Občasník Obce Vigantice, okres Vsetín
Březen 2018
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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Dlouhá a mrazivá zima končí. Všichni se
začínáme těšit na naše zahrádky, jarní procházky
a grilování. My na obci ale také na velké budování,
na které jsme se tři roky připravovali, vyřizovali různá
povolení a sháněli dotační peníze. Nenásilnou formou
bych Vás tedy chtěl krátce seznámit s tím, co na letošní
rok plánujeme.

1. Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
V současné době probíhá rekonstrukce garáží
našich hasičů v budově OÚ. Pan Slováček
zrekonstruoval elektroinstalaci a pan Jurajda začal
s obklady stěn. Pro výjezdovou jednotku byly
zakoupeny potřebné skříně. Práce by měly být hotovy
do konce měsíce března 2018.

2. Postupná oprava a rekonstrukce mostů přes potok Hážovku
V letošním roce by mělo dojít k rekonstrukci mostu ev. č. M4, u Hlasů. Projektová dokumentace je již připravena. Začal
jsem vyřizovat stavební povolení, tak doufám, že vše stihneme vyřídit, v co nejkratší době. Na opravu byla k Ministerstvu pro místní
rozvoj podána žádost o poskytnutí dotace, která by měla být 75 % s celkových nákladů, které jsou před výběrový řízením bezmála
2.000.000,- Kč.

3. Rozšíření místní kanalizace do všech obydlených míst v obci
V dubnu 2018 bychom chtěli podat žádost o poskytnutí dotace k Ministerstvu zemědělství na naši další plánovanou akci
rozšíření místní kanalizace do místa „Kalvaria“.

4. Rekonstrukce fotbalového areálu (výstavba víceúčelového hřiště)
V pondělí dne 5. 3. 2018 budu v Praze předávat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MŠMT
všechny podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 9.000.000,- Kč. Ve středu 28. 2. 2018 bylo na akci vydáno
stavební povolení. Ihned po vydání rozhodnutí MŠMT bychom mohli začít s výstavbou a tak při troše štěstí by naší mladí fotbalisti
mohli na „umělce“ trénovat již o letošních letních prázdninách.

5. Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Vigantice
V současné době připravujeme výběrové řízení na stavbu Víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ Vigantice, na kterou jsme od Ministerstva
pro místní rozvoj získali dotaci ve výši 3.389.751,- Kč. Tato dotace by měla tvořit 70 % všech uznatelných nákladů. Rekonstrukce
zahrady bude hotová do 31. 8. 2018.
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6. Vigantice – bezbariérové úpravy chodníků a zastávek podél silnice III/4867 – průjezdní úsek
Dne 11. 1. 2018 byla podána žádost o poskytnutí dotace na SFDI, tedy Státní fond dopravní infrastruktury na shora uvedenou
akci. Při této výstavbě by mělo dojít k rekonstrukci chodníků v obci, dále rekonstrukci zastávek + vybudování nové zastávky
na „Horním konci“, Taktéž by měl být vybudován chodník před budovou bývalé Mateřské školy. Při přípravě této akce jsme vedli
dlouhá jednání s ŘSD Zlínského kraje na téma „Oprava průjezdního úseku Vigantice“. Zlínský kraj vyčlenil na opravu silnice III/4867,
která vede přes Vigantice, finanční částku ve výši 18.000.000,- Kč. Rekonstrukce chodníků a zastávek by měla stát cca 14.500.000,Kč. Dotace ze SFDI by měla na naši akci, v případě získání, činit 11.000.000,- Kč.

7. Rekonstrukce kostela
Letos by náš Kostel Proměnění Páně měl dostat nový zvon, který je již ve výrobě. Druhá vstupní dveře, lítačky, budou
opatřeny mříží, aby mohl být kostel otevřen pro návštěvníky Vigantic, kteří se mimo mši do kostela nedostali.

8. Sběrný dvůr Vigantice
Koncem března by měly pokračovat práce na výstavbě Sběrného dvora v areálu bývalého JZD, který by měl být otevřen
30. května 2018. V této lokalitě bude provedena výstavba nového parkoviště pro 20 aut za cca 750.000,- Kč bez DPH. Na tuto výstavbu
bohužel nebyl vypsán žádný dotační titul.

9. Slibované kompostéry
Příjem žádostí o vydání kompostérů přijímáme na OÚ, přednost mají občané, kteří nedostali kompostér v první vlně vydávání
kompostérů. Kompostéry by měly být k mání do konce března 2018.

10. Odpady
Prosím třiďte odpady, abychom všichni ušetřili a chránili životní prostředí. Využívejte provizorního sběrného místa
za budovou OÚ a využívejte svým kompo na ukládání bioodpadu.

Pro informaci
V roce 2014 jsme vytřídili 18,95 t tříděného odpadu, v roce 2015 to bylo 24,41 t tříděného odpadu a v loňském roce dokonce
49,21 t. Za třídění odpadu Vám patří velké díky. Zároveň však nesmíme usnout na vavřínech a v tomto trendu musíme pokračovat.
Chtěl bych Vám poděkovat za pozornost a přeji krásné jaro. V případě jakéhokoliv dotazu a v případě jakéhokoliv nápadu mně
neváhejte kontaktovat.
Děkuji. Zdenek Porubský

Ze života obce
Místní poplatky
Upozorňujeme občany obce Vigantice, že
místní poplatky pro tento rok je možné platit
od 1. března do 30. dubna 2018. Poplatek lze
uhradit:
1. v hotovosti do pokladny správce poplatku (OÚ)
2. poštovní poukázkou
3. bankovním převodem na účet správce poplatku; číslo účtu:
4526851/0100
Obec Vigantice vybírá v roce 2018 tyto poplatky:
za odstranění komunálního odpadu 300 Kč za osobu /rok
ze psů 100 Kč za psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa
za kabelovou televizi:
60 Kč/měsíc - minimální nabídka
200 Kč/měsíc - základní nabídka
310 Kč/měsíc - filmová a tématická nabídka,
a další poplatky podle OZV Č.3/2008 o místních poplatcích.

Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu je
nutné si vyzvednout samolepku na popelnice na Obecním
úřadě. Alespoň jedna popelnice musí být označena
samolepkou s aktuálním datem 2018! Stále jsou některé
popelnice neoznačené, na což poukazují zaměstnanci svozové
firmy.
Děti narozené v roce 2018 jsou osvobozeny od místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce
2018.
Majitelé psů, kteří nemají známku pro svého pejska
dostanou po zaplacení poplatku za svého mazlíčka
známku, která bude registrována na obecním úřadě. Pokud
se Vám pejsek ztratí, nebo zatoulá podle známky je možné
vypátrat majitele psa. Pokud známku ztratíte, nahlaste tuto
skutečnost na obecním úřadě a vyzvedněte si známku
novou.

Jubilanti v obci leden – květen 2018
V této tabulce je přehled jubilantů. Místostarostka obce
Hana Foltasová Vás osloví a domluví se na návštěvě, nebo předání
blahopřání a poukazu bez případné návštěvy. Všem jubilantům
upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme spoustu
zdraví, lásky a osobní pohody.
Příjmení, jméno
věk
Kropáč Bedřich
leden 75. let
Mročková Milada
únor 70. let
Slovák Jan
únor 90. let
Fanta Zdeněk
březen 80. let
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Holubová Jana
Šoukal Josef
Střítežský Ludvík
Šulák Jan
Vašková Marie
Valová Dobruška
Slováčková Zdeňka
Mišová Ludmila
Dlabaja Josef

březen 70. let
březen 80. let
březen 75. let
březen 70. let
duben 75. let
květen 85. let
květen 75. let
květen 90. let
květen 80. let

Narozené děti v období od 1. 10. 2017 do 2. 3. 2018

Úmrtí v obci v období od 1. 10. 2017 do 2. 3. 2018

Kramolišová Miriam

Valenta Adam
Březovják Vojtěch
Baroš Vojtěch Metoděj
Bechný Jakub
Blahopřejeme rodičům a zejména novým občánkům
Vigantic přejeme zdraví, lásku a štěstí v dalším životě.
Termín Vítání občánků bude upřesněn, rodiče budou
osloveni a pozváni písemně.

Bělík Stanislav
Doležel Antonín
Halamíčková Marie
Dorotíková Marie
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad
úmrtím blízkých.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného objemu

Biologicky rozložitelný odpad

V letošním
roce
nebude
prováděn
svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, protože se plánuje
dostavba sběrného dvora v areálu ZOD Rožnovsko. Občané
mohou využívat dočasně k odkládání tohoto odpadu prostory
oploceného dvora u Obecního úřadu Vigantice. Po otevření
sběrného dvora bude tento odpad odkládán v novém sběrném
dvoře – na který se již všichni těšíme .

Občané Vigantic mohou využívat k odložení biologicky
rozložitelného odpadu vlečku traktoru, která bude umístěna
v prostoru oploceného dvora u Obecního úřadu Vigantice. Platí
pro období od 2. dubna do 31. října 2018. Dvůr je otevřen

vždy v pondělí od 13:00 do 17:00 hodin.

Špalíkování větví
Obec Vigantice nabízí službu špalíkování ořezaných větví.
Blíží se jarní 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 dubnu je možné si objednat tuto službu
v pátek 6. 4., 13. 4. a 20. 4., nebo v sobotu 7. 4., 14. 4. a 21. 4. 2018
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.
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Znění celé vyhlášky na www.vigantice.cz.

Pozvánka
27. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice se koná ve čtvrtek 22. 3. 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 24. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 4. 1. 2018
bere na vědomí kontrolu usnesení 23. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
24/202 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
a
smlouvu
o
právu
provést
stavbu
č. IE - 128005214/VB/9, sepsanou mezi smluvními stranami,
budoucím oprávněným, ČEZ Distribuce, a. s, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, a budoucím povinným, Obec
Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, a pověřuje starostu
obce Zdenka Porubského k podpisu uvedené smlouvy,
24/203 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Mysliveckému spolku Rysová Vigantice, z. s. ve výši 120.000,Kč, na stavební úpravy Myslivecké chaty a zakoupení krmiva
pro zvěř, která je podmíněna uzavřením smlouvy o předkupním
právu na objekt, kterého se přidělení dotace týká, řádným
vyúčtováním dotace za rok 2017, a pověřuje starostu podpisem
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Vigantice,

24/204 schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Vigantice –
bezbariérové úpravy chodníků a zastávek podél silnice III/4867“,
přičemž uvažované vlastní zdroje jsou ve výši 5.000.000,- Kč
a příspěvek z rozpočtu SFDI je ve výši 9.490.920,- Kč,
24/205 schvaluje zařazení akce „Vigantice – bezbariérové úpravy
chodníků a zastávek podél silnice III/4867“, jako výdaje rozpočtu
obce Vigantice na rok 2018, přičemž uvažované vlastní zdroje
jsou ve výši 5.000.000,- Kč, za podmínky spolufinancování akce
z rozpočtu SFDI,
24/206 schvaluje zařazení akce „Vigantice – bezbariérové úpravy
chodníků a zastávek podél silnice III/4867“ do rozpočtu obce
Vigantice na rok 2018, přičemž uvažovaný příspěvek z rozpočtu
SFDI je ve výši 9.490.920,- Kč a to v totožné výši na jeho
příjmové i výdajové straně,
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 19. 1. 2018
25/207 schvaluje investiční záměr „Obnova mostu M04
ve Viganticích po přívalových deštích“ bere na vědomí podání
žádosti o získání dotace k Ministerstvu pro místní rozvoj, v rámci
podprogramu 117D918 - Obnova obecního a krajského majetku
po živelních pohromách v roce 2017,
25/208 schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce střechy na ZŠ
a MŠ Vigantice po prosincové vichřici“ bere na vědomí podání
žádosti o získání dotace k Ministerstvu pro místní rozvoj, v rámci
podprogramu 117D918 - Obnova obecního a krajského majetku

po živelních pohromách v roce 2017,
25/209 schvaluje Nájemní smlouvu č. 1N18/62 sepsanou mezi
smluvními stranami, budoucím pronajímatelem, Česká republika –
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 Praha 3 –
Žižkov, a budoucím nájemcem, Obec Vigantice, Vigantice 203,
756 61 Vigantice, a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
k podpisu uvedené smlouvy, viz. Příloha,
Hana Foltasová
místostarostka

Zdenek Porubský
starosta

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 1. 3. 2018
bere na vědomí kontrolu usnesení 24. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
bere na vědomí kontrolu usnesení 25. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
26/210 schvaluje projednání bodu 4, 5, 6, 7 na dalším zasedání
ZO obce Vigantice,
26/211 schvaluje na základě § 6, odst. 5, písm. b, a § 47, odst. 5,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu
o uplatňování územního plánu Vigantice za období 1/2014 –
10/2017,
26/212 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 1 obce Vigantice pro rok 2018, (příjmy:
+ 187.200,- Kč,
výdaje:
+ 494.300,- Kč,
financování:
+ 307.100 ,- Kč),

26/213 schvaluje prodej malotraktoru zn Antonio Cararo Tigre
3100 za fin. částku 17.100,- Kč zájemci s nejvyšší podanou
nabídkou, panu Radku Fojtáškovi, Vigantice, a pověřuje starostu
obce Zdenka Porubského podpisem kupní smlouvy s kupujícím,
26/214 schvaluje prodej dvoukolového vozíku za fin. částku
5.001,- Kč zájemci s nejvyšší podanou nabídkou, panu Robertu
Fárkovi, Prostřední Bečva, a pověřuje starostu obce Zdenka
Porubského podpisem kupní smlouvy s kupujícím,
26/215 schvaluje bezplatné darování pozemku parc. č. 576/7
v k. ú. obce Vigantice o výměře 271 m2 panem Pavlem Koláčkem
obci Vigantice a dále pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
sepsáním a podpisem Darovací smlouvy mezi panem Pavlem
Koláčkem a obcí Vigantice,
Hana Foltasová
místostarostka

Zdenek Porubský
starosta

Očkování psů a koček
V sobotu 21. dubna 2018 od 11:00 hodin
před budovou OÚ Vigantice, proběhne očkování psů a koček.
Cena očkování je 150,- Kč,
očkovací průkaz si vezměte sebou, pokud nemáte očkovací průkaz,
bude Vám vystaven za poplatek 5,- Kč.
-5-

Místní knihovna
Na jaře loňského roku jsme otevřeli naši knihovnu a je
skvělé se v ní setkávat, nejen při výpůjčce knih, ale také
při příležitostných besedách, které byly z důvodu většího počtu
zúčastněných přesunuty do Zasedací místnosti OÚ Vigantice.
6. února 2018 jsme se setkali s panem Radimem
J. Vašutem na přednášce o původu starých valašských rodů
na základě poznatků geneticko – genealogického výzkumu
pod názvem: ODKUD POCHÁZEJÍ VALAŠSKÉ RODY?
Začali jsme od Adama a Evy a přecházeli vývojem evropské
společnosti od Lovců mamutů a sběračů, přes vývojové období
různých vynálezů až k Rožnovskému osídlování. Nahlédli jsme
do GRUNTOVNÍ KNIHY OBCE VIGANTICE a podle
,,Lánových rejstříků“ z roku 1670 bylo v naší obci 40 usedlostí –
rodin. Podle ,,Urbáře panství R – M“ z roku 1676 bylo v obci již
49 usedlostí – rodin. Soupis nekatolíků z roku 1694 se stavem
k roku 1670 byl 77 osob. Dozvěděli jsme se, že valašské rody
ve Viganticích mají různé původy podle osídlování. Například:
Západoslovenské, Keltsko – germánské, Vikingské a také
Semitský původ (arabský). Po přednášce proběhla také beseda
účastníků s panem Vašutem, protože někteří občané spolupracují
s přednášejícím a snaží se zjistit více informací o svém původu –
rodu. Tuto přednášku navštívilo 47 občanů.

stabilitu chodidla. Tuto přednášku aktivně vyslechlo 32 osob.
Středa 28. února byla ve znamení cestování
po Grónsku. Cestopisná přednáška Lukáše Tvarůžka
GRÓNSKEM KOUSEK PĚŠKY, kdy jsme nahlédli na tuto
zemi očima 7 cestovatelů, kteří zde prošli dva treky letní arktickou
přírodou v okolí města Ilulissat a na ostrově Disko. Dostali jsme
se včase až do 16. století, seznámili se s historií. Od roku 1814
patří Grónsko Dánsku a hlavním městem je Nuuk se 17 000
obyvatel. Ledovec, který se zde nachází je památkou UNESCO.
Grónsko je největší ostrov na světě, ale jen 15 % jeho území (asi
o velikosti Britských ostrovů) není trvale zaledněno. Zbytek
pokrývá led dosahující místy mocnosti až 3 000 m. Tento ledovec
(pokrývající přibližně 1,8 milionu km2) je po Antarktickém
ledovci druhý největší na světě. Po jeho roztátí by hladina
světového oceánu stoupla o 7 m. Fjord – Kangia je dlouhý 70 km
a ledovce z tohoto fjordu způsobily zkázu Titaniku. Hloubka
fjordu je až 1 000 km. Výprava 7 lidí zde v červenci 2017
podnikla jeden trek v okolí města Ilulissat. Mezi ostrovem Disko,
kde podnikli druhý trek, a pevninou, je průliv odkud putují
ledovce na širé moře. Teplota vlétě jse pohybuje od 28 0 C až
k 320C. Vrbovka širokolistá je národní květinou a její květy září
proti ledovcovým polím a skaliskům, další vegetací jsou mechy
a lišejníky. Na souši žijí pižmoni, sobi, polární lišky, ale ty
poutníci neviděli. Veškeré potraviny, kromě ryb, se dováží letecky
z Dánska. Přednáška byla plna otázek a odpovědí při promítání
fotografií. Příjemná atmosféra na setkání, kde nechybělo ani
občerstvení od paní Marušky Koláčkové za které ji děkujeme.
Sešlo se nás 27.

Ve čtvrtek 22. února jsme se sešli v Zasedací místnosti
na přednášce
Petra
Vlčka
–
CHOĎTE
BOSÍ….
A UZDRAVTE SE. Pan Vlček je odborník na reflexní terapii
a vyprávěl o tom, jak vrátit našemu tělu přirozený kontakt
s Matkou Zemí, o tom, jak vykročit ke svému zdraví, o návratu
k tomu, co je přirozené a nic nás to nestojí. Na této interaktivní
přednášce jsme se dozvěděli co už od nepaměti dávno víme, ale
jen jsme to zapomněli. Bosá chůze má všestranné účinky
na zdraví. Mimo jiné jsme byli seznámeni s chodidlem v číslech:
chodidlo má 206 kostí, 56 kloubů, 107 chrupavek, 250 000
potních žláz a 300 fascií na každém chodidle, které vytváří
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V březnu 2018 se připravuje cestopisná beseda
NA CESTĚ
ZA MEDVĚDEM,
kterou má na starosti Matěj Šturala
a spol.- o termínu Vás budeme včas
informovat
na Infokanále
obce
i ve vývěskách.
26. března 2018 je plánována
beseda o knize PORTÁŠI, kdo má
zájem o tuto besedu v knihovně
ve Viganticích přijďte v 17:00 hodin.
Jsme rádi, že máte o přednášky
zájem a po letní odmlce plánujeme
společně s pomocí Městské knihovny
v Rožnově p. Radh. další besedy
na zimní období o všem budete
informováni
prostřednictvím
Infokanálu, webu a vývěskách v obci
Vigantice.

Ukliďme Česko – celorepubliková soutěž

Inzerce

V tomto roce se Vigantice opět zapojí do této
celorepublikové akce, která je v naší obci naplánována na sobotu
7. dubna, sejdeme se u obecního úřadu v 9:00 hodin, všem
budou rozdány ochranné pomůcky. Rozdělíme se do skupin
a společně obejdeme vybrané úseky ve Viganticích, které
uklidíme. Svoz odpadu zajistí obec Vigantice a na závěr akce
posedíme, je připraveno občerstvení – opečeme si špekáčky
a celou akci zhodnotíme. Všichni účastníci obdrží diplomy a malý
dárek. Kdo by se chtěl zapojit do této akce volejte Haně Foltasové
na tel. č. 734 278 891, z důvodu organizace a odměny.

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje 1. června 2018,
příspěvky posílejte na e-mail:
mistostarosta@vigantice.cz
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Pastelka ve Viganticích
Pravidelná setkání rodičů
a dětí, dílničky, pobyty v přírodě
pod vedením Mirky Mižíkové a Evy
Stloukalové. Každý měsíc pravidelně
nabízí program pro nejmenší děti
a jejich rodiče a pro ty, kdo chtějí
strávit příjemné chvíle. Od září 2017
jsme postupně otevřely všechny naše
kroužky a aktivity v nově otevřeném
rodinném
centru
Pastelka
ve Viganticích. Najdete nás v bývalé
ordinaci
zdravotního
střediska
ve Viganticích (Vigantice 196), vedle
obecního úřadu
pod firmou JD
Rozhlasy. Vchod do mateřského centra
je ze zadní strany budovy, společný se
zubní ordinací. V mateřském centru
můžete přijít s dětmi na spoustu aktivit
a kroužků, ať už to budou herničky,
kde se děti společně vyřádí s velkým
množstvím hraček a rodiče budou mít
čas si sednou a popovídat, nebo i různé
výtvarné, přírodovědné a vzdělávací
aktivity. Pro všechny naše návštěvníky
bude k dispozici i možnost malého
občerstvení a samozřejmě také sociální
zázemí. Ze začátku budeme postupně
ještě doplňovat nabídku i služby, proto
pokud
budete
mít
jakoukoli
připomínku nebo námět, dejte nám
určitě vědět. Centrum tady bude
především pro vás a vaše děti, takže se
pokusíme vyhovět a udělat Pastelku
přesně podle vašich představ. Plán
aktivit
Pastelky
najdete
na www.vigantice.cz a také ve vývěsní
skříňce naproti Pekárny Frydrych.

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Zprávy z naší školky
Končí měsíc únor, co se událo
ve školce od začátku roku?
Jako každý rok, i letos mohly starší
děti
začít
s lyžováním,
s lyžařskou
školičkou
v Bílé.
V polovině
ledna
13 našich dětí zkoušelo a získávalo
zkušenosti a dovednosti pod vedením
instruktorů každé odpoledne po dobu
jednoho týdne. Poslední den děti předvedly své lyžařské umění
na závodech, všechny si oprávněně zasloužily diplom i medaili…
Však rodiče statečně povzbuzovali, to se to potom jelo…
Poděkování patří také OÚ Vigantice, který přispěl každému dítěti
částkou 1 000,- Kč za absolvování kurzu.
Předškoláci si rádi užívají svého „postavení“, do kterého
dorostli… Každý měsíc jedou na opravdové divadlo do Rožnova
pod Radhoštěm, hrané pohádky v budově kina bývají vždy hezké
a ten den je takový svátečnější. A aby to těm menším nebylo líto,
v lednu i v únoru přijelo divadlo za námi do školky.
V polovině února jsme si nachystali Karneval, školka se
proměnila v místo plné pohádkových bytostí, které si užívaly
karnevalového reje, soutěžení a hostiny… 
Den předem byla školka připravená na Den otevřených
dveří, který vzešel z projektu MAP+ z MÚ Rožnov pod
Radhoštěm, odpoledne mohly školku navštívit učitelky z okolních

MŠ, snad se jim u nás líbilo.
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Za mateřskou školu Dana Barošová

Lyžaři z mateřské školky

Lyžaři ze základní školy

Ze života základní školy
Vánoce utekly jako voda a s návratem do lavic čekalo
na školáky plno nových zážitků. Vše začalo pravidelným kolem
ve sběru, ve kterém stále pokračuje soutěž mezi Základní
a Mateřskou školou o společný výlet pro výherce. Školáci
neponechávají nic náhodě a průběžně v soutěži vedou. Snad
udržíme vedení až do konce.  Leden se nesl v duchu zimních
sportů. Od 15. do 19. 1. se děti MŠ a ZŠ zúčastnily lyžařského
kurzu ve Ski areálu Bílá, který si napříč všemi sjezdovkami
náležitě užily. Ať už byly v týmu citrónů, melounů, kiwi nebo
včel, každý den zažívaly nová dobrodružství. Nechyběl tradiční
závěrečný závod mezi brankami a vyhlášení vítězů. Všechno
dobře dopadlo, nikdo nepřišel k úrazu a každý si odvezl kromě
vlastního lyžařského vybavení, medaile, diplomu či sladké
odměny, celou hromadu skvělých zážitků :) Mezi nabitý program
zimních měsíců jsme zařadili také něco „z kultury“ a zúčastnili se
divadla pro děti z Mateřské i Základní školy, a to hned dvakrát. 
Se začátkem olympijských her se i aktivity v družině nesly
v olympijském duchu. Jako správní fanoušci jsme si v družině
vytvořili olympijskou nástěnku a společně sledovali úspěchy
našich sportovců. Pečlivě jsme sledovali jejich výsledky, povídali

si o sportovních disciplínách a těm nejlepším sportovcům „věšeli“
medaile na krk.
Také u nás ve škole máme hned několik šikovných žáků,
jejichž úspěchy stojí za zmínku. Je to například Davča Šulák,
který se umístil mezi pěti nejlepšími ve výtvarné soutěži pořádané
střediskem volného času v Rožnově pod Radhoštěm na téma
Valašská zima se svým obrázkem "Kluziště." Dalším úspěchem je
umístění Elišky a Jonáška Šťastných v literární soutěži Rožnovské
knihovny "O poklad strýca Juráša," které se v oblastním kole
zúčastnilo 169 žáků ze sedmi základních škol. V kategorii
1. - 3. ročník obsadil Jonášek druhé místo za prózu a v kategorii
3. - 5. ročník se i Eliška umístila na druhém místě. Oběma
gratulujeme a držíme palce v okresním kole soutěže, kam obě díla
malých spisovatelů postoupila. :) Dalším úspěšným školákem je
Danek Křenek, který získal 2. místo v okresním kole soutěže
v sólovém a komorním zpěvu Základní umělecké školy v Rožnově
p. R., která proběhla v měsíci únoru, stejně jako soutěž Klubu
moderní gymnastiky a tance Kalokagathia v Rožnově
pod Radhoštěm, ve které druhačka Vendulka Valová obsadila
první místo. Nesmíme zapomenout ani na účast Julinky
Stloukalové, Jonáška Šťastného
a Elišky
Šťastné
v recitační
soutěži. Všem úspěšným školákům
gratulujeme. 
A co nás ještě čeká?
Poslední únorový den se ponese
opět v soutěžním duchu, kdy se
deset našich školáků zúčastní
závodu ve šplhu o tyči na ZŠ
5.května, pořádaného SVČ Rožnov
pod Radhoštěm. Chystáme třetí
ročník přehlídky staveb z domino
a jiných kostek „Dominománii,“
nově také pěveckou soutěž
pro školáky i děti z MŠ a nebude
chybět ani Velikonoční výtvarná
soutěž,
tentokrát
na téma
„POMLÁZKA,“ která tradičně
zahájí „svátky jara.“ Program je to
opravdu nabitý, proto už se na něj
opravdu těšíme. Tak nám držte
palce, abychom vše hravě zvládli.
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Zápis do 1. ročníku ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019: úterý 17. dubna 2018
od 12:00 hod.
Informace k zápisu do šk. roku 2018/2019 na stránkách školy http://www.zsvigantice.cz/
nepřehlédněte v záložce ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU: kritéria přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
a informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019.
Za školu Daniela Vachunová

Zpravodajství kulturní komise
V pondělí 26. února 2018 se v letošním roce poprvé
sešly členky kulturní komise pod vedením Evy Štreitové. Mráz
venku nenasvědčoval tomu, že se blíží jaro, ale to nám nebránilo
naplánovat jarní akce, na které vás srdečně zveme.
Na co se můžete těšit:
Sobota 24. března od 14.00 do 16.00 – VELIKONOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVA
V zasedací síni OÚ Vigantice budou k prohlédnutí i zakoupení
kraslice, perníčky, květiny, dekorace a další výrobky, které
k Velikonocům a jaru patří. Po úspěších z minulých výstav budou
opět představovat své výrobky místní včelaři. Doufáme, že
výstavou přispějeme k dobré jarní náladě a všichni budou
odcházet spokojení a velikonočně naladění.

Sobota 26. května – SMAŽENICE NA SVATÉHO DUCHA
Nenechte si ujít tradiční akci na Výletišti, kde na vás bude čekat
veselé posezení s vaječinou. Součástí bude i výstava všech
obrázků z výtvarné soutěže “Já a sport”. Pro všechny děti, které se
soutěže zúčastní, budou připravené dárečky.
Krásné jaro za kulturní komisi OÚ Vigantice přeje
Dita Votrubová

Sobota 14. dubna – veselohra MASOPUSTNÍ PŘÍBĚH
Starou lidovou hru neznámého autora ze 17. století zahraje
Karlovský ochotnický soubor KOS, z.s. z Velkých Karlovic.
Srdečně Vás na toto přestavení zveme do restaurace Tatra v 17:00
hodin. Vstupné 80,- Kč, předprodej v úřední hodiny na OÚ
Vigantice od 3. dubna 2018.
Výtvarná soutěž na téma „JÁ A SPORT“
Pro Vigantické děti všech věkových kategorií vyhlásíme i letos
začátkem května výtvarnou soutěž. Obrázky bude možné
odevzdávat ve škole a na obecním úřadě do 18. května. Tato
soutěž má již tradici a těšíme se na krásná díla dětí, která budou
oceněna v rámci akce „Smaženice na svatého ducha“ na Výletišti.
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Včelaři ve Viganticích
Nový rok začíná aneb každý z nás je tak trochu včelař.
Zimní slunovrat (21. 12. 2017 - 17:28) se právem
považuje za začátek včelařského roku. Je to totiž začátek
přípravy včel na přežití dlouhé zimy. Období, kdy matka
po krátké, asi dvouměsíční přestávce v kladení vajíček
opět nastartuje, ovšem ze začátku jen po několika vajíčkách
za den. Rodí se nová generace včel, na které bude postaven základ
včelstva v daném roce.
Rozkvětem vrabčinky (třešně ptačí) obecně začíná
včelařské jaro. Pak následují ovocné stromy, ze kterých mají včely
první snůšku, a jsou prvním vydatnějším zdrojem potravy.
Problémem posledních let nejen pro včelaře, ale i ovocnáře, je
brzký nástup jara s vysokými teplotami kolem 15°C a následné
vymrznutí naběhlých pupenů a květů během 2-3 dní. Tato
rozmarnost jara způsobí to, že řádně rozjetá včelstva zabrzdí
v růstu natolik, že nejsou připravena na hlavní snůšku v dobré
kondici. Tento přírodní teplotní šok pak výrazně ovlivní celý
včelařský rok.
Úkolem včelaře je pak co nejvíce ovlivnit věci, které
ovlivnit dokáže. Blíží se rovněž období postřiků ovocných stromů
proti přezimujícím škůdcům. Zahrádkáři se zaměřují na jádroviny,
peckoviny, ale také na keře drobného ovoce, které pěstují
na zahradě. Zodpovědný zahrádkář začíná nejdříve pracovat
s etiketou přípravku, který hodlá aplikovat. Je třeba dodržet
specifické podmínky a používat zdravý selský rozum. Např.
insekticidy, byť s přijatelným rizikem pro včely, pro jistotu přesto
do kvetoucích porostů raději aplikovat ve večerních hodinách,
když včely už nelétají, nebo vůbec. Podle rostlinolékařského
zákona č. 326/2004 Sb. a vyhlášky č. 327/2004 Sb. v platném
znění, kterým se řídí i ochrana včel při aplikacích, je přípravek
na ochranu rostlin zařazen do jedné ze tří kategorií:
pro včely s přijatelným rizikem,
pro včely nebezpečné
pro včely zvláště nebezpečné
Je tedy na osobní zodpovědnosti každého zahrádkáře,
jak se postaví k ošetření svých rostlin a prostoru, který poskytuje
včelám a dalšímu opylujícímu hmyzu. Včela, která navštíví takto
ošetřenou rostlinu, na sobě nese stopy postřiku. V případě, že
přežije tento chemický útok, mnohdy není ani do úlu vpuštěna
a většinou uhyne do několika hodin či dní.
Jak je v nadpisu uvedeno, každý z nás může být tak
trochu včelařem. A nemusí pro to dělat moc. Klíčem je
rozmanitost a pestrost vysazovaných rostlin, keřů a stromů. Je to
jednoduché. Skvělou práci odvedou kvetoucí plevele jako různé
druhy jetele, smetanka lékařská nebo sedmikráska chudobka.
Zajímavou pastvu včely najdou v květnaté louce i na okrasných
zahradách. Čím se jim ale zavděčíte nejvíc, jsou ovocné stromy
a keře. Rozkvétají brzy na jaře a pro včely představují vydatný
zdroj potravy. Pokud pěstujete bylinky, nechte je během roku
vykvést. Dobromysl, levandule, tymián nebo mateřídouška působí
na včely doslova jako magnet!
Nový kalendářní rok začal pro včelaře přípravou akce
s názvem “Vigantský košt medu”. Byli jsme mile překvapeni
účastí na této akci a hlavně povědomím návštěvníků o včelaření
ve Viganticích. Každý si mohl vyzkoušet a otestovat med
od svého včelaře, ochutnat zahraniční medy z Asie a jižní
a západní Evropy. Nechyběla soutěž o nejlepší med roku 2017.
Na nedělní odpoledne 11. 2. 2018 jsme si připravili
opravdovou lahůdku. Podařilo se nám sehnat jednoho z nejlepších
specialistů na výrobu medového vína. Ačkoli se mohlo zdát dle
názvu přednášky, že se jedná o specializovanou akci jen
pro zasvěcené, prezentace pana Lstibůrka potěšila i ty, kteří se
o tyto věci běžně nezajímají. Mohli jsme nahlédnout
do problematiky výroby medoviny a medového vína a učit se
základům fermentace.
●
●
●

Dozvěděli jsme se, že vlastnosti medu věrně kopírují
dění v přírodě a tak je prakticky vyloučené najít dva medy zcela
identické. A že tuto různorodost a odlišnost lze přenést i do chuti
a vůně medoviny. Závěr přednášky se protáhl do pozdních
večerních hodin. Věcně a se zájmem se diskutovalo nejen
nad výrobou medoviny. Škoda, že toho medu potřebného k výrobě
medoviny v posledních letech nebylo více.
Pro připomenutí všem včelařům: Výroční členská
schůze ZO ČSV Hutisko-Solanec Vigantice se uskuteční
18. 3. 2018 ve 14:00 hodin v restauraci Myslivna v HutiskuSolanci.
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Bude zhodnocen včelařský rok a předány výsledky vyšetření
na Varroa a spóry moru včelího plodu. Dále bude předneseno
hospodaření ZO ČSV Hutisko-Solanec a Vigantice.
V neposlední řadě je to příležitost k setkání mezi včelaři
a příznivci včelaření.
Za ZO-ČSV Hutisko-Solanec a Vigantice Radek Tydlačka
PS: Pro přehled vývoje počasí ve Viganticích jsou zde názorné
liniové grafy průměrných denních teplot a denní sumy srážek
za minulý kvartál.

Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Aktuálně z činnosti mysliveckého spolku
Zima se nevzdává, mrzne, až praští, starost
o zvěř a přírodu je teď náš prvořadý úkol.
Už jsme si mysleli, že nám ta zima nějak
v klidu proběhne. „Únor bílý pole sílí.“ U nás
v Beskydech se naplňuje toto pořekadlo
pravidelně. Jsme sice zvyklí i na větší sněhovou
nadílku, ale jak se blíží teplota k -20 0Celsia, už to tak vesele
nevypadá. Poctivě zvěř přikrmujeme již od října, aby se dostala
do dobré kondice a zimu bez velkého strádání přečkala. Právě toto
období je přípravou na jarní měsíce, kdy se rodí nová mláďata
a vše se obléká do nového kabátu. Přikrmováním se taky snažíme
minimalizovat škody na poli i na lesních porostech.

Krmivo rychle
mizí ze skladů
i zásobníků
a již
podruhé
jsme
museli
přikoupit
granule a oves. Ti
poctivější
z nás
navštěvují
své
krmelce
2x
za týden. Je vždy
lepší krmit menšími
dávkami, častěji a hlavně srnčí si pak rádo přilepší kvalitním
senem a doplní to vyhrabáváním ostružiníků a borůvčí. Zatím

nemáme žádné větší ztráty v uhynulé zvěři. Pokud není vysoká
sněhová pokrývka, ve které se zvěř špatně pohybuje a má dostatek
klidu, tak je vždy naděje, že dobře přečká i období zimního
strádání. Podle spousty stop a zálehů poznáme, kolik kusů krmelec
navštěvuje. Přesněji nám to však napoví fotopasti. Ke každému
krmelci patří korýtko na jadrná krmiva, jesle na seno a nezbytné
slanisko, ze kterého zvěř čerpá potřebné minerály. Nejvhodnějším
krmivem jsou samozřejmě granule, které obsahují vyváženě
všechny potřebné složky. Krmení se zase ale dost prodraží.
Na sobotu 3. března máme naplánovanou výroční
členskou schůzi. To bude pravděpodobně již po vydání tohoto
čísla Zpravodaje. Jsme připraveni zhodnotit, co se nám
v uplynulém období podařilo, jak hospodaříme se zvěří, jak se
staráme o myslivecká zařízení a přírodu, ale taky jak se podílíme
na společenském životě tady ve Viganticích, Hážovicích,
Tylovicích, Rožnově a okolí. Proběhne volba nového výboru
a Dozorčí rady, schválení aktualizovaného Provozního řádu
a usnesení, kterým se budeme řídit v nastávajících čtyřech létech.
Podrobnější informace poskytneme v druhém vydání Zpravodaje
Vigantic.
Jednou
z nejvýznamnějších
a nejúspěšnějších
akcí, které myslivci
pořádají
pro spoluobčany, je
vedle letního večera
a pouti taky tradiční
myslivecký
ples.
Ten se uskutečnil
v sobotu 20. ledna
v tělocvičně
a přilehlých
prostorách Základní
školy. O tom, že si
ples získal trvalou
přízeň
občanů
z celého okolí, svědčí vysoká návštěva přes 300 účastníků.
Přípravě jsme jako vždy věnovali spoustu času, prostředků a úsilí.
Mysliveckou výzdobu sálu jsme obohatili o další trofeje.

- 12 -

A tak se mohli návštěvníci pobavit nejen preparací lišky, která si
odnáší uloupeného kohouta, ale i hlavou méně známého losa,
divočáka, muflona, kamzíka a spoustou jeleních, daňčích a srnčích
paroží. Výzdoba pak posloužila i dětem na maškarním bálu, byla
pro ně vítaným zpestřením a určitě i rozšířením jejich znalostí
o zvěři naší přírody. Vždyť ve městech už mají děti kolikrát
problém uvidět na vlastní oči skutečnou krávu.
Ples zahájil předseda Jiří Jurajda s mysliveckým
hospodářem Josefem Fojtáškem v doprovodu tradičních znělek
mysliveckého trubače. A nechybělo ani pěkné vystoupení děvčat
z tanečních kroužků. K tanci i poslechu hrála naše spřátelená
kapela Jen Tak z Přerova a taneční parket byl stále v plném
obležení. V kuchyni bylo připraveno spoustu specialit a o tom, že
opravdu chutnalo, svědčí i to, že si mnozí návštěvníci přišli dát
dvě, ale někteří i tři jídla. O to, aby nikdo neměl žízeň, se staraly
dva bary a tradičně i výběr dobrých káv a čajů od Jiřího Zrubka.
Samozřejmě nechyběla ani bohatá myslivecká i věcná tombola.
O spokojenosti na sále i v přilehlých prostorách jistě svědčí i pár
fotografií. Budeme se samozřejmě těšit na další akce, které máme
v plánu pro veřejnost uskutečnit v letošním roce.

Aktuálně k africkému moru prasat:
O tomto problému jsou občané informování
i v celostátních mediích. Tato nebezpečná nemoc se šíří
z Pobaltských států. Přes Polsko se dostala i k nám. Zatím je jen
jedno ohnisko nákazy u Zlína, které se i přes všechna přijatá
opatření nepodařilo udržet v prostoru vymezeném elektrickými
a pachovými ohradníky. Nemoc není přenosná na člověka, ale
dovede naprosto zdecimovat nejen divoká prasata, ale
i velkochovy domácích prasat.
Od všech zainteresovaných –
Ministerstva zemědělství, vedení krajů, dotčených měst a obcí,
Státní veterinární správy, České myslivecké jednoty, Lesů ČR,
Vojenských Lesů a statků, přes myslivecké spolky, velkochovatele
prasat, až po drobné chovatelé to vyžaduje odpovědný
a jednoznačný přístup. Situace je opravdu vážná. Pro nás myslivce
z toho plyne jednoznačný úkol a to maximální snížení stavu
divokých prasat. Důvod je zřejmý, eliminovat na minimum riziko
přenosu nákazy. V oblasti tak zvané červené zóny u Zlína je to
100% likvidace stavu divokých prasat, povinné porážky domácích
a nejpřísnější veterinární opatření ve velkochovech.
Na pomoc myslivcům byli v červené zóně povolání
i policejní odstřelovači. Myslivci jim zajišťovali veškerý servis
od typování loveckých lokalit, až po bezpečnou manipulaci
s ulovenou zvěří a zajištění odvozu do kafilérie. Přes využití
veškeré speciální techniky, o které se nám myslivcům ani nezdá,
se nákazu nepodařilo udržet ve vymezeném prostoru a několik
divokých prasat se dostalo mimo toto území. Zemědělci v této
oblasti museli nechat plodiny na poli, ale ani tak se nepodařilo
všechna divoká prasata odlovit a zamezit možnosti šíření nákazy.

A tak se všichni navzájem obviňují, kdo co zanedbal, neudělal,
nebo nezajistil a nerozhodl, mohl udělat a neudělal.

Hodně se mluví i o podílu nás myslivců. Šetříme
bachyně, lovíme jen selata a loňčáky.
Ale tak nám to do té doby ukládal
zákon. V mnoha případech je pravda,
že na společných naháňkách je to tak
běžně uplatňováno. Na druhou stranu,
když někdo uloví dospělý kus, musí si
ho odkoupit. Není to sice za běžnou
cenu, ale často musí lovec zaplatit
3 500,-Kč i více. Pro myslivecké
spolky je to především ekonomický
důvod. Ve výkupu dostane spolek
10,- Kč za kilo, musí zajistit vyšetření
vzorků a přepravu uloveného kusu.
Tyto náklady jsou daleko vyšší, než
jaké za zvěřinu utrží.
Jak se s tímto úkolem vyrovnáváme
ale my v Mysliveckém spolku Rysová
Vigantice. Snažíme se, lovíme, jsme
v lese, mrzneme, ale máme i výsledky.
Za letošní loveckou sezónu jsme
doposud odlovili rekordní počet divokých prasat a to přes 25 kusů.
Je pravda, že se intenzivně loví všude v okolí a pohyb prasat je
daleko větší, než byl dříve. V podstatě jsme odlovili naše téměř
domácí divoká prasata – stabilně se u nás zdržovaly 2 až 3
bachyně, které každý rok vyvedly až 15 selat. Teď lovíme
divočáky, kteří se u nás náhodou objeví. Největší úspěch v lovu
divokých prasat dosáhl Vítězslav Baroš, který ulovil již 13 kusů,
pak František Majer, který se už blíží k deseti a další, kteří odlovili
dvě, tři, nebo po jednom.
Všechny odlovené kusy se dávají ke kontrole na africký
mor, Aujezdského chorobu, svalovce a trichinelu. Ani jeden
vzorek nebyl pozitivní. Pro uklidnění snad taky to, že všechny
zmíněné nákazy se likvidují dostatečným tepelným zpracováním
alespoň na 800 C. Na člověka, kromě svalovce, nejsou přenosné.
I nadále budeme usilovat o snížení stavu divokých prasat a tím
taky rizika přenosu nákazy. Je potřeba ale za tím vidět i stovky
hodin po nocích, v mrazu na posedech a kazatelnách, spoustu
projetých kilometrů. I nadále Vám budeme pravidelně přinášet
informace o tomto problému jak ve Zpravodaji, tak taky
v informační skříňce ve Viganticích.
Intenzivní lov divokých prasat spolu s odlovením
několika kusů vysoké a taky plánovaný odlov srnčí zvěře by nás
měly ochránit před výraznými škodami zvěře na polních a lesních
kulturách. O tom, že škody nebudou žádné, se nedá uvažovat, ale
aby byly v rozumné míře, o to se musíme snažit a postarat. Nějaká
kritika už do vlastních řad taky padla. Zejména s odlovem holé
srnčí zvěře. Ale lovíme především dle toho, jak nám to umožňuje
zákon a schválené plány chovu a lovu.
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Snažíme se intenzivně tlumit škodnou, zejména lišky,
odlovíme i několik jezevců, nebo kun. O tom, že jsou přemnoženi
jiní dravci od krkavců, jestřábů, kání, ale i vydry a další chránění
živočichové, kteří by nějakou regulaci taky potřebovali, už jsme
napsali hodně. Stejně to není nic platné. V potocích nenajdete
pstruha, pokud ho rybáři právě nevysadili a to jen pro obživu
vyder. Kdo má rybníček, nebo rybník, tak už ho má zabezpečený
jak státní hranice za železné opony. Ubývá zpěvného ptactva,
bažant je jen z umělého chovu, koroptev žádná, máme jen pár
zajíců, které si opatrujeme a to všechno jako krmení pro chráněné
dravce. No nezasloužil by si i zajíc, koroptev či bažant, dudek,
hýl, skřivan a další stejnou péči jak jestřáb, krkavec, kormorán,
volavka, káně, výr, kterých na nás v noci houká hned několik
na jednom místě, nebo vydra či bobr?
Rádo by „Ochránci přírody“ na to mají vlastní názor.
Jsou prostě chytřejší a umí z toho ještě vyždímat spoustu
prostředků ze státního rozpočtu na vlastní obživu. Kdyby museli
platit z vlastních kapes způsobené škody, soudy i náklady
na zastavené rozestavěné dálnice a stavby, asi by si tu ochranu
vykládali jinak. Prostě nevadí, že například lidé v Přerově
a dalších obcích musí snášet trvale hluk a emise tisíců aut
projetých městem. Stavbu je třeba hned na několika místech
zablokovat z důvodu záchrany populace křečka. Kdyby se sebrali
a pokusili se něco udělat pro přestěhování těchto tvorečků, to ne!
To by se museli přičinit třeba i přiložením ruky k dílu.
A tak si každý vysvětluje demokracii po svém.
Mám s tím i vlastní zkušenost. Na zahradě
v končinách mi rostou vstavače, Okrotice bílá a jiné
vzácné rostliny, díky tomu, že ji pravidelně až
po odkvětu těchto rostlin sekám. V létě se tam objevil
mladík, který ke kvítečkům po zahradě začal zatloukat
kolíky. Sousedovi řekl, že se tam musí zavést speciální
režim na ochranu této vzácné květeny. Soused mu
vysvětlil, že to tady roste díky tomu, že se majitel stará,
pravidelně seče a udržuje. I to, že je na soukromém
pozemku a může chytit od majitele, který je dost nevrlý
člověk – jako já, pěkných pár facek. Tak sbalil kolíky
a už se neukázal.
Stále nad námi visí snahy evropské komise
na omezování legálně držených zbraní. K ovlivnění
veřejného mínění se využije jakákoliv záminka, jako teď
střelba v Americe ve škole, kde zemřelo 7 lidí. Na rozdíl
od Ameriky si u nás může pořídit občan zbraň na základě
zákona a zákonem stanovených podmínek. Jestliže tam si
může koupit i odrostlejší klučina automatickou pušku a až teď
začínají uvažovat o stanovení věkové hranice na 21 roků, tak je to
úplně o něčem jiném, než v našich podmínkách. Každý, kdo chce
legálně držet zbraň a mít zbrojní průkaz, musí udělat kurz, složit
teoretickou a praktickou zkoušku, doložit čistý trestní rejstřík
a posudek lékaře. I pak může zbraň nosit a používat za přesně
stanovených podmínek tam, kde je mu to zákonem povoleno!
Na naši republiku je neustále vyvíjen tlak a netýká se jen
omezení zbraní, ale i přerozdělování nelegálních uprchlíků,
zavedení EURa a vždy se čeká jen na vhodný okamžik. Neustálé
vyhrožování sankcemi státům, které se nechtějí podvolit a přivodit
si problémy s kterými se potýkají v Německu, Francii, Anglii,
ve Švédsku, ale i v Řecku a Itálii. To přece nemá s demokracií ani
solidaritou nic společného. Velké státy jako Německo a Francie
nás takto nepokrytě vydírají. Senát, kterému důvěřuje nejméně
lidí, odmítl přijetí zákona, aby se občané s legálně drženými
zbraněmi mohli v případě potřeby zapojit do obrany státu. Je to
tak ve Švýcarsku a nemají s tím problémy. Naopak tam stát rozdal
občanům vojenskou výstroj a výzbroj, aby se v případě potřeby
mohli do obrany zapojit. Přitom sněmovnou tento zákon
pod tlakem široké veřejnosti vcelku hladce prošel.
A tak jsme schopni si s touto politickou reprezentací
přivodit i vlastním přičiněním ještě problémy, nad ty, které nám

tady exportují politici z evropské komise v podání pana Junkera.
Je až neuvěřitelné, jak se zřejmě i pod tlakem nehorázných platů,
změnilo vyjadřování naší eurokomisařky pani Jourové. Už to není
Česká republika, za kterou byla zvolena a měla by hájit její zájmy.
Najednou jí rozum nebere, proč se naší občané staví proti, když
ona to chápe. Už jsou to výmysly evropského parlamentu, které
obhajuje a prosazuje. Stačí si jí jen poslechnout, jako by byla
z jiného světa. Ale neměla by spolu s ostatními našimi
europoslanci bojovat za zájmy Česka? Neměla by taky zapomínat
na to, že tam žijí z našich daní a peněz, které Česká republika
do Bruselu odvádí.
Na výroční schůzi budeme určitě hodnotit, co se nám
v uplynulém roce podařilo udělat v areálu myslivecké chaty
a krmných i loveckých zařízeních. Plány jsme si stanovili smělé.
Od rekonstrukce myslivecké chaty, přes přemístění střelnice
do areálu, až po vodovodní přípojku do chaty. Rekonstrukce je
v samém závěru. Dodělává se sádrokarton v podkrovních
místnostech a pak zbývá ještě nové schodiště. Malorážková
střelnice je taky již přestěhovaná, jsou vybudované ochranné valy,
dopadová stěna a zbývá ještě dokončit přístřešek pro střelce. Práce
na vodovodní přípojce se rozjedou na jaře. V loňském roce jsme
zajišťovali stavební povolení, souhlasy vlastníků pozemků
a požadované doplnění stavební dokumentace. V letošním roce si
klademe za cíl dokončení všech těchto akcí.

Oceňujeme podporu a poskytnuté finanční prostředky
od Obecního úřadu ve Viganticích i zájem o spolupráci starosty
pana Zdeňka Porubského, představitelů obce a rady. Velmi si této
spolupráce vážíme. Na lednové schůzi jsme schválili Smlouvu
o smlouvě budoucí na předkupní právo obci Vigantice
na Mysliveckou chatu v případě zániku mysliveckého spolku.
Oceňujeme rovněž velmi dobrou spolupráci s vlastníky
pozemků, především ZOD Vigantice a Honebním společenstvem
pod vedením předsedy družstva a starosty honebního společenstva
pana Josefa Mikundy. Věříme v oboustranně rozumný přístup
vlastníků pozemků ke škodám způsobených zvěří, ale taky
s přihlédnutím ke škodám způsobených na zvěři.
Vážíme si rovněž velmi dobré spolupráce a vzájemné
pomoci zejména s hasiči z Vigantic ale i sportovci a ostatními
zájmovými a společenskými organizacemi. Děkujeme za podporu
spřáteleným podnikatelům, ale i všem občanům a rodinným
příslušníkům za pomoc, toleranci a vzájemné pochopení. Budeme
se nadále snažit pro obec i naše spoluobčany pořádat společenské
akce, na které jsme si společně již zvykli. Myslivci z Vigantic
Vám všem přejí v roce 2018 hodně úspěchů, štěstí a především
zdraví, a taky aby se Vám vše dařilo ke spokojenosti, radosti
a užitku.
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
František Vaněk, místopředseda
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SDH Vigantice
V sobotu 12. února 2018 se v místní
restauraci Tatra konal Maškarní ples
pro dospělé. Oficiální začátek plesu byl
plánován na 19 hodin, avšak už kolem půl
sedmé se začaly scházet nejrůznější masky
z Vigantic a okolí. K poslechu a tanci hrála
skupina Asthmatic. V průběhu večera jsme
vybírali nejlepší masky, abychom věděli,
komu předáme cenu za nejlepší masku. Výběr byl, jako vždy,

velmi náročný. Nakonec jsme se ale shodli, že největší show
předvedla skupinka Bobistů z Jamajky, kteří si nezapomněli
s sebou přinést i svůj olympijský bob. Myslím si, že se letošní ples
opět vydařil a chtěla bych touto cestou poděkovat všem
účastníkům, za jejich originalitu při volbě a tvorbě masky,
a hlavně za jejich návštěvu. Díky patří také všem, kteří se jakkoliv
podíleli na přípravě a průběhu plesu. V tradici Maškarního plesu
pro dospělé budeme pokračovat a těšíme se na Vás v dalším roce.

Josef Petřek jako vítěz Olympiády dětí a mládeže
Na přelomu ledna a února letošního roku se
v Pardubickém kraji konala zimní Olympiáda dětí a mládeže.
Jedním z reprezentantů Zlínského kraje byl i Josef Petřek
z Vigantic. Závodil zde ve skicrossu. Skicross se řadí mezi
disciplíny akrobatického lyžování. Termín tohoto závodu byl
nejprve stanoven na úterý 30.1.. Kvůli nepřízni počasí byl ale
přesunut až na středu 31.1., kdy se organizátorům podařilo
postavit trať, která odpovídala kvalitě a dovednostem závodníků.

Konkurence zde byla opravdu veliká, sjeli se zde nejlepší
skicrossaři z celé republiky. Josef závodil v kategorii starších žáků
a postupnými vítězstvími v jednotlivých rozjížďkách se
probojoval až do finálové jízdy, kterou také vyhrál. Tímto se stal
jedním ze dvou sportovců, kteří ze Zlínského kraje, ve své
disciplíně, dokázali zvítězit.
Za SDH Hana Petřeková

FK Modrá Hvězda Vigantice
Vážení
sportovní
přátelé, chtěl bych Vás krátce
informovat o fotbalovém dění
v našem klubu FK Modrá hvězda
Vigantice.
Na přelomu loňského
a letošního roku se jako již
tradičně odehrálo Silvestrovské „báčko“. Utkali se
STAŘÍ x MLADÍ s konečným výsledkem 12:12.
Nejlepší střelci utkání za STARÉ Radek Kedroň
4 branky, za MLADÉ shodně Aleš Křiva a Kamil
Barabáš 3 branky. Utkání hrané na těžkém,
až neregulérním terénu v časovém pásmu 40 ´ + 40´
dalo všem zúčastněným fyzicky zabrat, ale při
posezení v naší hospůdce na hřišti se vše
zregenerovalo.
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28. 2. 2018 se konal již tradiční ples, kterého se úspěšně
pořadatelsky zhostil náš fotbalový oddíl. V kuchyni vše klapalo
pod zkušenou taktovkou Pavla Pospěcha a jeho manželky. Ostatní
záležitosti měli na starost výboranti a skalní fandové Modré hvězdy,
v čele s předsedou oddílu Pavlem Šturalou. Ples se jako každý rok
vydařil a již dnes se plánuje další rok.

Blažek z Hustopečí. Jde o kvalitní hráče, kteří posílí náš kádr,
který jinak pokračuje beze změn. Zimní příprava, která začala
18. 1. výběhem po Viganticích, je v plném proudu. Tréninky
jsou 2-3 týdně a probíhají na umělé trávě v Hustopečích,
Rožnově pod Radhoštěm a ve fitku. Tréninková morálka je
velmi dobrá, jen tak dále. Náš tým odehrál již dvě přípravná
utkání, ale ty byly spíše zahřívací, jelikož se protočilo spoustu
hráčů, sestava na jaro se teprve bude stylizovat. První utkání
odehráli naši borci ve fotbalové aréně v Korni, kde porazili
Prostřední Bečvu 4:1, druhé proběhlo na UT v Rožnově, kde
jsme nastoupili proti mladíkům z Hlučína U19 a také jsme ho
vyhráli a to poměrem 2:1.
Ve dnech 23. 2., 24. 2., 25. 2. se konalo soustředění,
kterého se zúčastnilo 17 hráčů. V těchto 3 dnech proběhlo 5
tréninků, využívalo se malé UT vedle hotelu v Podhradní
Lhotě a místních lesů, pro nabírání fyzických sil. Nejbližší
přípravné utkání proběhne tuto sobotu na UT v Hranicích,
proti účastníkovi 1. B. třídy – Hrachovci. Začátek je plánován
na 16:30. Přejeme našemu A týmu mnoho úspěchů v jarní
části sezóny.
Zároveň bych chtěl pozvat členy FK Vigantice,
a také všechny příznivce a sponzory našeho klubu na výroční
členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 18. března 2018
v 14:00 v prostorách restaurace na Hřišti.
Za výbor FK sekretář Petr Bělunek

Naše A mužstvo pokračuje pod taktovkou
trenéra Zdeňka Hoffmana a vedoucím je i nadále Rosťa
Malina. Z týmu odešel pouze Kamil Barabáš, který bude
oblékat dres Prostřední Bečvy a výměnou za něj se
k nám vrací náš odchovanec Pavel Gálik. Dalšími
našimi posilami jsou: Marek Jež ze Zubří a Vašek
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