylinkář
Ing. Karel Štenbaur, spolupracovník farmacie Biomedika Praha. V zasedací
místnosti obecního úřadu se v příjemné atmosféře besedovalo o bylinkách
a jejich účincích na lidský organizmus, hlavně na pohybový aparát člověka.
Probrali jsme užití bylinek při jarní čistící kůře např. smetanku lékařskou
(pampeliška), sedmikrásky-chudobky, nebo kopřivu. Víte proč se vlastně říká
sedmikrásce chudobka? Navzájem jsme se dozvěděli, kdo sbírá jaké druhy
bylinek, jak je uchovává. Které jsou vhodné na kašel, podporu dýchání. Dnes
je vhodné nasbírané bylinky nechat zamrazit, než je sušit, jsou svěží a stačí si
vzít jen množství, které právě potřebujeme. Jak sušit diviznu velkokvětou, aby
nezhnědla. Mezi nejznámější a nejsbíranější byliny jsme vzpomněli např:
Třezalku tečkovanou, rakytník, černý jeřáb, černý bez, lípa, hloh, měsíček
lékařský a řada dalších. Organizmus každého člověka reaguje na bylinky
různě, vždy je dobré poradit se s lékařem-hlavně při užívání medikamentů.
Bylinky jsou doplněk stravy. Nejvhodnější doplnění vitamínů, které můžeme
dát našemu tělu je ovoce a zelenina pěstovaná u nás. Jižní ovoce a zelenina je

příjemným zpestřením našeho jídelníčku.

Z historie obce – Jak to bylo s dopravou a spoji v obci Vigantice?
V roce 1927 začala přes Vigantice jezdit autobusová
linka Rožnov - Horní Bečva. V pozdějších letech přibyla linka
do Velkých Karlovic, po nějakou dobu i do Makova. V roce 1938
byla provedena úprava silnice a do obce zaveden elektrický proud.
V roce 1947 byl v obci instalován místní rozhlas, který poslal
do výslužby obecního bubeníka. V roce 1958 byly otevřeny
kamenolomy v Sůši a v ,,Kopcoch“. Kámen z těchto kamenolomů
sloužil k výstavbě místních cest. Telefonní spojení bylo značně
omezené. V roce 1980 byla v obci jediná veřejná hovorna –
u Nevolů (čp. 186), 6 telefonů měly organizace, 15 domácností.
Telefonní přípojky v zemi byly vybudovány v roce 1999. Za další
rok byla zprovozněna kabelová televize a později internet
po kabelové televizi.
Poštovna v obci byla otevřena 1. 4. 1910, byla
podřízena rožnovskému poštovnímu úřadu. Již dříve,
v letech 1907 – 1910, fungovala tzv. ,,brašnová služba“. To
byla zamykatelná brašna, do níž se shromažďovaly poštovní
zásilky. Brašna byla umístěna v obecním hostinci čp. 100
(tzv. Horní hospoda, dnes dům p. Traburové). Tady,
v pozdější poštovně, si brašnu převzal poštovní posel, který
ji doručil do Rožnova. Stejně putovaly zásilky z Rožnova
do Vigantic. První vedoucí poštovny byla Božena Jindrová.
Od roku 1928, po zavedení autobusové linky mezi
Rožnovem a Horní Bečvou, byly poštovní zásilky
doručovány tímto spojem. V roce 1930 se poštovna
přestěhovala do čp. 56, domu rodiny Slovákovy a funkci
poštovného zastával František Slovák, který bydlel vedle

v dřevěném domku čp. 59. Činnost poštovny byla ukončena
k 31. 10. 1950. Od té doby zajišťuje poštovní služby pošta
v Rožnově. Ještě mnoho let roznášel zásilky doručovatel František
Slovák, jako zaměstnanec rožnovské pošty. Poštovna používala
v letech 1910 – 1919 k označování přijatých, případně doručených
zásilek gumové dvouřádkové razítko s česko – německým opisem
VIGANTICE/WIGANTITZ. Razítko bylo otiskováno ve fialové
barvě vždy mimo známku nalepenou na dopise nebo dopisnici. Tu
znehodnotil denním razítkem až poštovní úředník na poště
v Rožnově. Za celou dobu své činnosti používala poštovna celkem
5 různých typů razítek.

Zpravodajství kulturní komise
Léto pomalu končilo a kulturní komise OÚ Vigantice
obcházela přihlášené zahrádky do šestého ročníku soutěže
„Rozkvetlá obec Vigantice“. Hodnotila celkový vzhled
květinové výzdoby a sladění květinové výzdoby s domem.
Na kabelové televizi si můžete prohlédnout, jak těžké bylo vybrat
vítěze.
Vyhodnocení a slavnostní předávání proběhlo
na obecním úřadě ve středu 7. 9. 2016 v 16.30, paní předsedkyně
kulturní komise Eva Štreitová všechny přivítala a předala ceny:
1. místo – Závorková Dana
2. místo – Slováková Bořena
3. místo – Petřeková Monika
Další ocenění – Porubská Edita, Tomanová Věra,
Juřicová Jana a Střítežská Eva.
Všechny soutěžící si odnesly dárky a kytičky. Všem
oceněným blahopřejeme a děkujeme OÚ za příspěvek na ceny.
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Co naplánovala kulturní komise do konce roku:
Čtvrtek 29. 9. od 16.00 do 18.00 – Keramika pro dospělé
pod vedením Kateřiny Cábové. Kroužek bude co 14 dní a cena
za první pololetí je 900 Kč. Můžete se přihlásit u paní
místostarostky Hany Foltasové na Obecním úřadě nebo na mobil
734 278 891. Jestli váháte s přihlášením, přijďte se podívat
na první setkání do keramické
dílny základní a mateřské školy.
Keramika je pro všechny, kdo
mají touhu vytvořit si podle
svých představ různé dárkové
předměty, naučit se pracovat
z hlíny, případně se zdokonalit
pod vedením kvalitní vedoucí,
která vyučuje keramiku také
v okolních školách. Těšíme se
na Vás!

Sobota 26. 11. 2016 - Vánoční výstava v budově základní
a mateřské školy. Všechny členky kulturní komise již zajišťují,
aby byla výstava pestrá a každý si mohl vybrat něco pěkného
pro zpříjemnění vánočních svátků. Nebudou chybět ani vánoční
hvězdy a jiné květiny. Kromě výstavy bude na návštěvníky čekat
občerstvení a aktivity pro děti.

Sobota 3. 12. 2016 – Vánoční jarmark a rozsvícení
vánočního stromečku u Obecního úřadu. Ve stáncích
budou nabízet své výrobky hlavně děti z naší mateřské
a základní školy. Členky kulturní komise a příznivci školy
budou prodávat různé občerstvení. Připravujeme pestrý
program a výtěžek z této akce dostane základní a mateřská
škola.
Na obě akce vás všechny srdečně zveme a těšíme se, že
s námi přijdete v předvánočním čase načerpat tu správnou
vánoční náladu.
Za kulturní komisi Dita Votrubová

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Slavnostní zahájení školního roku se
uskutečnilo ve čtvrtek 1. září 2016. Na půdě

školy jsme přivítali prvňáčky spolu s jejich
rodiči a všemi ostatními žáky naší školy.
Po odchodu 7 čtvrťáků ( všichni přecházejí
na ZŠ Hutisko – Solanec) a jedné žákyně
druhého ročníku (přestěhování) a příchodu 8 prvňáků
(5 z Vigantic a 3 z Hážovic a Tylovic) budeme mít
opět 23 žáků jako v minulém školním roce. Během
prázdnin jsme vybavili šatny žáků školy pěknými
novými skříňkami a v kabinetě proběhla výměna
regálů, to vše přispívá ke zvýšení bezpečnosti
provozu školy. Ve školní jídelně budou během září
vyměněny stoly a židle, což zvýší celkovou úroveň
stolování ve škole. Je vidět, že se zajímáme o to, aby
naše děti měly co možná nejvyšší kvalitu ve všech
oblastech života školy.
Chtěl bych také zmínit akci pro rodiče
školáků i nastávajících prvňáků, že budou mít
možnost, tak jako vloni, navštívit naši školu
a shlédnout, jak probíhá praktická výuka
v jednotlivých třídách (se spojenými ročníky –
1. + 3. ročník a 2. + 4. ročník). Tuhle akci
plánujeme na listopad 2016.
K organizaci školy:

Naše škola je dvojtřídka se spojenými ročníky. I. - třída,
v přízemí, je tvořena 1. ročníkem a 3.ročníkem 8 + 6 = 14,
vyučující paní učitelka Mgr. Alena Kadeřábková.
II. třída – je tvořena 2. ročníkem a 4. ročníkem 5 + 4
= 9, vyučující ředitel školy Mgr. Jaroslav Hrbáček.
Na škole máme 6 zájmových kroužků a také
zde probíhá výuka náboženství.
1. Pohybové hry
– 12 dětí
2. Výtvarný kroužek
- 9 děti
3. Modelářský/hudební
– 7 dětí
4. Keramický kroužek
– 14 žáků
5. Anglický jazyk
- 18 žáků
6. Turistický kroužek
- 5 žáků
7. Náboženství
- 5 žáků
Je vidět, že na tak malou školu mají děti
mnohostranné vyžití a mohou se plně realizovat
ve svých zájmech. Opět musím poděkovat obecnímu
zastupitelstvu za kroužek anglického
jazyka, který financuje, a jak je vidět, tak
děti to využily s plnou vervou.
Chtěl bych vyslovit přání, aby se
školní rok vydařil, dětem se zde líbilo,
rodiče byli spokojeni a všichni předškoláci
nastoupili do naší maličké, ale rodinné
školy
s velmi
dobrým
zázemím,
stabilizovaným
kolektivem
a velmi
příjemným venkovním prostředím.
Mgr. Jaroslav Hrbáček ředitel školy
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První zážitky ze školních lavic
Prázdniny utekly jako voda a prázdné školní lavice jsou
už zase plné neposedných žáčků. Se zahájením nového školního
roku se roztrhl „pytel“ s novými zážitky. To proběhlo tradičně
ve školní jídelně. Slovo na úvod si „vzal“ pan ředitel s panem
starostou, kteří přivítali především prvňáčky a jejich rodiče.
Školáci vystoupili s krátkým pásmem písniček a básniček a poté
už se všichni rozutekli do tříd.
Do první třídy nastoupilo letos osm školáčků, které
společně s třeťačky vyučuje paní učitelka Alena Kadeřábková,
druhou a čtvrtou třídu zase již tradičně pan ředitel Jaroslav
Hrbáček. Školní družinu má, tak jako minulý rok, „na povel“
p. vychovatelka Daniela Vachunová a o hladové žaludky dětí se
starají paní kuchařky. Na rodiče prvňáčků čekalo letos opět milé
překvapení v podobě příspěvku 2000 Kč na školní pomůcky
od obce Vigantice a na všechny školáky nové skříňky v šatně. Děti
si najdou opět maximální vyžití, co se kroužků týče. Stejně jako
loni mohou navštěvovat kroužek angličtiny, keramiky,
pohybových her, výtvarný kroužek, hudební a modelářský
kroužek, náboženství a také turistiku.
Sotva však uslyšely první školní zvonění, už mají
za sebou hned několik nových zážitků. V pátek 9. 9. proběhlo
první kolo soutěže ve sběru plastu a papíru s trochu upravenými
pravidly. Absolvovali jsme také závod „BĚH ZA ZDRAVÍM,“

který každoročně pořádá začátkem školního roku v Rožnově
pod Radhoštěm Středisko volného času. V říjnu nás čeká akce
konaná na školní zahradě, plná nejrůznějších her a soutěží
v indiánském duchu a po ní se pomalu budeme chystat na tradiční
uspávání Broučků.“ Je toho zkrátka mnoho, co nás letos čeká,
úspěšný start už máme za sebou a věřím, že úspěšný bude také
celý školní rok.
Daniela Vachunová

Krátké zpravodajství z naší mateřské školy
Léto si dává k radosti dětí na čas, dopřává všem dny,
které připomínají ty prázdninové, ale už tomu tak není…
Prázdniny skončily a školka přivítala své malé „žáčky“. Znovu ty,
kteří už vědí, jak to u nás chodí a také ty nejmenší, kteří jdou
poprvé sami do světa bez svých nejbližších, bez maminky. Ne
vždy se rozloučení obešlo bez slziček, však jich nebylo mnoho
a dnes už neukápne ani jedna, možná jen malinká…  Vždyť tady
nejsou sami, najdou si kamarády, se kterými budou prožívat své
dětské radosti a starosti, objevovat spolu společné hry a aktivity,
které jim školka nabízí. Snažíme se vytvořit nejen novým dětem
zázemí, pocit jistoty, důvěry, být oporou ve chvilce, kdy se
zasteskne po mamince, ve chvilce, kdy potřebují pomoc, radu,
pohlazení…
„V předškolním období jsou „okna poznávání
a rozvíjení“ otevřena dokořán, je to mimořádně příznivé období
pro rozvíjení různých stránek osobnosti dítěte. Probíhají zde
intenzivně procesy zrání i učení a nikdy potom už se jedinec
nebude vyvíjet tak bouřlivě a snad ani tak intenzivně, a proto je až
trestuhodné nevyužít tuto dobu k co nejširšímu rozvoji
dítěte.“(V. Mertin, I. Gillernová) Mějme na paměti
my všichni, kteří se na rozvoji dítěte podílíme…
A naše školka v tomto školním roce?

Do MŠ dochází 27 dětí různého věku (pravděpodobně nás bude
28, maximální počet), z toho 8 předškoláků, 12 těch nejmladších
a 7 „skoropředškoláčků“. Letos bude pod stromečkem ve školce
více autíček, bagrů a stavebnic, protože kluků se sešlo 18! 
(na šatičky pro naše víly nezapomeneme  )
Ještě musím napsat, co nás teď na podzim čeká:
Podzimní den (bramborový? Jablkový? Uvidíme ) spolu se
školou, výšlap s rodiči a dětmi MŠ na Díly, drakiáda dětí ZŠ
a MŠ, určitě divadlo v Rožnově pod Radhoštěm s předškoláky,
divadlo ve školce pro všechny děti, keramický kroužek pro starší
děti, Pochod broučků pro všechny děti školy školky, jedno
„nespaní“ v týdnu, to pro ty předškoláčky… však ti ostatní
dorostou…  a hezké dny ve školce!
Pro rodiče chystáme odpolední besedu s PhDr. Janem
Svobodou, z reakcí rodičů z minulých přednášek víme, že každého
něco z jeho slov i rad týkajících se výchovy dětí zaujme.
A na závěr přání hezkých dnů, ať se novým dětem líbí a těm
starším také! Ať užívají času bezstarostných her a kamarádství,
které jim školka dopřává…  A hravé učení a to všechno
ve zdraví! 
Za kolektiv MŠ Bc. Dana Barošová
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SDH Vigantice
Léto dětí SDH Vigantice
Hasičská sezóna Okresní ligy
mladších i starších žáků začíná začátkem
května a končí posledním víkendem v srpnu.
Je složena z 9 pohárových soutěží, které
pravidelně navštěvujeme. Starším žákům se
nejvíce dařilo na soutěži ve Veselé, kde
obsadili skvělé 2. místo a na Prostřední
Bečvě, kde skončili třetí. V Kunovicích a v Lešné jim těsně unikly
stupně vítězů, kdy se v obou případech museli spokojit se
4. místem. V celkovém bodování Okresní ligy, které se zúčastnilo
26 týmů, se umístili na krásném 5. místě! Jsme šťastni, že se tento
tým už několik let umísťuje v horní polovině tabulky! V letošní
sezóně se potýkáme s nedostatkem dětí v mladší kategorii. I tak se
ale naši nejmladší nevzdali a bojovali v každé soutěži, které se
zúčastnili. Nejlépe
si vedli ve Veselé,
kde dosáhli 4. místa
a na Hutisku byli 6.
V konečném
bodování se umístili
na celkovém
8. místě, což mezi
26 týmy není vůbec
špatný výsledek!:)
Rádi bychom mezi
nás přivítali nové
členy ve věku 5-14
let, kteří by si chtěli
Pohárová soutěž Veselá – 2. místo
vyzkoušet hasičský sport a stát se tak součástí naší dětské
základny.
Doplňkovými soutěžemi bývají tradiční závody na 60 m
s překážkami. Letos se konaly v Oznici a nově i v Janové. Našim
závodníkům se však moc nedařilo a skončili v druhé polovině
výsledkové listiny. Spravit chuť si však můžou v nadcházejících
závodech konaných v Olomouci, Šumperku nebo Ostravě, na které
se ještě na podzim chystáme jet.
Za zmínku jistě stojí i účast našich dvou starších žáků
Josefa Petřeka a Lukáše Rybiáře na letošním Mistrovství České

republiky hry Plamen
v Českých Budějovicích,
kde
se
probojovali
s týmem
Prostřední
Bečvy a umístili se
na nádherném 5. místě.
Pro naše kluky to byla
velká a cenná zkušenost,
kterou mohou zúročit
v dalších kláních.
Ve dnech 22. –
25. srpna se konalo
každoroční
hasičské
soustředění dětí a dorostu.
Letos jsme se vydali
do nedalekého
Búřova
ve Valašské
Bystřici.
Lyžařský areál Búřov
Pohárová soutěž Lešná – 4.místo
nabídl skvělé možnosti a prostor k mnoha aktivitám. Děti
trénovaly
zejména
na nadcházející
sezónu,
která
odstartuje 24. 9.
ve Valašské
Polance
Závodem
hasičské
všestrannosti. Zkusily
si také výběh místní
sjezdovky, prošly se
na nedaleký
Vsacký
Cáb a hrály spoustu
her. Věříme, že se
jejich píle projeví
na výsledcích v dalších
soutěžích.

Sezóna snů Veroniky Sklářové
V minulém příspěvku jsme čtenáře informovali o úžasném
výsledku třináctileté Veroniky Sklářové, která si na Krajském přeboru
dorostu vybojovala postup na letošní Mistrovství České republiky konané
4.
–
5.
července
v Českých Budějovicích.
Veronika
startovala
v kategorii
mladších
dorostenek
a soutěžila
v dvojboji
a
běhu
na 100 m
překážek.
I když to byl její první
start na „republice“, určitě
nebyla jen „do počtu“. To
koneckonců
potvrdila
a v konkurenci 14 nejlepších závodnic skončila na fantastickém 3. místě!!!
Tímto výsledkem se nesmazatelně zapsala do historie našeho sboru a jsme
na ni právem hrdi. Skvělou formu potvrdila i v závodech Českého poháru
Rebel 2016, který se skládá z 5 soutěží. Veronika se zúčastnila 4 z nich
a skončila 6. v Ostravě, 5. v Olomouci, 7. v Bludově a v Kamenci
a Pískové Lhotě se konečně dočkala stupňů vítězů a v obou závodech brala
stříbro. V konečném hodnocení obsadila nádherné 3. místo, hned za dvěma
závodnicemi, které jsou v reprezentaci ČR. Veronika má před sebou
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slibnou budoucnost a my ji budeme moc držet palce.
Velké díky patří i její mamince Daně, která s ní
závody objíždí a podporuje ji ve všem, co dělá!
Děkujeme!!!
Zuzana Bělíková

Sezóna žen v SDH Vigantice
Jak už bylo zmiňováno v minulém
čísle, 19. 6. se v Horním Lidči uskutečnilo
Okresní kolo v požárním sportu, kde jsme
úspěšně reprezentovaly obec a z 3. místa
postoupily do Krajského kola, které se konalo
v Hulíně. Zde už nám štěstí tolik nepřálo a z 9
nejlepších týmů v kraji jsme skončily
předposlední. Účast v tomto závodě nám tak
opět zajistila pozvánku na prestižní soutěž
„O zlatý pohár hejtmana zlínského kraje“. Již
po třetí s naší účastí se bude 18. 9. soutěžit
ve Velkém Ořechově v požárním útoku
o nejlepší čas a medaile ve Zlínském kraji.
Celkem se družstvo žen zúčastnilo

17 soutěží a získalo 12 pohárů (3x1. místo,
5x2. místo, 4x3. místo) a čtyřikrát obsadilo
4. místo. Velmi si ceníme všech umístění,
nejvíce však vítězství na noční soutěži
ve Vidči a na pohárové soutěži na Prostřední
Bečvě, protože jsme stály na stupních
nejvyšších již po čtvrté za sebou. Sezónu
bychom chtěly ukončit 8. 10. na závodech
v Podhradní Lhotě, tak snad si ještě
vylepšíme statistické tabulky o další stupně
vítězů.
Veronika Křenková
Závody v Pískové Lhotě 10. 9. - 2. místo

Krajské kolo v Hulíně, předposlední, ale užily jsme si to! 

27. 8. Pohárová soutěž Prostřední Bečva – 1. místo

Každoroční Pochod kolem Vigantic je předběžně plánován v sobotu 1. října, zveme všechny občany na procházku do okolí
obce Vigantice. V cíli nás čeká občerstvení a po cestě plno legrace. Termín je předběžný a vše bude operativně upřesněno.
Pořádá SDH Vigantice.

Léto budiž pochváleno, počasí nám stále přeje a odpočatí zase do školy či práce.
Aktuálně z činnosti Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Uplynuly prázdniny i doba dovolených. Snad bylo toto
období pro všechny naše spoluobčany úspěšné, plné pohody,
dobré nálady a na dovolených načerpali dostatek sil. Pro nás
myslivce skončilo období intenzivní starosti o přikrmování zvěře
a nastal čas opravit krmná zařízení, posedy a kazatelny
před začátkem lovu srnců. Spoustu práce máme rozdělané
na myslivecké chatě a tak je to i období pravidelných brigád. Za to
jsme si vysloužili i celkem trefnou přezdívku ČSOB – Člen spolku
ozbrojených brigádníků.
Máme rozdělanou malorážkovou střelnici uvnitř areálu
myslivecké chaty, děláme terénní úpravy a zajišťujeme dříví
na stavbu střeliště. Na myslivecké chatě bude potřeba vyměnit
stropní trámy a taky estetické úpravy – vymalovat a natřít okna.
Aktuální začíná být práce na přípojce vodovodu. Je zpracovaný
projekt a projednali jsme s vlastníky pozemků výkop a položení
potrubí. Realizace proběhne současně s prováděným úsekem
od školy po obchod.
Letos přes veškerou snahu pro nás byly tragické
senoseče. O tom, kdy se bude kosit a která louka informace
dostaneme. Kosí se od středu do kraje, ale odejde jen dospělejší
zvěř, ne mláďata. Do lokalit, které se měly kosit, jsme instalovali
zvukové i světelné plašiče a některé louky se před sečením ještě
procházely se psy. Ukazuje se, že to není dostatečně účinné.
Na plašiče si zvěř zvyká a přestává se jich bát. Ve vysoké trávě
srnče, které ještě nemá pach, nenajde ani pes a štěstí je, když se
nějaké podaří vůbec objevit a odnést do bezpečí. Současná
technika zabere bezmála 12 metrů a jede rychlostí až 30 km/hod.

Zvěř, zejména srnčata a zajíci, moc šancí nemá. A tak jsme
zaregistrovali jen přiznaných a nalezených 25 vysečených srnčat.
Hned druhý den je vidět, jak se na pokosenou trávu slétají dravci,
čápi a volavky. A tak jsou vidět nevodící srny bez srnčat, jen
ojediněle a zpravidla v lese vidíte srnu se dvěma srnčaty. Tady
nejde jen o škody na zvěři tímto způsobené, ale o humánní přístup
k takto drastické likvidaci mláďat. Rozhodujeme se pro pořízení
účinného technického zařízení na vyhledávání zvěře. Současné
zkušenosti od nás i ze světa ukazují, že nejúčinnější jsou drony
s termovizní kamerou. Den před sečením se pozemek prozkoumá
termovizí, která bezpečně zvěř ukáže podle tepla, které vydává
a dá se snadno najít. Už máme i první kontakty a informace hned
z akce hasičů, která proběhla před letním večerem. Tam se pomocí
dronu a kamery celá akce natáčela. Bude potřeba na to vyčlenit
prostředky řádově kolem 80 tisíc, ale rozhodně se to vyplatí. Jsme
přesvědčeni, že ani Družstvo vlastníků, Honební společenstvo
i vedení obce Vigantic nezůstanou k tomuto problému lhostejné
a pomohou nám se zabezpečením financí. Vždyť už jen zvěř
sražená na silnicích motorovými vozidly jsou velké ztráty a škody
i na majetku.
Na letní měsíce máme tradičně naplánované významné
akce pro veřejnost. Letos se předpouťová zábava uskutečnila 6. 8,
pouť ve Viganticích 7. 8. a střelby pro veřejnost a nohejbal
o pohár starosty Vigantic 20.8. Všechny akce jsme úspěšně zvládli
a zvlášť letní večer a pouť překonaly naše očekávání nejen
v návštěvnosti.
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Soutěž TFA a předpouťová zábava
Poprvé se před zábavou konalo na výletišti okresní kolo
závodů hasičů. Myslivci se postarali o občerstvení ve dvou
stáncích. Určitě budou o této akci informace od povolanějších, ale
z pohledu diváka ne hasiče je to obdivuhodná a vysoce fyzicky
a technicky náročná soutěž, srovnatelná s profesionálními
sportovci.
Závod
proběhl
ve dvou kategoriích – muži
a ženy. Celkem se dá
pochopit, co musí zvládnout
muži při zásahu. Ale i ti
dobíhali do cíle, kde museli
do kopce táhnout 10 m pneu
od traktoru, zcela vyčerpaní.
O to se zdála náročnější tato
soutěž pro ženy, spíš dívky.
Před závodem to vypadalo
jako by se připravovala
módní přehlídka a bylo se opravdu na co koukat. Při samotném
závodě ale neměla děvčata výrazné úlevy. Nemusely sice přes 2 m
vysokou stěnu, ale běžely o smyčku v terénu dále, velkým
kladivem musely nabouchat jen o něco méně ran než muži,
pneumatiku i s diskem převrátit 3x, vytáhnout sud s vodou do 4 m

jen o něco méně lehčí a pneumatiku nemusely táhnout do kopce
zpět. To vše v hasičském munduru s bombou na zádech a v přilbě.
Ostatní hasičské disciplíny měly stejné. Určitě jim všem za to patří
náš obdiv.
Po ukončení závodů jsme se jen připravili na svých
místech na první návštěvníky letního
mysliveckého večeru. Otevřen byl velký
stánek s čepovaným pivem a kofolou,
myslivecká kuchyň, kde bylo připraveno 5
druhů
zvěřinových
gulášů,
stánek
i s tvrdším občerstvením, profesor vařil
svépomocí několik druhů kávy i čaje, byla
připravena myslivecká tombola s hlavní
cenou prasete divokého, ale i srnce
a spoustou balíčků zvěřiny. Rekordní účast
skoro 250 platících spolu s tradiční
kapelou“ Jen Tak“ z Přerova a připraveným
občerstvením, byla zárukou dobré zábavy.
To se vyplnilo na 100% a pokračovalo se až do ranních hodin.
Snědl se všechen guláš, vypilo spoustu sudů piva, kofoly, ale
i pevnějších nápojů. Pár fotek už jen připomíná skvělou
atmosféru, která panovala.

Střelby pro veřejnost a turnaj v nohejbale se uskutečnily v sobotu 20. 8.
Děti tradičně střílely ze vzduchovek a dospělí
z malorážky na terč 50m položka 5 ran. Připravili jsme
i nohejbalové hřiště. Tradičně jsme zajistili stánek s točeným
pivem a občerstvením, klobásy z udírny a samozřejmě dostatek
výborného srnčího guláše. Po zkušenostech z předešlých dvou
ročníků, kdy guláš vždy pochyběl a bylo to předmětem kritiky,
navařili jsme o 20 porcí více. Setkalo se však několik akcí
najednou, což poznamenalo účast jak ve střelbách, tak v turnaji
v nohejbalu. Muži i dorostenci hráli fotbal venku a včetně
příznivců, kteří jezdí s nimi, naši akci nestihli. Zároveň probíhaly
ve Viganticích
oslavy
kulatých
narozenin
několika
známých
osobností.
Přes menší účast dospělých,
byly o to usilovnější ve střelbách děti,
které byly rozděleny do 2 kategorií –
mladší a starší. Všechny obdržely
za své výkony medaile, balíček
sladkostí, diplomy a na prvních 3
místech i poháry. Upřímnou radost je
vidět na fotografiích.
Také dospělí stříleli ve dvou
kategoriích – muži a ženy. Tradičně se
o první místa bojovalo, ale ženy
tentokrát zahanbily i vítězné muže

v nástřelu. Kateřina Houšková zvítězila nástřelem 46 bodů, druhá
byla Eva Juříčková se 42 body a třetí Ilona Jurajdová se 41 body.
Mužskou kategorii tentokrát nevyhrál Víťa Baroš, ale v rozstřelu
se 41 body ho porazil Mikunda Tomáš. Na třetím místě se umístil
s nástřelem 40 bodů Mikunda Ondřej. Vítězové obou kategorií
obdrželi poháry.
Nejvíce byl menší účastí poznamenán turnaj
v nohejbalu. Nebyly přihlášené sehrané družstva hasičů, ani
sportovců a tak se z 12 ti hráčů losovalo složení 4 družstev.
Vítězné družstvo obdrželo hlavní cenu sele prasete divokého
a na druhém a třetím místě něco na spláchnutí
prachu.
V měsíci září končí odlov srnců. Podařilo
se nám ulovit několik rarit i pěkných starých
trofejových a mladých bez parůžků do chovu
nevhodných. Nyní se soustředíme na odlov
selat divočáků, kteří navštěvují lány kukuřice.
Snažíme se tak minimalizovat škody
na plodinách. Taky se nám podařilo odlovit
mladou a holou vysokou do dvou let věku,
která se u nás z jara vždy objeví. Od září se loví
kachny a tak ti, kteří mají známé, jezdí
na kachní hony a od listopadu i na zajíce, nebo
bažanty, kde se ještě dají odchovat. U nás se
scházíme a jdeme zkusit ulovit lišku, nebo
prase divoké, když napadne sníh.
Celé léto zajišťujeme individuálně seno a letninu, začíná
sběr kaštanů a žaludů, kterých je letos velká úroda a společně
nakupujeme oves, kukuřici, řepu, minerální krmivo a otruby,
aby zvěř v zimě nestrádala. Už teď zavážíme krmivo
do krmelců. Naše činnost je bohatá, snažíme se pracovat nejen
pro přírodu a myslivost, ale naší snahou je se co nejvíce zapojit
do společenského dění v obci. Pokud se nám to i těmito akcemi
podařilo ke spokojenosti našich příznivců a občanů z Vigantic,
Hážovic, Tylovic, Rožnova, Hutiska a okolí, jsme rádi
a motivuje nás to do další práce. Myslivci přejí Vám všem
hodně pohody a zdraví a zachovejte nám přízeň!
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
místopředseda František Vaněk
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Pouťová neděle
Někteří organizátoři zdřímli 2 - 3 hodiny, někteří nespali
vůbec a od ranních hodin uklízeli výletiště, aby od devíti bylo vše
připraveno pro návštěvníky pouti. Přibylo několik dalších
pouťových stánků a kolotoče pro malé děti. Kapelu z Přerova
vystřídala dechovka, po mši v kostele se zaplnilo výletiště a dobrá
nálada pokračovala. Hospodyním ve Viganticích tuto neděli
ušetříme čas s vařením. Připravili jsme lákavé speciality pečeného divočáka se zelím a knedlíkem a výbornou
svíčkovou z daňka. I když bylo jídla připraveno dostatek,
všechno se snědlo. To svědčí o tom, že opravdu
chutnalo. Na parket se nikomu v tom horku nechtělo
a tak za poslechu dechovky a při dobrém občerstvení se
všichni dobře bavili až do pozdních odpoledních hodin.
Vyzvednout je potřeba vedení obce, které
investovalo do vybavení kuchyně a stánků. To určitě
přispělo k úrovni obsluhy návštěvníků, ale i zlepšilo
podmínky pro organizátory a obsluhující. Zařízení
výletiště je teď na velmi dobré úrovni a jinde nám mohou
jen závidět.

A tak se dobře bavily děti i rodiče. Tradičně s dobrou náladou
přišly i babičky, které se ve velkém počtu střídaly u stánku
a objednávaly po štamprličce zelené, čisté i jiné a dobře si
rozuměly i s panem starostou, jak je vidět. Dokud se umíme takto
bavit a máme se dobře, tak si nenechme naše tradice nikým měnit.
I z pouti k připomenutí krásného nedělního dne a akce, kterou
zajistili a organizovali myslivci, přidáváme několik fotografií.

FK Modrá Hvězda Vigantice
Vážení sportovní přátelé a především
kopané
Soutěžní fotbalový ročník 2016 - 2017 náš
oddíl začal s několika změnami na trenérských
místech.
Začneme u mužů, kteří hrají Zlínský K. P. Zde
se trenérské taktovky ujal náš rodák Pavel Šturala, který mnoho let
reprezentoval náš oddíl jako hráč.
V dorostencích, kteří hrají krajskou soutěž, je trenérem
Bohumil Šulák. U mladších žáků a přípravek je vše při starém:
David Bolcek, Jan Frydrych, Filip Pikal.
Vstup jednotlivých mančaftů do sezóny byl nadmíru
dobrý. Naši muži získali zatím 9 bodů z 5 zápasů. Dorostenci
vedou svou skupinu krajské soutěže bez ztráty bodu (15b). Mladší
žáci taktéž bez ztráty bodu, jsou na 2. místě. Mladší a starší
přípravka bojuje spíš o zkušenosti než o body. Toto je hrubý výčet
podzimní statistiky našich oddílů na mistrovské fotbalové scéně.
Další akce, kterou jsme pořádali na našem hřišti,
proběhla v neděli 10. srpna 2016. A to nábor mladých kluků
a děvčat ročník 2008 až 2012. Akce měla velký úspěch, protože
byla vzorně připravena a zorganizována Janem Frydrychem
a Filipem Pikalem, na dohled regulérnosti dohlíželi naši
dorostenci v čele s trenérem Bohumilem Šulákem.
Tímto chceme ještě oslovit opozdilce, kteří v neděli
nebyli na našem hřišti, že mohou přijít každé pondělí, středu
a čtvrtek v 16:00 hod. Všichni budou vítáni a možná se zrodí
i nová hvězda Vigantic.
Další velká akce na našem hřišti proběhne ve středu
21. 9. 2016 od 10:00 hod. Jedná se o FOTBALOVÝ TURNAJ
VÝBĚRŮ OFS KATEGORIE U12 A U13. Pořadatelem celého

turnaje je komise mládeže Zlínského KFS ve spolupráci s OFS
Zlín, OFS Uherské Hradiště, OFS Vsetín, OFS Kroměříž a FK
Vigantice. Touto cestou Vás zveme na pěknou podívanou
a zároveň i fandění našim zástupcům z našeho oddílu Vigantic,
kteří se tohoto turnaje zúčastní v barvách OFS Vsetín.
A teď pár řádků mimo sportovního dění v našem
fotbalovém oddíle. O prázdninách proběhla rekonstrukce travnaté
plochy našeho hřiště, která se skládala z provzdušnění, prosypání
štěrkem a podsetí celé hrací plochy. Toto vše se kladně podepsalo
na současné kvalitě travnaté plochy. V nemalé míře i příznivé
klimatické podmínky, které panovaly o letošním létě.
Chtěl bych touto cestou znovu jako vždy poděkovat
všem příznivcům našeho Vigantického fotbalu, kteří nám fandí
a přejí úspěch, jak na fotbalové scéně, tak i mimo ní, ještě jednou
díky.
A přijďte nám fandit na naše krásné hřiště.
Petr Bělunek

Fotbalový turnaj ml. Přípravek 23. 4. 2016
Za slunečného počasí se do Vigantic sjely fotbalové
naděje ze širokého okolí. Mezi sebou se utkaly týmy mladších
přípravek (hráči a hráčky nar. v roce 2009 - 2010) Rožnova
pod Radhoštěm,
Valašského Meziříčí,
Frenštátu
pod Radhoštěm, Vidče, Nového Hrozenkova, Všechovic, Zašové
a domácích Vigantic. Do zápasů zasáhlo cca 70 hráčů a hráček.
Mimo samotná fotbalová klání, která se hrála na dvou travnatých
hřištích, bylo součástí "dne fotbalových nadějí" také
nevšední zpestření - plnění úkolů fotbalových dovedností. Celkem
šlo o šest stanovišť s různými úkoly (slalom, klička,
žonglování/nášlapy, střela na branku, vedení míče - osmička,

trefení kruhu). Plnění fotbalových úkolů se zúčastnilo celkem cca
120 dětí (výsledky se zapisovaly do připravených tabulek).
Jednotlivé zápasy byly plné nasazení, zápalu a samozřejmě radosti
ze hry a pohybu s kamarády. Byly k vidění výborné individuální
i kolektivní výkony. Výsledky se neevidovaly, šlo pouze o zdravé
soutěžení s důrazem na uvolněné sportovní klání bez taktických
"okovů". Turnaj proběhl bez problémů a co je nejdůležitější, bez
zranění. Všichni zúčastnění si nádherný den krásně užili a tímto
chceme poděkovat všem partnerům akce, zejména zástupcům FC
Baník Ostrava a laskomin "Baníčky".
Celé akce se zúčastnilo asi 300 návštěvníků, včetně dětí.
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Bohaté občerstvení bylo a hráčům nadstandardní tréninkové a zápasové podmínky.
zajištěno jak v teplé, tak
ve studené
formě.
Organizace
turnaje
se
na výbornou
zhostili
činovníci
FK
Modrá
Hvězda Vigantice v čele
s předsedou klubu Pavlem
Šturalou. Ve Viganticích si
uvědomují, jak je důležité
naše nejmenší přivést, ale
hlavně udržet u sportu jako
takového,
zejména
u fotbalu. A k tomu všemu
připravují
trenérům

Jan Frydrych

Na fotbalovém stadionu ve Viganticích se konala akce „Měsíc náborů – můj první gól“
V neděli 11. 9. 2016 se ve sportovním areálu FK
Vigantice uskutečnila podporovaná sportovně-zábavná akce
„Měsíc náborů – můj první gól“. Tento sportovní den se
uskutečnil za podpory Fotbalové asociace České republiky,
v našem případě za pomoci KFS Zlín.
Za krásného slunečného počasí si přišlo na pěkně
střižený trávník zasportovat více než 150 dětí z rožnovského
regionu. Na 10 stanovištích si děti vyzkoušely řadu sportovních
disciplín a zajímavých her, přičemž měly možnost si prověřit
svoje schopnosti. Děti si mohly zazávodit např. v paralelních
opičích dráhách, ve skákání v pytlích, přetahování lanem,
v hodech kruhů na tyč, házení tenisových míčků, gymnastických
cvičeních a samozřejmě také ve fotbalových dovednostech (slalom
s míčem, střelba na přesnost, ovládání míče, ….). Mimo to byly
k vidění ukázkové fotbalové zápasy hráčů a hráček mladší
přípravky (ročníky narození 2008 a mladší). Děti si
vyzkoušely přichystané fotbalové dresy, ve kterých si
zasportovaly. To vše probíhalo pod dohledem
organizátorů, jimiž byli funkcionáři, trenéři a hráči
místního klubu FK Modrá Hvězda Vigantice. Všichni
do jednoho se starali o to, aby se děti především dobře
bavily, užily si krásný den naplněný sportem a dobrou
náladou. Bylo připraveno bohaté občerstvení pro děti
i rodiče. Každá z ratolestí navíc dostala drobné dárky.
Celou akci za domácí klub organizoval předseda
fotbalového klubu Pavel Šturala, pokladník Tomáš
Bělík a trenéři mladší přípravky Filip Pikal a Jan
Frydrych. Velký díky patří také dalším klubovým
trenérům, zejména Jaroslavu Paprskářovi, Bohuslavu
Šulákovi, Davidu Bolckovi. Nesmím zapomenout
poděkovat zástupci KFS Zlín, panu Petru Zapletalovi,

který měl celou akci pod patronací.
Rozzářené oči odcházejících dětí a jejich dotazy směřující k účasti
na trénincích byly nejlepším vysvědčením obětavým
organizátorům. Pevně věříme, že byl beze zbytku naplněn hlavní
cíl akce, a to aby si děti vyzkoušely a prožily radost z pohybu
na čerstvém vzduchu v kolektivu vrstevníků. A to, jestli si
ke sportování zvolí právě fotbal, není to nejdůležitější, i když si to
samozřejmě všichni přejeme. Kdo ví, jestli jsme právě neobjevili
nového Milana Baroše, Radima Kučeru, Reného Bolfa, Filipa
Jíchu, nebo Barboru Špotákovou. Ve Viganticích si moc dobře
uvědomujeme, jak moc je důležitá práce s mládeží, zejména s těmi
nejmenšími. Proto klub FK Vigantice, v čele s Pavlem Šturalou,
vytváří pro mládež výborné zázemí a jednotlivé věkové kategorie
bohatě podporuje. Za to mu patří velký dík.
Jan Frydrych, trenér mladší přípravky
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