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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení Vigančani,
podzimní číslo našeho zpravodaje bych stejně jako
minulé vydání začal koupalištěm, které bohužel v současné
době „zazimováváme“. Tzn., že nám skončilo léto, prázdniny,
dny dovolených a odpočinku. Začaly nám všední starosti a to
hlavně s našimi „školou povinnými“ dětmi.

Odpadové hospodářství
I přes zvyšování množství tříděného odpadu se nám
nedaří snižovat množství směsného komunálního odpadu. Tento
stav si dost dobře neumím vysvětlit, jelikož by v tomto případě
mělo jít o přímou úměru. Myslím si, že stále dost dobře
neumíme využívat otevřeného areálu za budovou Obecního
úřadu, kde můžeme odevzdat všechen doma vyprodukovaný
odpad. Tento odpad a nepotřebné věci můžete taktéž každý
měsíc připravit k odvozu našemu zaměstnanci. I přes tyto
skutečnosti jsme si přebrali cenu za celkové a hlavní
vítězství v soutěži pro města ve třídění odpadů
„O KERAMICKOU POPELNICI 2017“ v množství sebraného a odevzdaného drobného materiálu ze sběrného dvora
a ze stacionárních kontejnerů.

Most ev. č. 6 přes Hážovický potok

Rekonstrukce mostu již byla dokončena, ale bohužel se ještě most nepodařilo zkolaudovat. Stále čekám na dokumentaci
od dodavatele stavby. Most, který jsme zrekonstruovali, snese plné zatížení, nosnost mostu není nijak omezena. Před mostem bude
ještě vybudováno odvodnění komunikace a upraven nájezd, jelikož původní mostovka byla o pár centimetrů níž.

Zkapacitnění vodovodu Vigantice
Všichni již určitě začínáme být netrpěliví, co se týče ukončení akce „Rekonstrukce vodovodu ve Viganticích“. Práce se
trošku zkomplikovaly na několika místech. Prosím, ještě vydržte. Děkuju Vám za pochopení.

Prodloužení kanalizace v k.ú. Vigantice (Kalvaria)
Projektová dokumentace týkající se stavební akce „Prodloužení kanalizace v k.ú. Vigantice“ byla předána na stavební úřad.
Po doplnění dokumentace bylo zahájení územní řízení.

Kostel Proměnění Páně ve Viganticích

Školní zahrada ZŠ a MŠ Vigantice

I přesto, že k nám nedorazilo žádné rozhodnutí
o přidělení dotace, víme, že jsme na stavební akci „Sanační práce
na objektu kostela Proměnění Páně ve Viganticích“ dostali
přidělenou dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů, což by
v daném případě mělo být kolem 290.000,- Kč. Konkrétní čísla
bychom se měli dozvědět později. S panem farářem, Kamilem
Obrem, jsme se domluvili, že bychom rekonstrukci provedli
v době od 30. 10. 2017 – 15. 12. 2017. Chtěli bychom na Vánoční
svátky náš kostel otevřít.

Na rekonstrukci „Školní zahrady ZŠ a MŠ Vigantice“
bylo vydáno Rozhodnutí o umístění stavby stavební povolení
na stavbu „Přírodovědná učebna s environmentální zahradou
a víceúčelové hřiště u ZŠ Vigantice“. Žádost o poskytnutí dotace
na rekonstrukci zahrady byla postupně podána k Integrovanému
regionálnímu operačnímu programu (iROP) a k Ministerstvu
pro místní rozvoj. Tyto žádosti byly podány nezávisle na sobě
a v současné době jsou vyhodnocovány. Ještě připomenu, že
na školní zahradě by mělo vzniknout víceúčelové hřiště, venkovní
učebna, do dvou částí by měly být instalovány herní prvky
a pod okny kuchyně by měla vzniknout environmentální zahrada
s biotopem. Dále by měla být rekonstruována místnost družiny.
Snad budeme úspěšní.

Parkoviště u ZŠ a MŠ Vigantice, parc. č. 309/3
K této akci bylo vydáno stavení povolení. Výstavbu, či
rekonstrukci, parkoviště u ZŠ a MŠ Vigantice, bychom chtěli
současně provádět s výstavbou Sběrného dvora Vigantice,
na jehož výstavbu se nám podařilo získat dotaci.

Sběrný dvůr Vigantice
V minulém roce jsme podali žádost o poskytnutí dotace
z Operačního programu Životního prostředí – Odpady
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Jednalo se
o dotační titul, ze kterého by bylo možno postavit sběrný dvůr.
Náš projekt byl úspěšný a byl podpořen částkou 1.849.658,- Kč.
Jedná se o cca 85 % uznatelných nákladů. Se stavbou sběrného
dvora by se mělo začít ještě v roce 2017 a to zároveň s akcí
„Parkoviště u ZŠ a MŠ Vigantice, na parc. č. 309/3“. Tato akce
však bude hrazena z rozpočtu obce Vigantice.

Rekonstrukce fotbalového hřiště Vigantice
Již potřetí jsme podali žádost k Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na rekonstrukci
škvárového fotbalového hřiště. Zatím čekáme na vyhodnocení
žádosti a vyřizujeme stavební povolení.

Kompostování na Valašsku II.
Byli jsme jedna ze šesti obcí Mikroregionu Rožnovsko
(Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Vigantice,
Vidče a Valašská Bystřice), která jsme získala dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na pořízení 820 ks
kompostérů o objemu 900 l, 20 ks kompostérů o objemu 1 100 l,
60 ks kompostérů o objemu 1 400 l, 150 ks kompostérů o objemu
2 000 l, které budou od jara roku 2018 sloužit pro komunitní
kompostování občanů. Dále bude pouze do naší obce pořízen
jeden štěpkovač (drtič odpadu). Občanům budou kompostéry
nejprve zdarma vypůjčeny, po pěti letech pak přejdou zdarma
do vlastnictví uživatele. Podle technických údajů by životnost
zařízení měla být více než dvacetiletá. Celkové náklady projektu
činí 3 800 750 Kč vč. DPH, z toho dotace je 3 230 637,50 Kč.
Pro naší obec tato akce znamená investici cca 40.000,- Kč proti
získané dotaci cca 240.000,- Kč.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné Babí léto
a dětem příjemný vstup do nového školního roku 2017 – 2018.
Zdenek Porubský - starosta obce

Ze života obce
Vítání občánků Vigantic
Slavnostní vítání občánků je naplánováno v neděli 24. září 2017 u lípy na Sůši,
v případě špatného počasí se přesuneme do Zasedací místnosti OÚ Vigantice.
Po vystoupení dětí z Mateřské školy přivítá starosta obce tyto nové občánky Vigantic:

Mroček Jakub nar. 9. 8. 2016, rodiče Rostislav Mroček a Miroslava Mižíková
Obšivačová Aneta nar. 12. 8. 2016, rodiče Antonín Navrátil a Pavla Obšivačová
Kubíčková Anna nar. 31. 10. 2016, rodiče Libor Kubíček a Petra Kubíčková
Volek Václav nar. 11. 12. 2016, rodiče Tomáš Volek a Michaela Marešová
Grossová Karolína nar. 4. 1. 2017, rodiče Tomáš Gross a Marie Grossová
Adámek Marek nar. 24. 2. 2017, rodiče Marek Březka a Adéla Adámková
Bolf Kristián nar. 9. 4. 2017, rodiče René Bolf a Vladislava Bolfová
Závorka Štěpán nar. 26. 4. 2017, matka Lucie Závorková
Mischingerová Emily nar. 3. 5. 2017, rodiče Dominik Mischinger a Vanda Mischingerová
Videcká Aneta nar. 8. 6. 2017, rodiče Jakub Videcký a Pavlína Videcká
Kožusznik Vojtěch nar. 21. 6. 2017, rodiče Viktor Kožusznik a Lucie Miklová
Trčka Antonín nar. 25. 6. 2017, rodiče Ondřej Trčka a Sabina Trčková
Šaffer Matěj nar. 17. 7. 2017, rodiče Michal Šaffer a Veronika Šafferová
Hrstka David nar. 1. 8 .2017, rodiče Martin Hrstka a Tereza Hrstková
Filip Vítek nar. 16. 8. 2017, rodiče René Filip a Renata Blatná
Přejeme rodičům a zejména novým občánkům Vigantic
zdraví, lásku a štěstí v novém životě.
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Jubilanti v obci říjen – prosinec 2017
V této tabulce
a přidáváme i plánovaná

je přehled jubilantů
jména členek kulturní

komise, starosty či místostarostky, kteří Vás osloví a domluví se na návštěvě,
nebo předání blahopřání a poukazu bez případné návštěvy. Všem jubilantům
přejeme pevné zdraví a spokojenost v dalších letech.
Příjmení, jméno

Věk

Vrána František
Kučerová Anna
Olšarová Marie
Mikunda Zdeněk
Nevolová Anna
Valová Alenka
Mroček Liboslav
Křenková Ludmila
Krhutová Jana

Říjen 70
Říjen 70
Říjen 70
Říjen 70
Říjen 75
Listopad 80
Listopad 85
Listopad 70
Prosinec 80

Jména předpokládané
návštěvy u jubilanta
Porubský Z., Hlaváčová
Porubský Z., Kedroňová
Foltasová, Matušová
Foltasová, Poruský Z.
Foltasová, Votrubová
Foltasová, Votrubová
Porubský Z., Sklářová
Porubský Z., Štreitová
Foltasová, Matušová

Tradiční setkání seniorů
Na toto setkání jsou zváni občané, kteří v kalendářním roce dovrší věk 70. let a výše. Příjemné posezení probíhá v jídelně
Základní školy ve Viganticích. Pozvánka na setkání bude doručena v nejbližším termínu.

Úmrtí v obci v roce 2017
Holišová Marie
Barošová Vlasta
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých.
Sběr velkoobjemového odpadu

Odběr nebezpečného odpadu

V sobotu 14. října 2017 od 9:00 do 12:00 se uskuteční
sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou v obci

V sobotu 14. října 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.

rozestavěny na obvyklých místech. Žádáme občany, aby
do kontejneru neukládali kovový šrot, zbytky rostlin
a stromů a odpad nebezpečný.

Biologicky rozložitelný odpad

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.

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
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Špalíkování větví
Obec Vigantice nabízí službu špalíkování ořezaných větví.
Blíží se podzimní úprava a ořezávání větví na vašich zahradách. Větve
můžete sami nařezat, nebo můžete zavolat na obecní úřad a objednat si
traktorek s připojeným špalíkovačem. Pracovníci protáhnou větve
špalíkovačem a po hromadě větví zbydou jen špalíky dřeva, které je
možné uložit volně, nebo vkládat do pytlů. Špalíky v pytlích je možné
pohodlně uložit a použít na grilování. Cena této služby 300,- Kč
za hodinu bez vaší účasti, nebo 210 Kč, když se aktivně zapojíte
při podávání větví. K tomu 8 Kč za jeden pytel, ušetřit můžete, pokud si
větve necháte sešpalíkovat jen takzvaně na plachtu.
Z důvodu připojení špalíkovače na traktorek jsme určili
termíny špalíkování. V říjnu je možné si objednat tuto službu
v pátek 13. a 27. října, nebo v sobotu 14. a 28. října. V listopadu jsou
termíny v pátek 3. a 10. listopadu a sobota 4. a 11. listopadu.
V těchto termínech si nahlaste špalíkování na telefonním čísle
571 655 142 na obecním úřadě. Závěrem jen to, že obec na této službě
nevytváří zisk. Bere to jako službu občanům.

Obecní koupaliště Vigantice
Naše koupaliště v tomto roce zahájilo sezónu již
23. června. Příprava na letní sezónu začala 11. května.
Před otevřením jsme finišovali s úpravou areálu, konkrétně jsme
vybudovali nové hřiště plážového volejbalu. Změnou, oproti
loňskému roku 2016, bylo ukončení smlouvy se Střediskem
volného času KLÍČ Frýdek-Místek, a tak v letošním roce nebyla
provozována táborová základna. Loňským rokem také skončila
nájemní smlouva k provozování bufetu koupaliště. Novým
provozovatelem je pan Pavel Pospěch, jenž rozšířil nabídku
a prodej.

skupina, která již tři roky za sebou jezdí až z Chebu do Valašské
Bystřice a vždy navštíví naše koupaliště ve Viganticích.
Novinkou letošní sezony byly také dva turnaje
plážového volejbalu pořádané pro dvojice, a to jako zahajovací
turnaj dne 8. července a ukončovací turnaj sezony poslední
srpnovou neděli 27. 8. 2017.
V průběhu od 23. června až do 31. srpna byla na našem
koupališti naměřena nejvyšší teplota 350C dne 1. srpna (byl to
nejteplejší den na koupališti) a nejnižší teplota 14 0C byla
naměřena 26. července (nejchladnější den naměřený
na koupališti). V době provozu koupaliště bylo 17 dnů, kdy teplota
vystoupila na 300C a výše, 39 dnů se teplota pohybovala
v rozmezí 240C – 290C a 17 dnů se pohybovala teplota od 23 0C
a níže. Tyto teplotní hodnoty byly zjišťovány měřením
na teploměru ve stínu na koupališti ve Viganticích.
Děkujeme zaměstnancům, kteří se podíleli v letošní
sezóně na provozu koupaliště. Jsou to Mária Hlaváčová, Eduard
Vala a ing. Miloš Šťastný. Rovněž naše poděkování patří panu
Pavlu Pospěchovi za poskytované služby občerstvení
na koupališti.

V průběhu celé sezóny byla zajištěna kontrola vody
v bazénech a požadavky na provoz koupališť, jako je kvalita vody,
udržování čistoty a pořádku, odběry kontrolních vzorků vody jak
stanoví zákon č. 151/2011 a následující vyhláška č. 238/2011.
V odebraných vzorcích a laboratorních vyhodnoceních chemickou
laboratoří a odběrech vzorků vody pracovníky hygieny nebyla
zjištěna žádná snížená kvalita vody ke koupání, naopak kvalita
a čistota vody byla opět na vysoké úrovni.
Počet koupacích dnů v letošní sezóně byl 42 dnů,
celkem navštívilo koupaliště 3 596 osob, což je v průměru 85
návštěvníků na den. Provoz koupaliště byl ukončen 2. září 2017.
Prostor koupaliště obohacený o plážový volejbal byl
využíván jak občany z Vigantic, tak turisty a návštěvníky
z blízkého i vzdáleného okolí. Zvláště nás potěšila návštěva
skupiny dětí z tábora MRAVENIŠTĚ z Valašské Bystřice. Byla to
SEZÓNA 2014
SEZÓNA 2015
Provoz zahájen
23. června
1. července
Počet koupacích dnů 28
52
celkem 2 235
celkem 5 170
Počet návštěvníků
dospělí 1198, děti 1037 dospělí 3171, děti 1999
Prům. denní návštěv. 80
99
Provoz ukončen
31. srpna
1. září
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Foto – 1.srpna 2017
SEZÓNA 2016
2. července
26
celkem 2 067
dospělí 1229, děti 838
78
2. září

SEZÓNA 2017
23. června
42
celkem 3 596
dospělí 2200, děti 1396
85
2. září

Usnesení 19. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 28. 6. 2017
bere na vědomí kontrolu usnesení 18. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
19/157 schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1003C17/62, mezi smluvními stranami, budoucím
povinným, Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká
č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a budoucím oprávněným
Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, a pověřuje
starostu obce, Zdenka Porubského, k podpisu uvedené smlouvy,
19/158 schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2016“ a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad a dále projednalo „Zprávu
o výsledku
přezkoumání
hospodaření
č. 319/2016/IAK“,
pořízenou pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje dne
9. 2. 2017, viz - příloha usnesení,
19/159 schvaluje záměr směnit pozemek ve vlastnictví obce
Vigantice, a to nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1222/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2 dle
geometrického plánu číslo 983-2/2017 ze dne 22. 02. 2017
vyhotoveným a ověřeným Ing. Josefem Kubáněm, který bude
zapsán na příslušném listu vlastnictví u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí,
pro obec Vigantice a katastrální území Vigantice, za pozemek
ve vlastnictví paní J. V. a paní P. V., obě bytem Vigantice 146,
756 61 Vigantice, a to za nově vzniklý pozemek parcelní číslo
545/203 – zahrada o výměře 76 m2 dle geometrického plánu číslo
983-2/2017 ze dne 22. 02. 2017 vyhotoveným a ověřeným

Ing. Josefem Kubáněm, který bude zapsán na příslušném listu
vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Vigantice a katastrální
území Vigantice, a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem Smlouvy o převodu nemovité věci, rozdíl v hodnotě
pozemků bude uhrazen ve výši ceny v místě obvyklé a to za cenu
v místě obvyklou 60,- Kč/m2 ,
19/160 bere na vědomí předložený Závěrečný účet SOMV za rok
2016 včetně Zprávy č. 366/2016/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2016,
19/161 bere na vědomí Valnou hromadou SOMV schválenou
Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření
s majetkem SOMV a jeho finančními prostředky za rok 2016,
19/162 schvaluje investiční záměr „Nákup kompostérů a drtiče“,
19/163 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 2 obce Vigantice pro rok 2017, (příjmy:
- 170.000,- Kč,
výdaje:
- 50.000,- Kč,
financování:
+ 120.000,- Kč),
19/164 souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15.000,- Kč
pro Základní školu a Mateřskou školu Vigantice, okres Vsetín,
příspěvková organizace, IČ: 71006150, od dárce Nadace SYNOT,
se sídlem: Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ:
26218330,
Hana Foltasová, místostarostka
Zdenek Porubský, starosta

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 10. 8. 2017
20/165 schvaluje investiční záměr výstavba Přírodovědecké
učebny s environmentální zahradou víceúčelové hřiště u ZŠ
ve Viganticích a bere na vědomí podání žádosti o získání dotace
v rámci podprogramu č. 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje
venkova z fondu Ministerstva pro místní rozvoj,

20/166 schvaluje spolufinancování akce „Rekonstrukce
fotbalového hřiště - Vigantice“ z programu 133D 531 Podpora
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ do výše
5 963 966,- Kč v případě poskytnutí dotace z MŠMT spolku FK
Vigantice z. s.
Hana Foltasová, místostarostka
Zdenek Porubský, starosta

Pozvánka
21. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017
v 17.00 hodin v Zasedací místnosti OÚ Vigantice.
Podle § 93 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání Zastupitelstva obce veřejné.

Volby
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané ve dnech
20. a 21. října 2017
V obci Vigantice proběhnou
volby v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Zahájení voleb
v pátek 20. října
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Ocenění obce Vigantice
Soutěž o keramickou popelnici pro města a obce Zlínského kraje v třídění odpadů 2017
V pondělí 18. 9. 2017 proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže „O keramickou popelnici“,
kterou letos již pojedenácté uspořádal Zlínský kraj
ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností
EKO - KOM, a.s. Sledováno přitom bylo množství
vytříděného papíru, skla, plastů a nápojových kartonů
v loňském roce. Slavnostní vyhlášení výsledků se
uskutečnilo ve Starém Městě.

za oblast životního prostředí a zemědělství, která se slavnostního
ceremoniálu také zúčastnila.
Aktuálně se na území Zlínského kraje nachází více než 14 tisíc barevných
kontejnerů, což je dvojnásobně více než před 10 lety. Největší podíl tvoří
nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO - KOM, který ve spolupráci
s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je
přitom zapojeno všech 307 obcí v kraji. Postupně se snižuje docházková
vzdálenost k barevným kontejnerům, jedno stanoviště nádob na separovaný
sběr dnes připadá v průměru na 150 obyvatel.
Součástí soutěže O keramickou popelnici je zároveň vyhlášení
výsledků dalšího ročníku ve zpětném odběru vyřazených elektrozařízení.
Nejúspěšnější obce ve sběru vyřazeného drobného elektrozařízení ocení
Zlínský kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL. Tato
kategorie je zvláště důležitá vzhledem k tomu, že si stále ještě mnozí
občané neuvědomují, že ani drobné spotřebiče nemají ve směsném
komunálním odpadu co pohledávat a že jsou cenným zdrojem surovin.
O to více je třeba ocenit práci těch, kteří motivují své občany k odkládání
vyřazených elektrozařízení do nádob a na místa k tomu určená. Vítězové
v této kategorii obdrží finanční odměny, certifikáty a stylové keramické
„elektropopelnice“.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do třídění odpadů
a doufejme, že i v dalších letech se nám společně podaří obhájit toto
vítězství a ještě více odpadů vytřídíme.
Obec Vigantice

Na tomto ceremoniálu byli oceněni také
zástupci měst a obcí, které jsou nejlepší v třídění a sběru
vysloužilých
elektrozařízení.
Kolektivní
systém
ELEKTROWIN je ocenil za množství sběru
elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Ocenění
od společnosti ASEKOL pro změnu získaly obce, jejichž
obyvatelé od října 2016 do konce do srpna 2017 nasbírali
v přepočtu na osobu největší množství drobného
vysloužilého elektra, a to ve sběrných dvorech
a stacionárních červených kontejnerech. Celkovým
vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil
průměrně 1,51 kg drobného elektra. V kategorii
menších obcí obsadil první místo Bratřejov (1,37 kg
na 1 obyvatele). V kategorii měst uspěla Bystřice
pod Hostýnem (1,37 kg na 1 obyvatele). Šek
na 20 000,- Kč a Certifikát obci Vigantice za celkové
a hlavní vítězství od společnosti ASEKOL slavnostně
převzal starosta obce Zdenek Porubský.
„Dlouhodobě a systematicky podporujeme
třídění odpadů. Na jednoho obyvatele našeho kraje
připadlo za uplynulý rok 21,1 kg vytříděného papíru,
11,4 kg plastů, 11,2 kg skla a 0,3 kg nápojových kartonů.
Celkově se jedná o 44 kg v přepočtu na jednoho
obyvatele kraje, což je nárůst o 3 kg oproti roku 2015,“
uvedla Margita Balaštíková, krajská radní zodpovědná
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ČEZ odstranění stromoví

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků,
přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Dislribuce, a. s., nebo na něž zasahuje
ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen ,,zásah").

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení
distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky
za účélem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude
uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení
na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak ie nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou
vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů
před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že
zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů
od nadzemního vedení:






u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá
výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup
osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
u vedení vysokého napětí vn nad l kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.

* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše
uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění
povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti
s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem
vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací
povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v plalném znění.
Děkujeme za spolupráci.

Kulturní komise Vigantice

Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční výstava
Každoroční jarmark u OÚ Vigantice,
návštěva Mikulášské družiny
a rozsvěcení vánočního stromu
bude spojen s Vánoční výstavou.
Obě tyto tradiční akce se uskuteční společně

v sobotu 2. prosince.
Pozvánky budou vyvěšeny na obvyklých místech.
Vánoční výstava je plánována v Zasedací místnosti OÚ Vigantice.
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Turistický oddíl Vigantice - TOV
V srpnu roku 2016 se sešla skupinka
nadšenců z Vigantic a vydala se na výšlap
na Lysou horu. Na vrcholu nejvyšší hory Beskyd
se zrodil nápad založit ve Viganticích turistický
oddíl. Od této doby se setkáváme pravidelně každý
měsíc, většinou v neděli a vydáváme se do okolí
nejen Vigantic. Neodradily nás ani zimní měsíce
a nepřízeň počasí, kdy v údolí bylo příjemné teplo
a na hřebeni Javorníku nás překvapil silný vítr
a sníh. Během roku jsme vyšli na Soláň, rozhlednu
Miloňov ve Velkých Karlovicích a na Silvestra
jsme se vydali na Hážovské Díly. V lednu
za krásného počasí jsme se rozhodli jet na běžkách
z Martiňáku na Pustevny. Velikonoční pondělí
jsme se vydali ze Soláně přes Kotlovou na Hutisko
a bylo nás už 18 účastníků. Další výlety vedly
z Pusteven na Čertův mlýn, Martiňák a Horní
Bečvu. Navštívili jsme Třeštík, pramen Bečvy
a rozhlednu Kelčský Javorník. Krásný jubilejní
výlet jsme naplánovali v srpnu. Šli jsme
z Kohůtky na Kasárna a výhled na hřebeny
Beskyd byl úchvatný. V září jsme zavítali

na pozvání naší partnerské obce Ludrová na Slovensko. Navštívili
jsme Šútovský vodopád, památkovou rezervaci lidové architektury
Vlkolínec a oddechli si v termálním prameni Kalameny.

Náročnější terén a téměř horskou túru jsme si
vyzkoušeli výšlapem na Salatín, který leží
v nadmořské výšce 1630 m. Zde jsme zanechali svou
stopu zápisem do horské kroniky umístněné
na vrcholu Salatína. Další setkání turistů se uskuteční
v říjnu, kdy je plánován Pochod kolem Vigantic,
termín bude upřesněn a zveřejněn. Členem
turistického kroužku se stává každý, kdo se alespoň
jednou s námi vypraví na výlet. V září evidujeme již
30 členů TOV. Hlavními organizátory se stali Soňa
Vičanová, Jana a Petr Klustovi a Hana Foltasová.
Z našich výprav je vedena fotokronika, kterou si
můžete prohlédnout na obecním úřadě a v místní
knihovně ve Viganticích. Moto TOV (turistického
oddílu Vigantice) JSME SKUPINA NADŠENCŮ
Z VIGANTIC, KTEŘÍ SI JEDNOU V MĚSÍCI
NAJDOU ČAS A VYDAJÍ SE DO OKOLÍ.
Hana Foltasová, Jana Klustová

Včelaři ve Viganticích
Období roku, ve kterém se právě nacházíme,
označuje včelařská terminologie jako podletí,
resp. jako počátek včelařského roku. Počátek
právě proto, že se v srpnu a září líhnou včely tzv.
dlouhověké, které musí přežít až do prvních
jarních snůšek.
Včelař proto v těchto měsících hledí na to, aby
dostatečně a včas zakrmil svá včelstva a ulehčil práci těm včelám,
které se rodí až po krmení a mají tak větší šanci přežít do jara
příštího roku, kdy nastupuje nová generace včelstev.
Případnou předčasnou úmrtnost dělnic již včelstvo
nenahradí dalším plodováním, jako se to děje v plné sezoně.
V této době již nic nenapravíme, pouze můžeme s napětím
očekávat jaro.
V srpnu a září je nejvyšší reprodukce kleštíka včelího
(Varroa destructor), která právě probíhá na plodu dělnic
a poškozuje ho. Tato skutečnost spolu s negativní rolí virů
a reziduí z chemizace zemědělství může ovlivnit vitalitu
a dlouhověkost zimních včel. To je důvod, proč se v měsících
srpnu a září včelař tolik zaměřuje na léčení a péči o svá včelstva.

Stará pranostika “V půli září úly zavři a zahoď klíče od včelína.”
tedy už dávno neplatí.
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Uplynulé období bylo v naší organizaci opět
programově velice bohaté. Dne 11. 8. 2017 se pořádalo veřejné
medobraní na včelnici Petra Vičana. Každý se mohl seznámit
s tím, co obnáší vytáčení medu a příprava včelstev pro medobraní.
Ochutnával se samozřejmě med, medovina, zkoušely se
propolisové tinktury a hlavně se diskutovalo nejen nad včelařskou
problematikou.

za tzv. opylovací službu. Ta je v zahraničí proplácena jak
soukromou sférou tak i státními organizacemi konkrétnímu
včelaři. Hlavním cílem této dotace je však cílený příspěvek včelaři
na náklady spojené se včelařením na daný počet včelstev.
Aktualizují se data o počtu včelstev, jejich umístění a statistické
údaje v celostátním informačním systému pro včelaře.
Ono včelaření je spíše veřejnou službou než
podnikáním. Pro malovčelaře v naší organizaci je to ale hlavně
koníček a zábava.
Za ZO-ČSV Hutisko-Solanec a Vigantice Radek Tydlačka

V těchto dnech se včelaři nestarají jen o svá včelstva.
Tak jako každé zájmové organizaci i naší ZO-ČSV přibylo
papírování. Dávají se dohromady žádosti pro dotační program
1.D. - podpora včelařství, jež je částečnou náhradou

v

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Ze života školy
Je tady nový školní rok a s ním
k nám do školy poprvé zavítalo 6 nových
prvňáčků, kteří byli v pondělí 4. září společně
s rodiči přivítáni při zahájení školního roku

v jídelně školy. Kromě úvodního slova pana starosty na ně čekalo
vystoupení starších žáků, balíčky s pomůckami ale především
první usednutí do školních lavic. Snad se jim ve škole bude líbit,
a co nevidět zaplní své deníčky velikými jedničkami.

Stejně rychle jako uběhly prázdniny, „uběhli“ také
školáci svůj první závod v tomto školním roce. Hned na konci
prvního týdne se děti zúčastnily tradičního běžeckého závodu
„BĚH ZA ZDRAVÍM“ v Rožnově pod Radhoštěm, kde malí
sportovci změřili své síly s dětmi z okolních škol. Ze čtvrté třídy
to byli: Fárek Ondra, Šulák Davča, Motošický Tom a Děcká
Klárka. Za třeťáčky závodili: Domča Nuc a Nikolka Růčková,
z třídy druhé to byli: Děcký Martínek, Valová Vendulka, Židková
Julinka a Židková Sofinka a za první třídu jel závodit Lukášek
Motošicky.
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Všichni si zaslouží velikou pochvalu
a přestože jsme si tentokrát do školy nepřivezli
žádnou medaili, sportovní dopoledne jsme si
opravdu užili a na trati rozhodně nikdo nešetřil
energií. V prvním školním týdnu jsme také
poprvé předali nasbíraná víčka a mobilní
telefony mamince malého Kubíka, kterému se
prostřednictvím sběru snažíme pomoci.
I v letošním školním roce bude sběr
pro Kubíka
pokračovat
a
k obvyklým
předmětům které jsme sbírali doposud
přibydou další. Samozřejmě nebude chybět ani
tradiční soutěž Mateřské a Základní školy
ve sběru plastu a papíru, která bude zahájena
na konci měsíce září. Jendou z „novinek“
tohoto školního roku jsou nové stránky školy,

kde najdete všechny potřebné
informace,
aktuální
dění
ve škole a školce a samozřejmě
fotografie ze školních akcí.
Sledujte
nás
na adrese
www.zsvigantice.cz a nebojte se
nám napsat.
Školní rok je ale
teprve na začátku a na děti čeká
plno zážitků a výzev. Věříme, že
i letos zvládnou vše na jedničku
a přejeme spolu se všemi
zaměstnanci školy všem hodně
zdaru.
Daniela Vachunová

Zprávičky z naší mateřské školy
A je po prázdninách… Předškoláčci, se kterými jsme se
rozloučili na konci školního roku, určitě nedočkavě vyšli vstříc
všemu novému, co jim škola přinese. Těšili se a my učitelky je
ještě pořád vidíme tam na té jejich židličce, u skříňky v šatně,
u jejich značky. Tak už to není… některé prvňáčky potkáváme
ve škole na chodbě, někteří přijdou s rodiči pro mladšího
sourozence, na některé čekáme, až přijdou na návštěvu. A jejich
značky na skříňce už mají další děti, ty nové, co přišly a snad jim
u nás bude fajn…  První dny nových malých dětí byly sem tam
se slzičkou a steskem po mamince, po týdnu ve školce už je dobře,
vzniká kamarádství a znovu použiju slova psychologa Zdeňka
Matějčka, který o předškolním věku (3 -6 let) píše: „mateřská
škola je zařízením pro děti a děti by si ji vymyslely, i kdyby
v dnešní podobě nebyla. Prostě ji potřebují!“ Právě pro vztah
k druhým dětem, ke svým vrstevníkům, ke společným zážitkům.
Vznikají vztahy, které se budou rozvíjet, prohlubovat, při společné
hře a spolupráci, jsou spolu.

Kolik nás ve školce je? Zase maximální počet, 28 dětí
různého věku. Letos 9 předškoláků, 9 skoro předškoláků a 10 těch
nejmladších. A opět jako vloni, i tentokrát stejná převaha
kluků - 18… Inu, jsou časy, kdy si holky mohou vybírat 
A věřte, že i ve školce jsou lásky, mohly bychom Vám vyprávět!

A na co se s dětmi těšíme: plánujeme už skoro tradiční
výšlap s rodiči a dětmi na Díly, Drakiádu, divadla s předškoláky
v Rožnově pod Radhoštěm, ve školce divadelní představení

pro všechny děti, keramický kroužek a jednou týdně místo
odpoledního spaní „odpoledne pro předškoláky“… což je
tělocvična, procházka po okolí, výtvarné tvoření, podle počasí.
Pochod broučků už je tradicí, netřeba připomínat. A ještě
podzimní odpoledne pro všechny děti, to připravují děti ze ZŠ,
pro nás překvapení… 

Taky pro rodiče něco máme, to, co vloni nevyšlo.
23. 10. k nám do školky přijede PhDr. Jan Svoboda, jsme rády, že
si našel čas, z jeho přednášky si určitě každý z nás vezme to, co
právě potřebuje, co může zlepšit ve výchově dětí.
Teď už zbývá popřát všem hezké dny, novým dětem
ve školce příjemné chvíle a hry spolu s kamarády, těm starším to
samé! 
Za kolektiv MŠ Dana Barošová
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Myslivecký spolek Rysová Vigantice
Léto budiž pochváleno, skončily prázdniny a doba dovolených,
je tady podzim, začíná houbařská sezona.
Vypadá to tak, že po krásném létě plném
tropických dnů jsme se přehoupli rovnou
do sychravého podzimu. Ne že by někomu vadil
propršený víkend. Ostatně vody je po suchém
létě málo, studny jsou na dně, musí se šetřit
a i politici všech stran slibují, že s tím po volbách
něco udělají. Teď rozdávají dotace na Dešťovku a plánují rybníky,
jezy a přehrady. Jinak rovnají potoky a betonují jejich koryta.
Nám nezbývá, než se těšit na meteorology slibované babí léto
a připravovat topení na zimu.
Pro nás „některé“ myslivce to bylo období ne
odpočinku, ale zvýšeného pracovního nasazení. Rekonstrukce
myslivecké chaty jdou do finiše. Zprovoznila se kuchyň
a společenská místnost a nyní se pracuje na obložení podkroví
sádrokartonem. Desítky odpracovaných hodin těch nejaktivnějších
Jirky Jurajdy, Jaroslava i Petra Juříčka, Vítězslava Baroše,
Tomáše Jurajdy a našich kamarádů Děckých, Pavla Baroše.
Za přispění některých dalších členů i rodinných příslušníků se
podařilo dát do pořádku přízemí myslivecké chaty. Zbývá
dokončit podkroví a ve finiši nové schodiště.
Souběžně probíhají práce na stavbě malorážkové
střelnice v areálu myslivecké chaty. Je vybudovaná dopadová
stěna z pražců přesunutých z původní střelnice a navezené
ochranné valy hlíny, které čekají na závěrečnou ruční kosmetickou
úpravu hráběmi a zasetí trávy. Největší kus práce odvedl Vítězslav
Baroš, pomohl František Míšo i Jirka Jurajda mladší. Do střeleb
pro veřejnost, které jsme z důvodů rozestavěné střelnice odložili
na sobotu 23. 9., chceme ještě stihnout alespoň podlahu přístřešku
střeliště, aby se již mohly konat v areálu.
Jedna ze dvou nejvýznamnějších akcí mysliveckého
spolku je vedle mysliveckého plesu, organizace letního večeru
a následně pouti ve Viganticích. Obě akce organizujeme
ve spolupráci s obecním úřadem. Letní večer proběhl v termínu
5. 8. a následně 6. 8. jsme zabezpečovali pouť. Dá se říci, že
letošní letní večer se mimořádně vydařil. Ne jen díky počasí, které
přálo a pršet začalo až druhý den na pouť, ale především jsme
zaznamenali rekordní návštěvu téměř 350 lidí. Na dračku šly nejen
všechny 4 druhy navařeného guláše, které se vyprodaly skoro
do půlnoci. Počet prodaných porcí dokazoval, že si někteří
mysliveckou specialitu dopřáli i 2x. Vzhledem k teplému počasí
byl neustále v obležení stánek s pivem a čepovanou kofolou.
Velký záběr však měli kolegové ve stánku s občerstvením
a tradičně s velkou grácií a nadhledem jsme se mohli setkat
u stánku s kávou a čajem, který zajišťuje i z vlastních prostředků
Jiří Zrubek zvaný „profesor“. K dobré pohodě přispěla i bohatá
zvěřinová tombola a zejména naše spřátelená hudební
skupina z Přerova Jen tak 2. O tom, že nálada byla
výborná, svědčí i několik pořízených fotografií.

S počasím to bylo horší až v neděli na pouti. Propršel
skoro celý den. Po jedenácté hodině se po mši v kostele zaplní
výletiště domácími i přespolními. Déšť nikomu nevadil. Jen děti
měly smůlu a nemohly na kolotoč, ani se vyřádit na tanečním
parketu při tradiční dechovce. A tak zase šly na dračku myslivecké
speciality – pečený divočák s knedlíkem a se zelím a svíčková
z jelena na smetaně s brusinkami. Jídlo tradičně nezklamalo a brzy
po poledni bylo vyprodáno, i když připraveno bylo dostatek porcí.
Nedostalo se ani na všechny pořadatelé. Kdo zaváhal, měl smůlu.
Přes deštivé počasí bylo teplo a tak i stánek s pivem a kofolou
pokračoval ve večerním tempu. No a nebyla by to pouť, kdyby se
dobré jídlo nezapilo něčím ostřejším. A u stánku s tímto
občerstvením se střídaly skupinky i páry a opět zvesela na to šly
babičky, které pravidelně točily štamprličky zelené i čisté a tak
směle vytáčely i pana starostu.
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Pro nás myslivce je to několikadenní pracovní maratón,
ale odměnou nám jsou spokojení návštěvníci, naši spoluobčané.
Poděkování patří všem kuchařům, kteří dokonale předvedli svoje
umění, ale i všem ostatním, kteří se na zabezpečení letního večeru
a pouti podíleli.

Souběžně s těmito akcemi průběžně řešíme stavební
povolení na přípojku vodovodu k myslivecké chatě. Suché léto
a prázdná studna nás utvrdila v tom, že je to naprosto prioritní
záležitost. Vodu již teď musíme vozit nejen pitnou, ale i na ostatní
potřeby a tak máme na studni mobilní nádrž na 1000 l, kterou
musíme doplňovat. Vedle zpracovaného projektu taky pracuje
úřední šiml. Ke stavebnímu povolení jsme museli zajišťovat další
požadavky v podobě vyjádření vlastníků pozemků, kterých se
přípojka bezprostředně týká, následně i sousedních majitelů
a ke stavebnímu povolení starému více jak padesát let, jsme
museli nechat zpracovat i výkresovou dokumentaci chaty. Letos
chceme ještě zajistit výkop a položení hadice. Zprovoznění
a napojení na vodovodní řád bude až v roce příštím.
Málem nám taky zrušili myslivecký spolek, protože
jsme nedodali na Krajský rejstříkový soud požadavek na zápis
změny ve statutárním orgánu po úmrtí jednoho člena výboru.
Potřebné dokumenty jsme na soud dodali ve schváleném
prodlouženém termínu a tak doufáme, že jsme splnili všechny
právní náležitosti a doplnili výbor v souladu se zákony této země.
Velmi aktuálně se našeho mysliveckého spolku týká
odlov divočáků v souvislosti s požadovaným snížením stavů
z důvodu šíření afrického moru prasat. Pro nás to však je jen jeden
z důvodů. Druhým jsou škody, které působí spolu s další zvěři
na polních plodinách a v lesních porostech. Ohnisko nákazy je
v okrese Zlín, kde jsou mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření této nákazy. To je ta červená oblast, která je
obehnaná elektrickými a pachovými ohradníky. Původně se
předpokládalo, že divoká prasata v tomto prostoru nákazou
vyhynou a budou se jen likvidovat uhynulé kusy. Ukázalo se však,
že to tak nefunguje a muselo se přistoupit k odchytu i odstřelu.
Všechny kusy i u kterých se mor neprokázal, jsou likvidovány
v kafilerkách.
Druhá zóna, tak zvaná oranžová, do které spadá i naše
honitba je ohraničená dálnicí od Ostravy po Břeclav. Tady se
usiluje o maximální snížení počtu černé zvěře, aby se
minimalizovala možnost přenosu nákazy. Všechna ulovená divoká
prasata se veterinárně vyšetřují nejen na svalovce jak doposud, ale
odevzdávají se ještě další 4 vzorky na africký mor. Výsledky jsou
zpravidla hotové maximálně do 2 dnů a do té doby se nesmí
zvěřina konzumovat. V naší honitbě jsme doposud ulovili 10 kusů
černé zvěře a všechny výsledky byly negativní, stejně jako několik
tisíc odlovených divočáků v oranžové zóně. I v červeném ohnisku
nákazy je pozitivní odhadem necelá polovina populace. Přesto se
musí každý kus za přísných veterinárních opatření a proškolenými
osobami likvidovat. Africký mor není přenosný na člověka

a nákaza se šíří pouze na prasata divoká i domácí. V tom případě
je téměř likvidační a neexistuje doposud účinný prostředek léčby.
Vypadá to, že přijdeme u nás o druhou nejvýznamnější lovnou
zvěř.
Velkou nevraživost a rozhořčení však mezi myslivci
způsobilo neustálé měnění administrativních
požadavků na lovce i myslivecké spolky.
Několikrát se změnily formuláře, které je
nutné vyplnit i nařízené postupy.
Od odebírání vzorků, přes povinnost lovce
dovést vývrh, kůži, hlavu a ostatní části
do Mankovic k likvidaci, až po nakoupení
popelnic a organizaci skladování zbytků
po svoz. Jednou to musel zajistit lovec, pak
myslivecký spolek, pak Mankovice. Teď se
to pro změnu vrátilo jak dříve. Prostě se
zbytky mohou zakopat.
Několik
výkladů
se
změnilo i s hrazením nákladů, které musel
z tohoto důvodu vynaložit lovec, nebo
myslivecký spolek. A zase jsme přeborníky
v administrativě. Část nákladů hradí
Ministerstvo zemědělství – poplatek v kafilérii, popelnice,
igelitové pytle, hygienické prostředky, případně dopravné. Vše
musí být doloženo doklady. Na veterinární správě vyplníte
požadovaný formulář, dodáte kopie dokladů a spočítáte náklady.
To se odešle ke schválení na Krajskou veterinární správu ke
schválení a podpisu ředitele. Až se schválený formulář vrátí
poštou, zašleme jej doporučeně na Ministerstvo zemědělství.
Nesmíme ale prošvihnout šestitýdenní termín od ulovení. Jinak
máme smůlu.
Obdobné je to s vyplácením zástřelného. To náleží lovci
za ulovený kus. Někde se vyplácí při odevzdání vzorků na okresní
veterinární správě. Okres Vsetín vyřizuje veterinární správa
ve Vsetíně. Vzhledem ke stovkám ulovených prasat a z důvodů, že
to vyřizuje jedna lékařka při své běžné činnosti, vypadá to
na dlouhou čekací dobu. Možná, že zástřelné do té doby zase
zruší.
Velmi aktuální pro nás začínají být škody na lesních
a zemědělských kulturách. Vedle asi tří téměř domácích bachyní
divokých prasat, která tady vyvedla selata, je to i několik kusů
vysoké zvěře. Když se k tomu přidá další migrující zvěř a náš
stálý stav srnčí zvěře, jsou škody viditelné. Druhou věcí je, co
pro snížení škod můžeme dělat. Doposud jsme ulovili 10 kusů
černé zvěře včetně dvou bachyní a dvou lončáků. Jinak selata.
Jsou za tím stovky hodin strávených na posedech po nocích.
Hlídáme u lánů kukuřice i obilí. Jeden lán je dokonce obehnán
elektrickým ohradníkem. Tomu všemu se divoká prasata svou
inteligencí velmi rychle přizpůsobí. Máme povoleno lovit
i s doposud zakázanými prostředky a způsoby lovu, jako noční
vidění, z auta a podobně. Každý z nás ví, jak je těžké prase ulovit.
Většinou je to o náhodě. Z lesa do kukuřice je to obvykle pár
metrů a i když se Vám poštěstí divočáka zahlédnout, už nestačíte
zamířit a vystřelit. Nad ránem, ještě za tmy, je zase zpátky v lese
nebo zůstane klidně v kukuřici, kde má parádní kryt a klid.
Obdobné je to s vysokou. Můžeme lovit jeleny,
kolouchy a mladé laně do dvou let věku a to až od osmého měsíce.
To nám ukládá zákon, jinak je to trestný čin pytláctví. Celé léto
můžeme vysokou v klidu pozorovat. Přijde doba lovu, ulovíme
jeden kus a pak už to začíná být náročnější. Lovit se ještě může
podle zákona hodinu po západu slunce, ale zvěř vychází až v noci.
No a jak začnou růst houby a v lese je plno lidí, tak je lov i velmi
nebezpečná záležitost. Skalní houbaři sbírají i při baterce, a když
se vyhrne z houští houbař za tmy, předpokládáte úplně něco
jiného. A tak můžete jít klidně domů. Žádnou zvěř už neuvidíte
a jste rádi, že to tak dopadlo. Statistiky neklamou. Přes to se nám
letos už podařilo ulovit několik kusů vysoké.
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Tím chceme ukázat, že pro lov děláme, co je v našich silách.
Často je to až k pousmání, když je lán kukuřice obležen dokola
na posedech a kazatelnách.
Odloveno máme i u srnců a teď se soustředíme na lov
slabých srnčat a slabých, nebo starých srn. Plán lovu určitě
splníme. Z druhé strany máme zase škody způsobené kolizí se
zvěří na silnicích a vysečením při polních pracích.
Spolupráci zejména s Družstvem vlastníků se v letošním
roce podařilo snížit počet vysečených a přiznaných kusů téměř
na polovinu. Mysliveckému hospodáři družstvo hlásí, kdy se bude
kosit která lokalita a ten organizoval aplikace pachových zradidel.
Přes to bylo vysečeno a přiznáno 14 kusů srnčí zvěře. Zajíce nejde
ani spočítat. U soukromých vlastníků není spolupráce téměř žádná
a tak se ani nedovíme, kolik srnčat vysekli. I přes tyto problémy
máme snižování škod jako prioritu a věřím, že jsme schopni se
s vlastníky pozemků a nájemci dohodnout na oboustranné
spolupráci a toleranci.
Nastává období, kdy začínáme s přikrmováním srnčí
zvěře, případně několika u nás se ještě vyskytujících zajíců.
Momentálně každý myslivec naplnil do zásobníků v krmelcích
oves, přibudou granule a otruby. Každý si sám připravil dostatek
kvalitního sena. Na schůzi 23.9 budou všichni vyzváni k zahájení
krmení, aby srnčí zvěř byla v dobré kondici a připravena na zimu.
Na to, jak zodpovědně se každý na krmnou sezonu připravil,
chystá myslivecký hospodář, myslivecká stráž a členové dozorčí
rady nárazové kontroly. Péče o zvěř zvláště v zimním období je
jedna ze základních povinností každého myslivce. Její neplnění
může být důvodem k nevystavení povolenky k lovu, až
po vyloučení ze spolku.
Velkou radost máme z toho, že celkem hladce prošlo
poslaneckou sněmovnou ústavní právo na zbraň. Velkou iniciativu
v tomto ohledu vyvinulo spoustu spolků, organizací i vlastníků
zbraní. Teď ještě musí toto právo schválit Senát a podepsat

prezident. I s vědomím, že jde o významnou masu voličů, prošlo
ústavní právo na zbraň napříč politickými stranami. I zarytí
odpůrci se raději rozhodli zdržet při hlasování, nebo odejít. Je
vidět, že volby jsou za dveřmi a 300 tisíc držitelů zbraní je
pořádná volební síla. Česká republika tak odmítla kontroverzní
směrnici EU, která omezuje významnou mírou držitelé legálně
držených zbraní. Snahou české republiky, kterou sleduje celý
lovecký a střelecký svět díky mediálnímu rozruchu, na kterém se
významnou měrou podílí i Českomoravská myslivecká jednota, je
nenechat se komisí dotlačit k přijímání kompromisů. Ty nakonec
rozklíží deklarovanou jednotu a časem postupně prosadí původní
záměr.
Česká republika podala i žalobu k Evropskému
soudnímu dvoru proti směrnici EU upravující nabývání a vlastnění
střelných zbraní. Jak je však vidět ze žaloby, kterou podalo
Slovensko a Polsko ke kvótám na přijímání a přerozdělování
migrantů, svobodné rozhodování suverénních států o tak
zásadních otázkách už není výsadou jednotlivých zemí. Ale až čas
ukáže, jestli nás velké státy v EU převálcují a přinutí skákat, jak
oni pískají.
Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji
pozval na tradiční střelecký den O pohár starosty Vigantic, který
organizujeme pro děti i dospělé v areálu myslivecké chaty
ve Viganticích v sobotu 23.9. Budeme se těšit a opět připravíme
občerstvení a nějakou mysliveckou specialitu. Pro ty úspěšné pak
poháry a dětem nějaký pamlsek. Podle počtu zájemců budeme
organizovat i soutěž družstev v nohejbalu o zvěřinovou cenu.
Všem našim spoluobčanům, příznivcům, přátelům
myslivosti i rodinným příslušníkům přejeme hodně zdraví
a budeme se těšit na setkání při příležitosti některé myslivecké
akce.
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
místopředseda František Vaněk

SDH Vigantice
Hovaria cup 2017
Dne 16. 9. 2017 za chladného
počasí, kdy jsme skutečně nemuseli řešit,
jestli někomu svítí slunce do očí,
se
uskutečnil 11. ročník nohejbalového turnaje
Hovaria CUP 2017 za účastí 18 nohejbalistů,
kteří byli nalosováni do 6 družstev. Třicet
jednosetových zápasů rozhodlo, že nejlepší trojicí tohoto turnaje
bylo družstvo ve složení Dušan Vala, Kamil Barabáš, Petr Klust.
Na druhém místě, díky lepšímu skóre, se umístilo družstvo
ve složení Radek Kedroň, Radek Porubský st., Vojtěch Vičan.
Bronzová příčka patří družstvu ve složení Tomáš Bělik, David
Kedroň, Jiří Raczko.

Rozlosování do družstev sebou
přineslo složení družstev ve velkém
věkovém
rozpětí.
Nejstarším
účastníkem
byl
Pavel
Štreit
a nejmladším Radek Porubský ml.
Poděkování
patří
manželům
Slovákovým, kteří i za nepříznivého
počasí zajistili příjemné zázemí.
Tak nezbývá než říct, byl to
příjemný den a za rok u kulatého
nesmyslu nad sítí zase na shledanou.
Petr Klust
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Sezona 2017 SDH Vigantice ženy
Prvním startem v nové sezoně, jako už několik let
po sobě, byl v dubnu Velikonoční pohár ve Vsetíně Jesenici.
Tento útok jsme braly spíše jako trénink, protože asi týden
před konáním soutěže teprve roztál poslední sníh. A taky že jo,
materiál nás zklamal a požární útok jsme nedokončily, praskla
nám hadice. Na konci května se konala Obvodová soutěž
na fotbalovém hřišti v Zubří. Letos, ač nerady, jsme se nemohly
zúčastnit. Většina týmu se připravovala na zkoušku z dospělosti.
Některé členky se musely starat o své čerstvě narozené ratolesti
a další dvě jsou v krásném očekávání, takže v říjnu a v lednu se
naše členská základna rozroste o dva nové členy nebo členky? To
se nechte překvapit .

úhlu, takže strojník nevidí na proudaře ani na rozdělovač. 3.místo
padlo na soutěži ve Veselé. Dále jsme se zúčastnily závodů
v Prlově, kde se vezl vrátit obrovský putovní pohár. Útok byl
rozběhnutý s obrovským očekáváním, ale bohužel nás opět
zklamal materiál, zase praskla hadice a na výsledkové listině
u SDH Vigantice ženy stálo velkým tiskacím písmem NP neplatný pokus. Noční Vidče máme také velice rády, tam jsme
byly 4 roky po sobě na prvním místě. Ale letos jely holky jen
v 5 lidech, půjčovaly si dvě závodnice z jiných týmů a nedopadlo
to. Docílený čas stačil jen na 5.místo. Stejné umístění jsme si
zapsaly i v Rožnově pod Radhoštěm, kde kluci z Tylovic pořádají
soutěž v parku u jezírka. Je třeba zmínit, že tyto závody patří
do VHL – Valašské
hasičské
ligy,
konkurence tedy byla
veliká.
A nesmím
zapomenout na Štít
Radhoště,
kde
každoročně také jezdí
spousta družstev. I zde
nám štěstí moc nepřálo
a braly jsme až 6.místo.
Kalendář soutěží se
neúprosně
blíží
k závěru
a poslední
závody,
na které
bychom chtěly zavítat
je na konci září noční
soutěž na Dolní Bečvě,
letos se pořádá poprvé
a pak
v říjnu
do Podhradní
Lhoty.
Tak nám držte palce,
třeba tam ještě nějaký
pohár cinkne 

Vzhledem k těmto skutečnostem jsme letos objely pouze
11 soutěží. Ale můžeme být spokojené. Přivezly jsme 6 pohárů.
Za 1.místo z Karlovic Tísňavy, 2.místo jsme obsadily ve Valašské
Bystřici, na noční soutěži v Choryni a na Bystřičce a na naší
oblíbené Prostřední Bečvě, kde se běží do zatáčky do pravého
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Letní sezóna mladých hasičů SDH Vigantice
Sezónu pohárových soutěží
mladých hasičů pro rok 2017 tvořilo
12 soutěží. Děti SDH Vigantice se
zúčastnily 10 z nich. Tým starších
žáků
potvrzoval
své
kvality
a zkušenost a v každé soutěži bojoval
o přední umístění.
Dařilo se jim
na Horní Bečvě, kde skončili 5.,
nepopulární bramborové medaile si
odvezli z Veselé a Kunovic a dlouho
očekáváný
cenný
kov
získali
v Růžďce, kde součtem bodů ze štafety
dvojic a požárního útoku obsadili
skvělé 3. místo. V celkovém bodování
hry Plamen skončili starší žáci
v konkurenci 31 týmů na 8. místě, což
považujeme za úspěch.
Cílem mladších žáků bylo
letos nasbírat co nejvíce zkušeností
a pocítit atmosféru soutěží na vlastní
kůži. Stále se potýkáme s nedostatkem
menších dětí, proto se tým neustále
formuje a trénuje pro další sezóny.
Rádi bychom tímto oslovili rodiče
i děti, kteří by měli zájem se mezi nás
přidat, ať navštíví webovou stránku
SDH Vigantice a kontaktují nás.
Za každého nového člena budeme rádi.
Naši nejmenší si nejlépe vedli
ve Veselé,
kde
skončili
osmí,
a v konkurenci se neztratili ani
na soutěžích na Hutisku a v Semetíně,
kde obsadili 10. příčku. Tyto výsledky
naznačují perspektivu mladého týmu
a věříme, že příští rok již budou patřit
mezi ty nejlepší.
V rámci
letní
přípravy
každoročně pořádáme i soustředění,
které je určeno nejen dětem, ale
i dorostu a ženám.
Letos se
uskutečnilo v chatové osadě nedaleko
přehrady Bystřička. Tradičně se zde
trénuje zejména na „Závod hasičské
všestrannosti“, který se uskuteční
na konci září ve Veselé. Tento závod
se již započítává do příštího ročníku
soutěže, proto je pro naše děti velmi
důležitý. Týmy musí plnit několik
disciplín a je nezbytné se na ně řádně
připravit, jelikož je tento závod jediný
svého druhu. Vzhledem ke vhodným
podmínkám, které osada na Bystřičce
nabízela, mohly týmy trénovat také
požární útok a štafetu dvojic. Děti také
hrály spoustu her, užily si táborák
i střelbu ze vzduchové pistole.
Příprava tedy byla intenzivní a obešla
se bez zranění. Děti i trenéři odjížděli
ze soustředění spokojení a plni zážitků.
Letošní sezóna byla poslední
pro dlouhodobé opory našeho týmu
Josefa Petřeka, Pavlu Olšarovou
a Veroniku Sklářovou. Je jasné, že
jejich výkony budou v nadcházející
sezóně chybět. Nezbývá však nic

Družstvo mladších žáků SDH Vigantice

Družstvo starších i mladších žáků SDH Vigantice

Družstvo starších žáků SDH Vigantice – 3. místo (Růžďka)

jiného, než jim moc poděkovat za dlouholetý přínos hasičskému sportu a popřát úspěch, štěstí
a nadšení v jejich další sportovní kariéře. Ve všech vidíme naději na posílení našich družstev
žen a mužů SDH Vigantice a budeme rádi, když svůj talent budou i nadále rozvíjet
v soutěžích dorostu a dospělých.
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V současné
době
stále
probíhá sezóna individuálních soutěží
na 60m a 100m s překážkami, ve které
se
velmi
daří
zejména
naší
reprezentantce Veronice Sklářové,
která
zaznamenala
již
několik
úspěšných startů. O celkových
výsledcích i o fantastickém úspěchu
Veroniky na MČR dorostu ve Zlíně
Vás budeme informovat v příštím čísle
Zpravodaje.

Soustředění 2017 – Bystřička

Zuzana Bělíková
Poslední pohárová soutěž – starší žáci
(Horní Bečva)

Zpráva za TFA
Závodní sezóna 2017 se nám pomalu chýlí
ke konci a můžeme říci, že pro nás byla v mnoha
ohledech velice úspěšná. Po zahájení Vsacké ligy TFA
naší soutěží TFA Vigantice, liga dále pokračuje až
do září, kdy 23. 9. 2017 v Jasence proběhne její
vyhodnocení a my se těšíme na konečný výsledek
našeho starosty sboru Dušana Pokorného. Dušan letos
opět absolvoval všechny závody této ligy a posbíral
spoustu cenných umístění. Vyzdvihnout můžeme
například první místo v kategorii nad 30 let na závodě
ve Vsetíně.
Závody Vsacké ligy však nejsou jediné, kterých
se náš TFA Team účastní. Letošní sezóna byla
soutěžemi přímo nabitá, a proto jsme se museli pečlivě
rozhodovat kam na soutěž se vydáme. Jasnou volbou
pro nás bylo TFA Salaš, které jsme navštívili v rámci
upevňování kamarádských vztahů s ostatními závodníky, a to se
nám vyplatilo. Hana Petřeková se zde umístila na 2.místě
v kategorii žen, Radek Fojtášek na 9. místě v kategorii mužů
a Dušan Pokorný obsadil 5 místo v kategorii muži 35+. Další
soutěží, kterou jsme navštívili byl Železný hasič Papradenskej
doliny, kam jsme jeli podpořit naše kamarády z DHZ Papradno.
Po malých komplikacích na cestách jsme přece jen dorazili
a předvedli opět pěkné výsledky. Třešničkou na dortu byla
vložená soutěž v převracení obrovské pneumatiky, kde Dušan
opravdu zazářil a stal se tak celebritou i mezi slovenskými hasiči.
Další zajímavou soutěží, které jsme se zúčastnili byl Hornolhotský

železný hasič, Tato soutěž se konala v noci a její součástí byl asi
350metrový výběh do sjezdovky Ski areálu Vaňkův kopec. Soutěž
byla velice náročná a Hana se zde umístila na 4. místě a Dušan
taktéž.
Do konce sezóny zbývá ještě pár důležitých závodů.
Máme v plánu se zúčastnit posledního závodu Vsacké ligy – TFA
Jasenka, Akademického mistrovství ČR v Ostravě nebo TFA
Napajedla. Tak doufáme, že neuděláme ostudu a budeme i nadále
dobře reprezentovat náš sbor.
Hana Petřeková
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Inzerce

Pranostiky na podzim
Je-li chladné a deštivé léto, na podzim přijde dlouhé babí léto.
Čím dříve listí ze stromů opadá, tím úrodnější rok nastane.
Když dlouho listí nepadne, tuhá se zima přikrade.
Podzim je vždy příznivý, když sedlák není lenivý.
Léto přichází Aprílem, zima babím létem.
V létě déšť páří, na podzim cesty maří.
Je-li na podzim mnoho hub, přijde tuhá zima.
Na podzim jabloňový květ kazí mladým lidem svět.
Je-li mnoho žaludů, přijde tuhá a dlouhá zima.
Kvetou-li stromy na podzim podruhé, bude zima trvati až do konce dubna.
Podzim pěkným osením pole odívá, ale zima a jaro často mnoho měnívá.
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FK Modrá Hvězda Vigantice
Vážení
sportovní
přátelé,
zejména
Vigantického fotbalu. Chci Vás seznámit
s děním v našem oddílu.
Naši muži pokračují pod vedením trenéra
Zdeňka Hoffmana, asistentem trenéra se stal
Honza Frydrych.
Ve spojitosti s mým posledním článkem, který byl psán
před posledním utkáním minulé sezóny je nutno říct, že naši muži
bohužel z Krajského přeboru spadli. Nyní hrajeme s velkými
změnami v mužstvu 1.A třídu skupinu A.
V průběhu letní přípravy nám odešli tito hráči: Jan
Štreit, Petr Vokoun, David Mydlo a Zdeněk Vokáč. A naopak
přišli tito hráči: Michal Juřica, Lukáš Křenek, Radim Kučera
a Tomáš Kus.
Celou letní přípravu a i nadále naše Áčko trénuje 3x
týdně. Kapitánem byl zvolen Jaroslav Paprskář, asistenty mu
dělají Marek Macíček ml. a Vojtěch Vičan. Nutno říct, že mužstvo
prošlo opravdu velkými změnami a podává zatím rozpačité
výkony, vše si určitě sedne a vrátíme se tam, kam patříme.
První podzimní utkání náš tým odehrál v Podlesí, kde
po špatném vstupu do druhé půle prohrál 4:2. Druhý zápas už byl
pro náš tým "tříbodový". Podařilo se nám doma porazit Nedašov,
stejným poměrem jako jsme podlehli v Podlesí - 4:2. V dalším
utkání naše mužstvo ukázalo velký charakter, kdy zajíždělo
na půdu Kelče, který jako my spadl z Krajského přeboru. Přes to,
že jsme prohrávali 10 minut před koncem 2:1, mužstvo
vystupňovalo svůj tlak a góly Marka Macíčka st. (83. min)
a Martina Václavíka (89. min) otočilo zápas.

Bohužel po tomto utkání přišel až moc tvrdý direkt
od nováčka 1.A třídy - Nevšové. Prvních dvacet minut jsme měli 3
stoprocentní šance, které se nám nepodařilo proměnit a po našich
třech hrubých chybách jsme do poločasu dostali 3 branky.
O poločase tak na časomíře stálo hrozivé skoré 0:3! Po poločase
jsme se pokusili dát vše do útoku, ale vše stačilo až
na kosmetickou úpravu chvíli před koncem - 1:6.
V pátém kole se jelo do Valašského Meziříčí, kde jsme
se postavili místnímu Béčku. V tomto zápase na postu stopera
nastoupil Radim Kučera - trenér Baníku Ostrava. Do obrany vnesl
potřebný klid a po gólu Aleše Křivy jsme o poločase vedli 0:1.
V druhém poločase jsme ale dostali dvě branky a už už to
vypadalo, že si neodvezeme žádný bod. Ale po krásném centru
Vojtěcha Vičana v 89. minutě utkání si míč našel v pokutovém
území Radim Kučera a bylo vyrovnáno 2:2! V penaltovém
rozstřelu jsme selhali, ale bod z venku do plusu jsme získali.
V šestém kole jsme hostili poslední tým tabulky Valašské Klobouky. Brzy jsme góly Kožušníka a Kulišťáka vedli
2:0. Hosté ale i s pomocí větrného počasí trefili šibenici
nechytatelně na 2:1, už v zápětí, ale odpověděl Lukáš Křenek 3:1. Nutno říct, že tohle vše se odehrálo už v prvních 17 minutách.
Od té doby kvalita fotbalu opadla, a hosté začali kousat, naši borci
ale udrželi vedení a připsali si do tabulky důležité 3 body. V tomto
zápase nastoupila nová posila - Tomáš Kus. Přejeme mu
ve Viganticích mnoho štěstí a fotbalových úspěchů.
Naši muži se tak po 6 odehraných kolech nacházejí
na 5. místě se ziskem 10 bodů a pasivním skoré 15:17. Snad si už
vše sedne a budeme podávat lepší a lepší výkony.
Naši dorostenci se po minulé sezóně "snů" už nesložili,
jelikož spoustu hráčů ročníku 1998 buď s fotbalem skončilo, nebo
pokročilo dále do mužů. 5 hráčů se z Vigantic přesunulo na Dolní
Bečvu, kde hrajou Okresní přebor dorostu, jsou jimi - Josef Bill,
Adam Pavlica, Radek Hrstka, Vít Porubský a Rostislav Babinec,
kterému nevyšlo angažmá v Rožnově pod Radhoštěm a tak se
musí spokojit "pouze" s Okresním přeborem. Těmto klukům
přejeme hodně štěstí na Dolní Bečvě, hlavně ať se jim daří a ať
dělají našemu klubu jen to nejlepší jméno.
Nakonec předem děkuji fanouškům za to, že náš tým
na zápasech podpoří a pokusí se ho dotáhnout k lepším
výsledkům.
Sekretář Modré hvězdy Petr Bělunek
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Ani o prázdninách se fotbalová drobotina z Vigantic nenudila
Opět jsme tu s pravidelnou dávkou informací o chodu
sekce nejmladších fotbalových nadějí FK Vigantice.
Od posledního květnového ohlédnutí za naší činností se udála
spousta zajímavých akcí.
V prvé řadě je potřeba zmínit skvěle obsazený
dvojturnaj mládeže „O pohár starosty obce“, který jsme
ve Viganticích uspořádali koncem června. Souběžně se konaly dva
fotbalové turnaje kategorie mladší přípravky. Turnaje hráčů
narozených 2010 a mladších se zúčastnilo 7 mužstev (MFK
Vítkovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm,
Valašská Bystřice, Nový Hrozenkov a domácí borci Modré
Hvězdy) a turnaje hráčů narozených 2008 a mladších se zúčastnilo
9 mužstev (MFK Vítkovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská
Bystřice, Nový Hrozenkov, Nový Jičín, dva týmy Ústí a domácí
Modrá Hvězda). Na čtyřech skvěle připravených hřištích se
představilo téměř 150 hráčů a hráček. Ve všech zápasech bylo
vidět obrovské nadšení mladých sportovců, bezelstná radost
z vítězství, i krátkodobé zklamání z inkasovaných gólů. Již máme
ode všech družstev přislíbenu účast i v dalších ročnících a mimo
jiné nás zvou i na své domácí turnaje.

užívala den co den fotbalem nasycený týden. Každý den
od pondělí do pátku byly 3 tréninkové jednotky, bazének nebo
procházka do lesa. Samozřejmě nemohl chybět i vydatný obídek
v hospodě na Hřišti a pravidelné svačinky. Děti si týden náramně
užily a myslím si, že i rodiče, kteří si aspoň na týden mohli
odpočinout od svých ratolestí. Tuto akci každopádně ještě
zopakujeme.
Bez dlouhých přestávek jsme na tento kemp
navázali pravidelnými tréninky a vloženými turnaji. Tou dobou
jsme v zákulisí bojovali ještě o jeden bonusový dárek. Být
při slavnostním nástupu na prvoligovém fotbalovém utkání FC
Baník Ostrava – SK Slavia Praha, konaném 6. srpna
na vyprodaném stadionu v Ostravě Vítkovicích. Sen se nakonec
stal skutečností a za velmi výrazné pomoci místní legendy Reného
Bolfa a významného činovníka moravské kopané a rodáka
z Vigantic Honzy Nevoly se vše podařilo dojednat a naše mladé
naděje mohly okusit pocit, o kterém se jejich vrstevníkům může
jenom zdát. Celkově mělo fotbalové odpoledne kromě sledování
fotbalového superutkání Baník – Slavia ještě dva vrcholy. Prvním
byl slavnostní nástup v doprovodu hráčů hostujícího týmu – SK
Slavia Praha. Druhým vrcholem bylo odehrání poločasového
zápasu s hráči mladší přípravky FC Baník Ostrava spojený
s následnou bouřlivou děkovačkou u tribun před takřka 13 000
diváků. Ke slavnostnímu nástupu se naši mladí fotbalisté museli
převléknout do připravených sešívaných červenobílých dresů
Slavie, které jim opravdu slušely. Naši benjamínci se hašteřili o to,
kdo bude koho držet při nástupu za ruku. Nakonec to dopadlo

Dále jsme se začátkem července nechali inspirovat
velkými kluby a dokázali si, že i v našich podmínkách se dá
uskutečnit „příměstský fotbalový tábor“. Od ranní 9. hodiny
do cca 17. hodiny si osmnáctka mladých fotbalistů Vigantic

takto: Šimon Kubín přivedl
Dannyho, Kubík Smrček
Zmrhala,
Domča
Majer
Mešanoviče, Oskárek Andrýs
Altintopa,
Dominik
Nuc
Součka, Tomík Motošický
Bořila, Lukášek Motošický se
držel Rotaně, Adam Vašíček
přivedl
Jugase,
Niko
Kokinopulos přišel s Delim,
superbrankáři Ondra Fárek
s Laštůvkou a Míša Frydrych
s kapitánem týmu Míšou
Frydrychem.
Na úvodním
nástupu jsme dočasně ztratili
trojici „našich“ hráčů –
Matteo,
Patrik
a Simon
Barošovi, kteří nastoupili
na plac s kým jiným než
s ikonou českého fotbalu
Milanem Barošem v dresu
Baníku Ostrava.
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Naši vynikající spolupráci s činovníky FC Baník
Ostrava jsme podpořili uspořádáním sportovně kulturní akce „Den
s Baníčky 2017“. V sobotu 2. září od 9:00 do 15:00 se
za pochmourného počasí sjely do Vigantic fotbalové naděje
ze širokého okolí – celkem přijelo 8 družstev ze Zlínského
a Moravskoslezského kraje (mimo jiné i FC Baník Ostrava
a Slovan Ostrava). Kromě samotných fotbalových klání, která se
hrála na dvou travnatých hřištích, bylo součástí "dne fotbalových
nadějí" také nevšední zpestření - plnění úkolů fotbalových
dovedností za které byly děti náležitě odměněni nějakou
laskominkou. Svou vzácnou návštěvou nás poctily legendy České
kopané, bývalí úspěšní reprezentanti, kapitáni a legionáři René
Bolf s Martinem Lukešem.
V tuto chvíli máme spolu s Filipem na starost děti
ve věkových kategoriích mladší přípravky (ročníky narození
2009-2012) a starší přípravky (ročníky narození 2007-2008).
Celkem „tvarujeme“ něco přes třicítku skvělých borců a borkyň.
Ve dvou lidech je to někdy opravdu těžké zvládnout a proto jsme
velmi rádi, že se s námi do trénování momentálně začali pouštět
i rodiče (zejména Reňa Majer a Lukáš Smrček). I tak bychom ale

rádi apelovali na některé z Vás, pokud máte čas a chuť trénovat
mladou omladinu u nás ve Viganticích, neváhejte nás oslovit a my
Vás mile rádi přibereme do našich řad.
A na co samozřejmě nesmím zapomenout, je na výzvu
pro všechny děti a rodiče. Přijďte si s námi zcela nezávazně
zasportovat. Nejde nám o přísná pravidla a profesionální výkony.
Chceme dostat na sportoviště, co nejvíce dětí, aby se s vrstevníky
obzvláště bavily a těšily se sportem a ne aby jen seděly doma
u televizí nebo počítače. I proto jsme neskonale šťastní, že se
u nás ve Viganticích do práce s dětmi pustila i trojice odvážlivců
v podání Viktor Kožušník, Rostislav Mroček a Ivoš Januš, kteří
společně začali trénovat nejen své ale i další nejmenší děti ve věku
3 až 5 let a musím Vám říct a nemůžu si to odpustit, vidět radost
dětí z pohybu na hřišti, je jednoduše k nezaplacení a my všichni
jim fandíme, aby to vydrželi, co možná nejdéle.
Momentálně trénujeme společně všichni po kupě a to
každé pondělí od 16:30 a každý čtvrtek od 16:00 na stadiónu
ve Viganticích. Pomaličku se nám však začíná venku ochlazovat
a tak ti nejmenší se pomalu a jistě přesunou do místí tělocvičny,
kde budou trénovat zatím jen ve středu vždy od 17:00 do 18:00.
Připadá pak v úvahu
i pondělí
od 17:00
do 18:00 ale to je vše
na domluvě kluků, jak
vše budou stíhat a kolik
dětí jim na tréninky
bude chodit. Proto
neváhejte a zastavte se
někdy
podívat
na místní
tréninky
a třeba si i Vaše dítko
zde
najde
aspoň
maličkou zálibu nebo si
dokonce
fotbal
zamiluje hned od první
chvíle.
Závěrem
musí
zaznít
poděkování
vedení obce Vigantice
za velkorysou podporu
mládežnickému sportu.
A samozřejmě
děkujeme
i fotbalovému
klubu
FK Vigantice, který
nám vytváří perfektní
podmínky pro naši
činnost.
S přáním
krásného podzimu se
loučí trenéři mladší
a starší přípravky FK
Modrá
Hvězda
Vigantice Filip Pikal
a Jan Frydrych

Těšíme se
na viděnou
na hřišti!!!
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