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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Dlouhá, ale krásná zima se blíží ke konci a všichni si
již plánujeme, co budeme v roce 2017 zkrášlovat,
rekonstruovat a třeba i budovat. Taktéž my na obci již máme
spoustu plánů, jak naši obec zvelebit. Nejdříve však musíme
dokončit dílo, které jsme započali v loňském roce. Myslím tím,
rekonstrukci knihovny a ostatních interiérů budovy Obecního
úřadu. V současné době probíhají dokončovací práce
na rekonstrukci naší knihovny a dále v ostatních prostorách
budovy Obecního úřadu. Do konce měsíce března by měla být
nová knihovna v provozu.

Zkapacitnění vodovodu Vigantice
Bohužel v letošním roce budou pokračovat práce na dvou
akcích a to „Rekonstrukce - zkapacitnění vodovodu Vigantice“
a dále „Přeložka vodovodního řádu Vigantice“. Ta první akce, tedy
rekonstrukce, bude probíhat v úseku od Obecního úřadu Vigantice
po odbočku ke kostelu. Druhá akce bude probíhat v některých
ulicích obce. Akce by měla být dokončena do konce roku 2017.
Prosím, buďte trpěliví…

Most ev. č. 6 přes Hážovický potok
V letošním roce dojde k rekonstrukci mostu ev. č. M6 (k Děckým). Jak již jsem psal v minulém vydání našeho zpravodaje,
o dotaci na opravu mostu bylo požádáno Ministerstvo pro místní rozvoj. Do současné doby však nebyla naše žádost vyhodnocena.
Tento mot bude samozřejmě opraven i přesto, že nám dotace nebude přidělena. Stavební povolení na most je již vydáno. Oprava by
měla proběhnout v měsíci dubnu a květnu letošního roku. Dalším mostem, který je na řadě, je most ev. č. M4 (u Hlasů).
V současnosti bylo započato s přípravou projektové dokumentace.

Hřbitov
K 15. 2. 2017 byla ke Zlínskému kraji podána žádost o poskytnutí dotace na Revitalizaci hřbitova ve Viganticích. Podání
žádosti předcházelo vyhotovení projektové dokumentace a následné vyřízení Územního souhlasu a Stavebního povolení. Před podání
žádosti bylo vyhlášeno výběrové řízení, které s nejlepší nabídkou, 1.566.180,- bez DPH, vyhrála společnost Vojkůvka s. r. o. z Dolní
Bečvy. Zlínský kraj jsme požádali o cca 950.000,- Kč.

Kostel Proměnění Páně ve Viganticích
V kostele v letošním roce proběhne rekonstrukce nazvaná „Sanační práce na objektu kostela Proměnění Páně
ve Viganticích“. Cílem této akce by měla být rekonstrukce omítek, které jsou zvlhlé a odpadávají. Dne 24. 2. 2017 byla proto podána
žádost o poskytnutí dotace na tyto práce a to ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Dotace by měla činit 75 % nákladů,
které se pohybují kolem 350.000,- Kč.

Vybudování přírodovědné učebny v ZŠ a MŠ Vigantice
Čekat dále budeme na případné získání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek pro obyvatele regionů. Tato dotace by se měla týkat vybudování nové přírodovědné učebny v budově ZŠ a MŠ,
ve které se žáci dozví vše o včelách, ale také nové venkovní učebny v areálu školy, vybudování tzv. environmentální učebny
a víceúčelového hřiště. Mimo jiné byla v minulém týdnu podána žádost o dotaci k Nadaci ČEZ a to v programu Oranžové hřiště.
Jedná se již o druhý pokus.

Koupaliště
Na budovu zázemí koupaliště je v současné době
zpracovávána projektová dokumentace. Následovat bude žádost
o vydání stavebního povolení a doufám, že i tolik diskutovaná
rekonstrukce. Budova si rekonstrukci zaslouží. Bohužel však tuto
rekonstrukci budeme muset hradit z rozpočtu obce, jelikož se
na takovou to akci nevztahuje žádný dotační titul a je jen málo
pravděpodobné, že by se něco objevilo.

Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně
komunikace v obci Vigantice
Na jaře bude probíhat výsadba doprovodné zeleně kolem
komunikace vedoucí na SUŠ. Po pravé straně komunikace by
měla být vysazená lipová alej. Na tuto akci se podařilo získat
dotaci ve výši 80 % způsobilých výdajů, které by se měly
pohybovat kolem 300.000,- Kč.

Do dnešního dne bylo podáno 20 žádostí o poskytnutí
dotací. Vyhodnoceno již bylo 11 žádosti, z toho 5 s kladným
výsledkem. Na vyhodnocení žádosti o dotaci např.
Na Rekonstrukci škvárového fotbalového hřiště a vybudování
Sběrného dvora, se stále čeká.

Odpady
Opětovně bych Vám chtěl připomenout náš pokus, kdy
jsem sesbíral 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.
Musím Vám však sdělit, že do 31. 12. 2016 jsme
vytřídili 46,67 t odpadu. V roce 2015 to bylo 24,41 t a v roce
2014 18,95 t. Podle analýzy, kterou jsem zpracoval
k 31. 12. 2016 jsme v roce 2014 dopláceli za odpady částku
ve výši 214 866,- Kč, za rok 2016 je to cca 100.000,-Kč. Myslím
si však, že stále máme velké rezervy, a proto Vás žádám, aby
jste si na třídění odpadu dali více záležet.
Děkuji Vám za pozornost a těším se spolupráci.
Pokud máte jakýkoliv nápad, jak zkrášlit Vigantice a zlepšit
život
v nich,
neváhejte
mně
kontaktovat
na:
starosta@vigantice.cz.
Zdenek Porubský - starosta obce

Fotografie z rekonstrukce OÚ a knihovny

Schodiště OÚ

Chodba OÚ

Knihovna

Hlavní vchod-knihovna
-2-

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 9. 2. 2017
Zastupitelstvo obce Vigantice po projednání:
bere na vědomí kontrolu usnesení 16. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
17/138 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce společnosti
Andělé Stromu života, z. s., Letenská 1183, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu obce,
Zdenka Porubského, podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
17/139 pověřuje starostu obce Vigantice Zdenka Porubského
k prověření Charity Valašské Meziříčí, zda-li neposkytuje tzv.
odbornou paliativní péči,
17/140 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH
Vigantice ve výši 153.000,- Kč na činnost v oblasti požárního
sportu a pověřuje starostu obce, Zdenka Porubského, podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice,
17/141 schvaluje „Dohodu o společném postupu přípravy
realizace stavby „Silnice III/4867: Vigantice, průjezdní úsek“
a pověřuje starostu obce Vigantice, Zdenka Porubského,
podpisem uvedené dohody,
17/142 schvaluje investiční záměr „Revitalizace hřbitova
Vigantice“, bere na vědomí podání žádosti k získání dotace
v rámci programu „Program na podporu obnovy venkova na rok
2017 vyhlášeného Zlínským krajem, a zavazuje se
k dofinancování spoluúčasti ve výši 948.078,- Kč,
17/143 schvaluje záměr prodat panu Zbyňku Mouralovi, trv.
bytem ul. Slezská, Rožnov pod Radhoštěm, pozemek parcelní
číslo st. 188/2 – zastavěná plocha, nádvoří, v k. ú. Vigantice,
o výměře 8 m2, za cenu v místě obvyklou 60,- Kč, a pověřuje
starostu obce, Zdenka Porubského, podpisem Smlouvy o převodu
nemovité věci,
17/144 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE – 12 – 8004916/1/SOBS/2016/Doč, mezi smluvními
stranami, budoucím povinným, Obec Vigantice, Vigantice 203,
756 61 Vigantice, a budoucím oprávněným, ČEZ Distribuce, a. s.,
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, a pověřuje
starostu obce, Zdenka Porubského, k podpisu uvedené smlouvy,
17/145 odvolává z funkce předsedy Kontrolního výboru,

Zastupitelstva obce Vigantice, pana Aleše Deptu
17/146 volí pana Ing. Ivo Mischingera jako předsedu Kontrolního
výboru, Zastupitelstva obce Vigantice,
17/147 schvaluje v souladu s § 77 zákona č. 128/2000Sb.
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odměňování
neuvolněných členů zastupitelstva obce, předsedů finančního
a kontrolního výboru a předsedy kulturní komise obce dle nařízení
vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení č.37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy,
- neuvolněný člen zastupitelstva obce pan Vilém Baroš: základ
399,- Kč + příplatek podle počtu obyvatel 200,- Kč + za člena
výboru, komise 976,- Kč, tj. celkem po zaokrouhlení 1.580,- Kč
měsíčně, dle příslušného nařízení vlády,
- neuvolněný člen zastupitelstva obce pan Ing. Radek Porubský:
základ 399,- Kč + příplatek podle počtu obyvatel 200,- Kč +
za člena výboru, komise 976,- Kč, tj. celkem po zaokrouhlení
1.580,- Kč měsíčně,dle příslušného nařízení vlády,
- neuvolněný člen zastupitelstva obce pan Pavel Gálik: základ
399,- Kč + příplatek podle počtu obyvatel 200,- Kč + za člena
výboru, komise 976,- Kč, tj. celkem po zaokrouhlení 1.580,- Kč
měsíčně, dle příslušného nařízení vlády,
- předseda Finančního výboru Ing. Lubomír Hlaváček: základ
399,- Kč + příplatek podle počtu obyvatel 200,- Kč +
za předsednictví 1.242,- Kč, tj. celkem 1.850,- Kč měsíčně, dle
příslušného nařízení vlády,
- předseda Kontrolního výboru Ing. Ivo Mischinger: základ
399,- Kč + příplatek podle počtu obyvatel 200,- Kč +
za předsednictví 1.242,- Kč, tj. celkem 1.850,- Kč měsíčně, dle
příslušného nařízení vlády
- předseda Kulturní komise Eva Štreitová: základ 399,- Kč +
příplatek podle počtu obyvatel 200,- Kč + za předsednictví
1.242,- Kč, tj. celkem 1.850,- Kč měsíčně, dle příslušného
nařízení vlády,
- neuvolněný člen zastupitelstva obce Aleš Depta: základ 399,- Kč
+ příplatek podle počtu obyvatel 0,- Kč,, tj. celkem 399,- Kč
měsíčně, dle příslušného nařízení vlády,
Hana Foltasová - místostarostka

Zdenek Porubský - starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vigantice v roce 2017: 27. dubna, 29. června, 14. září, 30. listopadu.
Zasedání probíhají ve čtvrtek od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vigantice. Usnesení a zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce najdete na internetových stránkách obce www.vigantice.cz v záložce zastupitelstvo obce.

Ze života obce
Místní poplatky
Upozorňujeme občany obce Vigantice, že
místní poplatky pro tento rok je možné
platit od 1. března do 29. dubna 2017.
Poplatek lze uhradit:
1. v hotovosti do pokladny správce poplatku (OÚ)
2. poštovní poukázkou
3. bankovním převodem na účet správce poplatku
číslo účtu: 4526851/0100
Obec Vigantice vybírá v roce 2017 tyto poplatky:
za odstranění komunálního odpadu 300 Kč za osobu /rok
ze psů 100 Kč za psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa
za kabelovou televizi:
60 Kč /měsíc – minimální nabídka
200 Kč/měsíc - základní nabídka
310 Kč/měsíc- filmová a tématická nabídka,
a další poplatky podle OZV Č.3/2008 o místních
poplatcích.

Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu je nutné si
vyzvednout samolepku na popelnice na Obecním úřadě. Alespoň
jedna popelnice musí být označena samolepkou s aktuálním datem
2017!
Děti narozené v roce 2017 jsou osvobozeny od místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2017.
Majitelé psů dostanou po zaplacení poplatku za svého
mazlíčka známku, která bude registrována na obecním úřadě. Pokud se
Vám pejsek ztratí, nebo zatoulá podle známky je možné vypátrat majitele
psa. Pokud známku ztratíte, nahlaste tuto skutečnost na obecním úřadě
a případně si vyzvedněte známku novou.

Úmrtí v obci v roce 2017
Dorotík Miroslav
Mišo Emil
Podbřecký Oldřich
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých.
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Počet obyvatel obce Vigantice
ke dni 6. 3. 2017

Narozené děti
Karolína Grossová narozena 4. 1. 2017
Marek Adámek narozen 24. 2. 2017

Celkem obyvatel: 1071
Muži: 408
Ženy: 447
Děti 15 – 18 let: 28
Děti do 15 let: 188
Průměrný věk obyvatel: 40 let
(zaokrouhleno)

Blahopřejeme rodičům a zejména
novým občánkům Vigantic
přejeme zdraví, lásku a štěstí
v novém životě.

Poděkování

Jubilanti v obci leden – červen 2016

V sobotu 21. 1. 2017 jsme se společně rozloučili
s našim milovaným Jiřím Válkem z Prostřední Bečvy –
Bacova.
Srdečně děkujeme všem, za květinové dary
i slova útěchy ve chvílích pro nás nejtěžších.
rodina Válková

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 upřímně blahopřejeme
a do dalších let přejeme spoustu zdraví, lásky a osobní pohody.
Miklová Edita
Dorotíková Františka
Dorotíková Marie
Solanský Josef
Bordovský Jaroslav
Slovák Květoslav
Mičkalová Jiřina
Pavelková Marie
Slovák Miroslav
Barošová Růžena
Vašková Jaroslava

leden 85. let
leden 85. let
leden 85. let
únor 70. let
březen 85. let
duben 85. let
duben 75. let
duben 90. let
květen 85. let
květen 85. let
červen 70. let

Foltasová, Štreitová
Foltasová, Matušová
Foltasová, Matušová
Porubský Z., Hlaváčková
Porubský Z., Foltasová
Porubský Z., Štreitová
Foltasová, Matušová
Foltasová, Sklářová
Porubský Z., Štreitová
Foltasová, Matušová
Porubský Z., Kedroňová

Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 8. dubna 2017 od 9:00 do 15:00 se uskuteční
sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou v obci
rozestavěny na obvyklých místech. Žádáme občany, aby
do kontejneru neukládali kovový šrot, zbytky rostlin a stromů
a odpad nebezpečný.

Odběr nebezpečného odpadu
V sobotu 8. dubna 2017 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.
Znění celé vyhlášky na www.vigantice.cz

Očkování psů a koček

Historické zajímavosti obce Vigantice

V sobotu 22. dubna 2017 od 11:00 hodin před budovou OÚ
Vigantice, proběhne očkování psů a koček. Cena očkování je 150,Kč, očkovací průkaz si vezměte sebou, pokud nemáte očkovací
průkaz, bude Vám vystaven za poplatek 5,-Kč.

V dnešním vydání Zpravodaje Vigantic chceme
vzpomenout na kulturní dění v obci. V roce 1920 byl založen
pěvecký kroužek (smíšený sbor), který vedl Ludvík Slovák,
po jeho smrti vždy učitel zdejší školy. Založen byl také
ochotnický Divadelní spolek, hrávalo se na jevišti u Slováků nebo
v přírodě, pro děti loutkové divadlo. O ošacení loutek se staral
p. Michal Hulena s pomocí učitele F. Volka. Krátce
před 2. světovou válkou bylo postaveno nové jeviště v dolní
hospodě, kterou právě v té době koupil hostinský Sedláček.
Prvním představením na novém jevišti byla Jiráskova Lucerna.
Věděli jste, že v roce 1957 bylo slavnostně otevřeno kino pro obec
v sále dolního hostince? Prvním filmem bylo Tajemství krve,
přítomno bylo 170 diváků. Činnost kina byla ukončena v roce
1959 pro klesající návštěvnost.
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Upozornění: Kotlíkové dotace II. kolo
Vyhlášení druhého kola
tzv. kotlíkových dotací
plánuje na první čtvrtletí
tohoto roku Zlínský kraj.
Mezi žadatele se chystá rozdělit 30 milionů korun, které se
mu podařilo jednak dodatečně získat od Ministerstva
životního prostředí a také úsporami dosaženými při první
vlně kotlíkových dotací v loňském roce.
Oproti prvnímu vyhlášení budou omezeny typy
zdrojů, které bude možné s podporou dotací instalovat, a to
pouze na obnovitelné zdroje energie – tedy buď tepelná
čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu (dřevo, dřevěné
pelety či brikety, apod.). Předkládat žádosti o dotaci bude
možné opět přibližně po měsíci od vyhlášení. Výzva
k předkládání žádostí bude zveřejněna na webových

stránkách
Zlínského
kraje,
v sekci
Dotace
a o podrobnostech
Vás
budeme
informovat
na stránkách obce Vigantice.
První kolo kotlíkových dotací ve Zlínském kraji
bylo provázeno enormním zájmem žadatelů. Odevzdáno
bylo celkem 1 289 žádostí, z nichž po kontrole
a vyhodnocení bylo nakonec podpořeno 1 245 z nich
v celkové výši přesahující 148 milionů korun.
V současnosti probíhá vyúčtování podpořených projektů,
ke konci loňského roku bylo schváleno a proplaceno 727
projektů..
Ve Viganticích bylo 5 úspěšných žadatelů, kteří
uspěli v prvním kole tohoto vyhlášeného programu
a přispěli tak ke zkvalitnění prostředí v obci Vigantice.

Zpravodajství kulturní komise
Ve středu 18. ledna 2017 se sešly členky kulturní
komise, venku bylo ještě plno sněhu, ale s myšlenkami na jaro
jsme naplánovaly spoustu akcí, na které vás srdečně zveme.

Na co se můžete těšit:
Sobota 8. dubna – Velikonoční
prodejní výstava

Výtvarná soutěž na téma „Můj domácí mazlíček“
Soutěž bude vyhlášena začátkem května pro vigantické děti všech
věkových kategorií. Tato soutěž má již tradici a těšíme se
na krásná díla našich dětí, která budou opět oceněna v rámci akce
„Smaženice na svatého ducha“.

Sobota 30. dubna – Zájezd do polských Pisarzovic

V zasedací síni OÚ Vigantice budou
k prohlédnutí
i
zakoupení
kraslice,
perníčky, květiny, dekorace a další
výrobky, které k Velikonocům a jaru patří.
Doufáme, že výstavou přispějeme k dobré
jarní náladě a všichni budou odcházet
spokojení.

Účastníci zájezdu si budou moci prohlédnout pět velkých
zahradnických školek a velký skleník. Nebudou chybět různě
upravené záhonky z květin, keřů, stromečků a hlavně možnost
nakoupit si, co se komu zalíbí.

Sobota 10. června – Smaženice na svatého ducha

Sobota 22. dubna – Teta z Bruselu
Komedii o čtyřech dějstvích zahraje Karlovský ochotnický soubor
KOS, z.s. z Velkých Karlovic. Srdečně Vás na toto přestavení
zveme do restaurace Tatra.

Nenechte si ujít tradiční akci na Výletišti, kde na vás bude čekat
veselé posezení s hudbou a vaječinou. Součástí bude i výstava
všech obrázků z výtvarné soutěže “Můj domácí mazlíček”.
Krásné jaro za kulturní komisi OÚ Vigantice přeje
Dita Votrubová

Zprávy z farnosti: Maškarní ples
V nedávné době jsme dostali nápad uspořádat mini ples
pro děti z farnosti. Děti si zvolily ples maškarní. Nejtěžší bylo
najít vhodný termín, který by vyhovoval všem, ale i to se povedlo.
Termín byl na světě – sobota 18. 2. 2017.
A tak to začalo - zajistit místo, pozvánky, vstupenky
za malý příspěvek, díky kterému jsme mohli připravit drobné
pohoštění.

Příprava programu, místnosti, malá tombola,
slosovatelné vstupenky, a dokonce skvělá hudební projekce nám
zabrala spoustu času, ale stálo to za to.

Vyzvali jsme děti, aby si v rámci programu připravily
krátké vystoupení. Byli jsme mile překvapeni. Viděli jsme
tanečních projev velkých slečen, herecké výkony kluků, kteří nám
zahráli skvělou scénku s názvem „V restauraci U nudle“ i hru
na hudební nástroj nebo předvedení zajímavého robotického slona.
Ani jsme netušili, co se v dětech skrývá.
Překvapením bylo kouzelnické vystoupení v podání
jednoho z tatínků se svou dcerou, kouzelnickou asistentkou. Děti
s nadšením zíraly na povedené triky.
Nechyběly drobné soutěže, do kterých se zapojili
i dospělí, což bylo velice zábavné.
Myslíme, že se tento ples velice povedl a skvělou
atmosféru užily nejen děti, ale i rodiče.
Dík patří všem dětem a rodičům, kteří přišli v kostýmu.
Přivítali jsme svatého Václava, upírku, indiána, Křemílka
a Vochomůrku, Pomněnku a Růženku, černovlasou Zlatovlásku,
květinářku, zpěváka Sebastiana, malého a velkého Césara,
Marfušku. Dorazil vězeň i Obr, rytíř, myška a další skvěle
ustrojené masky.
Na závěr děkujeme všem malým i velkým za milou
účast. Dospělým snad zářící oči jejich dětí byly odměnou za to, že
si dokázali v dnešní uspěchané době udělat na tento ples čas.
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Eva Vičanová a Karla Macurová

Poděkování

Tříkrálová sbírka v roce 2017

Velký
dík,
posíláme
vedení
obecního
úřadu
ve Viganticích, za poskytnutí
volného prostoru pro naše děti.
Děkujeme za pochopení a zájem
tuto situaci vyřešit. Jsme velice
rádi, že se máme již s dětma
kde pravidelně scházet.
Zejména
děkujeme
p. Hance Foltasové, která se
nás ujala a pomohla nám tuto
situaci vyřešit.
Děti
byly
nadšené
a myslím, že měly pocit, že
někam patří. S nadšením se
vrhly do úklidu a měly plno
nápadů, jak si to tam vylepšit.
Ještě jednou srdečný dík
maminky a děti z Vigantic

Charita
Valašské
Meziříčí
uspořádala letos již 17. ročník tradiční
Tříkrálové
sbírky.
Smyslem
této
celonárodní akce je vykoledovat finanční
prostředky na pomoc potřebným, kteří se
ocitli
v nečekané
složité
situaci
a zdravotně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity
Valašské Meziříčí se do koledování
zapojilo celkem 317 skupinek koledníků, což znamená, že do této
sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 268 osob, které
neodradil od pomoci druhým ani silný mráz. Ve Viganticích, kde
sbírka probíhala v pátek 6. ledna, koledovalo 9 skupinek
koledníků.
Letos se podruhé podařilo (na území působnosti Charity
Valašské Meziříčí) překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 068 836 Kč (tj. o 32 456 Kč více než
loni). Z toho ve Viganticích 57 299 Kč.
Z vybrané částky 58% zůstává místní Charitě.

Výtěžek TKS 2017 Charita Valašské Meziříčí
využije na tyto projekty:
1. Přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou
v nečekané tíživé situaci v regionu působnosti
Charity Valašské Meziříčí
2. Nákup kompenzačních pomůcek pro Pečovatelskou
službu v Kelči a Rožnově pod Radhoštěm
3. Finanční podporu Centra sociálně – materiální
pomoci
4. Finanční podporu dalších projektů jednotlivých
služeb Charity.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto
upřímně děkuje všem dárcům, dobrovolníkům
a sponzorům, kteří Tříkrálovou sbírku podpořili.
Poděkování patří rovněž obcím, městům a farnostem
za vstřícnost a ochotu pomoci při její organizaci.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Oslava Masopustu ve Viganticích
Zatímco různé významné dny a svátky máme
v kalendářích výrazně vyznačené, Masopust mezi ně nepatří.
A tak každoročně hledáme, na který den připadne
masopustní úterý. V letošním roce vychází na 28. února,
tedy poslední únorový den. Pod názvem masopust se
skrývá celé období od Tří králů (6. ledna) až do začátku
postní doby, hlavně však poslední tři dny, kterými toto
období končí. Na Moravě se označuje jako fašank,
fašinek nebo ostatky.
V úterý 28. února v odpoledních hodinách se
u Obecního úřadu ve Viganticích sešlo několik desítek
občanů, kteří čekali na příchod mužské pěvecké skupiny
– Rožnovští ogaři, kteří se nabídli vystoupit v naší obci
a přiblížit tak Masopustní veselí. Představení bylo
veselé, v rytmu lidových písní se tančilo, zpívalo
a veselilo. Starosta obce předal hostům dary v podobě
uzeného, chleba, vajíček, koláčů a nechyběl ani košt
slivovice. K Masopustu patří tradiční koblihy, které
rozdávala paní Slováková a paní Koláčková. Starosta
obce přijal poděkování a pár rad od Rožnovských ogarů
v podání pana Koláčka. Vystoupení bylo příjemným
zpestřením masopustního odpoledne a touto cestou
děkujeme Rožnovským ogarům za příjemně strávené

chvíle. Dělají čest svému sloganu ,,,Chlapi, co rádi zpívajú pěkné
pěsničky!“
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Včelaři ve Viganticích
Tak snad už je tu vytoužené jaro! Zima si dala
na čas a všichni včelaři vyhlížejí první slunečné
dny hromadných proletů svých včelstev a první
jarní prohlídku, kdy zjistí, jak jejich včelstva
přezimovala. Včely však mají rády dlouhotrvající
mrazivé dny, kdy se teploty pohybují dlouhodobě
pod bodem mrazu bez větších teplotních výkyvů
a změn počasí. Vše má mít svůj čas a ve včelaření to platí
dvojnásob. Období, v němž se právě nacházíme, včelaři nazývají
předjaří. Netrpělivě sledují nakvétající olše a lísky, jež jsou
prvním zdrojem pylu, tedy zdrojem bílkovin a dalších látek
potřebných pro jarní rozvoj včelstev, která již začala plodovat.
Zimní a zejména předjarní chov včel potřebuje mimo jiné
i glycidové zásoby. V tomto období se ukazuje, jak včelstva
v loňském roce včelař zakrmil a do jaké míry byla rušena během
zimní přestávky. Včelaře čeká během prvních slunečných dnů
s teplotami nad 10°C první jarní prohlídka, kde kontroluje
přítomnost kladoucí matky, sílu zimovaného včelstva a vitalitu
včelstev.
Během zimních měsíců to v naší organizaci spíše
vypadalo, že dochází k rojení a žádný zimní klid se nekonal, co se
do počtu pořádaných akcí pro veřejnost a ostatních aktivit týče.
Jako každým začátkem roku proběhlo i letos odevzdání
vzorků měli důvěrníkům. Tyto vzorky jsou vyhodnocovány Státní
veterinární správou, v letošním roce bylo vyšetření proti varroáze
rozšířeno i o vyšetření na mor včelího plodu. V dubnu loňského
roku se naše oblast dostala do ochranného pásma vyhlašovaného
okolo zdroje nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Tato nákaza
byla evidována v některých okolních obcích. Na výsledky
vyšetření proto všichni netrpělivě čekali. Tyto pak neprokázaly
žádný výskyt nákazy morem včelího plodu v celé naší organizaci
a také celkové výsledky na vyšetření varroázy dopadly vcelku
pozitivně. Je nutno podotknout, že tyto výsledky nejsou dílem
náhody. Nákaza se obvykle projevuje tam, kde včelař nedbá
na zdravotní stav včelstev během celého roku, udržuje včelstva
na starém voskovém díle a neprovádí žádná preventivní opatření.
Bezesporu k tomu přispělo také pořádání vzdělávacích akcí (nejen
pro včelaře naší organizace) spojené s praktickými ukázkami
léčení včelstev pod taktovkou Petra Vičana. Všem včelařům, kteří
jsou ochotni se dále sebevzdělávat, je tedy třeba poděkovat.
Dne 13. 1. 2017 proběhla veřejná ochutnávka medu
v místní restauraci Tatra s vyhodnocením nejlepšího medu za rok
2016. Sešly se vzorky převážně lesních a směsných medů, vzorek
medu jarního a vzorek lipového medu. Všichni, a to nejen včelaři,
pečlivě hodnotili anonymní vzorky. Na prvním místě se pak
umístil Pavel Koláček se svým lesním medem a náleží mu
gratulace k vítězství. Hodnocení bylo velice těsné a rozdíly
v umístěních minimální. Je třeba vyzdvihnout vysokou kvalitu

medu místních včelařů.

foto 1: Gratulace vítězi panu Pavlu Koláčkovi. (foto: R.Tydlačka)
Dne 17.2.2017 proběhl v restauraci Tatra ve Viganticích
již druhý ročník přednášky “O včelích produktech očima lékařky
MUDr. Jany Hajduškové”, tentokrát zaměřený na propolis, pyl,
včelí vosk, mateří kašičku a včelí jed. Je třeba říci, že paní
Hajdušková
má
dar
předávat
informace.
Přednáška
před naplněným sálem udělala radost nejen místním občanům, ale
všem, kteří se na přípravě podíleli. Poté proběhla obsáhlá diskuse
nejen o včelaření a včelích produktech, ale také ochutnávka
místních i exotických medů a medoviny s odborným včelařským
výkladem.

foto 2: Přítomní v zaujetí přednášky MUDr. Jany Hajduškové.
(foto: V.Vrána)
Připomenutí: 19.3.2017 ve 14:00 hodin v restauraci
Myslivna na Hutisku-Solanci proběhne výroční členská schůze
ZO ČSV Hutisko-Solanec a Vigantice. Tato událost je vždy
slavnostním setkáním všech včelařů organizace. Hodnotí se
včelařský rok a výsledky proběhlého vyšetření na varroázu a mor
včelího plodu. Také se probírá hospodaření organizace
za uplynulý rok.
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Letos je naplánováno několik
vzdělávacích akcí nejen pro včelaře:
14. 4. 2017 - praktická ukázka jarního ošetření
včelstev a dezinfekce úlů, práce
s rámky
13. 5. 2017 - návštěva včelařské farmy
KOLOMÝ.
9. 6. 2017 - praktická ukázka tvorby oddělků,
zjištění čistícího pudu včel,
larvování matečníků, získávání
vosku.
11. 8. 2017 - veřejné medobraní a ochutnávka
pro všechny, co mají rádi med
a včelí produkty.
Všechny aktuální informace k dění
v naší organizaci je možno sledovat na našem
facebookovém profilu Včelaři Vigantice
a rovněž na webových stránkách obce
Vigantice v sekci spolky a sdružení/včelaři.
Za ZO-ČSV Hutisko-Solanec a Vigantice
Radek Tydlačka
PS: Pro přehled vývoje počasí ve Viganticích
jsou zde názorné liniové grafy průměrných
denních teplot a denní sumy srážek za minulý
měsíční kvartál.
Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV
ČR, v.v.i.

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Zprávičky z mateřské školy Vigantice
Venku už voní jaro, sáně a boby už
v klidu čekají, až opět přijde jejich čas, však
jsme si jich letos do sytosti užili! Tak hezkou
zimu jsme dlouho neměli a sníh dal dětem
plno dní radovánek, her, bobování, stavění
sněhuláků a koulovaček, prostě zima jak má
být… 
I letos mohly starší děti ze školky začít, nebo upevnit
své lyžařské dovednosti. V týdnu 23. – 27. ledna jsme s nimi

jezdili do Bílé, tam se dětem věnovali instruktoři lyžařské školičky
Sluníčko. Počasí nám přálo a děti prožily pět fajn odpoledních
chvil na sněhu s lyžemi na nohou. Poslední den byl „závodní“,
každý z dětí ukázal, co se naučil a co umí a věřte, že byly skvělé!
(vždycky se my dospělí divíme, co všechno se zvládnou děti
naučit za pouhých pět dnů…) Medaile a diplom byly za odměnu
pro každého, však si to děti moc zasloužily… 
Naše mateřská škola to už má tak, že více aktivit je
pro „předškoláčky“. (však ostatní dorostou ) V lednu i v únoru
jsme navštívili divadelní představení
v Rožnově pod Radhoštěm, vždy je ten den
jiný, něco nového prožijeme, vidíme, už
máme zajištěnu první řadu v hledišti a tedy
blízkost hrané pohádky. Často bývá někdo
z našich dětí součástí představení, hercem…

Ani karneval nás nemohl minout. Je
to den plný taškařic, tance a dovádění. Patří
k únoru a náš karnevalový den byl moc
fajn… Hned po ránu přicházely děti
do školky v maskách, někoho bychom ani
nepoznaly…  Všichni byli nastrojení
a my učitelky pak taky… letos Čert a Káča,
tak nějak se nám chtělo do hezké pohádky
(tu jsme dětem zahrály). Inu princezny už
asi být nemůžeme, však to nevadí. Čert
a Káča jsou stejně blíže k těm taškařicím…
 A ty jsme si my i děti užívali: tancem,
soutěžemi, občas jsme si všichni odběhli
dodat síly ke stolečkům, tam byla hostina!
A zase hry a hudba a tanec…
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Tolik tedy o našich „jiných“ dnech, v těch běžných se
nyní zaměřujeme více na předškoláky, čeká je zápis a jsme si toho
vědomy. Každodenní procvičování a upevňování vědomostí
a znalostí formou her a pracovních listů, prožitkově a hravě.
I při cílené hře se učí tomu, co budou ve škole potřebovat
a skupina dětí je motivací… chtějí se vyrovnat kamarádovi, žene
je to vpřed. V tomto je mateřská škola nezastupitelná…
Na některé naší přednášce s panem Svobodou (přijde do školky,
čekáme na jeho termín, čas) jsem vnímala slova, že mateřská škola
u nás je pro děti opravdu přínosem, děti zde mají své místo
a prostor, skupinu a sociální učení… pamatuji si slova, že

sebelepší rodinné prostředí nenahradí dítěti
pobyt, společně strávený čas se svými
vrstevníky, s dětmi, kteří jsou jeho
kamarádi… Jen s nimi se učí společné
komunikaci, ať je jakákoliv…jen s nimi se
naučí vycházet s druhým, respektovat,
ustoupit, dohodnout se, prosadit se, naučit se
prohru i výhru, omluvit se, když něco
„přepískneme“…denně se to ve školce děje
a denně se to děti ve školce učí… jsou spolu
a každý z dětí si najde kamarády (opravdu,
věkově blízké děti mají svoje „party“,
skupinky, a to je dobře), tak to má být… 
Vždy brzy na jaře probíhal v MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání, letos
vzhledem ke změnám na základě Novely
školského
zákona,
Novely
vyhlášky
o předškolním vzdělávání a Organizace
předškolního vzdělávání je několik nových informací. Mezi ně
patří i jednotný termín Zápisu v období od 2. – 16. května, Zápis
v naší MŠ proběhne 11. května, vše potřebné dáme včas
vědět prostřednictvím stránek školy a kabelové televize obce
Vigantice. Další důležitou změnou je povinné předškolní
vzdělávání (účinnost od 1. 9. 2017), zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě do spádové mateřské školy. O dalších změnách se
můžete informovat v dodatku Školního řádu v naší mateřské škole.
Co na závěr? Popřát Vám i dětem hezké a spokojené
jarní dny, ať se vše daří… 
Za MŠ Dana Barošová

Zpravodajství o naší základní škole
Základní škola Vigantice oznamuje termín
Zápis do 1. ročníku ZŠ
školního roku 2017/2018 se uskuteční
18. dubna 2017 v úterý od 12:00 h,
v 1. třídě (přízemí) ZŠ Vigantice
u paní učitelky Mgr. Aleny Kadeřábkové
Rodiče obdrží poštou, nebo jim bude předáno osobně, pozvání k zápisu s přesným časem pro každého jednotlivě, dále obdrží registrační
čísla pro své dítě a dotazník, který vyplněný přinesou k zápisu.

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
měsícepřed 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
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Ze života školy
Od prosince uběhla dlouhá doba, během které naši
školáci zažili opět plno dobrodružství. Sotva skončily Vánoční
prázdniny, už rozbalovali další dárečky ve školní družině. Kromě
oblíbených domino kostek, na ně čekaly také deskové
a společenské hry, které si brzy oblíbili.
Po Vánočních prázdninách se
naše škola také zapojila do projektu
na pomoc malému Kubíčkovi z Rožnova
pod Radhoštěm, který trpí velmi vzácným
onemocněním. Prostřednictvím sběru víček
a dalších předmětů, které lze u nás ve škole
odevzdat, tak může Kubíkovi pomoci
kdokoli. A že se nám to ve škole začalo
pěkně kupit.
S koncem ledna přišel čas
zdokonalit se v zimních sportech. Lyžařský
kurz absolvovaly děti již tradičně na Bílé
ve skiareálu Sun Outdoor. Letos se počasí
i sněhové podmínky opravdu vyvedly a děti tak zažily týden plný
dobrodružství. Školáci, kteří se kurzu účastnili, zaplnili první
a druhé družstvo, a dostali se tak i na severní sjezdovku,
vyzkoušeli jízdu sedačkovou lanovkou, projeli si stezku lesem
a nechyběl ani aktivní odpočinek na snowtubech. Celý týdenní
kurz byl zakončen lyžařským závodem, ze kterého si všichni
odnesli diplomy a sladkou odměnu. První tři příčky obsadili:
3. místo - Nikolka Růčková
z druhé třídy, 2. místo - Davídek
Stibor z první třídy a místo první
vybojoval Péťa Macura ze třetí
třídy. Na závěrečný závod se
přijelo podívat plno rodičů, kteří
svým fanděním vnesli na Bílou tu
správnou závodní atmosféru. Celý
kurz se moc vydařil a společně se
školáky se už nyní těšíme na příští
ročník.
Stejně jako každý měsíc
i v lednu proběhl sběr plastu a papíru, v jehož soutěžní tabulce
drží prvenství žáci základní školy, kteří měli na svém kontě
nastřádáno o několik desítek kusů a kilogramů více než děti z MŠ.
A stejně tomu je i po únorovém kole, které bylo díky vlně
chřipkové epidemie kolem nejslabším. Rozdíl mezi týmy je však
opravdu velice těsný, proto věříme, že se vedení v tabulce ještě
několikrát prohodí. Celá soutěž potrvá do konce školního roku,
a o vítězi tak není zdaleka rozhodnuto. S jistotou už ale víme, že
díky množství nasbíraného odpadu bude škola moci zakoupit další
sportovní vybavení pro děti. Příští sběr proběhne v pátek 10. 3.
od 7: 00 hodin.
Na konci ledna však na školáky čekal ještě jeden
podstatný den. 31. 1. si prvňáčci poprvé přišli k tabuli pro svá
vysvědčení a nutno dodat, že byla plná jedniček a pochval nejen
za předměty a kroužky, které ve škole navštěvují. Odměnou

za jejich práci a píli ve škole jim pak byly pololetní prázdniny
na které se společně se staršími spolužáky opravdu těšili. A že ani
starší školáci půl roku v lavicích nezaháleli ukazuje celkový velice
dobrý prospěch všech žáků školy.

Sotva skončily pololetní prázdniny, už
za dveřmi čekaly ty jarní a hned po nich náročný soutěžní týden.
Ve středu 22. 2. proběhly závody ve šplhu o tyči na ZŠ 5. května,
kde naši školu reprezentovali: Julinka Židková, Martínek Děcký,
Sofinka
Židková,
Vendulka
Valová,
Klárka Děcká a Eliška

Šťastná. Školáci byli opravdu úspěšní
a ze závodu přivezli 4 medaile a to: 1. místo – J. Židková z první
třídy, 2. místo M. Děcký z první třídy, 2. místo S. Židková z první
třídy a 3. místo K. Děcká ze třetí třídy. Tím však soutěžní týden
nekončil a hned v pátek 24. 2. vyrazilo několik školáků na další
tentokrát „recitační souboj“ okresního kola v recitaci na ZŠ
Videčskou. Přestože tentokrát nepostoupili dál, předvedli všichni
velice pěkný přednes.
V nadcházejících měsících nás toho čeká opět mnoho.
Kromě dalších kol soutěže ve sběru je to například ukázka základů
sebeobrany, výlet na bazén v rámci pohybového kroužku, druhý
ročník domino mánie a nebude chybět ani výtvarná soutěž či
exkurze. O tom, jak to všechno dopadlo se s Vámi podělíme zase
v dalším vydání zpravodaje. :)
Daniela Vachunová, vychovatelka ŠD

Aktuálně z činnosti Mysliveckého sdružení Rysová Vigantice
Mrzne až praští, dvacet pod nulu, hrudky se
dělají v mogulu. Děti mají zmrzlé kosti,
sáňkují už jen z povinnosti.
Tak nějak to zpívá Jarek Nohavica
v Ladovské zimě. Letos se motto této písně
naplňuje v plné parádě. Sněhu napadlo pořádně
a velké mrazy nás sužují nezvykle dlouho.
O to větší úsilí věnují myslivci péči o zvěř. Jak mizí ze sklepů
uhlí a dřevo, jak rychle se točí elektroměry, či měřidla plynu, tak
rychle zmizely i zásoby krmiva. Pořádný vítr to dělá na rodinných

účtech, ve spolkové pokladně i v našich peněženkách.
Příchod listopadu, prosince a pak leden, únor i březen
jsou vždy měsíce, kdy je potřeba postarat se o zvěř. Letošní zima
obzvlášť přitvrdila jak v extrémně nízkých teplotách, které trvají
více než měsíc, tak i vydatnou sněhovou pokrývkou. Velký
problém zvěři, zejména srnčí, způsobuje zledovatělý povrch sněhu
po odměku a znovu zmrznutí. Pokud není dostatek klidu v revíru
a srnčí se nepohybuje po vyšlapaných ochozech, rozedřou si kůži
na bězích až na kost, rány se jim zanítí a dochází ve většině
případů k úhynu.
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Snažíme se, aby svěřená krmná zařízení každý myslivec
navštěvoval alespoň 2x za týden. O nutnosti nás přesvědčují
prázdná korýtka už za dva dny po doplnění. Zkrmili jsme již
všechny zásoby jadrných krmiv, otrub a speciálních granulí,
na které si zvěř velmi rychle zvykla. Z krmelců před očima mizí
i seno, letnina, kaštany a krmivo, které si každý myslivec zajišťuje
vlastním přičiněním.
Do
krmiva
investujeme
většinu
prostředků
mysliveckého rozpočtu. Přes to letošní zásoby nestačí a musíme
nakoupit ještě další dávku granulí. Ty obsahují jádro, kvalitní
objemovou píci i minerální látky. Zvěř potřebuje intenzivní
přikrmování hned z několika důvodů. Přirozené potravy je málo
a pod sněhovou pokrývkou se k ní nedostane. Na místech, kde se
opře sluníčko a sníh roztaje, je vidět spásané borůvčí i ostružiník.
Je nutné, aby se zvěř udržela v dobré kondici a zdraví, aby zimu
přečkala. Ale i z důvodu potřeby velkého množství energie
na výživu plodů, které se v tomto období vyvíjejí a taky růstu
parůžků u srnců a paroží u jelenů.
Dostatečným přikrmováním se podstatně sníží okus
a škody na lesních porostech. Jako každý rok se proto obracíme
na vás všechny, kteří rádi trávíte volný čas na čerstvém vzduchu,
abyste se v lese pohybovali ohleduplně, zvěř zbytečně nerušili
a pohlídali si Vaše čtyřnohé psí kamarády.
V závěru roku jsme udělali několik společných
loveckých akcí. Hon na drobnou zvěř je spíš o tom, jestli se nám
podaří ulovit jednoho nebo dva zajíce do tomboly. Více se
očekává ulovení nějaké kmotry lišky a to se téměř vždy povedlo.
Občas nás samozřejmě přechytračila a z leče bez rány
nepozorovaně zmizela. Taky jsme ulovili dva kusy černé zvěře.
V lednu a únoru se věnujeme intenzivnímu lovu lišek, u kterých
probíhá kaňkování a po revíru se pohybují i ve dne. Ale číhat
na lišku ve velkých mrazech málokdo hodiny vydrží. Většina
z nás hledá lovecké příležitosti u kamarádů, kde ještě nějakou
drobnou zvěř mají nebo si odchovají kačeny, případně bažanty.
A není to ani tak o lovu, ale o návštěvě a posezení s kamarády.

Tradiční myslivecký ples se uskutečnil 21 ledna.
Nezklamal pořadatele a podle ohlasu spokojenosti, ani účastníky.
Jako vždy jsme udělali mysliveckou výzdobu sálu, letos
pod dohledem nejen kmotry lišky, která si odnáší uloupenou
slepici, ale i s trofejí losa, kterého si většina našinců umí

představit jen z televize a málokomu se poštěstí na vlastní oči
uvidět jak je to obrovské a majestátní zvíře. V dospělosti váží
i dost přes 800kg. Spoustu hostů si tak odneslo i pár fotografií
a pořídili videa.
Připravili jsme rovněž
bohatou mysliveckou i věcnou
tombolu. Velký zájem svědčil
o tom, že se prodaly velmi
rychle všechny ruličky. Vedle
velkých a hodnotných cen byla
i zvěřina a spoustu menších cen,
tak aby vyhrálo co nejvíce
návštěvníků
a každý
byl
spokojen.
Děkujeme
všem
sponzorům a myslivcům, kteří
ceny do tomboly věnovali.
K dobré náladě, tanci
i poslechu nám přišla zahrát
spřátelená kapela „Jen Tak“
z Přerova a účast na tanečním parketu nás přesvědčila, že se
všichni dobře bavili. Samozřejmě k tomu přispělo i občerstvení
ve dvou barech na sále a tradiční „Noře“. Rovněž myslivecká
kuchyně lákala na speciality ze zvěřiny. A že je kuchař odborník
na slovo vzatý, svědčí vyprodáno, i když navařeno bylo opravdu
dostatek. Většina tak ochutnala specialit více. Nezbývá než
poděkovat všem návštěvníkům za účast a podporu myslivosti
a samozřejmě i myslivcům, kteří se podíleli na přípravě
a zabezpečení plesu. Pro většinu z nás to představuje 30 i více
hodin poctivé práce.

Je sice období, kdy se věnujeme hlavně péčí o zvěř, ale
i v tuto dobu jsme rozjeli práce na opravách myslivecké chaty
a dalších úpravách v areálu. Do zimy jsme ještě stihli udělat
některé terénní úpravy na nové střelnici. Obecní úřad nám poskytl
řezivo na vybudování střeliště, za což jsme samozřejmě vděčni
a i touto cestou děkujeme. Za pomoci ZOD byla navezena hlína
na dostatečné navýšení ochranného valu. I za tuto pomoc vedení
družstva děkujeme. Na jaře začneme s brigádami na dokončení
terénních úprav, postavení přístřešku střeliště a dopadové stěny.
Na myslivecké chatě se nám podařilo využít nezvyklého
zimního termínu na výměnu oken a to ještě za zvýhodněnou cenu.
Pustili jsme se i do oprav stropu a podkroví. Odkrytím obkladů
jsme zjistili, že už bylo 5 minut po dvanácté. Zub času zahlodal.
Některé trámy ztrouchnivěly, dřevotříska a hobra se
pod obložením v podstatě rozpadla a nastěhovaly se tu kuny, sršni,
vosy a myši.
Ztrouchnivělé trámy musíme vyměnit, poškozené krovy
opravit, udělat nové izolace, podlahy i sádrokartonové obklady.
Zároveň chceme postavit nové schodiště, vybavit nově ložnice,
vybudovat odpovídající sociální zázemí se sprchovacím koutem
a taky místnost na bourání a zpracování zvěřiny. Momentálně je
myslivecká chata bez stropu a vestavby ložnic a taky bez balkonu
- viz foto. Ještě stále věříme, že se kamarádům z party
„Roubenky“ podaří udělat strop do konání výroční schůze 4.
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Začali jsme i s přípravou stavby přes 200m dlouhé
vodovodní přípojky k myslivecké chatě. To vše se záměrem
vybudování solidního stylového zázemí nejen pro myslivce, ale
i na akce pro veřejnost, případně na poskytnutí pro rodinné
a společenské akce. Myslivecká chata byla postavena
v osmdesátých letech svépomocí, z materiálu a vybavení co kdo
dal. Její modernizace a oprava je proto naprosto nezbytná. Ani
do takto připravených úprav bychom se nemohli pustit sami bez
finanční pomoci, která byla Mysliveckému spolku schválena
Obecním úřadem Vigantice. Za to patří samozřejmě díky
starostovi panu Zdeňku Porubskému i vedení obce. Čeká nás ještě
postupná oprava oplocení a výměna pletiva, ale i další práce.
Žijeme však taky starostmi, které nám přináší tato
neklidná doba. Evropská Unie nás stále straší novými nesmysly.
Už jsme si zvykli na pitomosti ohledně toho, jak má být správně
zahnutý banán, většina obchodníků se dostatečně zásobila
klasickými žárovkami, doběhli jsme je přejmenováním
pomazánkového másla, bráníme se kvótám na přerozdělování
migrantů a daly by se jmenovat další nesmysly, kterými nás
Evropa neustále obohacuje.
Nás myslivce, sportovní střelce a další legální držitelé
zbraní udržují v neustálém napětí, co vymyslí v omezení legálně
držených střelných zbraní. Postupně přichází s nápady, a když se
zvedne proti vlna nevole, přestane se o tom mluvit. Za půl roku je
to na stole ke schválení znovu, ještě v přísnější podobě. V žádném
dokumentu ale není ani zmínka, jak se bude bojovat proti
nelegálnímu obchodu se zbraněmi, se kterými jsou páchány
teroristické útoky. Ten samozřejmě jen kvete a výrobcům zbraní,
obchodníkům a překupníkům přináší nebývalé zisky. Je úplně
jedno, komu zbraně prodají a na co budou použity. O peníze jde
vždy až na prvním místě!!!
V novém návrhu zákona jsou dokonce povinné
registrace vzduchovek a to
se týká prakticky každé
rodiny. Jak to budou mít
kluci, kteří si jako my
kdysi vyrobili prak nebo
luk, to zatím nevíme. První
návrhy norské komisařky
byly takové, že nebudeme
mít žádné zbraně doma
a když půjdeme do revíru
nebo sportovci střílet na
střelnici, zajdou si svoji
zbraň
vyzvednout
na policii, případně obecní či městský úřad. Naštěstí už odešla
do dobře placeného důchodu. Pak přišli s návrhem na odebrání
automatických zbraní a zbraní s vojenskou ráží. Většina loveckých
kulovnic je od nich odvozena.
Argumentace, že si je majitelé legálně pořídili v souladu
se zákonem a řádně zaplatili a stát za ně musí vyplatit náhradu,
není na pořadu dne. Vyvlastní je bez náhrady a zákon se

samozřejmě k tomu nějaký vymyslí. Jde však i o možná tisíce
podnikatelů, kteří mají obchody, výrobce a opraváře zbraní.
Přijdou o podnikatelské aktivity, do kterých investovali své
prostředky a mohou zavřít krám. To jsou řetězce problémů, které
bude muset taky někdo řešit.
Pistole měly být původně omezeny na 20 nábojů, teď už
je to na 10. Každý sportovní střelec ví, že je to nesmysl. Vystřílet
20 nábojů z jednoho zásobníku trvá o 2 vteřiny kratší dobu než
ze dvou zásobníků po 10 nábojích. Myslivci, sportovní střelci
a držitelé legálních zbraní se i prostřednictvím České myslivecké
jednoty a dalších organizací snaží zabránit prosazení tohoto
zákona. Máme svoje tradice, nejpropracovanější legislativu
i kontrolní mechanismy. Naše vláda a Ministerstvo vnitra naopak
připravují novelu zákona, která by umožnila větší části občanů
za daných podmínek nabývat zbraně do vlastnictví legálně.
Vzhledem k tomu, do jakých absurdit až úředníci
v Bruselu chtějí dojít, je v zájmu nás všech, abychom si nenechali
vnucovat naprosté nesmysly. Sepisujeme petice, oslovujeme
poslance, senátory, poslance z našich regionů v evropském
parlamentu.
Představitelé
našich
organizací
jednají
s ministerskými úředníky a ministr Chovanec proti tomuto
postupu vystupuje na kolegiu ministrů evropských zemí. Jen velmi
těžko se hledá podpora u dalších států. Většinou se jednotu podaří
rozbít nějakými obchody něco za nějakou jinou výhodu. Přitom
stejné jak u nás jsou podmínky na Slovensku, obdobné
ve Slovinsku, Polsku, Maďarsku, Rakousku i Německu a dalších
zemích.
Ve Švýcarsku má každý svoji vojenskou výstroj
a výzbroj doma. A touto domobranou, která se na hranicích
pravidelně střídá, úplně uzavřeli hranice. Do Švýcarska se nikdo
nelegálně k nelibosti úředníků EU nedostane. O tom se u nás
raději taktně mlčí. Proto budeme rádi, když nás podpoří v našem
úsilí i široká veřejnost. Vždyť postupně se to dotkne většiny
našich občanů.
Čtvrtého března budeme hodnotit uplynulý myslivecký
rok 2016 na výroční schůzi. Připravujeme plán práce na rok 2017
a počítáme s uskutečněním všech akcí, které tradičně
zabezpečujeme. Vedle naši spolkové činnosti a naplánovaných
stavebních pracích jsou to samozřejmě akce pro veřejnost.
Na konec června chceme přesunout Střelby
pro veřejnost a nohejbal O pohár starosty. Hlavním důvodem je,
že je to těsně před koncem školního roku a děti jsou většinou ještě
doma a tento termín nekoliduje s fotbalovými zápasy.
Předpouťová zábava a pouť je naplánovaná 5 a 6 srpna. Budeme
se znovu taky podílet na organizaci dětského dne. Myslivecký ples
se uskuteční 20 ledna 2018.
Připravujeme i sčítání zvěře, které je důležité nejen
pro mysliveckou statistiku, ale i plánování chovu
a lovu zvěře. Na tuto akci využíváme fotopasti, pomoci
kterých poměrně přesně zjistíme počty zvěře, která
přichází k jednotlivým krmelcům. Před nástupem jara
podáváme zvěři léčivo pro případné parazitární
přeléčení.
V letošním mysliveckém roce nás čekají
mimořádné úkoly, na které bude potřeba vynaložit
maximální úsilí všech myslivců. Budeme rádi
za každou podporu a spolupráci. Děkujeme všem
našim příznivcům, přátelům, rodinným příslušníkům,
sponzorům, hasičům, sportovcům, Honebnímu
společenstvu, ZOD a Obecnímu úřadu ve Viganticích
za podporu a spolupráci. Ujišťujeme Vás, že naše činnost je
směřována především k ochraně zvěře a přírody a taky k rozvoji
spolkové činnosti, kulturních a společenských tradic v našich
obcích a regionu. Děkujeme a přejeme Vám všem, aby se Vám
vše dařilo ke spokojenosti, radosti a užitku.
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
František Vaněk, místopředseda
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SDH Vigantice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vigantice (JSDH Vigantice)
V roce 2016 byla podána
žádost na ministerstvo Vnitra
(Generální ředitelství HZS ČR)
o poskytnutí dotace na nákup
nového dopravního automobilu,
dotační titul na nákup nových
dopravních
automobilů
byl
vypsán
hlavně
pro dobrovolné hasiče kategorie JPO IV. ve které je
naše jednotka zařazena, a taky se přihlíželo
na předurčenost jednotek, naše jednotka je předurčena
ke zdolávání mimořádných událostí v oblasti civilní
ochrany obyvatel i mimo území Zlínského kraje, kde
jsme už osmým rokem zařazeni a zúčastňujeme se
pravidelně různých školení, která jsou převážně
zaměřena na praktický výcvik. K výše zmíněným
faktům nám potažmo obci Vigantice jakožto
zřizovateli jednotky byla dotace schválena, a tak
začaly přípravy v plném proudu, počínaje vytvořením
a schvalováním technických podmínek, vytvořením
podkladů pro výběrové řízení a mnoho dalších úkolů, hlavně těch
papírových záležitostí bylo až, až. Odměnou tohoto vynaloženého
úsilí se stal začátkem letošního roku nový zásahový dopravní
automobil Ford Transit, od kterého velitel jednotky převzal
z rukou starosty obce klíče.
Výběrové řízení vyhrála společnost z nedalekého
Valašského Meziříčí Autocora, automobil dodala a upravila
podle zadávací dokumentace a nařízení Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru České Republiky.
Celkové náklady na pořízení nového dopravního
vozidla se vyšplhaly téměř na 1 119 000 Kč, výše dotace od GŘHZS ČR byla ve výši 450 000 Kč, Zlínský kraj přispěl částkou
300 000
Kč
zbylou část peněz ve výši 369 000kč dofinancovala obec
Vigantice z vlastního rozpočtu.
Rozsáhlejší reportáž o technických parametrech,
vybavení vozidla a fotodokumentaci pro vás připravuji do dalšího
čísla Viganského Zpravodaje.

Fojtášek Radek - velitel JSDH a SDH Vigantice

Hasičský maškarní ples
V polovině
února
byla
ve Viganticích zakončena plesová sezóna
tradičním hasičským plesem, který se
po dlouhých
letech
opět
vrátil
do Pohostinství TATRA. Hasiči zůstali věrni
myšlence maškarních plesů, což přilákalo
do sálu mnoho skvělých masek, dobrou
náladu v příjemném prostředí. O úspěch
plesu se v neposlední řadě postarala kapela
Astmatic
a výborná
kuchyň
Denisi
Vohlídkové.
Promenáda masek se v sousedské
atmosféře protáhla do časných ranních
hodin.
Těšíme se zase za rok v Tatře.
Petr Klust

- 13 -

Restaurace na hřišti
Zveme Vás do nově zrekonstruované
Restaurace na Hřišti.
Možnost rodinných oslav, firemních večírků, rautu,
a jiných akcí až pro 55 osob.
Dále venkovní posezení přímo u restaurace
s dětským hřištěm.
V letních měsících se můžete těšit na grilování
a posezení při živé hudbě.
Těší se na Vás kolektiv Restaurace na Hřišti
a věříme, že se Vám u nás bude líbit.
Více informací na tel. 725 284 562
Na setkání se těší Pavel Pospěch

Informace TKR
Oznámení
Slovenského
operátora – Televizní stanice
Markíza – který byl konzultován
a odsouhlasen s jeho zástupci
pro zveřejnění divákům TKR
v České Republice. Televize Markiza, která je výrobcem TV
programů Markiza, Doma a Dajto, oznámila závazný termín
vypnutí jejich vysílání pro území České Republiky na 1. 3. 2017
v 5:00 hod ráno. (toto opatření je z důvodů nákupu autorských

práv Slovenského operátora pouze pro území Slovenska). Jediným
dostupným legálním vysíláním pro území ČR od tohoto termínu
bude vysílání „Markiza International“, které bude složeno
z programů původní tvorby stanic Markíza, Doma a Dajto.
Případné další dotazy diváků jsme připraveni
zodpovědět na servisním telefonu: 603255372
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Pavel Roudný
4M Rožnov spol. s r.o. Kabelové rozvody – telekomunikace

Město Rožnov pod Radhoštěm bylo založeno
v polovině 13. století, mezi lety 1246 – 1267,
olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku.
Podrobný program doprovodných akcí v rámci
oslav najdete na stránkách www.roznov.cz.
V rámci oslav probíhají jednodenní i déle trvající
akce v průběhu celého kalendářního roku 2017.
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FK Modrá Hvězda Vigantice
Vážení
sportovní
přátelé,
zejména
Vigantického fotbalu. Chci Vás seznámit
s děním v našem oddílu.
Loňský rok jsme ukončili tradičním
Silvestrovským "báčkem". Tentokrát se utkání
odehrálo na hlavním travnatém hřišti. Umožnily
to nízké teploty, které panovaly a tudíž i zamrzlé hřiště, kterému

nehrozilo poškození. Utkání STAŘÍ-MLADÍ skončilo nerozhodně
7-7.
Plesovou sezónu jsme v naší vesnici obohatili tradičním
sportovním plesem, na kterém se sešli především mladí lidé z naší
vesnice a širokého okolí. K poslechu hrála kapela KAKTUS, která
se již druhým rokem stará o hudbu na našem plese.

Sportovní dění v našem klubu v lednu a únoru zaplňuje
tvrdá zimní příprava, ale také halové turnaje. Také my jsme
uspořádali 2 turnaje a to pro mladší žáky a také pro mladší
přípravku. Turnaje se uspořádaly v hale na Dolní Bečvě.
Muži společně s dorostem začali zimní přípravu
1. února na domácích terénech a to na asfaltovém okruhu okolo
Kolonie a na lesních pěšinkách okolo Vigantic.
Sehráli přátelské utkání s Hlubinou a to na umělé trávě
v Novém Jičíně s výsledkem 2:1 pro nás. V dalším utkání
s Podlesím se našim borcům už tolik nedařilo a na umělé trávě
ve Valašském Meziříčí podlehli 0:4.
Formu budou naši muži a dorostenci dále ladit na umělé
trávě v Rožnově pod Radhoštěm a také na tří denním soustředění
v Morkovicích. Na soustředění naši muži odehrají mimo jiné
i přátelské utkání.
Poslední generálkové utkání před sezónou je domluveno
s týmem ze Zubří. První mistrovské utkání sehrají naši muži doma
s Chropyní a to v sobotu 26. 3. 2017 od 15 hodin. Dorost sehraje
svůj první mistrák taktéž s Chropyní.
Kádr opustil ostrostřelec Paleček, který zkouší štěstí

v Rakousku. Snažíme se o příchod Marka Macíčka z Hutiska.
Po zranění se nám vrací zkušený Radim Kučera.
V neděli 26. února proběhla na našem hřišti v nově
zrekonstruované restauraci Výroční volební schůze, na které jsme
zhodnotili uplynulou sezónu, jak po sportovní, tak hospodářské
činnosti. V průběhu schůze vystoupili jednotliví trenéři s detailním
hodnocením svých mužstev. Vystoupili zde i hosté a to z obecního
úřadu, myslivosti a požárního sboru.
V závěrečné diskuzi se probíraly žhavé novinky, ale
vzpomínalo se i na staré časy. Vše se neobešlo bez informací
o stavbě nového hřiště s umělou travnatou plochou.
Současně byl zvolen staronový fotbalový výbor a to
v tomto složení:
• předseda: Pavel Šturala
• sekretář: Petr Bělunek
• pokladník: Tomáš Bělík
• místopředseda: David Bolcek
• členové: Jaroslav Paprskář, Michal Hrstka, René Klust
Touto cestou jim a celému fotbalovému oddílu přeji šťastné
fotbalové jaro 2017.
V neposlední řadě chci požádat všechny, kterým záleží
na Vigantickém fotbalu o podporu, jak materiálovou, tak
i finanční a především FANOUŠKOVSKOU!
Sekretář oddílu Petr Bělunek
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ZPRAVODAJ VIGANTIC vydává obec Vigantice, IČ 00304441, Vigantice 203
Evidence Ministerstva kultury MK ČR E 17168
(neprošlo jazykovou úpravou)
Tiskne Lupress s.r.o., Frýdlant nad Ostravicí
Příspěvky posílejte na e‐mail: mistostarosta@vigantice.cz
Tel.: 571 655 142,
Mobil: 734 278 891
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