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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Chtěl bych Vám i v tomto vydání našeho, nezvykle barevného,
čtvrtletníku, všechny pozdravit. Nenásilnou formou bych Vás chtěl krátce seznámit
s prací za dva roky, po které jsem ve vedení obce.
Na 3. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice, které se konalo dne
24. 2. 2015, byl usnesením č. 3/26, schválen Strategický rozvojový dokument obce,
což je dokument, který určuje směr vývoje územního celku na určité období.
V našem případě se jedná o období 2015 až 2020 a územním celkem je obec
Vigantice. Jedním z posledních bodů tohoto dokumentu je základní výčet záměrů
zastupitelstva. Při zpracování tohoto dokumentu, který má mimo jiné 20 stran, jsem
se rozhodl, že do tohoto základního výčtu zařadím programy všech seskupení, které
v roce 2014 kandidovaly v naši obci do Zastupitelstva obce.

1. Rozšíření místní kanalizace do všech obydlených míst v obci
V současné době je vypracována projektová dokumentace týkající se
rozšíření místní kanalizace do místa „Kalvaria“. Dotčené orgány byly požádány
o stanoviska k projektové dokumentaci. Ihned po vyřízení stavebního povolení,
které bychom mohli získat do poloviny roku 2017, budeme zkoušet využít některý
z dotačních titulů, abychom mohli stavbu provést. Investiční náklady by měly být
cca 1.500.000,- Kč.

2. Postupná oprava a rekonstrukce mostů přes potok Hážovku
V roce 2015 byl rekonstruován most ev. č. M10 (u domu pana
Vítězslava Vrány), na žádost občanů bylo dobudováno zábradlí u mostu ev. č. M5, který byl rekonstruován již v minulosti. Stavební
povolení je vyřízeno na most ev. č. M6 (k Děckým). Na tento most bychom chtěli využít jednoho z dotačních titulů Ministerstva
pro místní rozvoj. Žádost bychom chtěli podat do 31. 12. 2016. I přesto, že bychom dotaci nezískali, tak bychom most opravovali a to
v měsíci duben a květen 2017.

3. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Půdní vestavba, kde vznikne zázemí pro hasičskou jednotku SDH Vigantice, je krátce před dokončením. S pracemi
na rozšíření místní knihovny jsme již započali. Vše ze spodních pater budovy se stěhuje pryč. Samotné zednické práce by měly začít
začátkem roku. Do března 2017 bychom chtěli knihovnu zrekonstruovat. Součásti těchto prací bude i rekonstrukce chodby, schodiště
a snad i Zasedací místnosti.

4. Rekonstrukce vnitřních prostor místní tělocvičny (poškozené obklady, padající půdní podhled)
V roce 2015 byly za využití dotačního titulu
z Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR)
rekonstruován strop tělocvičny. Začátkem roku 2016
jsme opětovně žádali dotaci z MMR na obklady
v tělocvičně, ale tentokrát to nevyšlo. Do třetice všeho,
snad dobrého, jsme podali znovu žádost k MMR minulý
týden. V případě, že bychom dotaci na obklady
neobdrželi, navrhnul bych zastupitelům, abychom si
obložení v tělocvičně opravili za své finanční
prostředky. S tělocvičnou souvisí budova školy
a zahrady. Nechali jsme si zpracovat studii nové školní
zahrady a v měsíci únoru bychom snad mohli podat
žádost o poskytnutí dotace na venkovní učebnu, zeleň
a nový plot kolem celé zahrady. Zahradu bychom chtěli
zvětšit na úkor chodníku, který vede k bytovkám a dále
na úkor vyježděných přístupových komunikací k zadnímu vstupu do tělocvičny. Žádost o poskytnutí dotace na víceúčelové hřiště
byla zatím bohužel neúspěšná.

9. Zrekonstruovat veřejné osvětlení obce (výměna
stávajících svítidel za maximálně efektivní úsporné
pouliční osvětlení pomocí LED lamp)

5. Zrekonstruovat a využít volné prostory na budově
zázemí koupaliště (ubytování, obecní byty, učebna)
V budově zázemí koupaliště byla zatím zrekonstruována
sociální zařízení pro ženy a dívky. V současnosti probíhá diskuze
zastupitelů nad studií, která již byla vypracována.

6. Rekonstrukce fotbalového areálu
(výstavba víceúčelového hřiště)
Byla podána již druhá žádost k Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytnutí dotace, která
by nám pomohla tento projekt zrealizovat. Podání žádosti však
předcházelo pořízení projektové dokumentace, která byla
zpracována v roce 2015.

Je dokončena projektová dokumentace týkající se
rekonstrukce chodníků v obci Vigantice, výstavby nového
chodníku od místní pekárny až po odbočku k restauraci Tatra,
rekonstrukci zastávek, výstavby nové zastávky na Horním konci
a v neposlední řádě několika přechodů pro chodce. Nový chodník
by měl být dále vybudován od hlavní komunikace směrem
k bytovkám, kde by dále mělo vzniknout asi 20 parkovacích míst.
Parkovací místa budou taktéž vybudovány kolem bytovek, ale
bohužel v současné době nejsou pozemky kolem bytovek naše
a probíhající jednání o převedení pozemků na obec jsou
zdlouhavá. V dubnu 2017 bychom
chtěli
k iROP
podat
žádost
o poskytnutí dotace na uvedenou akci.
Součástí této velké stavby bude
rekonstrukce komunikace III. třídy,
která vede přes naší obec. Investorem
této stavby je Ředitelství silnic
Zlínského
kraje,
příspěvková
organizace. Doufejme, že se nám
souběžně s těmito dvěma stavbami
podaří zrekonstruovat i již zmiňované
veřejné osvětlení, na které je již taktéž
zpracovává projektová dokumentace.
Je mým přáním, abychom všechny tyto
akce prováděli souběžně.

10. Vybudování cyklotrasy spojující
obec Vigantice a obec Dolní Bečva

7. Rekonstrukce budov zázemí místního výletiště
V letních měsících letošního roku byly v budovách
zázemí nově vybudovány prodejní pulty. Všechny lavičky a stoly
byly obroušeny a nově natřeny.

8. Rekonstrukce a oprava hospodářských budov
Za budovou Obecního úřadu

K tomuto bodu mohu pouze uvést, že v mapách se
objevila již oficiální cyklostezka, které vede z cyklostezky
Povodím Bečvy, přes Súš, kolem Děckých na Sulovskou
a na horizontu se spojuje se stezkou vedoucí na Díly.

V této zrekonstruované budově (bývalý tzv. mandl) by
měla nově vzniknout garáž Obecního úřadu, jejíž součástí by mělo
být zázemí pro kulturní akce (rozsvěcování vánočního stromku).
Současné garáže v budově OÚ by měly sloužit SDH Vigantice.
Do 15. 12. 2016 budou mít hasiči k dispozici nové vozidlo Ford
Transit Kombi V363, které bylo spolufinancováno Ministerstvem
vnitra ČR, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru ČR, Praha, a Zlínským krajem. Tito dva poskytovatelé nám
pomohli částkou ve výši 750.000,- Kč.
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11. Realizovat novou elektronickou komunikaci
mezi občany a obecním úřadem pomocí
bezplatné emailové schránky pro každou
domácnost, resp. číslo popisné
Blíže píše ve svém článku ing. Alexander Winkler.

12. Zrekonstruovat autobusové zastávky
O zastávkách jsem se již zmiňoval v bodu 9.

13. Vybudovat vhodné místo pro ukládání
biologického odpadu
Ukládání biologického rozložitelného odpadu v obci je
problematický. Tento odpad je odvážen na skládky mimo obec.
S problematikou odpadu souvisí náš záměr s výstavbou Sběrného
dvora, který by měl být vystavěn v areálu ZOD, kde máme svůj
pozemek. Využil bych barevného vydání našeho zpravodaje
a opětovně bych Vám připomněl a zopakoval problematiku
odpadového hospodářství.
Dovolil jsem si provést takový pokus. Sesbíral jsem pět
náhodně vybraných popelnic a tyto jsem svážil. 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.
Na druhou stranu Vám však musím sdělit, že
k 30. 11. 2016 jsme vytřídili 42,93 t odpadu. V roce 2015 to
bylo 24,41 t a v roce 2014 18,95 t.
Podle analýzy, kterou jsem zpracoval k 25. 10. 2016
jsme v roce 2014 dopláceli za odpady částku ve výši
214 866,- Kč, za rok 2016 je to zatím (k 25. 10. 2016) jen
47.959,- Kč.

14. Provést realizaci protipovodňového opatření
v lokalitě
V současné
době
v obci
funguje
Varovný
a protipovodňový systém a na žádnou krizovou akci jsme jej
nepotřebovali. Mým přáním samozřejmě je, abychom jej
nepotřebovali i nadále.

15. Zkapacitnění stávajícího zatrubnění
u bezejmenného toku ve středu zástavby – přechod
z otevřeného koryta do zatrubnění v místě
před zástavbou ( v době dešťů se voda vytéká
na silnici III. třídy č. III/4867, mezi domy
p. Mikulenky a pana Gála)
Všechno potrubí bylo vyčištěno pracovníky Vak.
Zkapacitnění by bylo problematické, jelikož zatrubnění je
pod komunikací III. třídy, kde se láme. V lomu bohužel voda
naráží na stěnu a nestíhá odtékat.
Komentářem k jednotlivým bodům jsem Vás krátce
seznámil s našimi záměry, úkoly a taktéž s tím, co se nám již
podařilo zrealizovat. V letošním roce jste bohužel moc práce
neviděli. Tento rok byl ve znamení chystání projektové, která je
nutná pro to, abychom mohli žádat dotace. Je před námi možná
poslední programové období, tak bychom chtěli využít maximum
„nabízených“ finančních prostředků.
Nechtěl bych zapomenou na rekonstrukci hřbitova.
Na tuto investiční akci budeme taktéž o poskytnutí dotace.
Na hřbitově by se měla sjednotit dlažba a upravit chodníky mezi
jednotlivými hroby. Po velikonocích by dále měl být
zrekonstruován kostel Proměnění páně, ale o tom jsem se již
zmiňoval.
Dovolte, abych nejdříve podekoval zastupitelům obce
Vigantice, za práci, kterou pro obec dělají. Bohužel však musím
zmínit pana Aleše Deptu, který ze 16ti zasedání byl jen dvakrát,
z dalších dvou se omluvil a poté přestal komunikovat.
Já Vám ze srdce přeji, krásné a pohodové vánoce,
do nového roku pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu
pracovních úspěchů. Vám děti a študáci, samé jedničky.
Zdenek Porubský - starosta obce

Provozní doba obecního úřadu Vigantice o Vánocích:
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené
bude obecní úřad UZAVŘEN od 23. 12. - 31. 12. 2016
Zaměstnanci Obecního úřadu Vigantice přejí
Všem občanům příjemné a klidné
prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně
zdraví a úspěchů.

Informace z Finančního výboru
V úterý 8. listopadu proběhlo jednání Finančního výboru
Zastupitelstva obce Vigantice, jehož hostem byl starosta obce
Zdenek Porubský.
Finanční výbor projednal výsledky hospodaření obce
v roce 2015, Účetní závěrku 2015 a provedl kontrolu plnění
rozpočtu ke dni 30. 9. 2016.
Hlavním bodem jednání bylo projednání Návrhu
rozpočtu obce na rok 2017. Starosta předložil Finančnímu výboru
návrh rozpočtu obce, a to v rozsahu rozpočet 2016, stav
k 25. 10. 2016 a plán 2017, včetně podrobného komentáře. Závěry
Finančního výboru k rozpočtu 2017:
- FV konstatuje vysokou úroveň zpracování návrhu rozpočtu
po obsahové i prezentační stránce
- FV konstatuje jako velmi pozitivní, že rozpočet je navržen jako
vyrovnaný
- FV konstatuje, že rozpočet neobsahuje všechny náklady
na případné dotační tituly v roce 2017, které Obec Vigantice
zamýšlí, ale zatím nebyly přiděleny
- FV doporučuje Zastupitelstvu navržený rozpočet přijmout

Dalším bodem jednání byla výše poplatků za odpad
pro rok 2017. Starosta obce předložil členům FV Zprávu
o hospodaření s odpady v roce 2016, a to v souvislostech let 2014
a 2015. Po široké diskuzi nad aktuálními příjmy a výdaji přijal FV
usnesení: FV doporučuje Zastupitelstvu obce poplatky za odpad
v roce 2017 ponechat na stejné úrovni.
Finanční výbor dále vyhodnotil poplatky za TV kabel.
Starosta obce předložil členům FV zprávu o vývoji příjmů
a výdajů v roce 2016 v návaznosti na roky 2014 a 2015.
Po diskuzi přijal FV usnesení:
FV doporučuje Zastupitelstvu obce poplatky za TV kabel v roce
2017 ponechat na stejné úrovni.
Závěrem se členové FV věnovali hodnocení Plánu práce
2016 a konstatovali, že byl splněn. Dále členové FV a hosté
jednání projednali návrhy činnosti na rok 2017, které předložil
předseda Finančního výboru. Navržený Plán práce na rok 2017 byl
schválen všemi hlasy a bude předložen zastupitelům ke schválení
na Zastupitelstvu dne 24. 11. 2016.
Zapsal: Lubomír Hlaváček
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Historie Zpravodaje Vigantic

Podle
zjištění
v kronice Obce Vigantice se
Zpravodaj Vigantic vydával jen
jako občasník. První vlaštovkou
dnešního Zpravodaje bylo
vytištění Obecního Zpravodaje
v říjnu roku 1995. Formát
Obecního Zpravodaje byl A5,
kopírován byl na Obecním
úřadě a obsahoval informace
z obce, usnesení Zastupitelstva
obce, informace o odpadech,
detašovaná
pracoviště
okresního
úřadu,
pozvání
na besedu s důchodci, seznam
jubilantů obce, úmrtí a narození
občanů a hospodaření obce
Vigantice.
Celkem
měl
4 strany. V roce 1996 vyšel
čtyřstránkový Obecní zpravodaj
v březnu a obsahoval více
informací
včetně
návrhu
rozpočtu obce. Roku 1997
nebylo vydáno žádné číslo Obecního zpravodaje a roku 1998
vyšel mimořádný zpravodaj v prosinci, který obsahoval zejména
výsledky voleb, jubilanty měsíce, narozené děti, zprávu
o Základní škole a ordinační hodiny lékařů. V říjnu 2000 vyšlo
jedno číslo pod názvem Zpravodaj Obecního úřadu Vigantice,
byly zde informace o kabelové televizi v obci Vigantice, přehled
hospodaření v obci a oznámení o době a místě konání voleb.
Zpravodaj byl formátu A4 a obsahoval 4 strany. Poté se vydávání
Obecního zpravodaje odmlčelo a až v prosinci roku 2006 vyšlo
první číslo pod názvem Zpravodaj Vigantic, jak jej známe i dnes.
Tisk probíhal na obecním úřadě, ale byl již evidován
pod Ministerstvem kultury MK ČR E17168. Cituji z tohoto
prvního čísla: Takže, milí občané Vigantic, asi 4 x do roka můžete
najít v prodejnách zpravodaj, který si klade za cíl vás informovat
o činnosti obecního úřadu, obecního zastupitelstva a vůbec celém
dění obce. Do zpravodaje můžete přispívat i vy svými náměty,
příběhy, historkami a připomínkami. Uvítáme i fotografie, které
přiblíží spoluobčanům doby dávno minulé i současné, které
dokumentují život v obci. Je možná i inzerce, reklama, i když

vzhledem k nepravidelnosti vydání zpravodaje,
může být pro někoho nevýhodná. Své příspěvky
můžete zasílat v elektronické podobě na e-mailovou
adresu obce obecvigantice@iol.cz nebo písemně
doručit na obecní úřad (napsala PhDR. Ludmila
Bělíková, místostarostka).

Od roku 2006 do roku 2010 vychází
pravidelně 3 čísla Zpravodaje v roce a to: v březnu,
červenci a září. Počet stránek je šest a stále se
tiskne na obecním úřadě. Ještě v roce 2011 je tištěn
Zpravodaj na obecním úřadě, ale 3. číslo,
které vyšlo v září má barevnou hlavičku na titulní
straně a tisk provádí Grafia Nova, s.r.o. Příspěvky
posílají složky a organizace obce i občané Vigantic.
Od tohoto čísla je možné Zpravodaj Vigantic najít
na internetových stránkách obce Vigantice www.vigantice.cz
v záložce obec - Zpravodaj Vigantic. Zde najdete archív všech
doposud vydaných Zpravodajů. Zpravodaj vychází pravidelně
4 krát v roce a to v březnu, červnu, září a v prosinci. Od roku 2013
došlo ke změně nakladatele a tisk provádí Lupress s.r.o. , Frýdlant
nad Ostravicí. V březnu 2015 byla mírně upravena hlavička
našeho Zpravodaje.

Prosincové jubilejní číslo vychází mimořádně v barevné
úpravě. V dalších letech přeji našemu Zpravodaji mnoho krásných
a zajímavých příspěvků a zejména děkuji všem, kdo tyto
příspěvky zasílají a podílí se tak na vydání každého nového čísla
Zpravodaje Vigantic.
Hana Foltasová, místostarostka

Blahopřání k jubileu
Tak, můj milý Zpravodaji,
už ti je deset let. Čas je velice
relativní. Při porovnání z hlediska
lidského věku je to školák v páté
třídě, ještě nezralý, skotačivý
a tvořivý,
z hlediska
srovnání
s Tylovými Květy, které vycházejí
od 30. let 19. století je, jak se říká, ještě na houbách.
Myšlenkou vydávat nějakou formu tiskoviny se zabývali
představitelé obce v každém období. Vždycky však zůstalo jen
u nápadů a ojedinělými vlaštovkami, tak se uvádí v kronice
Vigantic, bylo vždy jedno číslo v roce 1995, 1996, 1998 a 2000.
Tehdy seznamovalo občany s hospodařením a mimořádnými
akcemi – kabelová televize, volby. Na právním podkladě, to
znamená oficiálně s řádnou evidencí u ministerstva kultury ČR
a povinností odesílat tiskovinu knihovnám a dalším státním
institucím, došlo až za mého funkčního období místostarostky.
Celé vyřizování evidence v Praze trvalo asi půl roku, takže první
číslo Zpravodaje bylo vytištěno na tiskárně obecního úřadu
v prosinci 2006. Vzhledem k počtu výtisků a poskytování

zdarma občanům byl Zpravodaj pouze v odstínech šedé a černé.
Dalo to práci volit v počítači takové barevné rozlišení třeba
nadpisů, aby při tisku došlo k nějakému plastickému rozlišení,
protože každá barva vytváří při tisku určitou intenzitu šedi.
Všichni kolegové a předsedové spolků slibovali své příspěvky, ale
vydolovat je z nich nebylo a myslím si, že je tomu tak i dnes,
vůbec snadné. Jsem ráda, že náš tehdejší pramínek zpráv
a zpráviček se postupně rozlévá do většího potůčku a možná
za dalších deset let bude onou řekou poznání, stále kvalitnější,
více profesionálnější a k tomu na křídovém papíře.
Co popřát Zpravodaji? Především stále nové
přispěvovatele, krásné nápady a mít o čem psát, čím se pochlubit.
Vždyť úspěchy ve sportu, kultuře i vzhledu obce, službám
občanům se snadno dají porovnávat v regionu. Pokusme všichni,
malí i velcí, něco prezentovat, zlepšit. Příběhy a zážitky seniorů
by určitě zpestřily každé číslo, pobavily i poučily by mladší
ročníky. Máme občany velmi šikovné, jen sednout ke psaní.
A třeba úkol pro všechny - mohli bychom zabojovat v budoucnu
o nejkrásnější obec – a to je skutečně velké sousto.
PhDr. Ludmila Bělíková
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Usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 24. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Vigantice po projednání:
bere na vědomí kontrolu usnesení 15. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
16/122 schvaluje rozpočtový výhled obce Vigantice na rok
2018 - 2020 a to v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
viz. přílohy,
16/123 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 5 obce Vigantice pro rok 2016, (příjmy:
+ 405.000,- Kč, výdaje: + 405.000,- Kč, financování: 0, - Kč), viz.
příloha,
16/124 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na činnost
FK Vigantice pro rok 2017 ve výši 300.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Vigantice,
16/125 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Českému
svazu včelařů, z. s., ZO Hutisko – Solanec, na koupi léčiv
a zajištění vzdělávacích akcí pro jednotlivce i hromadné
přednášky včelařů a administrativní náklady ve výši 20.000,- Kč
a pověřuje
starostu
podpisem
Veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
16/126 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Mysliveckého spolku Rysová Vigantice, z. s., pro rok 2017
ve výši 75.000,- Kč na zakoupení krmiva pro zvěř a rekonstrukci
areálu Myslivecké chaty a střelnice a pověřuje starostu podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice,
16/127 odkládá projednání žádosti SDH Vigantice o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vigantice,
16/128 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice
Charitě Valašské Meziříčí pro rok 2017 ve výši 25.000,- Kč
a pověřuje
starostu
podpisem
Veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
16/129 schvaluje rozpočet obce Vigantice na rok 2017 a to
v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, viz. přílohy,
16/130 se zavazuje k dofinancování akce „FK Vigantice
rekonstrukce škvárového hřiště v obci Vigantice“ v případě
přidělení dotace ze strany MŠMT, v programu 133510, Státní
podpora sportu pro rok 2017,
16/131 schvaluje investiční záměr „Sběrný dvůr Vigantice“
a bere na vědomí podání žádosti o získání dotace v rámci
41. výzvy „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“,
prioritní osy 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika,
16/132 schvaluje záměr prodloužit nájemní smlouvu mezi FK
Vigantice a Obcí Vigantice, jejímž předmětem je pronájem
pozemků ve vlastnictví obce parc. č. 545/78, parc. č. 545/86
a parc. č. 265 v k. ú. Vigantice,
16/133 schvaluje Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva
obce Vigantice na rok 2017 - viz. příloha usnesení,
16/134 schvaluje poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám,
viz. příloha „Návrh odměn členům Finančního výboru, kteří
nejsou členy Zastupitelstva obce“, které nejsou členy
Zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, dle § 84,
odst. 2, písm. u, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
16/135 bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru
Zastupitelstva obce Vigantice za rok 2016,
16/136 doporučuje starostovi obce poskytnutí peněžního plnění
fyzickým osobám, viz. příloha „Návrh odměny členů Kulturní
komise při OÚ Vigantice“,
16/137 schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti, č. j. PM064037/2016-ZHMMaj/717/189916/N/Ru, sepsanou mezi smluvními stranami, pronajímatelem,
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
a nájemcem, Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice,
a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského k podpisu uvedené
smlouvy,
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Ze života obce
Jubilanti v obci říjen – prosinec 2016

Narozené děti
Gajdůšek Stanislav
Kubíčková Anna
Blahopřejeme rodičům
a zejména novým občánkům
Vigantic přejeme zdraví,
lásku a štěstí v novém
životě.
Novorozené děti, které se narodily v roce 2016 a nebyly
pozvány na vítání občánků, budou pozvány v roce 2017.
Upozorňujeme rodiče, aby přihlásili narozené dítě
na obecní úřad Vigantice. Pro děti narozené od roku 2017
platí osvobození od poplatku za odstraňování komunálního
odpadu. „Fyzická osoba, jejíž poplatková povinnost
vznikne v roce jejího narození, je od poplatku osvobozena
do 31. 12. kalendářního roku, v němž se narodila“. Citace
z Obecně závazné vyhlášky obce Vigantice č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, platné od 1. 1. 2016.

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.
Příjmení, jméno
Květoňová Josefa
Dorotíková Milada
Pařenicová Marie
Korytář Josef
Koláčková Eliška
Dratvová Ludmila
Panáček Jindřich
Indráková Eva
Tkáčová Eva

Různé
Svoz komunálního odpadu v roce 2017. První svoz je
v pátek 13. 1. 2017.
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věk
říjen 70. let
říjen 80. let
říjen 80. let
listopad 70. let
listopad 75. let
prosinec 80. let
prosinec 75. let
prosinec 75. let
prosinec 70. let

Jména předpokládané
návštěvy u jubilanta
Foltasová, Štreitová
Foltasová, Štreitová
Foltasová, Štreitová
Porubský Z.,Votrubová
Foltasová, Matušová
Porubský Z., Foltasová
Foltasová, Matušová
Foltasová, Votrubová
Foltasová, Štreitová

Setkání seniorů s představiteli obce – p o d ě k o v á n í
V neděli 16. října se uskutečnilo setkání seniorů
s představiteli obce. Sešlo se nás kolem čtyřiceti a opět bylo
příjemné se setkat, popovídat si a zavzpomínat. (Bylo pozváno
110 důchodců nad 70 let.)
Setkání zahájil starosta obce Zdenek Porubský s přáním
prožití pěkného odpoledne. Vyzval nás k uctění památky těch,
kteří v uplynulém roce odešli z našich řad. Krátce nás také
seznámil s probíhajícími stavebními akcemi a plány pro příští rok
v naší obci.
Děti pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny
Kadeřábkové nám předvedly pásmo písniček a recitací.
Na flétnu zahrál Péťa Macura a na harmoniku Ondra
Fárek. Novinkou bylo, že se nám děti představily
celým jménem. To bylo moc milé. Všechny vystupující
jsme odměnili hlasitým potleskem.
Pochutnali jsme si na dobrém obědě, koláči,
kávě i skleničce vína a děkujeme všem, kteří se o to
přičinili. Nakonec jsme si všichni při harmonice pana
Včelaře zazpívali a mnohým se nechtělo vůbec odejít.
A paní Boženě Juříčkové, které bylo v červnu 93 let
a stále výborně vypadá, šly písničky od srdce a mnozí
z nás by ji její elán mohli závidět. A bylo nám líto, že
se besedy nezúčastnil nejstarší občan naší obce pan
Michal Slovák, který v září oslavil své 94. výročí.
Všichni mu přejeme, aby opět nabyl sílu a zdraví.
Celé odpoledne se o nás vzorně starali
a povídali si s námi jak starosta obce pan Zdenek
Porubský, místostarostka paní Hanka Foltasová, tak také členka

zastupitelstva paní Eva Šreitová a paní Hanka Matušová, kterým
moc děkujeme.
Na pozvánce bylo napsáno „setkání seniorů
s představiteli obce, trošku jsme se pozastavili nad jejich účastí,
členů obecního zastupitelstva je 9, jistě, že někdo z nich měl
důvod k neúčasti a někdo byl omluven, ale že by všech 6? Určitě
by naši někteří důchodci rádi poznali i Ty nové, které volili
při volbách a snad je ani neznají. Snad nám prominou tuto
poznámku.

Za důchodce M.V.

Adventní zpravodajství kulturní komise
V sobotu 26. 11. 2016
se konala Vánoční prodejní
výstava v prostorách ZŠ
a MŠ Vigantice. Hned
při vstupu
čekala
na návštěvníky
bohatá
nabídka
vánočních
i pokojových
květin,
nejvíce
se
prodávaly
vánoční hvězdy a orchideje.
V jídelně bylo k vidění mnoho vánočních dekorací
do interiéru i ven (adventní věnce na stůl i na dveře, různé vánoční
dekorace, ručně malované baňky, spousta rozličných andílků, ad.).
Letos se nám podařilo zajistit dostatečné množství perníčků, kdo
měl zájem, mohl si vybírat z bohaté nabídky až do konce výstavy.
Ve třídě byla malá dílnička pro děti, rodiče i prarodiče, vyráběli si
vánoční přáníčka, andílky, čerty a Mikuláše a bylo tu stále plno
a veselo. Dále byla připravena výstava o včelařství včetně
ochutnávky medů a medovin, které místní včelaři také
prodávali, v nabídce byly i krásné lžičky na med.
Nechyběly ani stoly k posezení u vína, kávy a dobrého
zákusku, který již tradičně upekla Mirka Zichová a moc jí
za to děkujeme.
Návštěvnost byla
veliká
a to bylo
organizátorkám velkou odměnou. Připravit výstavu

a po ukončení dát prostory do původního stavu zabralo členkám
kulturní komise nemálo času. Děkujeme paní místostarostce Haně
Foltasové za pomoc při všech našich akcích.
Hned další týden v sobotu 3. 12. se konal Vánoční
jarmark a Rozsvěcení stromku u obecního úřadu Vigantice.
Mikulášská družina přišla hned na začátku a dětem strach z čertů
vynahradily krásné balíčky. Pan starosta Zdeněk Porubský
všechny přivítal a v 17.00 rozsvítil stromeček. Děti ze základní
i mateřské školy ve stáncích prodávaly své krásné vánoční
výrobky. K dobré náladě hrála cimbálová muzika FCM Radegast.
U stánku se mohli všichni občerstvit z velké nabídky - párek
v rohlíku, guláš nebo chléb se sádlem, svařené víno, slivovice, atd.
Výtěžek z této akce byl věnován základní a mateřské škole.
Kulturní komise přeje všem občanům krásné
a pohodové vánoce a všechno nejlepší do Nového roku 2017.

Krásné
Vánoce
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Eva Štreitová, Hana Matušová, Hana Hlaváčková, Dana Sklářová,
Kateřina Kedroňová a Dita Votrubová

Projekt informatizace obce Vigantice vstupuje do své další fáze
Po dokončení závěrečné fáze testování systému
pro informatizaci naší obce, byl systém předán do užívání
občanům, kteří se do tohoto projektu již přihlásili.
Každý z těchto občanů má nyní aktivní e-mailovou
adresu ve tvaru: číslo popisné@i.vigantice.cz
Na tyto adresy již přišly občanům e-maily obsahující
informaci, že byl tento systém pro občany spuštěn a také
informace o některých plánovaných událostech v obci.
Tato část projektu pracuje podle dosavadních poznatků
bezchybně, což bylo vidět z potvrzovacích zpráv zaslaných
na obecní úřad.
Zasílání hromadných SMS zpráv těm, kteří o tuto službu
požádali v přihlašovacím dotazníku, prozatím řešíme s operátorem
a věříme, že i tato část bude co nejdříve zprovozněna.

Nyní tedy projekt vstupuje do své další fáze aktivního
využívání a budeme rádi, když nám budete zasílat své připomínky
k fungování systému na e-mail adresu 43@i.vigantice.cz a nebo je
předali na telefonní číslo 602372725 ať již formou zavolání a nebo
SMSkou.
Pro ty z vás, kteří se ještě nestihli přihlásit v první fázi
projetu, je na webových stránkách obce stále aktivní následující
odkaz na přihlašovací dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/1v0oCP765D0NYfMJZGFD6ajd
iDWyeOPBYCxnuZL0ItYM/viewform
Neváhejte a přihlaste se i vy, ať máte ty nejaktuálnější
informace ze života obce.
Ing. Alexander Winkler, Ing. Ivo Mischinger

Informace o Centru Společných Služeb obcí – CSS

Sdružení Mikroregion Rožnovsko, tedy i obec
Vigantice, se na začátku měsíce října zapojil do projektu Svazu
měst a obcí České republiky „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra
společných služeb“ (CSS), reg. č.:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.
Projekt má pomoci obcím, zejména těm menším, se
zvýšením profesionality a zefektivněním veřejné správy. Jinými
slovy, zaměstnanci Centra mohou starostům ušetřit čas s mnohdy
zbytečně náročnou administrativou, pomoct obcím dosáhnout
na peníze z evropských a jiných fondů a tím zvelebit obec a ušetřit

náklady, či zajistit průběžné vzdělávání zaměstnancům obcí.
Zaměstnanci Centra nabízejí své služby také občanům – v případě
různých podnětů, problémů a nápadů se nemusí obracet jen
na obecní úřad, ale také mohou přijít pro radu do Centra.
Pracovníci jsou k dispozici v kanceláři č. 211 na Městském úřadě
v Rožnově pod Radhoštěm vždy každé úterý od 9:00 – 11:00,
případně dle telefonické domluvy.
K důležitým aktivitám CSS budou patřit také společné
projekty obcí mikroregionu. K těm nejbližším patří rozsáhlejší
společenské akce – jako např. Den Mikroregionu nebo Picnic day,
hasičská soutěž pro sbory mikroregionu, či akce, které mohou být
menší – např. společné exkurze žáků škol, workshopy pro žáky
a učitele, sportovní turnaje zástupců obcí apod. Společné akce by
měly stmelit a posílit vztahy jak mezi obcemi, tak mezi občany
jednotlivých obcí.

Včelaři ve Viganticích
V tomto čísle vánočního zpravodaje bývá
zvykem bilancovat uplynulý rok, hodnotit jej, brát
si příklad z věcí, které se povedly a naopak.
U včelařů z Vigantic těch akcí proběhlo tolik, že
popisovat každou zvlášť by bylo zdlouhavé.
Naším cílem bylo v tomto roce přiblížit práci
včelařů veřejnosti. Ať už volně
přístupnými přednáškami, vánoční výstavou, či
ukázkami včelaření přímo na včelnici. Důležitým
cílem všech našich aktivit bylo připravit včelaře
na stávající nelehkou situaci šíření včelích nemocí.
Tato cesta se nám zatím jeví jako správná a chceme
v ní pokračovat i v roce následujícím.
Tento rok nebyl příliš nakloněn velkým
medným výnosům. Letošní průměr výnosu medu
v naší organizaci činil 6,7 kg na včelstvo. V naší
organizaci Hutisko-Solanec + Vigantice je ke dni
1. 9. 2016
registrováno
61
včelařů,
kteří
obhospodařují 471 včelstev, což činí v průměru
8 včelstev na včelaře. Potěšující je i snižující se
věkový průměr členů a ochota zapojit se
do společných akcí, vzdělávat se a dělit se o své cenné zkušenosti.
Včelaření začíná být v mnoha ohledech “IN”.
Nabitý program pro příští rok začíná hned v lednu.
Pořádá se již druhý ročník ochutnávky medu místních včelařů. Je
to akce nejen pro včelaře, kde přítomní hodnotí vzorky medů
a vyhlašuje se med roku. Ochutnávka se koná 13. 1. 2017
v 16 hodin v restauraci Tatra.
Loňská přednáška včelařky MUDr. Jany Hajduškové měla velmi
kladnou odezvu z řad včelařů i nevčelařů. Ač přišla řeč “pouze”

na med, bylo její povídání plné nových a zajímavých informací.
Bylo nám tedy přislíbeno další pokračování. Nyní můžeme touto
cestou pozvat všechny ty, kteří mají zájem dozvědět se něco více
o včelích produktech. Tentokrát zaměřenou na propolis, pyl, včelí
vosk, mateří kašičku, včelí jed a jejich použití. Tato přednáška se
bude konat opět v pohostinství Tatra, a to dne 10. 2. 2017
od 16 hodin.
Velký dík patří také Petru
Vičanovi,
díky
jehož
aktivnímu přístupu bude u něj
na včelnici opět probíhat řada
přednášek
a
praktických
ukázek včelaření. Bude možno
shlédnout
tvorbu
nového
včelstva pomocí oddělku,
k vidění bude ukázka léčení
včelstev a v neposlední řadě
i veřejné medobraní spojené
s ochutnávkou
čerstvého
medu.
Všichni
fanoušci
včelaření jsou srdečně zváni.
Podrobnější informace o všech akcích je možno najít
na stránkách obce Vigantice v sekci Organizace / včelaři a také
na našem facebookovém profilu Včelaři Vigantice.
Závěrem bych rád za místní včelaře poděkoval všem,
kteří nás v tomto roce podporovali a ocenil obrovské úsilí těch,
kteří se jakkoli zapojili do práce pro naše sdružení.
Příjemně strávené vánoce a úspěšný vstup do nového
roku přejí včelaři Vigatice.
Za ČSV-ZO Hutisko-Solanec a Vigantice Radek Tydlačka
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Pár fotek z přednášky o Borneu od tří domácích cestovatelů - Matěje Šturaly, Martina Vičana a Karla Hyrše

Farní společenství
Také letos proběhla v naší farnosti misijní neděle.
Do příprav se děti zapojily s nelíčeným nadšením, vyráběly
drobné dárky a nacvičily písničky.
K dětem se přidalo i pár ochotných maminek a babiček,
které napekly výborné cukroví. Zahanbit se nedali ani muži, ruku
k dílu letos přiložili i někteří tatínkové a vypadalo to, že je práce
moc bavila .
Že se všem líbilo chystání i akce samotná, se podepsalo
i na výsledku. Charitativní akce byla velmi úspěšná, vynesla totiž
14 850,- Kč. Celá částka byla odevzdána Charitě a putovala k těm,
kteří pomoc opravdu potřebují.

Stejně vřelý dík patří zaměstnancům potravin Vezník, zejména
paní M. Slovákové, neboť právě oni se postarali o bohatou nadílku
pro naše nejmenší.

Teď nás čeká jedno z nejkrásnějších období.
Přejeme všem příjemné prožití adventního času
a pohodové přípravy vánočních svátků, tak aby si je
co nejlépe užily děti i jejich rodiče a prarodiče. Proto
všem, kteří chtějí nasát krásnou a požehnanou atmosféru,
přikládáme rozpis bohoslužeb v naší kapli Proměnění
Páně ve Viganticích na toto období:
24.12. – Štědrý den v 16:00 hodin
25.12. – Boží hod vánoční v 10:30 hodin
26.12. – svátek sv. Štěpána v 10:30 hodin

Tříkrálová sbírka
Největší radost jsme však měli z dětí, především z toho,
s jakým nasazením a radostí se zapojily do chystání této akce.
Uvědomily si, že ne všichni na světě mají to, co máme my.
Jako další jsme se snažili připravit Mikulášskou nadílku.
V neděli 4.12. nás v kapli Proměnění Páně poctil svou návštěvou
svatý Mikuláš. Děti byly v napjatém očekávání, obdržely nadílku
a na závěr zazpívaly Mikulášovi děkovnou písničku. Velice pak
byly překvapené, když je venku čekal rozpustilý čertík. Je třeba,
ale podotknout, že všem dětem zrovna veselo nebylo. Chtěli
bychom zvláště poděkovat paní Emě Slovákové, která opět
na naše děti ve farnosti nezapomněla a zařídila tuto milou akci.

Po Vánočních proběhne již tradiční tříkrálová
sbírka, do které se v rolích koledníků opět zapojí
děti. Děkujeme všem rodičům, kteří dovolí svým
dětem koledovat, neboť i tato někdy nelehká služba učí děti
vnímat svět z jiného úhlu a zamyslet se i nad otázkami, které jsou
pro nás mnohdy samozřejmé, ale pro ostatní nikoliv. Samozřejmě
také předem děkujeme všem lidem, kteří otevřou dveře svých
domovů a přispějí na dobrou věc. I drobný obnos bude projevem
toho, že nejsou lhostejní k osudu jiných. Tříkrálová sbírka
proběhne v pátek 6. 1. 2017. Uvítáme každého, kdo by se k nám
chtěl připojit. Kontakt tel. 774 055 052
Farní společenství Vigantice
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Ze života základní školy
Informace s předstihem:

Zápis k povinné školní docházce:
Od 1. 1. 2017 změna termínu 1. – 30. duben
(konkrétní termín vyhlásí ředitel školy) § 3a
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání Seznam dětí, pro které je škola
spádová (Obecní úřad) Místo trvalého
pobytu dítěte (registr obyvatel)

Odklad povinné školní docházky:
O odklad žádá zákonný zástupce písemně v době zápisu, nutnost
doložit:
1. Doporučení příslušného poradenského zařízení (PPP –
Valašské Meziříčí)
2. Doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického
psychologa
Aby mohl ředitel školy rozhodnout o Odkladu povinné školní
docházky, musí být obě doporučení kladná. Pro bezproblémový
průběh správního jednání platí pro rodiče, aby si obě doporučení
přinesli s sebou již k zápisu (v předstihu se nahlásit PPP
k vyšetření s dítětem). Povinnost ŘŠ informovat zákonného
zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a možných
způsobech jejího plnění.

Předškolní vzdělávání:
Od 1. 1. 2017 povinné předškolní vzdělávání dětí pětiletých
a starších a dětí, které budou mít odklad povinné školní docházky.

Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:
● Vzdělávání v mateřské škole (spádové nebo jiné než spádové)
● Individuální vzdělávání dítěte
● Vzdělávání v přípravné třídě základní školy
● Vzdělávání ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální
● Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Povinnosti zákonných zástupců:
Přihlásit
dítě
k zápisu
k předškolnímu
vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte ve spádové mateřské škole, pokud nezvolí
pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného
předškolního vzdělávání.
Oznámit řediteli spádové mateřské školy (nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku) o jiném způsobu plnění
předškolního vzdělávání dítěte.

Povinnost ředitele mateřské školy:
Přijme-li k povinnému předškolnímu vzdělávání dítě z jiného
školského obvodu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu řediteli spádové mateřské školy.
To jsou nejdůležitější oblasti ve školské legislativě, které jsou
nové – informace nám předali zástupci Krajského úřadu Zlínského
kraje.
Mgr. Jaroslav Hrbáček

Co se dělo v naší základní škole?
Od posledního čísla zpravodaje se v rámci nového
školního roku uskutečnilo hned několik událostí. Kromě
pravidelného sběru plastů a papíru do velice vyrovnané soutěže
mezi Základní a Mateřskou školou, kdy výherní skupina opět jako
loni pojede na speciální výlet, stihli jsme také plno nejrůznějších
aktivit.
Vše odstartovalo posezení s dětmi a rodiči konané
na školní zahradě, které se neslo v indiánském duchu.
Ve vyučování si předškoláci společně s dětmi z 3. a 4. třídy
vyrobili totemy z dřevěných polínek, které byly odpoledne na akci
vystaveny. Zahájením odpoledního programu bylo hudební
vystoupení dětí na bubny pod vedením pana Šťastného
a následovalo plno nejrůznějších úkolů, které děti na jednotlivých
stanovištích museli plnit. Nechyběla například „poznávačka“ stop,
přenášení vzácné pitné vody, či zkouška správného „tichošlápka.“
A jako praví indiáni si děti samozřejmě vyzkoušely střelbu z luku.
Pro dospělé i jejich ratolesti bylo nachystáno občerstvení, jehož
přípravy se zhostil kromě šikovných paní kuchařek také pan
starosta Zdeněk Porubský. Všem dětem se na stanovištích opravdu
dařilo, proto byly za odvahu odměněny balíčky s dárečky
a sladkostmi.
O 11 dní později proběhlo již tradiční uspávání broučků
spojené s lampiónovým průvodem a ohňovou show v podání
skupiny Bocca Fuego, které se i přes mírné dešťové přeháňky moc
povedlo. Letos nově dostávaly všechny děti před zahájením
průvodu bezpečnostní reflexní pásky, aby byly i s lampióny
opravdu nepřehlédnutelné.
Zpestřením školního vyučování byla velice zajímavá
přednáška o zdravém životním stylu zaměřená na stravování. Děti
se dozvěděly například něco nového o množství ovoce a zeleniny,
které by měly během náročného dne ve škole sníst a vyzkoušely si
také nakoupit dobroty na svačinku do školy. Celá přednáška pak
byla zakončená samotnou přípravou svačinek ze surovin, které
jednotlivé týmy dostaly. A že se projekt organizovaný pro školy
jmenuje Zdravá pětka, odnesly si děti mimo svačinek také

originální vysvědčení se samými pětkami.
Od začátku listopadu jsme se s žáky již tradičně vrhli
na přípravu vánočních dekorací prodávaných na jarmarku,
do které se zapojily také maminky formou odpoledních dílniček.
Letos jsme se snažili vytvořit co nejoriginálnější „kousky“ a proto
jste mohli na jarmarku objevit mimo jiné například sladké sáně,
keramické čertíky či vánočně zdobená kapesní zrcátka. Kromě
výroby nejrůznějších ozdob a dekorací jsme se letos opravdu
pečlivě zaměřili také na pěvecké vystoupení, které nám zpestřil
doprovod na klavír a dudy v podání paní Radky Daňkové a pana
Vokatého a nechyběla ani flétna, které se chopil žák 3. Třídy Péťa
Macura. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit ať už koupí
našich výrobků, nebo potleskem při vystoupení. Celý jarmark si
děti opravdu užily, nejen díky čertům a Mikulášské nadílce, ale
také celkové rodinné atmosféře, která vždy na tomto jarmarku
panuje.
Ještě před jarmarkem jsme však s dětmi a rodiči stihli
„chytnout ten správný vítr do plachet“ a zalétali si se svými
dráčky na louce v novém stavebním obvodu Vigantic. Uskutečnili
jsme tak Drakiádu, se kterou to vzhledem k počasí nevypadalo
zprvu vůbec růžově. Všechno ale dobře dopadlo a děti si
za odměnu odnesly nejen veselé zážitky, ale také drobné sladkosti,
diplomy a náramky na památku.
V pondělí 5. 12. Žáky ve škole překvapili čerti, když se
za dveřmi ozval rachot řetězů. I přes některé jejich pokusy jsme
zůstali v lavicích v plném počtu a dostali také i nějakou sladkou
odměnu od Mikuláše a anděla. Někteří jim za to na oplátku
zazpívali písničku, nebo namalovali obrázek.
Bylo toho za poslední 3 měsíce opravdu hodně, ale
pro nás tím nabitý program zdaleka nekončí. V následujícím týdnu
nás čeká ještě vánoční besídka pro rodiče, na které se představíme
s vánočními písničkami, básněmi a říkadly, které denně pilujeme.
Tak nám držte palce, ať to před rodiči samou trémou
nepopleteme. 
Daniela Vachunová, vychovatelka ŠD
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Zprávičky z mateřské školy Vigantice
Konečně nastal čas dětem nejkrásnější… ten
předvánoční… netrpělivě počítáme dny do Štědrého dne, který je
nejkouzelnější… všichni budeme spolu se svými nejbližšími,
v neopakovatelné atmosféře Vánoc… ještě ale pár dní zbývá, ještě
spolu s dětmi počítejme čas do Štědrého dne a nepředbíhejme,
vzpomeňme, co předcházelo…
Co se dělo ve školce na podzim až doposud?
V sobotu 24. září jsme spolu s dětmi a rodiči podnikli
výšlap na Díly, počasí
nám přálo… I ty
nejmenší
děti
se
ukázaly coby zdatní
turisti a celou trasu až
domů, do Vigantic,
zvládly. Také jedno
batolátko s námi „šlo“,
přece jej maminka
nenechá doma, když je
krásný den a starší
sestřička
jde
se
školkou… Však se
vždy našel někdo, kdo
v nerovném
terénu
s kočárkem pomohl…
 Měli jsme moc fajn
den…
V září přijelo
do školky divadélko
Taraba s pohádkou. Ať děti okusí i jiný prožitek, pan herec je
přece jen jiný než paní učitelky… 
V říjnu jsme s nejstaršími dětmi byli pozváni do místní
pekárny, paní Petřeková nám ukázala celý postup pečení vánočky.

Děti si pak mohly z připraveného těsta samy vytvořit uzly, šneky
a motanice dle jejich fantazie…  Pak jsme sledovali jen to, aby
se nám nic nepřipálilo…  A že nám pak chutnalo! Čerstvé
a voňavé pečivo jsme přinesli i dětem, které na exkurzi do pekárny
teprve dorostou. Však to bude za chvilku… 
Už to tak v naší školce máme, že „předškoláci“ mají
jisté výhody: téměř denně dříve vstávají z lehátka v odpoledním
klidu, jednou či dvakrát týdně si na lehátku poslechnou jen
pohádku… pak je čeká buď kroužek s námi učitelkami, nebo
keramika s paní Cábovou.
A divadlo v kině Panorama v Rožnově pod Radhoštěm
je také jen pro ty nejstarší… V říjnu se nám divadlo moc líbilo!
A aby toho nebylo málo, což shlédnout muzikál? Na ten jsme si
taky dojeli do Rožnova pod Radhoštěm, zpěváci byly děti
a nelitujeme, moc hezké dopoledne!
Školáci na nás mysleli a uspořádali pro všechny ze školy
a školky Indiánské odpoledne. Ten den si naše starší děti zahrály
na opravdové školáky a spolu s třeťáky a čtvrťáky vyzdobili
totemy, to aby odpoledne byla zahrada vyzdobená…  Nechybělo
ani maso z „bizona“ a luk a šípy a další indiánské kratochvíle…
všem se nám den líbil…
Ještě je říjen, to jsme si všichni z Vigantic vyšli od OÚ
směrem ke kulatému hřišti. Velká škoda, že právě v náš čas začalo
pršet. Snad to nevadilo a nepokazilo prožitek z Ohňování.
Nastal listopad, chtěli bychom Drakiádu… vyjde to?
Počasí si dělá, co chce a vítr na naše draky tolik nemyslí. Tak
zatím udělat něco pro zdraví… Program Zdravá pětka navštívil
školku i školu, pro každého s něčím dobrým a zdravým… A pak
to vyšlo! Foukalo tak, jako už dlouho ne, vlastně ze dne na den
jsme uspořádali Drakiádu, povedlo se! Už dlouho draci tak lehce
a vysoko nelítali…  Škoda jen, že den byl krátký a nemohli jsme
si odpoledne užít déle.
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Přišel čas myslet na Rozsvěcení stromečku v obci, tvořit
s rodiči a dětmi vánoční dekorace na malý jarmark a zpívat
koledy… Vždyť přijdou čertiska a přece nedopustíme, aby
nemohli vidět, jak jsme se snažili! Maminky, děkujeme! 
Tak opravdoví čerti, jako byli u obce, to by tedy
do školky nemohli! Přece jen jsou někteří ještě malí a peklo
čertovské pro ně není… To Mikuláš s Andělem jsou ti hodní, ti
nám přinesli do školky nadílku. Školkařští čerti byli mladí
a taškařiví, to se chvilkama na strach zapomnělo… 
Jsme skoro u Vánoc, tak to rychle uteklo. Každý rok se
s předškoláky těšíme na program Valašského muzea v přírodě,
na Vánoce na Valašsku.
Máme krásné tradice

a děti si je v chaloupkách na stráni samy prožijí. Už se těšíme…
No a pak zkusíme spolu s dětmi připravit předvánoční
odpoledne pro rodiče a všechny, kdo budou chtít přijít podívat se
a posedět u cukroví a u stolečku toho svého malého… Besídka je
chystaná na 16. prosince, snad všechno zvládneme… Zvládneme,
protože máme malé šikuly, je nám spolu ve školce dobře a snad je
to i vidět…
Zbývá mi napsat za všechny zaměstnance školky přání
k Vánocům a hlavně do dalšího roku… Všem přejeme to, co se
nedá koupit: zdraví, lásku, spokojenost a radost z každého dne…
užijte si nádherných chvil a štěstí se svými dětmi, mají kouzelný
věk a prožívejte s nimi kouzelné a šťastné chvíle… 
Za MŠ Dana Barošová

Zima přebírá vládu nad vrcholy Beskyd.
Aktuálně z činnosti Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
S podzimem a koncem roku nám myslivcům začíná
na straně jedné období sklizně našeho snažení a vrcholí doba lovu.
Splnili jsme plánovaný odlov trofejové srnčí zvěře, podařilo se
nám odlovit mladou jelení zvěř i nějakého divočáka
na individuálním lovu. Se sněhovou pokrývkou přichází čas
společných naháněk na černou, ale především na lišky. Zajíce
počítáme s posedů spíš v letních měsících. S příchodem listopadu
a prosince se ukáže, jak stavy decimuje nejen senoseč, ale
především dravci. Uplynulé roky nás přesvědčily, že hony
na drobnou zvěř jsou v našich podmínkách historickou

vzpomínkou sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.
Srny a srnčata lovíme omezeně jen přestárlé, nebo slabé kusy,
které by nepřečkaly zimu. S početním stavem srnčat nám
pořádnou čáru přes rozpočet udělaly senoseče. Dost přes 20
vysečených a přiznaných kusů se projeví v přírůstku a ten
nemáme.
Na straně druhé je to období, kdy se ukáže, jak jsme se
připravili na péči o zvěř v zimě, kdy v přírodě není dostatek
potravy. Do krmení jsme investovali značné prostředky a úsilí. Již
v září a říjnu jsme krmelce a zásobníky zavezli jadrnými krmivy,
nakoupili jsme granule obohacené o nezbytné minerální
látky, kamennou sůl a řepu. Individuálně si každý
myslivec zajistí kvalitní seno, letninu, kaštany a žaludy
a jiné doplňky stravy. A jak poznáte, že si myslivec
připravil kvalitní seno? To když se občas podíváte,
komu v krmelci seno ubývá. Kdo ho musí stále
doplňovat, není lajdák, spíše naopak. Seno musí být
zelené, z jemné trávy, ne nějaké kolky a musí vonět.
Kdo kvalitní seno nemá, má celou zimu plné jesle, ale
srnčí, která je mimochodem velmi vybíravá, si ho ani
nevšimne. Pak je to jasné! Plné jesle proto nemusí
zrovna znamenat, že se tu stará správný myslivec.
Krmit začínáme už koncem září a naplno
v říjnu, listopadu a v prosinci. To proto, aby se zvěř
dostala do dobré kondice a uložila si dostatek zásob
v podobě tuku na období ledna, února a března.
V těchto měsících už zvěř bere v přírodě jen omezeně.
Hlavně tam, kde se dostane k ostružiníku, případně
okusuje pupeny a vyhrabává porosty borůvčí. Trávicí
ústrojí je od přírody přizpůsobeno snížení potravy a tím
i vytvoření přirozené mikroflóry v trávících orgánech.
U krmelců berou jen kvalitním seno, kaštany, nebo sůl.
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Srnci začínají nasazovat nové parůžky a srnám se po období
utajené březosti začíná vyvíjet plod. A co že je to ta utajená
březost? To je takový v přírodě ne běžný jev, kdy se od doby říje –
asi tři měsíce, až zhruba do konce roku plod nevyvíjí a začne růst
až v lednu. U naší zvěře je to především u srnčí, ale i třeba
u jezevce. Zvěř v té době potřebuje především klid a nějaké
přilepšení krmení na udržení kondice. Rozhodně ne plná korýtka
ovsa, nebo kukuřice, což by jí více uškodilo, než pomohlo.
Konec roku, leden a únor je taky období kaňkování lišek
a pro nás příležitost k jejich lovu. U nás je liška spolu s kunou
jeden z nejobávanějších dravců. Máme v revíru nespočet nor, kde
spolu s jezevci nachází bezpečný úkryt. Ročně ulovíme mezi 40
a 50 liškami a nějaké kuny. Je to velký počet a vyžaduje to hodně
úsilí a stovky hodin na čekané. Přes to počty neklesají. V době
kladení srnčat mají i srny problém uchránit srnčata před liškou.
K tomu je potřeba připočíst toulavé kočky a pytlačící
psy, kteří jsou pro zvěř největší
nebezpečí. Zvlášť na vysoké sněhové
pokrývce nemá srnčí žádnou šanci. Když
se takto psům nepodaří srnu strhnout,
uštvou jí a ta po zapálení uhyne. Už teď
je na sněhu vidět vedle stop srnčích,
zajíců, lišek a veverek taky stopy od psů
bez stop jejich pána. Doma to může být
přítulný mazlíček, nebo dobrý hlídač, ale
bez dozoru a v lese se stává nebezpečím
pro volně žijící zvěř. Myslivci na to stále
upozorňují, do výboru jsme si zvali i
majitelé pytlačících psů, kteří často
nevěřili. Stačí jeden, ve kterém se probudí lovecký pud a ten to
předá a naučí další. Nejhorší jsou pytlačící dva i tři najednou.
Nezbývá nám, než si přát, aby bylo co nejmíň uhynulých
kusů. K tomu můžeme přispět nejen my myslivci, ale i všichni
návštěvníci našeho revíru svým citlivým chováním a pohybem
v přírodě. Vždyť nejvíce ubývá zvěři přirozený a nerušený úkryt
a klid.
Nejen těmito starostmi však žijeme v této překotné době
na domácí i mezinárodní scéně. Z každé strany se na nás valí
nebezpečí válečných konfliktů, migranti putují nekontrolovaně
Evropou, teroristé odpalují nálože, politici se hádají o všem
možném, jedni prezidenta podporují, druzí na něj hází špínu. Jedni
jsou pro spolupráci s Čínou, druzí mají raději Dalajlámu.
A do toho pražská kavárna a někteří umělci, co si o nás z venkova
a hlavně na Moravě myslí své. Asi je to demokracie, ale nebyli
jsme na to zvyklí, ani tak naučeni.
Ještě jsme zcela nezažehnali nápady eurokomisařů
a evropské komise na omezení legálně držených zbraní, což se nás
myslivců a sportovních střelců hodně týká. Na stole jsou další
výplody úředníků. Něco vymyslí přímo v Bruselu, a aby to naši
úředníci a ochránci přírody nedovedli k úplné dokonalosti,
tak máme na stole přípravu zákona na likvidaci
nepůvodních živočichů a rostlin z dílny Ministerstva
Životního prostředí. Nejde jen o invazní živočichy
a rostliny, ale i o takové, které jsou tady zdomácnělé
několik staletí. Rozhodně déle, než ti odborníci, co tyto
voloviny vymýšlejí a ještě za to berou peníze! A největší
zvůle na tom je, že se snaží zamezit diskusi odborné
i laické. A tak se může stát, že prosadí třeba likvidaci
i tradičního kapra, který žije v našich podmínkách jen asi
400 let.
To se samozřejmě dotkne nejen myslivců, rybářů,
sokolníků, včelařů, sadařů, školkařů, lesníků, zemědělců,
majitelů lesů, pozemků a hospodářů v krajině. Už teď jsou
v paragrafovém znění návrhy, že majitel, pronajimatel, či
uživatel pozemku, revíru, školky a podobně musí pustit
na pozemek vykonavatele tohoto rozhodnutí a nesmí mu
v jeho bohulibé činnosti, posvěcené přímo tím nejvyšším

Ministrem, nijak bránit. Představa je asi taková, že vedle psíka
mývalovitého, norka amerického, mývala severního by se z naší
přírody musel odstranit daněk, muflon, jelen sika, kamzík, koza
bezoárová, bažant, krocan, perlička obecná, králík, ondatra, nutrie
říční, trnovník akát, slunečnice topinambur, borovice černá tmavá,
borovice vejmutovka, dub černý, topol kanadský, vlašský ořešák,
jírovec madal – kaštan, pstruh duhový, amur bílý, tolstolobik bílý,
siven americký, karas stříbrný a další řada živočichů a rostlin. Tito
jsou jen první na řadě k likvidaci. Následovat budou rajčata,
brambory, paprika a další. Myslíte si, že je to apríl? Rozhodně ne!
Už teď nás 62 tisíc myslivců, 240 tisíc rybářů, 54 tisíc
včelařů, 150 tisíc zahrádkářů, 50 tisíc sokolníků, 25 tisíc lidí, kteří
se postavili na ochranu jesenického kamzíka, Agrární komora,
Lesy ČR, Svaz školkařů a Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů vyzývá vládu a Ministerstvo Životního
prostředí k celospolečenské diskuzi. Tak zásadní rozhodnutí přece
nemůže být výplodem nějaké party poněkud
jinak orientovaných úředníků a realizováno
bez ohledu na názory odborné i laické
veřejnosti, bez znalosti dopadu na ekonomiku
a přírodu. Některé věci jsou pro řadu
normálních lidí mimo rozsah a dosah jejich
chápání. Normální člověk by to nevymyslel,
ale je to tak. Najdou se odborníci, dokonce
studovaní s diplomy a tituly, kteří si myslí, že
přírodu vrátí do patnáctého století. Tam by se
měli vrátit především oni, bez aut, telefonů
a bydlet by mohli někde v podhradí a svítit
svíčkou. Po nich potopa.
Co takové výmysly v konečném důsledku znamenají
a co jsme si už mohli v praxi ověřit na likvidaci – spíš
přestěhování kozy bezoárové z Pálavy. Ochráncům vadilo, že
šlape po chráněných kytičkách. Dnes tam stejně žádné nerostou,
protože Pálava zarůstá plevelem, který před tím koza spásala. Tak
ať se jí daří někde na Českolipsku! Podobně to mělo dopadnout
s kamzíkem v Jeseníkách. Až desetitisíce podpisů pomohlo, ale asi
jen na čas, zvrátit úvahy odborníků z ochrany přírody. Tam jim to
taky vadilo, že šlape a zanechá po sobě nějaký bobek
v chráněných lokalitách. Byl jsem na dovolené na Šumavě, když
se tam vázali ochránci ke kůrovcovým stromům, aby nemohly být
pokáceny. Velké divadlo. Do zón, kde je zakázán vstup, nebo
vstup mimo vyznačené stezky, jezdili tito ochránci v terénních
autech a vozili připoutaným jídlo a morální podporu, možná
i finanční. Teď nám Němci hrozí sankcemi za šíření kůrovce
z naší strany.
Jako mladý rybář si dobře pamatuji, jak jsme desítky
brigádnických hodin trávili na rybnících sekáním rákosu, orobince
a dalších vodních rostlin. Pak se vysadil amur a tolstolobík a bylo
po problému. Navíc jsou to i ryby hospodářsky dobře využitelné.
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Bažant a králík z naší přírody mizí i z toho důvodu, že chráníme
a do přírody stále vypouštíme další predátory. Ať už pernaté, nebo
jiné. Ochráncům přírody doslova učarovali medvědi, vlci, rys,
orel, krkavec, jestřáb, kormorán, vydra, bobr a další predátoři, ale
to, čím se mají živit, je nezajímá. Jak ochotně jsou propláceny
škody rybářům, myslivcům a zemědělcům by bylo na samostatnou
knihu.
Proto se i my myslivci obracíme na Vás naše
spoluobčany s prosbou o Vaše názory a podporu našeho snažení
zachovat si přírodu tak, jak ji známe po celá desetiletí. Sami se
snažíme tlumit invazní druhy živočichů a zvěře. Dalo to spoustu
úsilí dostat mezi lovnou zvěř i psíka mývalovitého, norka
amerického, nebo mývala severního. Byla doba, kdy to bylo jen na
zvláštní povolení, později mohla odlov provádět jen myslivecká
stráž a případně hospodář. A než se podařilo tyto pověřené osoby
přivést tam, kde byl tento živočich spatřen jiným myslivcem, tak
už byl, však víte kde …! Jak říká Jarek Nohavica. Proto přivítáme
každý názor a Vaši podporu.
Ale ještě něco z naší činnosti. Zazimovali jsme
i brigádnickou práci. Na jaře budeme pokračovat s dokončením
vodovodní přípojky a malorážkové střelnice. Naplánovali jsme si
i spoustu práce na zvelebení myslivecké chaty. I tady už se
podepsal zub času a bude potřeba vyměnit nějaké stropní trámy,
vyměnit okna, nové okapy, nové schodiště do poschodí,
vymalovat a pořídit nový nábytek do ložnic. Vždyť to všechno
bylo pořízeno a postaveno před skoro padesáti léty svépomocí,
a co kdo dal. Chystáme i přistavení malého sociálního zařízení
s koupelnou, sprchovacím koutem
a taky místnost na zpracování
zvěřiny. Plány jsou to celkem
ambiciózní a jejich naplnění závisí
jak od aktivity nás myslivců, ale
i jak se nám podaří zajistit finanční
prostředky. Snažíme se vybudovat
solidní zázemí nejen pro naši
činnost, ale i důstojné prostředí
na pořádání
akcí
pro
naše
spoluobčany, ostatní společenské
organizace v obci, ale i k poskytnutí
pěkného
zázemí
na případné
rodinné oslavy. Jsme velice vděčni
vedení obce za podporu, ale
spřáteleným
podnikatelům
a ostatním spolkům i Vám všem
našim příznivcům.
Blíží se konec roku, což
je příležitost k zamyšlení, zda se
nám podařilo naplnit všechna předsevzetí, která jsme si do nového
roku dali. Nám myslivcům končí myslivecký rok až v měsíci

březnu, kdy bilancujeme na výroční schůzi. Už teď je možné
konstatovat, že se nám podařily zejména ty nosné akce, které
pořádáme pro veřejnost i ve spolupráci s vedením obce. Byl to
nejen úspěšný ples, ale především předpouťová zábava a pak
samotná pouť a taky střelby pro veřejnost s nohejbalem O pohár
starosty. Pokud se nám to i těmito akcemi podařilo
ke spokojenosti našich příznivců a občanů, jsme rádi a motivuje
nás to do další práce.
Věříme, že se nám podaří pro Vás, naše spoluobčany
z Vigantic, Hážovic, Tylovic, Hutiska, Rožnova a okolí
připravit tyto tradiční akce i v nastávajícím roce 2017. Proto
Vás myslivci všechny opět srdečně zvou na myslivecký ples,
který se bude konat v ZŠ Vigantice dne 21.1.2017. Těšíme se
na Vaši návštěvu a na oplátku pro Vás připravíme skvělou
kapelu, výbornou mysliveckou kuchyni, bohatou tombolu
a občerstvení. Sebou je potřeba přibalit jen dobrou náladu.
Zároveň myslivci děkují za velkou podporu a dobrou
spolupráci vedení obce Vigantice, Zemědělskému družstvu
vlastníků Vigantice a Honebnímu společenstvu, rovněž hasičům,
sportovcům a společenským organizacím v obci, Vám
spoluobčanům, přátelům a příznivcům myslivců a přírody
za podporu a v neposlední řadě našim rodinám za toleranci
a pomoc.
Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně štěstí, lásky, spokojenosti a porozumění!
Hlavně ovšem hodně zdraví a rodinnou pohodu!!!
Zachovejte nám i nadále svoji přízeň! Děkujeme!

Děti pochutnávající si na medu

Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice místopředseda
František Vaněk

Mikuláš v ZŠ
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SDH Vigantice
Skvělý start do nové sezóny starších žáků SDH Vigantice
Každoročně se na podzim koná první
závod nadcházející sezóny, který mnohdy
ukáže, jak se týmům bude dařit v příštím
roce. Jedná se o tzv. Závod hasičské
všestrannosti, který se letos konal 24. 9.
ve Valašské Polance. V tomto klání děti
ukazují nejen fyzickou zdatnost, ale i vědomosti ze zdravovědy,
uzlování a topografie, střelbu ze vzduchové pistole a práci
s mapou. My se na tento závod připravujeme zejména během
letního soustředění, které se letos konalo na konci srpna
ve Valašské Bystřici.
Do Valašské Polanky jsme odcestovali s velmi silným
a zkušeným týmem starších žáků a naopak s velmi mladým
a začínajícím týmem mladších žáků. Celou výpravu ještě doplnil
nově vzniklý B-tým starších, který bude příští rok poprvé závodit
ve vyšší kategorii a sbírat zkušenosti do dalších let. Zájem
o hasičský sport se rok od roku zvyšuje. Potvrdil to i fakt, že se
letos sjelo do Polanky 31 týmů starších a dokonce 33 týmů
mladších žáků. Konkurence je tudíž veliká. Věkový průměr
mladšího týmu SDH Vigantice je 7 let. Jsou to opravdu velmi
malé děti a jejich čas teprve přijde. I tak ale bojovali ze všech sil
a celkově skončili na 28. místě. B-tým Vigantic se taktéž nenechal

zahanbit a umístil se na 13. místě, což je skvělý výsledek, protože
tyto děti oproti loňsku běžely delší trať a učily se nová pravidla.
Obrovskou radost nám však udělal vigantický A-tým ve složení
Porubová, Petřek, Olšarová, Sklářová a Procházková, který
skončil na neuvěřitelném a fantastickém 3. místě!!! Toto umístění
jim zajistí skvělou výchozí pozici pro jarní část soutěže. Jsme
na ně opravdu pyšní a je vidět, že se příprava a trénink na letním
soustředění vyplatil.
Podzim je v hasičském sportu ve znamení závodů
na 60m překážek. My jsme se s dětmi vydali na soutěže
v Olomouci, Šumperku, Praze a Ostravě. Nejlépe se na těchto
soutěžích vedlo Veronice Sklářové (viz níže), ale své časy
neustále zlepšují i Josef Petřek, Lukáš Rybiář a Pavla a Míša
Olšarovy, kteří závodí s velkou chutí a bojovností, za kterou jsme
velmi rádi, jelikož šíří dobré jméno našeho sboru nejen tady u nás
v okrese, ale po celé republice.
Během zimy budou mít děti volno, které mohou věnovat
jiným činnostem a aktivitám, na které přes sezónu nemají čas.
Naplno začneme s přípravou počátkem jara a věříme, že bude
příští sezóna ještě úspěšnější a že si ji užijí hlavně ti, kteří budou
v dětské kategorii závodit naposled.

Veronika Sklářová – reprezentantka ČR ve středním dorostu
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali
o famózní sezóně Veroniky Sklářové (členka A-týmu starších
žáků SDH Vigantice), která se stala bronzovou medailistkou
na MČR dorostu a stejně tak skončila celkové třetí v závodech ČP

na 100m překážek. Svou formu potvrdila i v závodech na 60m
překážek, kde skončila na 2. místě v Olomouci i Šumperku,
na 7. místě v Praze (v konkurenci bezmála 230 závodnic)
a o jednu pozici se zlepšila v Ostravě, kde skončila šestá.
V závodě „O pohár Ostravsko-beskydských šedesátek“, který byl
zároveň posledním v tomto roce, Veronika zaběhla svůj osobní
rekord (12,30s) a skončila na 3. místě.
Mířila však ještě výš a v sobotu 15. 10. odjela na „Výběr
zájemců o zařazení do reprezentace dorostu“ pro rok 2017. Spolu
s dalšími dívkami absolvovala fyzické testy pod vedením
reprezentačních trenérů a dokázala to! Veronika se stala
reprezentantkou ČR ve středním dorostu pro rok 2017!!! Moc jí
gratulujeme a jsme na ni velmi hrdí.
Za výsledky v této sezóně sbor Veroniku odměnil
kompletně novou výbavou pro závody na 100m překážek (sadou
hadic,
proudnicí
a páskem), která ji
byla
předána
na výroční
Valné
hromadě
SDH
Vigantice.
SDH Vigantice
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FK Modrá Hvězda Vigantice
Vážení občané Vigantic a především
fandové Vigantického fotbalu.
Chtěl bych Vás informovat o fotbalovém dění
naší Modré Hvězdy za uplynulé pololetí. V prvé
řadě bych Vás chtěl seznámit s novým trenérem
A týmu, kterým se stal náš dlouholetý hráč Pavel
Šturala (ale o tom jsem Vás již informoval v minulém článku).
Mužstvo A obsadilo po podzimní části Krajského
přeboru Zlínského kraje 10 místo se ziskem 16-ti bodů a skórem
17:20. O lepší umístění nás připravila špatná koncovka
při proměňování vyložených šancí. Mohli jsme mít o 4 body více,
což by nám umožnilo klidné vody středu tabulky. Vše se zase
rozhodne v jarních bojích. Nejlepším střelcem podzimu našeho
A mužstva byl Zbyněk Paleček se 6-ti brankami. Dobře si i vedli
naši dorostenci v A mužstvu David Kučera a Vojta Vičan.
Samostatnou kapitolou jsou naši
dorostenci.
Po předsezónních předpovědích některých škarohlídů, že naší
dorostenci nemají na Krajskou soutěž, a nemají tam co dělat. Dali
naší kluci jasnou odpověď a to prvním místem v kraji. Toto první
místo získali s počtem 35-ti bodů a jen jednou ztratili bod
v remízovém utkání s SK Újezdem. Skóre 49:9 vypovídá o kvalitě
naších dorostenců a to zásluhou našich trenérů Bohumila Šuláka
a Jaroslava Paprskáře. V brance nás podržel talentovaný brankář
Pepa Slovák. Naší nejlepší střelci dorostu jsou David Kučera
s 12-ti brankami, Vojta Vičan s 9-ti brankami a Pavel Baron se
7-mi brankami.
Naší mladší žáci mohli taky přezimovat na prvém místě,
ale v posledním podzimním zápase podlehli v derby s Dolní
Bečvou 0:2. Touto prohrou přišli o prvé místo, ale i druhé místo je
perfektní a je motivací do zimní přípravy na útok na prvé místo.
Pod taktovkou našich trenérů Tomáše Bělíka a Davida Bolcka byli
nejlepšími střelci Šimon Pavlica se 17-ti brankami, Martin Talpa
se 14-ti brankami a Nela Fiurášková s 10-ti brankami.

V Okresní soutěži sk. C se svými výkony vytáhla naše
starší přípravka a obsadili prvé místo s počtem 27-ti bodů
a úctyhodným skórem 84:33. Nejlepší střelec Josef Boháč s 30-ti
brankami se stal podzimním králem střelců Okresních střelců
(gratulujeme), Samuel Sedlák 16-ti brankami a Marek Sigmund
s 8-mi brankami. Pod vedením trenérské dvojice Radek Vašek
a Pavel Sedlák.
A nakonec náš fotbalový potěr mladší přípravka. Svá
utkání odehrála turnajovým systémem. Takže tabulka se
nehodnotila, ale všichni kluci si za své výkony na hřišti zaslouží
velkou pochvalu za perfektní reprezentaci Vigantic. Vše
pod trenéry Filipem Pikalem a Honzou Frydrychem. V nemalé
míře je také nutno poděkovat všem rodičům, kteří nevynechali ani
jedno utkání svých fotbalových ratolestí.
Toto je hrubý výčet dosažených výsledků našeho
fotbalového oddílu v podzimní části soutěže 2016. Úspěchy jsou
nemalé, vždyť účast v krajském přeboru mužů, prvé místo
dorostu, druhé místo mladších žáků, prvé místo starší přípravky
a řadu vítězných turnajů mladší přípravky nám musí závidět
všechny obce v okrese Vsetín a v neposlední řadě i města.
Rád bych chtěl pozvat všechny naše příznivce kopané
ve Viganticích na akce, které náš oddíl v blízkém termínu
uspořádá. Už 17.prosince pořádáme tradiční halový turnaj trojic,
který se uskuteční v naší tělocvičně. Na Silvestra 31.prosince se
uskuteční zápas družstev starých se současnými hráči
na venkovském hřišti. V Novém roce se můžeme těšit
na sportovní ples, který se bude konat v místní tělocvičně
28.ledna.
Nakonec bych rád poděkoval všem hráčům,
funkcionářům, rodičům, sponzorům v neposlední řadě obecnímu
úřadu za přízeň v letošním roce 2016. A současně popřát hodně
zdraví, sportovních úspěchů a rodinné pohody do následujícího
roku 2017.
Sekretář fotbalového oddílu Petr Bělůnek

Dorost a starší přípravka první po podzimu
Podzimní část fotbalové sezóny 2016/2017 se
mládežníkům FK Vigantice velice vydařila. Družstvo dorostu bylo
v letošním ročníku přihlášeno do Krajské soutěže a všichni
s napětím očekávali, jak se naši hráči ve vyšší výkonnostní
kategorii uplatní. Zhostili se této výzvy na výbornou
a po podzimní části sezóny se umístili na první příčce s 35 body
a náskokem 7. bodů nad druhými Lužkovicemi. Mezi nejtěžší
zápasy patřilo první utkání v Chropyni, které se odehrálo na umělé
trávě, dále zápas s Valašskými Klobouky proti velice kvalitnímu
soupeři a předposlední zápas v Újezdu, kde na podmáčeném
terénu ztratili naši hráči jediný bod v podzimní části.

Starší přípravka byla neméně úspěšná a v podzimní části
sezóny Okresního přeboru sk. C se umístila na prvním místě s 27
body a náskokem 3. body nad druhým Rožnovem. Každý zápas
v této soutěži má své kouzlo, protože se hraje se soupeři
z nejbližšího okolí a utkání se těší velké účasti rodinných

i ostatních příznivců.

Mladší žáci se po podzimní části Okresního přeboru
sk. B umístili na skvělém druhém místě s 26 body, ztrátou 1. bod
za Dolní Bečvou a náskokem 2. body nad Podlesím. O první
příčku přišli naši svěřenci až v posledním zápasu, kdy podlehli
současně vedoucímu družstvu soutěže.
Mladší žáci a starší přípravka budou v jarní části soutěže
bojovat o účast na finálovém turnaji „O přeborníka okresu
Vsetín“. Naposledy se v tomto turnaji podařilo našim
mládežníkům zvítězit v sezóně 2012/2013, v kategorii starších
žáků.
Přijďme naše mládežníky povzbudit a držme jim palce
do jarní části soutěže i následujících sezón. Přejme jim, aby nás
a hlavně sebe bavili fotbalem!
Bohumil Šulák
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Fotbalová mládež Modré Hvězdy nezahálí ani v zimě
Venkovní fotbalové soutěže již dávno skončily, ale
ve Viganticích se držíme hesla „Fotbalu není nikdy dost“ a i dále
proháníme mičudu v tělocvičnách a sportovních halách v blízkém
i širokém okolí. Vše se nám daří za velké podpory fotbalového
klubu FK Modrá Hvězda Vigantice v čele s předsedou Pavlem
Šturalou a zejména obce Vigantice s panem starostou Zdeňkem
Porubským. Bez těchto nadšenců by bylo hodně složité udržet
mládež u organizovaného sportu. Děkovačku máme za sebou
a teď již k samotné sportovní stránce.
Ve věkové kategorii „mladší přípravka“ máme
na soupisce 21 hráčů narozených v roce 2008, 2009, 2010, 2011
a 2012. Jsme výborná parta. Bohužel mezi sebou nemáme žádné
děvče, jsme samí chlapi a to je velká škoda. I touto cestou chceme
pozvat případné zájemce z řad chlapců a zejména dívek na některý
z našich tréninků, aby si děti zasportovaly a vyzkoušely pohybové
aktivity v kolektivu vrstevníků. Trénujeme každé pondělí a středu
vždy od 15:45 do 17:45 v tělocvičně ZŠ Vigantice – nemáme
žádné pauzy ani přestávky, scházíme se i přes svátky a každý
trénink si náramně užijeme.
Mimo pravidelných tréninků se velmi často účastníme
halových turnajů. Jelikož sportujeme s dětmi s větším věkovým
rozptylem, je nutné domlouvat rovnoměrně turnaje pro starší
i mladší „čutálisty“. Neklademe žádný důraz na výsledky
a svazování hráčů složitými taktickými pokyny, ale chceme docílit
toho, aby se děti sportováním bavily, rozvíjely individuální

dovednosti, tešily se na každou další akci a odcházely domů
šťastně unavené. Skoro každý víkend zajíždíme do Rožnova p. R.,
Zašové, Polanky nad Odrou,... Celkem se v tomto zimním období
zúčastníme kolem 12-ti turnajů. Dále také v rámci dobrých vztahů
s fotbalovými kluby v okolí čas od času domluvíme místo tréninku
„přátelský zápas“, např. naposledy s Valašskou Bystřicí, kdy
ročníky 2008 a 2009 si zajely zahrát do Bystřice a benjamínci
zápolili zase u nás v tělocvičně ve Viganticích. Zápasy jsou vždy
vítaným zpestřením, kdy hráči v dresech rozdávají radost a dobrou
náladu všem přihlížejícím. V únoru 2017 se za velké pomoci
starosty Vigantic Zdeňka Porubského pokusíme zorganizovat
velký mládežnický turnaj ve sportovní hale na Dolní Bečvě.
S podrobnostmi k této akci se určitě včas pochlubíme. :-)
Slovo závěrem: máme velké štěstí, že ve fotbalovém
klubu FK Modrá Hvězda Vigantice moc dobře vědí, že všechno
začíná poctivou prací s těmi nejmenšími. Proto nám celoročně
vytváří výborné podmínky k práci a zábavě. Ještě bychom touto
cestou chtěli poděkovat všem rodičům našich malých sportovců,
bez kterých bychom taky nemohli fungovat. Velký dík patří paní
Horákové a panu Mlnaříkovi, kteří se skvěle starají o naše webové
stránky www.vigyman.cz. Na tomto odkazu naleznete veškeré
informace o nás, o trénincích, zápasech, turnajích, ..., bohatou
fotodokumentaci.
Sportu zdar, trenéři mladší přípravky Filip Pikal a Jan Frydrych.

Krásné prožití
svátků vánočních
a úspěšný nový rok 2017
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