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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Chtěl bych Vás i v tomto vydání našeho
čtvrtletníku všechny pozdravit. Nenásilnou formou
bych Vás chtěl krátce seznámit s tím, co jsme se snažili
za 3 roky našeho působení ve Viganticích, či
pro Vigantice, udělat.
Stejně jako v minulosti bych Vám chtěl
připomenout tzv. Strategický rozvojový dokument
obce. Tento dokument byl schválen na 3. zasedání
Zastupitelstva obce Vigantice, které se konalo dne
24. 2. 2015. Jedná se o dokument, který určuje směr
vývoje územního celku na určité období. V našem
případě se jedná o období 2015 až 2020 a územním
celkem je obec Vigantice. Jedním z posledních bodů
tohoto dokumentu je základní výčet záměrů
zastupitelstva. Při zpracování tohoto dokumentu, který
má mimo jiné 20 stran, jsem se rozhodl, že do tohoto
základního výčtu zařadím programy všech seskupení, které v roce 2014 kandidovaly v naši obci do Zastupitelstva obce.

1. Rozšíření místní kanalizace do všech obydlených míst v obci
Na akci rozšíření místní kanalizace do místa „Kalvaria“ je vydáno stavební povolení a teoreticky bychom tedy mohli začít
s výstavbou. V měsíci březnu 2018 by měl být vyhlášen dotační titul, kterého bychom chtěli využít. Investiční náklady by měly být
cca 1.500.000,- Kč. Na tuto stavbu by samozřejmě měla navazovat rekonstrukce komunikace, ve které se bude kopat a v neposlední
řádně rekonstrukce mostu ev. č. M4 – „u Hlasů“.

2. Postupná oprava a rekonstrukce mostů přes potok Hážovku
V roce 2015 byl rekonstruován most ev. č. M10 (u domu pana Vítězslava Vrány), na žádost občanů bylo dobudováno
zábradlí u mostu ev. č. M5, který byl rekonstruován již v minulosti. Rekonstrukce zábradlí dále proběhla na mostu ev. č. M9.
V letošním roce, tedy v roce 2017 byl rekonstruován most ev. č. M6 (k Děckým). Náklady na rekonstrukci jednoho mostu se
pohybují kolem 1.100.000,- Kč. Rekonstrukce mostů jsou financovány z rozpočtu obce Vigantice. Samozřejmě, že jsme se pokoušeli
získat na opravu dotace, ale bohužel se to nepovedlo.

3. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Rekonstrukce budovy OÚ je již snad za námi. Půdní vestavbu hasiči využívají a taktéž do nové knihovny se učí naši
spoluobčané chodit. V roce 2018 bychom chtěli ještě položit dlažbu do garáží hasičů a provést rekonstrukci elektroinstalace.

4. Zrekonstruovat a využít volné prostory na budově zázemí koupaliště (ubytování, obecní byty, učebna)
Na rekonstrukci budovy koupaliště se v současné době vyřizuje stavební povolení. Projektová dokumentace je dokončena.
Pracujeme na výběru vhodného dotačního titulu, který by nám pomohl akci dofinancovat, což se nám zatím moc nedaří.
V letošním roce bylo v areálu koupaliště vybudováno hřiště na beach volejbal.

5. Rekonstrukce fotbalového areálu (výstavba víceúčelového hřiště)
V letošním roce byla podána již třetí žádost
k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky o poskytnutí dotace, která by nám pomohla
zrealizovat projekt rekonstrukce škvárového hřiště.
Tato naše třetí žádost byla úspěšná. Podařilo se nám
na rekonstrukci sehnat 9.000.000,- Kč. Samozřejmě
zbylá část, cca 6.000.000,- Kč, bude placena
z rozpočtu obce Vigantice. V současné době se
vyřizuje stavební povolení. Samotná stavba, či
rekonstrukce, by měla být započata v jarních měsících
příštího roku, tedy roku 2018.

6.Zrekonstruovat veřejné osvětlení obce
(výměna stávajících svítidel za maximálně efektivní úsporné pouliční osvětlení pomocí LED lamp.
Na uvedenou akci je vydáno stavební povolení. Po novém roce by měl být vyhlášen dotační titul, který bychom mohli
na rekonstrukci osvětlení použít. Na rekonstrukci osvětlení by dále měla navazovat akce : Vigantice – bezbariérové úpravy chodníků
a zastávek podél silnice III/4867. Jedná se o rekonstrukci chodníků v obci Vigantice, výstavby nového chodníku od místní pekárny až
po odbočku k restauraci Tatra, rekonstrukci zastávek, výstavby nové zastávky na Horním konci a v neposlední řádě několika přechodů
pro chodce.
Na jaře začne výstavba chodníků od hlavní komunikace směrem k bytovkám, kde navíc vznikne 20 parkovacích míst. Jedná
se o investici cca 900.000,- Kč, na kterou bohužel nebyl žádný dotační titul.
Na tuto stavbu navazuje stavba Sběrného dvora Vigantice, který bude stát v rohu areálu ZOD Rožnovsko. Sběrný dvůr se již
staví. Na tuto investiční akci, která bude stát cca 2.500.000,- Kč, se bude spolupodílet Ministerstvo životního prostředí, ze kterého se
nám podařilo získat dotaci ve výši 1.849.658,50,- Kč. Slavnostní otevření Sběrného dvora proběhne dne 1. 6. 2018.

7. Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Vigantice
V létě byl krátce vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj dotační titul na podporu rozvoje regionů. Na tento dotační titul
jsme zkusili reagovat a věc se podařila. Od MMR jsme získali finanční částku ve výši 3.389.751,- Kč na výstavbu víceúčelového hřiště
u školy. Stavba by měla být taktéž zahájena na jaře roku 2018.

8. Rekonstrukce kostela
V současné době probíhá rekonstrukce našeho kostela Proměnění Páně. Jsou tam prováděny sanační práce, výmalba. Měla by
být provedena výměna koberců. Před uvedenou rekonstrukcí byly prostory kostela vyklizeny. Sanační práce stály 350.000,- Kč.
Z Ministerstva zemědělství jsme na tuto stavbu obdrželi dotaci ve výši 247.133,- Kč.
Do současné doby se nám podařilo pro obec získat 18.357.000,- Kč.

Pár slov na závěr
Ještě závěrem si nemůžu odpustit jednu větu o odpadech. Prosím, třiďte odpad, ušetříte penízky a ochráníte životní
prostředí.
Dne 12. 12. 2017 nám vítr poškodil střechu na budově ZŠ a MŠ Vigantice. Chtěl bych poděkovat společnosti IZOLTING
Rožnov pod Radhoštěm a Hasičům SDH Hutisko – Solanec za rychlý zásah a opravu poničené střechy.

Dovolte, abych nejdříve poděkoval zastupitelům obce Vigantice, za práci, kterou pro obec dělají. Bohužel však musím zmínit
pana Aleše Deptu, který ze 23 zasedání byl jen dvakrát, z dalších dvou se omluvil a poté přestal komunikovat.

Já Vám ze srdce přeji, krásné a pohodové vánoce, do nového roku pevné zdraví, rodinnou pohodu a spoustu
pracovních úspěchů. Vám děti a študáci, samé jedničky.
Zdenek Porubský - starosta obce
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Ze života obce
Setkání seniorů s představiteli obce
V neděli 8. října 2017 se
v jídelně
Základní
školy
uskutečnilo tradiční podzimní
setkání
seniorů
obce
Vigantice. Na toto setkání jsou zváni občané
obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku
70. let a výše, k 25. 9. 2017 je v naší obci
těchto jubilantů celkem 113. Nejstarším
seniorem, který se srdečně přivítal, se svými
kamarády byl pan Jan Slovák, který v únoru
oslavil 89 narozeniny. Letošní setkání
navštívilo 36 seniorů. Starosta obce Zdenek
Porubský
přivítal
všechny
přítomné
a po společné vzpomínce na zesnulé se ujal
úvodního slova. Poté se příjemná nálada
rozproudila při vystoupení 20 žáků naší

Základní
školy.
Pod vedením paní učitelky
Aleny Kadeřábkové se
jídelna rozzářila pásmem
básniček a písniček, které si
zazpívali i naši jubilanti.
Odpoledne rychle uteklo
při skleničce dobrého vína
a výborném jídle, které
připravily
kuchařky
ze školy. Společně jsme
besedovali a za doprovodu
harmoniky pana Jaroslava
Včelaře zazpívali oblíbené
a známé písničky. Pěknou
vzpomínkou je společná
fotografie, kterou letos
fotografovala paní Edita
Porubská. Poděkování patří
všem, kdo se podíleli
na přípravě
letošního
setkání a samozřejmě také
těm seniorům, kteří přijali
pozvání a i za deštivého
počasí přišli pobesedovat se
svými známými.

Poděkování
Vánoční strom, který jsme společně rozsvítili 2. prosince 2017
na tradičním Jarmarku věnovala obci Vigantice paní Rašková z Rožnova
pod Radhoštěm. Občané, kteří by chtěli v roce 2018 darovat vánoční strom
před obecní úřad, můžete se ozvat na tel. čísle úřadu obce Vigantice
571 655 142.
Zvláštní poděkování na konci letošního roku patří také všem
zaměstnancům obce, kteří pracovali s nadšením a elánem. Pomocnou
ruku podali také někteří občané. Poděkování patří všem, kdo se starají
o běžný chod v naší obci a není je vidět, například při úklidu zastávek,
prostranství kolem kontejnerů s tříděným odpadem, hřbitova,
pomníků i ostatních veřejných prostranství obce. Jsme rádi, že se na ně
můžeme obrátit, hlavně když je nutná rychlá pomoc, či oprava.

Svoz komunálního odpadu v roce 2018
První svoz je v pátek 12. 1. 2018 a další následují opět pravidelně 1x za 14 dní v pátek od 7:00 hodin. Svoz provádí svozová
firma Technické služby Valašské Meziříčí Marius Pedersen Group.
-3-

Narozené děti
Kramolišová Miriam

Valenta Adam

Březovják Vojtěch

Blahopřejeme rodičům a zejména novým občánkům Vigantic
přejeme zdraví, lásku a štěstí v novém životě.
Novorozené děti, které se narodily v roce 2017 a nebyly pozvány na vítání občánků, budou pozvány v roce
2018. Pro děti narozené od roku 2018 platí osvobození od poplatku za odstraňování komunálního odpadu. „Fyzická osoba, jejíž
poplatková povinnost vznikne v roce jejího narození, je od poplatku osvobozena do 31. 12. kalendářního roku, v němž se narodila“.
Citace z Obecně závazné vyhlášky obce Vigantice č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platné od 1. 1. 2016

Provozní doba obecního úřadu Vigantice o Vánocích

Zaměstnanci Obecního úřadu
Vigantice přejí Všem občanům
příjemné a klidné
Oznamujeme občanům, že
z důvodu čerpání řádné dovolené
bude obecní úřad UZAVŘEN
ve středu 27. prosince 2017

prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví a úspěchů.

Pozvánka
24. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice se koná ve čtvrtek 4. 1. 2018
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.

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 5. 10. 2017
bere na vědomí kontrolu usnesení 19. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
bere na vědomí kontrolu usnesení 20. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
21/166 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 3 obce Vigantice pro rok 2017, (příjmy:
+ 1.534.434,- Kč, výdaje: + 1.834.434,- Kč, financování:
- 300.000,- Kč),
21/167 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,
21/168 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 s účinností od 1. 3. 2017, 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 1.575,- 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

1.575,- 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 1 575,- 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 1.841,- 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
1.841,- Kč měsíčně, dle příslušného nařízení vlády,
21/169 projednalo a bere na vědomí předložený závěrečný účet
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 70238642,
za rok 2016 a zprávu č. 354/2016/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření SMR za rok 2016, která tvoří přílohu závěrečného
účtu,
21/170 bere na vědomí poskytnutí dotace Ministerstva životního
prostředí ČR na akci „Sběrný dvůr Vigantice“ z programu 11531
– Operační program životní prostředí 2014 – 2020,
21/171 bere na vědomí
poskytnutí dotace Ministerstva
zemědělství ČR na akci „Sanační práce na objektu kostela
Proměnění Páně ve Viganticích“ z programu 12966 – Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků,
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Hana Foltasová
místostarostka

Zdenek Porubský
starosta

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 9. 11. 2017
bere na vědomí kontrolu usnesení 21. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
22/172 schvaluje finanční spoluúčast žadatelů na pořízení změny
územního plánu, jejíž výše bude vypočtena z celkové výše
nabídky dodavatele projekčních prací týkajících se změny
Územního plánu obce Vigantice,
22/173 schvaluje, aby v rámci Zprávy o uplatňování územního
plánu Vigantice byly do změny územního plánu zařazeny
požadavky žadatele č. 3, Martina a Moniky Šulákových, Vigantice
288, 756 61 Vigantice, o pořízení změny územního plánu Obce
Vigantice na parc. č. st. 14, st. 566, 13/2, 13/3, 13/7, 13/9, 19/1,
21, 1270/1 a 1270/2 v k. ú. Vigantice,
22/174 schvaluje a doporučuje, aby v rámci Zprávy
o uplatňování územního plánu Vigantice byl do změny územního
plánu zařazen požadavek žadatele č. 4, Tomáš Střítežský,
Zašovská 256, 757 01 Valašské Meziříčí, na pořízení změny
územního plánu Obce Vigantice na pozemku parc. č. 486/3 v k. ú.
Vigantice,
22/175 schvaluje, aby v rámci Zprávy o uplatňování územního
plánu Vigantice byl do změny územního plánu zařazen požadavek
žadatele č. 5, Jaroslava Zemana, Zemánky 1241, 756 54 Zubří,
na pořízení změny územního plánu Obce Vigantice na pozemku
parc. č. 545/6 v k. ú. Vigantice, s podmínkou, že rozsah
zastavitelné plochy bude vzhledem k velikosti pozemku parc.
č. 545/6 omezen pouze na část tohoto pozemku,
22/176 schvaluje a doporučuje, aby v rámci Zprávy
o uplatňování územního plánu Vigantice byl do změny územního
plánu zařazen požadavek žadatele č. 6, Ludvíka Střítežského,
Vigantice 342, 756 61 Vigantice, na pořízení změny územního
plánu Obce Vigantice na pozemku parc. č. 486/15 a 486/16 v k. ú.
Vigantice,
22/177 schvaluje, aby v rámci Zprávy o uplatňování územního
plánu Vigantice byl do změny územního plánu zařazen požadavek
žadatele č. 8, Pavla Štreita, Vigantice 178, 756 61 Vigantice,
na pořízení změny územního plánu Obce Vigantice na pozemku
parc. č. 485/3 a 486/9 v k. ú. Vigantice, s podmínkou, že rozsah
zastavitelné plochy bude vzhledem k velikosti pozemků omezen
pouze na velikost pro 1 RD,
22/178 schvaluje, aby v rámci Zprávy o uplatňování územního
plánu Vigantice byl do změny územního plánu zařazen požadavek
žadatele č. 9, Milana Barona Petružely, Vigantice ev. č. 15, 756 61
Vigantice, na pořízení změny územního plánu Obce Vigantice
na pozemku parc. č. st. 434, st. 598 a 309/11 v k. ú. Vigantice,
22/179 schvaluje a doporučuje, aby v rámci Zprávy
o uplatňování územního plánu Vigantice byl do změny územního
plánu zařazen požadavek žadatele č. 10a, Obce Vigantice,
Vigantice č. p. 203, 756 61 Vigantice, o pořízení změny

územního plánu Obce Vigantice, na pozemcích části parc.
č. 545/88 v k. ú. Vigantice, mimo vymezenou plochu SO24,
22/180 schvaluje a doporučuje, aby v rámci Zprávy
o uplatňování územního plánu Vigantice byl do změny územního
plánu zařazen požadavek žadatele č. 10b, Obce Vigantice,
Vigantice č. p. 203, 756 61 Vigantice, o pořízení změny
územního plánu Obce Vigantice, na pozemcích parc. č. 525/2,
525/3, 545/1, 545/195, 545/199, 545/200, 545/201 všechny v k. ú.
Vigantice,
22/181 schvaluje, aby v rámci Zprávy o uplatňování územního
plánu Vigantice byl do změny územního plánu zařazen požadavek
žadatele č. 10c, Obce Vigantice, Vigantice č. p. 203, 756 61
Vigantice, o pořízení změny územního plánu Obce Vigantice
na pozemcích parc. č. 309/4, 309/23 a 309/24 v k. ú. Vigantice,
22/182 schvaluje a doporučuje, aby v rámci Zprávy
o uplatňování územního plánu Vigantice byl do změny územního
plánu zařazen požadavek žadatele č. 11, Martina Taťáka,
Svépomoc I 1990/11, 750 02 Přerov, o pořízení změny územního
plánu Obce Vigantice na pozemcích parc. č. st. 121, 1156/2 v k. ú.
Vigantice,
22/183 schvaluje a doporučuje, aby v rámci Zprávy
o uplatňování územního plánu Vigantice byl do změny územního
plánu zařazen požadavek žadatele, Michala Vičana,
Vigantice 195, 756 61 Vigantice, o pořízení změny územního
plánu Obce Vigantice na pozemcích parc. č. 600/8 v k. ú.
Vigantice,
22/184 schvaluje, aby v rámci Zprávy o uplatňování územního
plánu Vigantice byl do změny územního plánu zařazen požadavek
žadatele č.15, Jiřího Vičana, Vigantice 183, 756 61 Vigantice,
o pořízení změny územního plánu Obce Vigantice na pozemcích
parc. č. 145, 146/1 a část pozemku parc. č. 151/5 v k. ú. Vigantice,
22/185 schvaluje a doporučuje, aby v rámci Zprávy
o uplatňování územního plánu Vigantice byl do změny územního
plánu zařazen požadavek žadatele, Zdeňka Trčky, Vigantice 351,
756 61 Vigantice, o pořízení změny územního plánu Obce
Vigantice na pozemku parc. č. 534/3 v k. ú. Vigantice,
22/186 souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 50.000,- Kč
pro Základní školu a Mateřskou školu Vigantice, okres Vsetín,
příspěvková organizace, IČ: 71006150, od dárce KONZULTACE
– ORTOPEDIE.CZ s. r. o., Slavojova 579, 128 00 Praha 2,
IČO: 24218707,
22/187 bere na vědomí žádost Jiřího Vičana, Vigantice 183,
756 61 Vigantice, o nákup části pozemku parc, č. 545/88 v k. ú.
obce Vigantice, a zavazuje se k jednání s panem Jiřím Vičanem
jako s prvním v pořadí.
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 7. 12. 2017
bere na vědomí kontrolu usnesení 22. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
23/187 schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti, č. j. PM059401/2017-ZHMMaj/717/216517/N/Ká, sepsanou mezi smluvními stranami, pronajímatelem,
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
a nájemcem, Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice,
a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského k podpisu uvedené
smlouvy,
23/188 schvaluje poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám,
viz. příloha „Návrh odměn členům Finančního výboru, které
nejsou členy Zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
dle § 84, odst. 2, písm. u, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení),
23/189 doporučuje starostovi obce poskytnutí peněžního plnění
fyzickým osobám, viz. příloha „Návrh odměny členů Kulturní

komise při OÚ Vigantice“,
23/190 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na činnost
FK Vigantice ve výši 300.000,- Kč a pověřuje starostu obce
Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/191 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na rekonstrukci budovy č. p. 44 v majetku FK Vigantice ve výši
250.000,- Kč a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Vigantice,
23/192 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Českému
svazu včelařů, o. s., ZO Hutisko – Solanec, na koupi na plánované
akce a osvětu ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice,
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23/193 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Českému
svazu včelařů, o. s., ZO Hutisko – Solanec, na zakoupení včelích
vah ve výši 15.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice,
23/194 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH
Vigantice ve výši 144.000,- Kč na činnost v oblasti požárního
sportu a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/195 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice
Charitě Valašské Meziříčí pro rok 2018 ve výši 26.400,- Kč
a pověřuje
starostu
podpisem Veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/196 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice z. s. Andělé stromu života pro rok 2018 ve výši
20.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/197 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice
Beskyd Bike z. s., Vigantice, pro rok 2018 ve výši 10.000,- Kč
a pověřuje
starostu
podpisem Veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/198 schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 545/208,
545/209, 545/210 a 545/211 v k. ú. Vigantice, pověřuje starostu
obce Zdenka Porubského zpracováním znaleckého posudku

na ceny shora uvedených pozemků a dále schvaluje, že cena
nebude jediným kritériem pro výběr nabídky,
23/199 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 4 obce Vigantice pro rok 2017, (příjmy:
+ 956.000,- Kč, výdaje: + 100.000,- Kč, financování:
- 856.000,- Kč),
23/200 schvaluje rozpočet obce Vigantice na rok 2018 a to
v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, viz. přílohy,
23/201 stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
- předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce 3.068,- Kč,
- člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce 2.557,- Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 399,- Kč,
Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018, jmenovitě dle
přílohy. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Hana Foltasová
místostarostka

Zdenek Porubský
starosta

Volby prezidenta České republiky
VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo 26. – 27. 1. 2018
V obci Vigantice proběhnou volby v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení voleb v pátek
12. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místní knihovna
Na jaře jsme otevřeli naši knihovnu a je skvělé se v ní
setkávat, nejen při výpůjčce knih, ale také při příležitostných
besedách. V říjnu si skupinka občanů naší obce vzpomínala
nad fotografiemi na letošní turistickou sezónu a sportovní akce,
které pořádali i v minulosti. V listopadu jsme si povídali
s novináře, spisovatelem a folkloristou Jiřím Jilíkem o Žítkové
a jejích bohyních. V prosinci proběhly v knihovně dvě akce.
Nejdříve k nám přijela paní Vanda Vrlová, která nám vyprávěla
o adventních zvycích a kouzelných bylinkách a poslední letošní
setkání v knihovně bylo s panem starostou Zdenkem Porubským.
Netradiční Mikulášské setkání se starostou obce Vigantice se
uskutečnilo v příjemné přátelské náladě, starosta seznámil
přítomné občany s plány na rok 2018 a připravovanými projekty.
Je milé vědět, že i ve Viganticích se lidé rádi setkávají a nová
knihovna je pěkným prostředím pro tato setkání. V roce 2018 se
připravují cestopisné besedy- nejbližší je plánována v únoru –
o termínu Vás budeme včas informovat.

Beseda se starostou obce Vigantice
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Jiří Jilík

Inzerce

Koupím staré knihy
a časopisy
vydané do roku 1948.
Přijedu, zaplatím.
Tel.704 352 670
E-mail:
miroslav.belunek@seznam.cz

Včelaři ve Viganticích

jinak nestrádá. Měl se rovněž posílá na vyšetření na varroázu
a mor včelího plodu. V zimním období tak kromě léčení proti
varroáze včelař kontroluje včelstva a snaží se je nerušit.
Aby si včely v úlu nekálely a nezvyšovaly tak riziko
infekce, mají včely tzv. výkalový váček. V něm zadržují
exkrementy až do doby, než se oteplí a vyletí z úlu. Včely tedy
doma na záchod nechodí. Při krátkodobém oteplení nad 12 °C
vyletují ven na pročišťovací prolety - včelaři říkají, že se včely letí
vyprášit a většina včelařů je chce vidět na vlastní oči.

Zimní období je pro včelaře obdobím
odpočinku. Je to období, kdy včelař
bilancuje a hodnotí končící rok a začíná
plánovat
rok
následující.
Studuje
včelařskou literaturu, připravuje rozšíření
svých včelstev. Včelstva v tomto čase setrvávají
v zimním chomáči, aby si udržely teplotu v úle vyšší
než 10 °C. Matka je uprostřed chomáče a včely
se střídají na okraji. Krajní včely musí jít po chvíli
doprostřed, aby nezkřehly a naopak. Teplota uvnitř
chomáče je asi 20 °C, na okraji přes 10 °C. Matka už
zase po dlouhé pauze začíná klást vajíčka v malé
míře. Potřebnou energii pro tvorbu tepla čerpají včely
z medných zásob. Tyto jim včelař doplnil
po posledním vytáčení v období pouti ve Viganticích.
Jak včely postupně otevírají jednotlivé
buňky
v plástu, padá na dno úlu tzv. měl - podle ní dokáže
včelař odhadnout, jestli má včelstvo dostatek zásob či
I v letošním roce bylo našim hlavním cílem přiblížit
práci včelařů veřejnosti. Pořádaly se opět volně přístupné
přednášky, vánoční výstava, ukázka včelaření přímo na včelnici,
veřejné medobraní. Důležitým cílem všech našich aktivit bylo
stejně jako v loňském roce připravit včelaře na stávající nelehkou
situaci šíření včelích nemocí. Touto cestou se chceme ubírat
i v roce následujícím.
Počátkem nového roku včelaři Vigantice připravili
pro veřejnost 3. ročník Vigantického koštu medu. Uskuteční se
12. 1.2018 v 16:00 a také přednášku Ing. Jaroslava Lstibůrka
o Medovině a medovém víně 10. 2. 2018 v 16,00 Obě akce
v pohostinství Tatra ve Viganticích. Ochutnávka medu přinese
možnost vyzkoušet a porovnat med místních včelařů a přednáška
Ing. J. Lstibůrka je opravdovou lahůdkou doslova. Můžeme se
těšit na obsáhlou přednášku o přípravě medoviny, medového vína.
Můžeme se těšit na detailní popis postupů přípravy těchto nápojů
a hlavně nesmírně zajímavé povídání jednoho z nejlepších
specialistů na přípravu medoviny v ČR.
Závěrem roku je třeba poděkovat všem aktivním
včelařům za jejich podíl na přípravě včelařských akcí, včelařům
za jejich odpovědný přístup ke včelaření. Rovněž patří poděkování
všem fanouškům včelaření ve Viganticích! V novém roce vše
dobré a pohodově strávené vánoce přejí včelaři Vigantice.
Za ZO Hutisko-Solanec - Vigantice Radek Tydlačka
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Adventní zpravodajství kulturní komise
V sobotu 2. 12. 2017 se konala Vánoční prodejní
výstava a rozsvěcování vánočního stromečku ve Viganticích.
Poprvé jsme obě adventní akce pořádané kulturní komisí pořádaly
v jeden den. Vánoční prodejní výstava se vrátila na obecní úřad,
do krásně zrekonstruované zasedací síně. Poprvé jsme ji pořádali
v dopoledních hodinách a účast byla velká, snad i o trochu vyšší
než v minulých letech. Letos přineslo své krásné zboží 21 výrobců
a nabídka byla nádherná, pestrá a voňavá. Hned při vstupu čekaly
na návštěvníky místní včelaři, byla zde i ochutnávka medů
a medovin. Prodával se med, medovina, kosmetika a léčivé
výrobky z produktů včel, atd. Za skleněnými vstupními dveřmi již
dýchlo na návštěvníky kouzlo vánoc, byla zde bohatá nabídka
vánočních i pokojových květin. Jako každý rok se nejvíce
prodávaly vánoční hvězdy.

V zasedací síni bylo k vidění mnoho vánočních dekorací
do interiéru i ven (adventní věnce na stůl i na dveře, různé vánoční
dekorace, spousta rozličných andílků, svíček, dekorací, atd.). Stoly
byly nádherné, letos převažovala bílá barva a všechno jen zářilo
příjemnou vánoční atmosférou. Jako vždy se nejvíc prodávaly
perníčky, podařilo se zajistit dostatečné množství a tak, kdo měl
zájem, mohl si vybírat z bohaté nabídky až do konce výstavy.

Návštěvnost obou akcí byla veliká a to bylo
organizátorkám velkou odměnou. Připravit výstavu, občerstvení
na dvoře obecního úřadu, prodej, nedělní úklid a vracení
neprodaného zboží zabrala členkám kulturní komise nemálo času.
Děkujeme paní místostarostce Haně Foltasové za pomoc při všech
našich akcích.
Na jaře připravuje kulturní komise další divadelní
představení ochotnického sboru KOS z Velkých Karlovic
a tradiční prodejní velikonoční výstavu. Nyní Vám všem ale
přejeme kouzelné vánoce v rodinném kruhu, a do Nového
roku všechno nejlepší. Eva Štreitová, Hana Matušová, Hana
Hlaváčková, Katka Kedroňová, Dana Sklářová a Dita
Votrubová.

Tříkrálová sbírka

Výstava skončila v 13.00 a hned ve 14.00 začínala
ve dvoře obecního úřadu další akce - Jarmark a rozsvěcení
vánočního stromečku. Dva varné hrnce nestíhaly vařit víno, jaký
byl o něj zájem. Letos byla v nabídce kromě tradičních párků
v rohlíku, výborná zabíjačková polévka, jitrnice, tlačenka a další
zabíjačkové dobroty. U stánků s občerstvením bylo stále plno.
Pak už přijela Mikulášská družina s dárečky, děti zpívaly
a přednášely, některé se styděly a trochu bály, jak už to bývá
na takových akcích. Veselou náladu podporovala i cimbálová
muzika, která moc pěkně hrála. Děti z místní mateřské a základní
školy nejen prodávaly své výrobky ve stáncích, ale na úvod akce
moc pěkně zazpívaly známé i méně známe vánoční koledy.
Po setmění pan starosta Zdeněk Porubský promluvil k občanům
a rozsvítil vánoční stromeček. Pak už následovala veselá zábava
s cimbálovou muzikou, povídání u štamprlky, vína, čaje či něčem
dobrém k snědku. Výtěžek z této akce byl věnován základní
a mateřské škole ve Viganticích.
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POMÁHEJTE S NÁMI 5. – 6. LEDNA 2018
Charita rozesílá skupinky 3 koledníků
a vedoucího. Skupinkám je přiděleno území,
ve kterém postupně navštíví téměř každou
domácnost. Přicházejí s radostnou zvěstí o narození Krista
a prosbou o dar. A při této příležitosti rozdávají dárcům malou
pozornost v podobě cukru a kalendáře.
KAŽDÝ, KDO BY CHTĚL SBÍRKU PODPOŘIT
A ZAPOJIT SE DO KOLEDOVÁNÍ, JE SRDEČNĚ
ZVÁN. PŘIVÍTÁME JAK DĚTI, TAK I DOSPĚLÉ,
KTEŘÍ JSOU OCHOTNÍ POMOCI.
ZÁJEMCI KONTAKTUJTE Evu Vičanovou 774 055 052
V letošním roce chceme z vašich darů pomoci lidem v akutní
nouzi, finančně podpořit Centrum sociálně-materiální pomoci,
spolufinancovat dorozumívací zařízení sestra – klient
v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici,
financovat stavební úpravy a zateplení objektu, ve kterém sídlí
služby pro lidi bez domova.
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PODPORU.

Obětavé děti ze Scholy se v předvánočním čase nenudí
V neděli 22. října se opět děti z naší farnosti zapojily
do projektu "Papežského misijního díla dětí." tzv. Misijní neděle.
Děti obohatily mši svatou přinášením darů s připomínkou, jak žijí
lidé jinde ve světě. Po mši svaté prodávali své výrobky
před kostelem za dobrovolný příspěvek. Výtěžek z této akce
věnovaly děti na pomoc chudým a trpícím pod záštitou charity.

1000Kč na balíček. Balíček měl obsahovat převážně obuv, teplé
oblečení a hygienické potřeby. Děti donesly ze svých pokladniček,
kolik uznaly za vhodné a nakoupili jsme, co bylo třeba. Přiložili
jsme vyrobené přáníčko, dopis z Vigantic a hurá na Ukrajinu.
Dále jsme si s dětmi připomněli svátek Svatého
Mikuláše, ale tentokrát netradičním způsobem. Děti byly
seznámeny s původním příběhem sv. Mikuláše, tradicí a vznikla
úžasná diskuse. Děti se vnesly do historického příběhu
a uvědomily si pocit obdarování. Tato schůzka byla zakončena
jako vždy milou nadílkou.
Nyní jsou před námi krásné Vánoční svátky, které
bohužel letos neoslavíme v našem kostelíku, ale to nevadí, protože
se všichni těšíme na nově vymalovaný kostelíček.
Potom se budeme připravovat jako každý rok
na tříkrálové koledování. Snad budeme mít otevřeny dveře vašich
domovů jako vždy. Krásné vánoční svátky přejí Děti dobrého
pastýře s rodiči.

Byli jsme velice rádi, že ani Vám
ostatním, není toto dílo lhostejné,
podpořili jste a ocenili jejich snahu,
zakoupením těchto výrobků. Odevzdali
jsme Charitě na toto dílo, neuvěřitelnou
částku. Děti si zažily úžasný pocit
naplnění toho, že někomu pomohly
a vyrábění nebylo zbytečné. Děkujeme
všem za misijní podporu.
Dále
se
děti
zapojily
do nabízeného projektu, opět přes Charitu,
kde jsme si s dětmi zahráli na Ježíška.
Dostali jsme možnost, vybrat si jedno dítě
ze seznamu dětí z Ukrajiny a mohli jsme
ji vytvořit vánoční balíček. Vybrali jsme
si asi 8 letou holčičku Ivanku Ivasjuk …
Podmínkou byla omezená částka kolem

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Ze života školy
Začátek školního roku je nenávratně
za námi a Vánoce jsou za rohem. V měsíci
říjnu se děti ze základní i mateřské školy
proletěly se svými dráčky při již tradiční
drakiádě, která se letos opět konala na louce
nad novým stavebním obvodem a která
odstartovala nabitý školní rok. Zúčastnilo se
jí více než 50dětí. Krátce po drakiádě si děti
opět společně zadováděly na školní zahradě, kde pro ně bylo
připraveno odpoledne plné her a soutěží v podzimním duchu.
Na každém stanovišti na ně čekal jiný úkol a z každého si odnesly
kaštánek. Nasbírané kaštany poté vyměnily za sladkou odměnu.
Tato akce však není pouze pro děti, ale také pro rodiče, proto
nechybělo ani drobné občerstvení. Děkujeme všem rodičům
a bývalým žákům školy, kteří se ujali jednotlivých stanovišť
a pomohli tak s organizací celého soutěžního odpoledne.
A protože byl měsíc říjen školních akcí plný, těsně
před podzimními prázdninami proběhlo putování s broučky
spojené s ohňovou show v podání skupiny Bocca Fuego, které jste
letos nově mohli vidět u Restaurace Tatra. Celou akci odstartoval
lampiónový průvod dětí s rodiči. Ten začínal u obchodu „Vezník“,
kde dostali jeho účastníci sladkost a koblihu na cestu. :) Průvodem
se pak všichni přesunuli k již zmiňované restauraci, kde na děti
a rodiče čekalo teplé občerstvení. Akce se i přes mrazivé

podmínky velmi vydařila, zúčastnilo se jí více než 100 dětí
s rodiči.
S listopadem začaly přípravy na Vánoční jarmark. Sotva
jsme si stačili o podzimních prázdninách odpočinout a už začalo
obvyklé vyrábění a tvoření. Abychom vše se školáky zvládli,
povolali jsme na pomoc také rodiče, kteří nám prostřednictvím
odpoledních tvořivých dílniček, které se letos konaly hned 3x,
s prací pomohli. A že to byla opravdu dřina. Letos jsme se snažili
využít nejrůznější materiály jako je dřevo, keramika, sklo, vlna,
bavlnka, jutovina a další. Výsledkem bylo hned několik druhů
nejrůznějších ozdob a dekorací. Děkujeme všem rodičům
za pomoc, energii a trpělivost při společném tvoření. Abychom
však ukázali, že už ledacos zvládneme sami, troufli jsme si také
na pečení vánočního cukroví a jedno dopoledne jsme se se všemi
školáky pustili do perníčků. Díky šikovným paním kuchařkám se
ani jeden perníček nespálil. Některé jste mohli ochutnat také
na jarmarku a ty co se nestačily prodat jsme „ochutnali“ zase
my.J Ke všemu tomu vyrábění jsme si ještě pozpěvovali,
abychom Vám mohli zazpívat i na jarmarku. Od příprav jsme si
sem tam také odpočinuli malováním a kreslením obrázků
do výtvarné soutěže SVČ na téma Podzimní krajina, kam jsme
poslali 15 obrázků. Výstavku všech prací můžete vidět
v prostorách SVČ od 6. 12. 2017 do 31. 1. 2018 vždy
v pracovních dnech.
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Prosinec
začal
několikrát
zmiňovaným
jarmarkem u obecního úřadu, na kterém nechyběly stánky
s výrobky školáků, pěvecké vystoupení všech dětí ZŠ
a MŠ a na harmoniku všem zahrál žák 4. třídy Ondra
Fárek, který to zvládnul na jedničku. Děti se však nejvíce
těšily na příchod Mikuláše s družinou, a především
na čerty s jejich neobvyklým pekelným dopravním
prostředkem. Mikuláš na nás nezapomněl ani ve škole.
Společně s andílkem a čerty nás přišel zkontrolovat
do školních lavic, a i když se mu sem tam něco
nepozdávalo, odešli čerti nakonec s prázdnou a všechny
děti dostaly sladkou nadílku.
Stejně jako každý měsíc ani v říjnu, listopadu
a prosinci jsme nezapomněli na rozběhnutou soutěž
ve sběru, ve které si s celkovým „skóre“ nevedeme vůbec
špatně.
V příštím týdnu nás ve škole čeká ještě Vánoční
besídka, na kterou už pilně trénujeme a po ní všemi
očekávané Vánoční prázdniny. Tak nám držte palce, abychom to

před rodiči samou trémou nepopletli J
Daniela Vachunová

Zprávy z naší školky
Ve třídě už nám voní stromeček, dopisy Ježíškovi
záhadně zmizely a při povídání o Vánocích dětem září oči těšením
a radostí, že konečně nastal ten nejkrásnější a kouzelný měsíc
v roce – prosinec. Tolik se toho děje… Mikuláš, besídka
pro maminky, pečení cukroví, sníh a Vánoce… Ale
nepředbíhejme, musíme dát vědět, co všechno se u nás od začátku
školního roku událo.
V září si děti zvykaly na nové kamarády, nové děti
i na paní učitelky, učili jsme se „pravidlům“, vzájemné pomoci,
ohleduplnosti a respektu, to proto, aby bylo co nejméně hádek
o hračku, učili jsme se být spolu. Aby naše dny ve školce byly
pohodové, přinášející radost ze hry i z učení. Vždyť první
vzpomínky z dětství bývají právě ty ze školky. Záleží nám na tom,
aby byly hezké a příjemné. Snad se nám to podaří…
A říjen? V polovině měsíce jsme si zpříjemnili krásný
sobotní den výšlapem na Díly, je fajn jít na výlet s rodiči
a kamarády zároveň… J I ti nejmenší turisti celou trasu zvládli,
však tatínek tu byl taky a někdy malounko pomohl… Pár dní nato
jsme se potkali na louce vedle fotbalového hřiště a pouštěli draky.
Vítr nám sice moc nepomohl, ale aspoň na chvilku se každý drak
vznesl a udělal radost. A byli jsme spolu, rodiče, děti, pro hezký
den. Společné chvilky jsme si prožili i tři dny potom, to
na Podzimních hrách na zahradě školy. Soutěžení a radost
ze společného dne, vůbec nevadilo, že už se podzim hlásil a dal
nám chladnější odpoledne. Abychom neměli hlad, po celou dobu
stál pan starosta Vigantic u plotny a smažil nám bramboráky… J

Taky jsme připravily něco jen pro rodiče, besedu
s psychologem PhDr. Janem Svobodou, o současné výchově a její
problematice. Určitě byla přínosem…
A pohádky ve školce, kromě těch námi čtených a někdy
hraných? S předškoláky jsme navštívili opravdové divadlo, jako
každý měsíc, v Rožnově pod Radhoštěm. Aby to těm mladším
nebylo líto, divadélko Bublanina přijelo i do školky.
Ještě Broučky nezapomenout! To jsme se sešli na konci
října u Vezníku, dali si koblížek a broučkový oplatek (děkujeme
manželům Slovákovým z Vezníku za ty mlsoty J), s lucerničkami
a lampiony jsme prošli Vigantice, na dolním konci nás čekalo
„ohňování“. A protože „vstupenka“ bylo lízátko (za něj děkujeme
obchodu Frydrych), víme, že bylo 111 broučků… J

Listopad: s předškoláky jsme byli v divadle,
na představení Z pohádky do pohádky. A už je pomalu čas na to,
abychom se chystali na Rozsvěcení stromečku ve Viganticích,
nelze to nechat na poslední chvilku. Zpíváme, zkoušíme, abychom
všem u stromku zpříjemnili chvíle a udělali radost. To trošku trvá,
všechno se naučit a secvičit spolu se školáky. Však se nám to moc
povedlo, jak jsme pak slyšeli… J A několikrát se odpoledne
ve školce sešly maminky, aby nám pomohly vytvořit vánoční
drobnosti pro jarmark. Děkujeme, vše se líbilo a ve stánku nám
nakonec skoro nic nezůstalo. Co jsme utržili, za to si něco
do školky koupíme! J
21. 11. nás navštívila logopedka paní Mgr. Marika
Lázníčková, beseda pro rodiče na téma Rozvoj řeči u dítěte
v mateřské škole. Všem zúčastněným maminkám byl dám prostor
na své dotazy, následné rady a zkušenosti paní Lázníčkové.
Prosinec: slavnostně začal 2. 12., všichni jsme se sešli u obecního
úřadu. Přijel čertovský povoz a v tu ránu byly všechny děti někde
v bezpečí, u rodičů i pod naším stolem ve stánku… J Čertiska
čertovaté, hrozné, kdo by se jich nebál?!? Mikuláš vše napravil,
nadílku rozdal, slovem potěšil, čertiska zaháněl… A když už čerti
zmizeli a strach vyprchal, rozezpívali jsme s dětmi školky i školy
vánoční náladu…
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Mikuláš! Přišel k nám do školky, čerty měl s sebou i anděla, a naděloval…
I přislíbení polepšení se chtěl někdy slyšet… jakpak on to ví? J No kdo měl trošku
strach, asi věděl proč… J Ale nikoho si čerti nevzali, nebylo koho…J
Tradice Valašska… nemůžeme je zapomenout. Kde se narodím a žiju, tam jsem
doma… Není hezčí připomenutí všech tradic, než ve Valašské dědině. Jdeme
od chaloupky k chaloupce, všude je voňavé teplo a v každé roubence nám poví, jak to
bylo dříve… předškoláčci si snad něco z toho kouzla chaloupek vezmou, byli jsme tam.
A ve škole na stráni jsme zpívali Valašsků krajinu…J Pan učitel ze školy 100 let
zpátky nás upřímně pochválil, takovou „vánoční“ mu ještě nikdo prý nezazpíval…
A teď už jen besídka pro maminky. Bude čertovská a snad se podaří…
Čertisek na to máme dost J
Vám Všem přejeme krásné Vánoční svátky, ve zdraví a spolu… J
Dana Barošová

Aktuálně z činnosti Myslivecký spolku Rysová Vigantice
Myslivecký rok se uzavírá koncem března
roku následujícího. Přes to je konec kalendářního
roku vždy nerozlučně spjatý s hodnocením toho,
co se nám v uplynulém roce podařilo, co naopak
ne a zároveň se pokoušíme sestavovat
předsevzetí na rok nastávající. Jak se nám dařilo
v roce 2017 plnit úkoly formulované na výroční členské schůzi
budeme hodnotit 3. března 2018. Vzhledem k tomu, že do té doby
už zřejmě nepokročí rozpracované investiční akce, můžeme se
ohlédnout, co se zabezpečit podařilo.
Začali jsme s rekonstrukcí myslivecké chaty minulou
zimu výměnou oken. Vzhledem ke stavu stropních trámů jsme
museli strhnout strop, balkón a celé poschodí. Do nového stropu
se odborně pustili kamarádi ze staveb Roubenky. Ten je nyní jak
na zámku a bude se muset přizpůsobit vzhled i ostatních prostor.
Udělala se nová elektroinstalace, omítky, vymalování, rozvod
topení, zateplení podkroví a příprava na montáž sádrokartonu
v ložnicích a podkrovních skladech.
Zprovoznili jsme přízemí, aby bylo k dispozici
na konání mysliveckých, soukromých i akcí pro veřejnost.
Největší podíl na tomto měla nejen parta Děckých, ale i někteří
myslivci zde odpracovali stovky hodin. Zejména Jirka Jurajda,
Jaroslav Juříček, Vítězslav Baroš, Martin Jurajda, Petr Juříček,
Jirka Jurajda mladší, Pavel Baroš a další.
Souběžně s prácemi na myslivecké chatě probíhá
výstavba nové střelnice v areálu myslivecké chaty. Provedly se

terénní úpravy návozem hlíny a zplanýrováním ochranného valu.
Střeliště se vybudovalo z pražců rozebraných na staré střelnici.
Zbývá ještě dodělat před dopadovou stěnou jednu přepážku,
za kterou se nasýpá pískové lóže a taky přístřešek pro střelce.
Na jaře se pak udělají kosmetické úpravy terénu hráběmi a zaseje
tráva. Na řadu přijde administrativní stránka schvalování. Celá
výstavba probíhala pod dohledem balistika Ing. Kaliského
z Nového Jičína a pod vedením Vítězslava Baroše. Ruku k dílu
přiložili i další myslivci.
Připravujeme se na vybudování přípojky vody
napojením na právě rekonstruovanou vodovodní síť
veViganticích. Na Stavební odbor v Rožnově jsme předložili
stavební dokumentaci s vyjádřením dotčených vlastníků pozemků,
nechali jsme si zpracovat požadovanou dokumentaci chaty
a očekáváme stavební povolení. Kopat začneme na jaře. Voda se
ukázala právě letos jako velký problém. Nejen že stávající
nevyhovuje hygienickým normám, ale v létě jsme byli takzvaně
na suchu. Aby mohly proběhnout naplánované akce, musel se
u studny napojit 1000 litrový kontejner a voda tam dovážet.
Vedle těchto velkých akcí probíhají každou středu
pravidelné brigády na úpravu a údržbu areálu myslivecké chaty,
přípravu dřeva na topení, stavba nových krmelců, kazatelen,
posedů a samozřejmě na zabezpečení pořádaných akcí. Tady
padne určitě hodně pochvalných slov k těm aktivním, ale taky
bude určitě kritika konkrétních jedinců, kteří toho za celý rok
mnoho neudělali.

Pouťová zábava a pouť
Aktivita a zapojení se hodnotí bodovým systémem, který
je i vizitkou zapojení každého člena našeho mysliveckého spolku.
Nejaktivnější mají přes 300 bodů. Ti, kteří se nejvíce zapojili
do rekonstrukce myslivecké chaty a střelnice mají podstatně více
a často odpracované hodiny ani nepočítají a neuvádějí. Už méně
pozitivní je skutečnost, že jsou to vesměs členové výboru, dozorčí
rady a starší myslivci. Naopak je mezi členy řada těch, kteří si
zajistí minimální potřebný počet bodů, aby byli zařazeni
do seznamu na povolenku k odlovu srnce, a jinak se spolkové
činnosti neúčastní.
S podzimem a koncem roku nám myslivcům začíná
na straně jedné období sklizně našeho snažení a vrcholí doba lovu.

Splnili jsme plánovaný odlov trofejové srnčí zvěře, snažíme se
odlovit staré srny a slabá srnčata. Úspěšní jsme i díky Františkovi
Majerovi, ale i dalším jednotlivcům v odlovu mladé jelení zvěře.
Výrazný úspěch přes 20 kusů jsme zaznamenali v lovu černé
zvěře. Tak vysoký počet se v našich podmínkách nikdy nepodařilo
odlovit. Částečně je to dílem atmosféry vyvolané kolem afrického
moru prasat, kde jsme zařazeni do takzvané oranžové zóny
intenzivního lovu s cílem maximálního snížení početních stavů.
Tím by se měla zmenšit pravděpodobnost přenosu nákazy.
Absolutním přeborníkem v odlovu divočáků se stal Vítězslav
Baroš, který již teď sám odlovil jedenáct kusů.
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Ještě pár informací k africkému moru prasat. U Zlína,
kde se africký mor vyskytl, byla zřízena červená zóna, která je
ve speciálním režimu a celá byla obehnána elektrickými
a pachovými ohradníky. V této zóně je snaha odlovit všechnu
černou zvěř. Odlovené kusy se bez ohledu, jestli jsou nakažené,
nebo ne, musí za přísných podmínek likvidovat v kafilériích.
Dokonce se v této oblasti musejí porážet i domácí prasata. Odlov
provádějí vyškolení myslivci a dokonce i policejní odstřelovači se
speciální technikou. Za odlov v této zóně se vyplácí zástřelné
podle stáří kusu až do výše 3 000,-Kč.
Druhá zóna oranžová je tvořena dálnicí Bohumín –
Břeclav a z druhé strany slovenská hranice. Tady je snaha
minimalizovat stavy divokých prasat a tím pravděpodobnost
přenosu nákazy. Každý odlovený kus je vyšetřen nejen
na svalovce, ale i na africký mor a než jsou známy výsledky,
nesmí se zvěřina konzumovat. Za jedno čtvrtletí se tak podařilo
odlovit tolik divokých prasat, jak běžně za celý rok. Za odlovení
jednoho kusu náleží lovci zástřelné 1000,-Kč. Povolen je celoroční
lov bez omezení, to je včetně bachyní a kňourů, i za použití
nočního vidění světel a jinak zakázaných metod lovu. V celé
republice se pak provádí i vyšetření na Aujezdského chorobu.
Za odebrání příslušných vzorků na tuto chorobu se vyplácí
mysliveckému spolku 1000,-Kč.
Je potřeba ale informovat veřejnost, že ani africký mor,
ani Aujezdského choroba nejsou přenosné na člověka. Africký
mor je přenosný na divoká a domácí prasata a dokáže zcela
zdecimovat chovy. Aujezdského choroba je nakažlivá pro psy
konzumací syrové zvěřiny. Trichinela, svalovec, africký mor
i Aujezdského choroba se eliminuje tepelným zpracováním
na alespoň 80 st.C.
Africký mor se k nám dostal z pobaltských zemí přes
Polsko. Začátkem listopadu proběhla v Luhačovicích mezinárodní
konference organizovaná Českou mysliveckou jednotou
a Krajským úřadem ve Zlíně. Své zkušenosti zde prezentovali
odborníci z Litvy, Lotyšska, Estonska a Polska. Z jejich
vystoupení a zkušeností nejvíce zaznívaly obavy, že je jen otázka
času, kdy a kde se objeví nové ohnisko nákazy. Za nejrizikovější
faktor ale neuváděli populaci černé zvěře, ale nanejvýš alarmující
lidský faktor.
K tomu už za dobu, co se africký mor na Zlínsku
vyskytl, proběhla celá řada zaručených zpráv a informací.
Od konkurenčního boje chovatelů prasat, kteří mezi sebou bojují
a jsou schopni dovléci jakoukoli nákazu, aby zlikvidovali
konkurenci a sobě zvýšili odbyt i výkupní ceny, přes nákazu
šířenou ze zoologické zahrady od prasat bradavičných, které touto
nemocí prý trpí běžně. Tak se stalo, že uhynulé bradavičné prase
někdo odvezl do revíru jako újeď a teď to tu máme v plné parádě.
Poslední zaručená informace je, že nejmenovaný zlínský
miliardář, který vlastní nádherné golfové hřiště se natolik rozčílil
nad přerývaným greenem divokými prasaty, že se poradil
s odborníky, kteří mu doporučili zlikvidovat místní populaci
divočáků chorobou, která je v nedalekých zemích tak účinně
decimuje. No nevím, říká se, že na každém šprochu je pravdy
trochu. Určitě by se ale našly i další zaručené teorie.
Naši snahou je taky intenzivní lov dravé zvěře, zejména
lišek, jezevce, kun, ale i toulavých koček a pytlačících psů. Lišek
odlovíme každý rok přes 40. I nyní nastává doba kaňkování a lišky
se pohybují po revíru v podstatě celý den. Podařilo se vynorovat
taky nějaké jezevce. O tom, jak do všeho fušují rádoby ochránci
přírody, kteří chrání všechnu dravou pernatou, medvědy, vlky,
rysy, bobry, vydry a nevím co ještě, jsme už toho napsali mnoho
a stále to není nic platné. Zajíce, bažanty, zpěvné ptactvo a jiné
užitečné tvory o ty se nestaraji, ty jim zajišťují potravu. Ochránců
je čím dál více, zaštiťují se nejméně desítkou různých spolků,
mudrují do všeho, všechny nás to stojí spoustu peněz a nic s tím
nikdo neudělá. Jen miliardy za nové stavební řízení, protahování
staveb, přemnožení některých druhů dravé zvěře, naopak místy

vymizení dříve běžných živočichů. Ale taková je dnešní doba.
Stačí si poslechnout mladého Stropnického a hned máte odborníka
na všechno!
Zajíce počítáme s posedů a na každé louce se večer
nějaký objeví. Na lov to ale není, jen na ochranu. I letos počítáme
ztráty na zvěři nejen při senoseči, ale i ulovenými dravci
a sraženou na silnicích. V letošním roce se nám i díky iniciativě
hospodáře Josefa Fojtáška podařilo včasným ošetřením ploch
před sečením snížit počet vysečených srnčat asi na polovinu proti
loňskému roku. Je to sice úspěch, ale i 12 vysečených srnčat
přiznaných pracovníky družstva je velká ztráta a hlavně škoda.
Kolik vysekli soukromníci se nikdo nedoví, stejně jak se
nedovíme, kdy a kde bude někdo z nich kosit. Přitom je ze zákona
povinnost senoseče hlásit a louku sekat od středu do kraje. S tím
souvisí i následující:
ŠKODY ŠKODY ŠKODY A ZASE ŠKODY
Snažíme se je minimalizovat. Lovíme rekordní počty
vysoké a hlavně černé zvěře. Jsou za tím stovky hodin
na posedech a kazatelnách. V zimě, za deště, po nocích. Jak všude
v okolí se intenzivně loví, zvěř je neustále v pohybu a přichází zde
prasata a vysoká z jiných lokalit. Chodíme po nocích hlídat u polí,
některé lány kukuřice se ohradily elektrickým ohradníkem, dávaly
se pachové zradidla, děláme naháňky v polích s kukuřicí i v lese.
Uhlídat se to nedá a nařídit zvěři, aby se nakrmila jinde se taky
nějak nedaří. Lovit musíme podle zákona.
Vysoká je povolená až od osmého měsíce, stejně jak byl
lov bachyní a kňourů. Pak se stane, že některá místa v obilí,
kukuřici, nebo v lese jsou opravdu spasená. To bylo, a pokud
chceme mít v přírodě ještě něco živého, tak taky bude. Doposud
jsme se vždy, ať už v družstvu, nebo s ostatními majiteli rozumně
dohodli a škody v rámci dobrých vztahů hradit nemuseli. Snad to
tak i do budoucna zůstane. Jsme nakloněni přičinit se pomocnou
rukou, nebo i zvěřinou. Vždyť finanční prostředky, které
vyděláme na společenských akcích, nebo získáme z dotací,
případně od sponzorů věnujeme na zajištění těchto akcí, opravy
a údržby areálu myslivecké chaty, stavby mysliveckých zařízení
a hlavně nákupu krmiva na zimní období. Tím, že v zimě zvěř
krmíme, se taky snažíme eliminovat škody hlavně na lesních
porostech. Na druhou stranu i škody způsobené na zvěři
při senosečích jsou taky škody, které se dají vyčíslit a je nutné to
posuzovat z obou hledisek.
Do krmení jsme i letos investovali značné prostředky
a úsilí. Již v září a říjnu jsme krmelce a zásobníky zavezli
jadrnými krmivy, nakoupili jsme granule obohacené o nezbytné
minerální látky, kamennou sůl a řepu. Individuálně si každý
myslivec zajistí kvalitní seno, letninu, kaštany a žaludy a jiné
doplňky stravy.
Krmit začínáme už koncem září a naplno v říjnu,
listopadu a v prosinci. To proto, aby se zvěř dostala do dobré
kondice a uložila si dostatek zásob v podobě tuku na období ledna,
února a března. V těchto měsících už zvěř bere v přírodě jen
omezeně. Hlavně tam, kde se dostane k ostružiníku, případně
okusuje pupeny a vyhrabává porosty borůvčí. U krmelců berou jen
kvalitním seno, kaštany, nebo sůl. Zvěř v té době potřebuje
především klid a nějaké přilepšení krmení na udržení kondice.
Rozhodně ne plná korýtka ovsa, nebo kukuřice, což by jí více
uškodilo, než pomohlo.
Nezbývá nám, než si přát, aby bylo po zimě co nejmíň
uhynulých kusů. K tomu můžeme přispět nejen my myslivci, ale
i všichni návštěvníci našeho revíru svým citlivým chováním
a pohybem v přírodě. Vždyť nejvíce ubývá zvěři přirozený
a nerušený úkryt a klid.
Senát neschválil poslaneckou sněmovnou celkem
jednoznačně přijatý návrh zákona držitelů zbraní, kteří by je
v případě potřeby mohli použít k obraně státu. To nejen souviselo
s mezinárodním terorismem, ale měla to být i pojistka proti
omezování legálně držených zbraní evropskou komisí.
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Tím, že by se tento zákon stal i ústavním zákonem, nemuseli
bychom tupě přijímat všechny blbosti s Bruselu. Je vidět, jak si
politici váží voličů. Vždyť za podporu přijetí tohoto zákona
demonstrovaly tisíce lidí a spolků, statisíce podepsaly petice.
Parlament to v té atmosféře lehce schválil, ale jen co se okolo toho
přestal dělat povyk, hned to převálcovali demokraté typu
Diensbiera mladšího. Už to tak vypadá, že se pomalu politici
začínají občanů bát. Asi mají proč!
Je potřeba se mít neustále na pozoru. Jen se o něčem
přestane mluvit, tak to v tichosti naši politici, úředníci a ochránci
přírody dovedou k úplné dokonalosti. Na stole stále máme
přípravu zákona na likvidaci nepůvodních živočichů a rostlin
z dílny Ministerstva Životního prostředí. Těžbu lithia v Krušných
horách a další kauzy, na kterých by se dalo vydělat, nebo třeba ji
jen využít jako vědeckou práci
Znovu připomeneme, že nás 62 tisíc myslivců, 240 tisíc
rybářů, 54 tisíc včelařů, 150 tisíc zahrádkářů, 50 tisíc sokolníků,
25 tisíc lidí, kteří se postavili na ochranu jesenického kamzíka,
Agrární komora, Lesy ČR, Svaz školkařů a Sdružení vlastníků

obecních a soukromých lesů vyzývá vládu a Ministerstvo
Životního prostředí k celospolečenské diskuzi. Tak zásadní
rozhodnutí přece nemůže být výplodem nějaké party poněkud
jinak orientovaných úředníků a realizováno bez ohledu na názory
odborné i laické veřejnosti, bez znalosti dopadu na ekonomiku
a přírodu. Některé věci jsou pro řadu normálních lidí mimo rozsah
a dosah jejich chápání. Normální člověk by řekl, to nevymyslíš,
ale je to tak. Najdou se odborníci, dokonce studovaní s diplomy
a tituly,kteří prosazují tvrdě své názory i proti zažitým
zkušenostem i proti všem!
Proto se i my myslivci často obracíme na Vás naše
spoluobčany s prosbou o Vaše názory a podporu snažení zachovat
si přírodu tak, jak ji známe po celá desetiletí. Sami se snažíme
tlumit invazní druhy živočichů. Lidé se často zbavují pořízených
domácích miláčků, když je, nebo děti přestanou bavit. Nejde jen
o kočky a psy. V přírodě se objeví i velké šelmy pořízené
bohatými podnikateli. Nejen, že jsou to zvířata zvyklá na lidi, ale
když se o ně nikdo nestará, zdivočí a dělají škody.

Závěrem ještě něco z činnosti mysliveckého spolku.
Zazimovali jsme i brigádnickou práci. Na jaře budeme pokračovat
v budování vodovodní přípojky, podkroví, balkónu chaty
a malorážkové střelnice. Naplánovali jsme si i spoustu práce
na zvelebení myslivecké chaty. Připravujeme vybudování
kvalitního sociálního zázemí s toaletami a sprchovacím koutem.
S tím bychom chtěli zároveň vybudovat zázemí na zpracování
zvěřiny. Je nutné udělat nové okapy, nové schodiště do poschodí
a pořídit nový nábytek do ložnic. Plány jsou to celkem ambiciózní
a jejich naplnění závisí jak od aktivity nás myslivců, ale i jak se
nám podaří zajistit finanční prostředky. Snažíme se vybudovat
solidní zázemí nejen pro naši činnost, ale i důstojné prostředí
na pořádání akcí pro naše spoluobčany, ostatní společenské
organizace v obci, ale i k poskytnutí pěkného zázemí na případné
rodinné oslavy.
Blíží se konec roku vánoční a novoroční svátky. My
myslivci chceme poděkovat za velmi dobrou spolupráci a podporu
vedení obce, ZOD Vigantice, Honebnímu společenstvu,
sportovcům, hasičům, našim sponzorům a všem občanům
a rodinným příslušníkům. Velice si jí vážíme. Přejeme Vám
krásné prožití vánočních svátků, štěstí, zdraví a pohodu. A taky

aby ten nastávající rok byl pro nás všechny ještě úspěšnější, než
rok 2017.
Jsme rádi, že se nám podařilo pro naše spoluobčany
zorganizovat několik úspěšných a tradičních akcí. Byl to nejen
myslivecký ples, ale především předpouťová zábava a pak
samotná pouť. Byly to akce s rekordní návštěvností a příznivým
ohlasem. Taky střelby pro veřejnost, dětský den a další akce. Je to
pro nás motivace do další práce a věříme, že se nám podaří
pro Vás, naše spoluobčany z Vigantic, Hážovic, Tylovic, Hutiska,
Rožnova a okolí připravit tyto tradiční akce i v nastávajícím roce
2018. Proto Vás myslivci z Vigantic již teď všechny opět
srdečně zveme na myslivecký ples, který se bude konat v ZŠ
Vigantice dne 20.1.2018. Těšíme se na Vaši návštěvu
a na oplátku pro Vás připravíme skvělou kapelu, výbornou
mysliveckou kuchyni, bohatou tombolu a občerstvení. Sebou
je potřeba přibalit jen dobrou náladu.
Zachovejte nám i nadále svoji přízeň! Děkujeme!
České myslivosti a Lovu zdar!
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Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice místopředseda
František Vaněk

SDH Vigantice
Podzimní a zimní část sezóny MH SDH Vigantice
Jediným
závodem
hasičského
podzimu je již tradiční „Závod hasičské
všestrannosti“, který se letos uskutečnil
v nedaleké Veselé. Za velmi nepříznivého
počasí, kdy závodníky po celou dobu soutěže
provázel déšť a chladné počasí, se na start
postavilo 1 družstvo starších a 1 družstvo mladších žáků SDH
Vigantice. Sestavy obou týmů byly díky odchodům několika dětí
do vyšších věkových kategorií obměněny. Pro některé byl tento
závod premiérou, jiní se museli vypořádat s náročnějšími
disciplínami ve starší kategorii.
V obrovské konkurenci 35 družstev obsadili naši starší
žáci skvělé 8. místo, když chybovali pouze ve střelbě
a zdravovědě, ale předvedli skvělý běžecký výkon. Mladší
družstvo se také velmi snažilo a umístilo se v konečném bodování
na 22. místě z celkového počtu 30 družstev. Vzhledem k nízkému

věkovému průměru a nezkušenosti našich závodníků považujeme
toto umístění za velký úspěch.
Sezónu 2016/2017 jsme s dětmi zakončili společnou
závěrečnou, na které jsme oslavili úspěchy, přivítali nové členy
a rozloučili se s těmi, kteří již za MH běhat nemůžou a kteří
naopak rozšíří řady žen, můžu i dorostu.
Zimní přípravu zahájíme v lednu 2018 v místní
tělocvičně, kde se zaměříme zejména na fyzickou přípravu,
koordinaci a doplňkové sporty.
Ráda bych Vám všem za sebe i všechny členy mladých
hasičů SDH Vigantice popřála krásné Vánoce, plné pohody,
rodinného štěstí a splněných přání. A do nového roku vykročte
PRAVOU!
Zuzana Bělíková
vedoucí mládeže SDH Vigantice

družstvo starších žáků

družstvo mladších žáků

závěrečná MH hasičů
v místní klubovně

TFA team SDH Vigantice
Od posledního vydání zpravodaje Vigantic se toho
v oblasti TFA moc neudálo. Jak jsem psala posledně, že nás čeká
ještě pár soutěží, tak se tak i stalo. Dušan Pokorný se zúčastnil
soutěže zařazené do Vsacké ligy TFA v Jasence, kde obsadil
5. místo (2. místo v kategorii 30+) a tím si zajistil 6. příčku
v celkovém hodnocení Vsacké ligy. Je nutné si uvědomit, že
Dušan zde závodí s muži a chlapci, kteří jsou mnohdy o 20 let
mladší než on, proto mu, myslím, patří velký obdiv. Dále se pak
Dušan zúčastnil ještě TFA Napajedla, kde obsadil 5. příčku a TFA
Medlov, kde ve své kategorii zvítězil. Dalším závodem byl
Studentský železný hasič 2017, který se uskutečnil na konci

listopadu na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Tohoto závodu se
zúčastnila Hana Petřeková a obsadila zde 4. místo.
Těmito posledními závody jsme ukončili naši letošní
závodní sezonu, který byla velmi úspěšná. Po Vánocích nás čeká
ještě Štěpánský železný hasič, který proběhne 26.12. v Jarcové.
Tato soutěž bude pojata jako rozhýbání těla po vánočním
přejídání, tak uvidíme, jak nám to půjde.
Na závěr bych všem čtenářům chtěla popřát krásné
prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a úspěchu
do následujícího roku.
Hana Petřeková
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Úspěchy Veroniky Sklářové v hlavní hasičské sezóně
Pravidelní čtenáři Zpravodaje vědí, že nám ve Viganticích roste
talentovaná mladá sportovkyně, která se v loňském roce dostala
i do výběru reprezentace ČR dorostu v požárním sportu. Řeč je
o patnáctileté Veronice Sklářové, která i letos podala několik skvělých
výkonů a my na ni můžeme být náležitě hrdi.
Veronika se v této sezóně účastnila Českého poháru Rebel 2017
v závodech jednotlivců na 100m s překážkami. Nejvíce se jí dařilo
v Třebíči a Jablonci, kde se umístila na 7. a 10. místě. Celkově se v tomto
seriálu umístila na skvělém 8. místě.
Závodila také v Českém halovém poháru 2017, ve kterém
vybojovala 9. místo v Ostravě a nejlepší výkon podala v Jablonci, kde
nenašla přemožitelku a odvezla si zlatou medaili. V konečném hodnocení
poháru skončila na úžasném 5. místě.
Po báječných výkonech na okresním a krajském kole v kategorii
středních dorostenek se Veronika probojovala na MČR jednotlivců, které
se letos konalo ve Zlíně. Závodí se v disciplínách 100m překážek
a dvojboji. Výsledky z obou závodů se sčítají. Verča se umístila
na parádním 6. místě v běhu na 100m s překážkami, neuvěřitelném
2. místě v dvojboji, což ji celkově vyneslo na úžasné 4. místo na MČR
dorostu!!!
Třešničkou na dortu byla účast na Mezinárodním halovém
závodu dorostu v Borisově v Bělorusku, kde Veronika odcestovala
s reprezentací ČR a mohla tak zažít atmosféru odlišné soutěže. Velkého
závodu se nezalekla a skončila v polovině výsledkové listiny.
Věříme, že byl tento závod první vlaštovkou a že jich Veronika
v příštím roce zažije mnohem více. Budeme jí moc držet pěsti!!!

Václav CUP 2017
Čtvrtek 28. září 2017 patří již devátým rokem v obci Vigantice oblíbenému tenisovém retro turnaji VÁCLAV CUP. Počasí
bylo jako v létě, příjemné teploty přilákaly také plno diváků, kteří si v příjemné atmosféře odnášeli hodnotné ceny z tomboly, která je
součástí
turnaje.
Po ranním
rozlosování dvojic začaly zápasy
a trvaly do pozdních odpoledních
hodin. O jídlo se postaral pan
Koťátko, který připravil pro hráčky
výbornou pražskou kyselici. Stoly
na terase
byly
plné
dobrot
a pochoutek, které si připravily
hráčky navzájem pro získání energie.
1. místo obsadila Jana Klustová
a Hana Foltasová, 2. místo patří
zaslouženě Janě Porubské a Zuzce
Bělíkové a 3. místo obsadila Radka
Jurajdová a Dana Sklářová. Zvláštní
cenu si odnesla Ivana Roháčková
a Katka Kedroňová. Děkujeme všem,
kdo se podíleli na přípravě letošního
turnaje a příští rok nás čeká jubilejní
10. ročník, na který se připravujeme
už teď.

FK Modrá Hvězda Vigantice
Vážení sportovní přátelé, nadešel konec
podzimní části fotbalové soutěže, což je
důvodem k polovičnímu hodnocení chodu
našeho fotbalového oddílu ve Viganticích.
Začněme
těmi
nejmenšími
a
to
předpřípravkovým potěrem, který se scházel
a bude scházet v naší tělocvičně a to každé
pondělí od 17:00. Jsou to kluci, kteří mají 2-3
roky, vedou je trenéři – Kožušník, Mroček, Januš a Kosťa.
Všichni jsou do trénování zapáleni včetně rodičů, kteří nemalou
měrou zabezpečují i materiální vybavení, které je nutné ke kvalitní

tréninkové přípravě.
Další věková kategorie je mladší a starší přípravka, kterou vedou
trenéři Pikal a Frydrych. Mladší kluci mají tréninky v pondělí
a středu, starší v úterý a pátek. V zimních měsících jsou tréninky
jen v tělocvičně. Celkový počet kluků čítá 25 hráčů. Kluky čeká
řada halových turnajů a to v Ostravě, Vsetíně, Rožnově pod
Radhoštěm a Zašové. Partnerskými oddíly jsou stejně staří kluci
z Baníku Ostrava, Petřkovic a Zašové. První turnaj čeká koncem
ledna na Dolní Bečvě. K nemalým snahám patří i sehnání dalších
trenérů ať už z řad rodičů, nebo i oslovení trenérů, kteří
u mládežníků dříve působili, jako například Bob Šulák.
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Mladší žáky má
pod palcem David Bolcek
a
Tomáš
Bělík.
Nastávající zimní příprava
proběhne se stejně starými
kluky z Hutiska, kteří
tvoří
s našimi
kluky
společný,
sloučený
mančaft.
K oporám
mužstva patří v brance
David Fujerík s Adamem
Karafiátem
v poli.
Po podzimu jsou naši
kluci na páté pozici
v tabulce.

Před pohárovým zápasem Val. Meziříčí – Baník

Zazimování hřiště
Dorostenci celý podzim hráli na Dolní Bečvě, sloučili se
tam s místními kluky a odehráli svá mistrovská utkání O. P.
na jejich hřišti. Pro domácí utkání na jaře bude připraveno naše
hřišti a dorosti zde budou domácí zápasy hrát vždy v neděli
v 10:00. Všichni naši kluci z Vigantic – Hrstka, Bill, Babinec,
Porubský a Pavlica tvořili osu týmu a velice dobře reprezentovali
náš oddíl. Po podzimu se umístili na druhém místě v tabulce hned
za suveréním týmem z Vidče + Valašská Bystřice.
Muži pokračují pod vedením trenéra Zdeňka Hoffmana.
Tým se po rozpačitém úvodu sezóny, kdy jsme po laxních
a nezodpovědných chybách zbytečně prohrávali zápasy
a odevzdávali body soupeřům, sehrál. Velmi tvrdý direkt jsme
doma dostali od nováčka z Nevšové – 1:6. Zato jsme ale taky
dokázali facky rozdávat, vynikajícím týmovým výkonem jsme
v ostře sledovaném derby sestřelili Zubří – 5:1. Postupné
sehrávání se neprojevilo jen do hry, ale i do výsledků. Posledních
6 utkání mužstvo vždy bodovalo. Mrzí ale hodně výsledky dvou
zápasů – v Kateřinicích, kde domácí vyrovnali až v nastavení
a ve Vidči, kde i přes vynikající druhý poločas tým nakonec

Turnaj v Zašové
odvážel jen bod. Penalty byly kruté, tým se zúčastnil rozstřelu 4x
a z toho se mu jen jednou jedinkrát podařilo urvat bod navíc.
Nakonec muži skončili na 5. místě v tabulce se ziskem 23 bodů.
Sejdou se 13. 12. na umělce v Rožnově, kde proberou začátek
zimní přípravy.
Současně probíhají i těžká jednání o započatí stavby
víceúčelového hřiště na stávající škvárové ploše, kde by své
aktivity mohli realizovat nejen naši kluci z fotbalového oddílu, ale
i místní hasiči, atleti a široká sportovní veřejnost. Když by šlo vše
podle plánu, mohlo by se začít stavět v příštím roku na jaře.
To je v kostce dění v našem fotbalovém oddílu.
V neposlední řadě Vás chci pozvat na sportovní ples, který se
bude konat v místní tělocvičně 2. 2. 2018 a popřát Všem lidem
z naší vesnice a široké sportovní veřejnosti zvláště fotbalové
klidné prožití Vánočních
svátků a zdraví a štěstí
v Novém roce.
Petr Bělunek
Sekretář oddílu
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