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Zdarma

Slovo starosty obce
48 000 000,- Kč
Vydání tohoto dílu čtvrtletníku by
mělo
bilancovat
čtyři
roky
práce
Zastupitelstva obce Vigantice a proto těchto
pár řádků.
Dříve, než začnu, tak bych Vám
chtěl popřát krásný podzim a dětem
šťastný vstup do nového školního roku.
Za období leden 2015 až září 2018
bylo podáno 28 žádostí o poskytnutí dotace.
Tyto žádosti byly podávány k různým
poskytovatelům a to dle problematiky, kterou
jsme chtěli řešit. Před podáním žádosti se
na stavební akce, kterých byla drtivá většina,
musela
nechat
zpracovat
projektová
dokumentace, vyřídit stavební povolení a teprve poté podat žádost na ten určitý subjekt, který dotaci poskytoval. Níže Vám nabídnu
seznam žádostí, které byly podány:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Přechod pro chodce u ZŠ
Rekonstr. havarijního stavu tělocvičny - strop
Obecní úřad Vigantice - energetické úspory
Podbora zabezpečení škol (kamerový systém školy)
Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně - alej SUŠ
FK Vigantice - rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště
Rekonstr. havarijního stavu tělocvičny - obklady - pokus 1.
Rekonstr. a výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ - pokus 1.
Vigantice - dopravní automobil
Vigantice - dopravní automobil
Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně - alej SUŠ
Sběrný dvůr Vigantice
Kontejnery a štěpkovač
Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně - alej SUŠ
Zlepšení kvality skužeb - obecní knihovna (TV,PC)
FK Vigantice - rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště
Rekonstr. havarijního stavu tělocvičny - obklady - pokus 2.
Oprava mostu M6 přes Hážovický potok (k Děckým)
Revitalizace hřbitova Vigantice
Rekonstrukce areálu zahrady ZŠ a MŠ Vigantice, vč. učeben
Sanační práce na obj. kostela
Rekonstr. a výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ - pokus 2.
Rekonstrukce areálu zahrady ZŠ a MŠ Vigantice
FK Vigantice - rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště
LHP
Chodníky + zastávky + přechody pro chodce
Oprava mostu M4 přes Hážovický potok (u Hlasů)
Rekonstrukce střechy Zša MŠ Vigantice po vichřici
Veřejné osvětlení
CESTA - průjezdní úsek - společně se ZLK
Zaměstnanci obce
CELKEM

max. 85 %
max. 400 000
max 90 %
max. 80 %
max. 50 %

max 80 %
max. 85 %

max. 80 %
max. 50 %
max. 90 %
max. 950 000
max. 70 %
max . 70%
max. 60 %
max. 85 %
max. 70%
max. 70%

0,00 Kč
400 000,00 Kč
1 858 416,00 Kč
33 060,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
300 000,00 Kč
450 000,00 Kč
273 466,00 Kč
1 795 405,00 Kč
240 000,00 Kč
224 830,00 Kč
28 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
zatím nevyhodnoceno
245 000,00 Kč
0,00 Kč
3 285 905,70 Kč
8 990 948,00 Kč
18 997,00 Kč
7 200 000,00 Kč
1 771 581,00 Kč
580 000,00 Kč
1 300 000,00 Kč
19 000 000,00 Kč
350 000,00 Kč
48 345 608,70 Kč

Červeně je vyznačená částka, kterou se nám podařilo
získat z různých dotačních titulů za shora uvedené období.
Samozřejmě, že k těmto získaným dotačním prostředkům jsme
museli přiložit i náš podíl, který činil cca 20.000.000,- Kč.
V současné době se dotace poskytují do výše 30 – 85 %
vynaložených prostředků. Ne na všechny akce byly dotace
vypsány. Jednalo se o stavby, či rekonstrukce za dalších cca
6.000.000,- Kč:
- rekonstrukce mostu ev. č. M10 (u Vránů),
- rekonstrukce mostu ev. č. M6 (k Děckým),
- nové zábradlí na mostu ev. č. M9,
- nové obklady v místní tělocvičně,
- nové dětské hřiště na Horních drahách,
- nové beach volejbalového hřiště na místním koupališti,
- sociální zařízení na místním koupališti,
- nový zvon v Kostele Proměnění Páně,
- Obecní knihovna v budově OÚ Vigantice,
- nová Hasičská klubovna a zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.
Dále byl v celé obci rekonstruován vodovodní řád, což
však byla investiční akce VaK Vsetín. Taktéž probíhá úprava
břehu Hážovického potoka. Jedná se o investiční akci Povodí
Moravy. Obec Vigantice se pouze podílena na žádostech
o poskytnutí dotace.
Měl bych Vás dále seznámit s tím, jak současné
zastupitelstvo splnilo, resp. nesplnilo cíle, které vyplynuly
z volebních programů při Komunálních volbách 2014. Tyto cíle
jsou součástí Strategického rozvojového dokumentu obce
Vigantice 2015 - 2020, který byl schválen usnesením 3/26
na 3. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice, které se konalo dne
24. 2. 2015.
- rozšíření místní kanalizace do všech obydlených míst v obci
(byla rozšířena kanalizace v ulici „U Kubíčků“, chystá se
výběrové řízení na zhotovitele kanalizace do místní části
„Kalvaria“,
- postupná oprava a rekonstrukce mostů přes potok Hážovku (byl
rekonstruován most ev. č. M10, M6, probíhá rekonstrukce
mostu ev. č. M4, nové zábradlí bylo umístěno na most
ev. č. M9),
- vybudování osvětleného přechodu pro chodce u místní ZŠ a MŠ
(probíhá rekonstrukce chodníků a komunikace, přibudou 4
osvětlená místa pro přecházení),
- rekonstrukce budovy Obecního úřadu:
1. půdní vestavba - vybudování zázemí pro hasičskou jednotku
SDH Vigantice
2. rozšíření místní knihovny na úkor stávající, nevyhovující,
klubovny hasičů
3. rekonstrukce Zasedací místnosti – z místnosti vybudovat
víceúčelovou školící místnost, učebnu (myslím si, že body
splněny),
- rekonstrukce vnitřních prostor místní tělocvičny (poškozené
obklady i padající půdní podhled opraveny),
- zrekonstruovat a využít volné prostory na budově zázemí
koupaliště (probíhá stavební řízení, na koupališti by měly
vzniknout ubytovací kapacity – vše budeme samozřejmě
řešit v případě získání dotačních prostředků),
- rekonstrukce fotbalového areálu (výstavba víceúčelového

hřiště) - probíhá,
- rekonstrukce budov zázemí místního výletiště – byly opraveny
interiéry a vše dřevěné natřeno,
- rekonstrukce a oprava hospodářských budov za budovou
Obecního úřadu – bohužel byly pouze vyklizeny,
- zrekonstruovat veřejné osvětlení obce (výměna stávajících
svítidel za maximálně efektivní -úsporné pouliční osvětlení
pomocí LED lamp) – probíhá,
- vybudování cyklotrasy spojující obec Vigantice a obec Dolní
Bečva – cyklotrasa byla oficiálně vyznačena do map,
- realizovat novou elektronickou komunikaci mezi obcany
a obecnim úradem pomoci bezplatné e-mailové schranky
pro kazdou domacnost, resp. cislo popisné – myslím si, že
funguje,
rekonstruovat autobusové zastavky – bude součástí
rekonstrukce chodníků a zastávek,
- vybudovat vhodné misto pro ukladani biologického odpadu (Sběrný dvůr),
provést realizaci protipovodňového opatření v lokalitě:
zkapacitnění stávajícího zatrubnění u bezejmenného toku
ve středu zástavby – přechod zotevřeného koryta
do zatrubnění v místě před zástavbou ( v době dešťů se voda
vytéká na silnici III. třídy č. III/4867, mezi domy
p. Mikulenky a pana Gála) – v uvedených místech bylo
potrubí vyčištěno a zatím nápor vody zvládá.
V případném dalším volebním období bychom chtěli
dodělat rozpracované projekty a pokračovat v dalším budování
obce a získávání dotačních prostředků v Programovém období
2014 – 2020.
Závěrem bych chtěl poděkovat současným zastupitelům
obce Vigantice za práci, kterou pro obec vykonali za volební
období. Přeji jim rodinnou pohodu, hodně pracovních úspěchů
a těm, kteří kandidují, úspěšné Komunální volby 2018. Dále bych
chtěl tímto poděkovat všem členkám Kulturní komise za ochotu
pracovat pro obec.
Závěrem bych Vás všechny chtěl požádat, aby jste 5. 10.
až 6. 10. 2018 přišli k volbám a určili směr dalšího vývoje
a budování naší obce.

Ze života obce
Nové dětské hřiště v obci
V lokalitě stavebního obvodu se
podařilo vybudovat dětské hřiště s herními
prvky pro děti i příjemným posezením. Toto
veřejné dětské hřiště je vybaveno
Provozním řádem, který tam je umístěn
a také platným Certifikátem.
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Zdenek Porubský - starosta

Vítání občánků Vigantic
Slavnostní vítání občánků je naplánováno
v neděli 16. září 2018 u skály nad hřištěm,
v případě špatného počasí se přesuneme
do Zasedací místnosti
OÚ Vigantice.
Po vystoupení dětí z Mateřské školy přivítá
starosta obce 12 nových občánků Vigantic:

Baroš Vojtěch Metoděj,
Bechný Jakub,
Březovják Vojtěch,
Kramolišová Miriam,
Valenta Adam,
Kabelková Valerie,
Kašná Julie,
Bolcková Gabriela,
Kelnar Vítek,
Mikešová Natálie,
Zezula Kryštof
a Baroš Max.
Přejeme rodičům a zejména novým občánkům Vigantic
zdraví, lásku a štěstí v novém životě.

Jubilanti v obci září - prosinec 2018
V období září – prosinec 2018 oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Jan Pekárek
Eliška Lamžová
Josef Vala
Josef Kuběna
Alice Paříková
Jitka Vojkůvková
Eva Juříčková
Alena Juchová
Josef Slovák
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a spokojenost v dalších letech.
Motto: ,,Život je ve své podstatě jednoduchý a krásný, jen je velmi složité a někdy i bolestné na to přijít“.

Tradiční setkání seniorů

Na toto setkání jsou zváni občané, kteří v kalendářním roce dovrší věk 70. let a výše. Příjemné posezení probíhá v jídelně
Základní školy ve Viganticích. Setkání se uskuteční v neděli 16. září 2018 od 12:00 hodin.
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Výlet seniorů starších 80. let na Radhošť
V úterý 24. srpna 2018 se
uskutečnil pro naše občany
starší 80ti let plánovaný výlet
na Radhošť. Vyjeli jsme třemi
auty v 8:30 hodin z Vigantic,
všech 19 seniorů bylo
perfektně připraveno a čekal
nás krásný prosluněný pobyt
v kapli
na Radhošti,
s výkladem pana Poruby
o historii kaple, stavebních
úpravách
i návštěvnosti.
Zájemci mohli navštívit rozhlednu na vršku kaple, potom
nás čekala prohlídka Pusteven, výborný oběd na chatě
Šumná, kterou provozuje Roman Ruml, ten nám také
zajistil rezervaci a perfektní servis. Celá akce se mohla
uskutečnit po domluvě pana starosty obce Zdenka
Porubského, který vyřídil povolení pro vjezd až na vrchol
Radhoště. Díky patří Ondrovi Vaškovi a Haně Foltasová,
kteří zajistili občerstvení a dovoz seniorů na Radhošť
a zpět do Vigantic.

Odpadové hospodářství obce Vigantice
Sběrný dvůr ve Viganticích
11. září proběhla závěrečná kolaudace nového Sběrného
dvora v naší obci, po této kolaudaci už nebrání nic tomu, abychom
mohli tříděný velkoobjemový, nebezpečný, kovy, železo
a biologicky rozložitelný odpad odevzdávat do nového sběrného
dvora. Tento dvůr je určen jen pro občany Vigantic, po jeho
otevření již neodvážejte odpad do dvora za Obecním úřadem – ten
bude uklizen a využíván pro parkování. Přesný termín otevření
sběrného dvora bude vyhlášen rozhlasem a informace bude také
na infokanále obce a informačních e-mailech.
Provozní doba – zatím předběžná:
Pondělí a středa od 9:00 do 17:00 hodin
Sobota od 8:00 do 11:00 hodin
V zimním období od 31. října do 1. dubna bude provoz
Sběrného dvora omezen - občané budou včas o otevírací době
informováni.

Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 13. října 2018 od 9:00 do 12:00 se uskuteční

sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou v obci
rozestavěny na obvyklých místech. Žádáme občany, aby
do kontejneru neukládali kovový šrot, zbytky rostlin a stromů
a odpad nebezpečný.

Odběr nebezpečného odpadu
V sobotu 13. října 2018 od 9:00 do 11:00 proběhne
odběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad odkládejte
do nového sběrného dvora ve Viganticích, zde jej bude odebírat
zdarma zaměstnanec obce. Například baterie, akumulátory,
zářivky, odpad s obsahem rtuti, chladničky, mrazničky, televizory,
monitory i ostatní elektroniku, tuky, oleje a jiná maziva, barvy,
lepidla, pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny a hydroxidy,
odmašťovací přípravky, pesticidy, jakož i obaly a odpady, které
mají nebezpečné vlastnosti a ojeté pneumatiky.

Biologicky rozložitelný odpad
Občané Vigantic mohou využívat k odložení biologicky
rozložitelného odpadu speciální kontejner, který bude umístěn
v prostoru nového sběrného dvora ve Viganticích. Platí
pro období od 1. dubna do 31. října.

Špalíkování větví
Obec Vigantice nabízí službu špalíkování ořezaných
větví. Blíží se podzimní úprava a ořezávání větví na vašich
zahradách. Větve můžete sami nařezat, nebo můžete zavolat
na obecní úřad a objednat si traktorek s připojeným špalíkovačem.
Pracovníci protáhnou větve špalíkovačem a po hromadě větví
zbydou jen špalíky dřeva, které je možné uložit volně, nebo
vkládat do pytlů. Špalíky v pytlích je možné pohodlně uložit
a použít na grilování. Cena této služby 300,- Kč za hodinu
bez vaší účasti, nebo 210 Kč, když se aktivně zapojíte
při podávání větví. K tomu 8 Kč za jeden pytel, ušetřit můžete,
pokud si větve necháte sešpalíkovat jen takzvaně na plachtu.
Z důvodu připojení špalíkovače na traktorek jsme
určili termíny špalíkování. Tuto službu je možné si objednat
v pátek 21. září, dále 12. a 19. října, nebo v sobotu 22. září,
14. a 28. října 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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Obecní koupaliště Vigantice
úklid a prodej vstupenek na koupališti. Jak řekla: ,,Je to poslední
sezóna, počasí i provoz je náročný a ráda tuto práci přenechám
mladším“. Nicméně Paní Mária s námi vydržela náročné začátky
i rozmary počasí a klobouk dolů před její ochotou a obětavostí
přiložit ruku k dílu i v povinnostech, které nebyly v její náplni
práce 
V průběhu celé sezóny byla zajištěna kontrola vody
v bazénech a požadavky na provoz koupališť, jako je kvalita vody,
udržování čistoty a pořádku, odběry kontrolních vzorků vody jak
stanoví zákon č. 151/2011 a následující vyhláška č. 238/2011.
V odebraných vzorcích a laboratorních vyhodnoceních chemickou
laboratoří a odběrech vzorků vody pracovníky hygieny byla
zjištěna jen malá odchylka kvality vody ke koupání v dětském
bazénku, toto bylo zapříčiněno hlavně špatným technickým
stavem dětského bazénu. Další sezónu je nutná oprava malého
bazénu, naopak kvalita a čistota vody velkého bazénu byla opět
na vysoké úrovni.
Počet koupacích dnů v letošní sezóně byl 48 dnů,
celkem navštívilo koupaliště 4 615 osob, což je v průměru 96
návštěvníků na den. Provoz koupaliště byl ukončen
29. srpna 2018.
Prostor koupaliště obohacený o plážový volejbal byl
využíván jak občany z Vigantic, tak turisty a návštěvníky
z blízkého i vzdáleného okolí. Zvláště nás těší zájem o tento druh
sportu – hřiště plážového volejbalu je využíván ještě do konce
září.
Děkujeme všem návštěvníkům a ještě jednou všem
zaměstnancům.

Naše koupaliště v tomto roce zahájilo sezónu již
16. června. Příprava na letní sezónu začala již v dubnu.
Před otevřením jsme finišovali s úpravou areálu, konkrétně byly
natřeny veškeré dřevěné obklady plotů i budovy strojovny, dále
byla přeložena a vyrovnána dlažba kolem velkého bazénu, kde byl
také umístěn nový plot, který zabrání padání míčů do bazénu
od plážového volejbalu. Místnosti uvnitř provozní budovy byly
vymalovány a osvěženy květinovou výzdobou. Za tyto práce
chceme velmi poděkovat panu Edovi Valovi, bez něj by se tyto
práce nedaly uskutečnit. Provozovatelem bufetu je pan Pavel
Pospěch, jenž rozšířil nabídku a prodej a bezproblémově zajistil
sezónní chod tohoto bufetu - Pavle díky . V neposlední řadě
děkujeme paní Hlaváčové, která se ochotně starala o hygienu,
SEZÓNA 2015 SEZÓNA 2016 SEZÓNA 2017
Provoz zahájen
1. července
2. července
23. června
Počet koupacích dnů
52
26
42
celkem 5 170
celkem 2 067
celkem 3 596
Počet návštěvníků
dospělí 3 171
dospělí 1 229
dospělí 2 200
děti
1 999
děti
838
děti
1 396
Prům. denní návštěv.
99
78
85
Provoz ukončen
1. září
2. září
2. září
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SEZÓNA 2018
16. června
48
celkem 4 615
dospělí 2 659
děti
1 956
96
29. srpna

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 14. 6. 2018
bere na vědomí kontrolu usnesení 28. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
29/230 schvaluje záměr nákupu traktoru John Deere X950R dle
cenové nabídky ze dne 14. 6. 2018 za fin. částku 458.000,- Kč
s DPH,
29/231 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 2018, (příjmy:
0,- Kč, výdaje: + 1.400.000,- Kč, financování: + 1.400.000,- Kč),
29/232 pověřuje starostu obce Vigantice Zdenka Porubského,
podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční
dotace z rozpočtu Obce Vigantice ve výši 6.000.000,- Kč,
na investiční akci „FK Vigantice – rekonstrukce fotbalového hřiště
UMT“,

29/233 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného
břemene a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8014861/4,
Vigantice, 620/5, Kos kNN, a pověřuje starostu Obce Vigantic
Zdenka Porubského podpisem uvedené smlouvy,
29/234 schvaluje konání veřejné sbírky organizovanou Obcí
Vigantice na pomoc postiženým požárem v domě č. p. 198 v obci
Vigantice, a pověřuje starostu obce Vigantice Zdenka Porubského
prováděním sbírky pokladničkami a shromažďováním příspěvků
na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
29/235 schvaluje záměr Obce Vigantice koupit nově vzniklý
pozemek parc. č. 309/49 v k. ú Vigantice, o výměře 934 m2,
za cenu, v místě obvyklou, 45,- Kč/m2.
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 28. 6. 2018
bere na vědomí kontrolu usnesení 29. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
30/236 schvaluje Smlouvu č. VaK/42/18/75/014122 o zřízení
věcného břemene pro stavbu: Přeložka vodovodního řádu
Vigantice – I. etapa, a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem uvedené smlouvy,
30/237 schvaluje Smlouvu č. VaK/42/18/75/013532 o zřízení

věcného břemene pro stavbu: Rekonstrukce zkapacitnění
vodovodu Vigantice, a pověřuje starostu obce podpisem uvedené
smlouvy,
30/238 schvaluje Plán rozvoje sportu na území obce Vigantice.
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Pozvánka
31. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice se koná
ve čtvrtek 13. 9. 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.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH 5. a 6. října 2018.
V obci Vigantice proběhnou volby v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení voleb v pátek
5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 Nezávislí kandidáti – sdružení nezávislých
kandidátů
Hlasovací lístky budou dodány voličům
v obálkách nejpozději tři dny před konáním
voleb
na adresu
trvalého pobytu.
Senátní volby: pokud žádný z kandidátů
nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných
platných hlasů, proběhne dne 12. 10. 2018
a 13. 10. 2018 druhé kolo senátních voleb.
Ve druhém kole kandidují dva kandidáti, kteří se
v pořadí po prvním kole umístili na prvních dvou
místech. Volby proběhnou opět v zasedací
místnosti OÚ Vigantice a to v pátek 12. 10. 2018
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. 10. 2018
od 8:00 do 14:00 hodin.

V obci Vigantice je stanoven jeden volební
okrsek a volební místnost je zasedací místnost
Obecního úřadu Vigantice. Voličem je státní občan
ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Každý volič ve volební místnosti
po prokázání totožnosti a po záznamu ve výpisu
ze stálého seznamu voličů obdrží od okrskové volební
komise dvě prázdné úřední obálky. Šedá obálka je
pro volby do zastupitelstva obce a žlutá obálka je
pro senátní volby.
V obci Vigantice bude voleno 9 členů
zastupitelstva
obce.
PRO
VOLBY
DO ZASTUPITELSTVA OBCE VIGANTICE BYLY
ZAREGISTROVÁNY TYTO VOLEBNÍ STRANY:
 Pro občany Vigantice – sdružení nezávislých
kandidátů
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Plán besed v knihovně, případně zasedací místnosti Vigantice říjen – prosinec 2018
Čtvrtek 4. října | 17.00 | místní knihovna OÚ Vigantice
SEDM PEREL ASTRONOMIE
Přednáška astronoma a astrofotografa Petra Horálka
o mimořádných nebeských úkazech, které by měl každý
pozemšťan aspoň jednou zažít, než zemře. Jak pozorovat
(a nepřijít o) nebeské úkazy století? A jaké vzácné úkazy nás
teprve čekají?
Petr Horálek (1986) vystudoval teoretickou fyziku a astrofyziku
na MU v Brně a pak začal pracovat na Astronomickém ústavu
AVČR v Ondřejově, později na Hvězdárně v Úpici. V roce 2014
odcestoval na Nový Zéland, kde fotografoval jižní noční oblohu.
Po svém návratu se na volné noze věnuje popularizaci astronomie
a také astrofotografii. Jeho specializací je krajinářská
astrofotografie. Z astronomie ho nejvíce zajímají mimořádné
úkazy na obloze - zejména pak sluneční a měsíční zatmění,
za nimiž cestuje i po světě. V roce 2015 se stal prvním českým
fotovyslancem prestižní Evropské jižní observatoře (ESO). V říjnu
2015 po něm byla pojmenována planetka 6822 Horálek. Je
autorem knih Tajemná zatmění (2015), Dobytí jižního
hvězdnatého ráje (2016) a Nebeské symfonie (2017).

Čtvrtek 18. října / 17.00 / místní knihovna OÚ Vigantice
BOUŘLIVÝ ŘÍJEN 1918 NA VALAŠSKU
Vznik Československa v roce 1918 nebyl úplně samozřejmý
a nebyl ani bezproblémový. Nový stát a jeho představitelé,
počínaje už na místní úrovni, se museli potýkat s množstvím
těžkostí, především v zásobování a potíže byly také s udržování
veřejného pořádku. Jak probíhal říjnový převrat na Valašsku
a zvláště na Rožnovsku, se pokusí zprostředkovat přednáška
historika PhDr.Tomáše Baletky, PhD., ředitele Státního
okresního archivu Vsetín.
Čtvrtek 8. listopadu / 17.00 / místní knihovna OÚ Vigantice
DUŠIČKOVÉ POVÍDÁNÍ
s Ivetou Křenkovou, jasnovidnou Andělskou terapeutkou,
certifikovanou Charlesem Virtue.
O tom, že smrtí život nekončí a ti, kteří už sundali své fyzické

kabátky, jsou často dlouho v blízkosti svých blízkých, kteří
za nimi pláčou.
Čtvrtek 22. listopadu / 17.00 / místní knihovna OÚ Vigantice
TRÉNING MENTÁLNÍ KONDICE S PSYCHOLOŽKOU
JANOU BÍLKOVOU
Praktický workshop pro všechny, kdo si chtějí zábavnou formou
procvičit mozek a zlepšit si celkovou mentální kondici.
K prodeji bude kniha pro domácí cvičení.
Praktický workshop pro všechny, kdo si chtějí zábavnou formou
procvičit mozek a zlepšit si celkovou mentální kondici.
Cvičení budou zaměřena na hry s písmeny, slovy a větami, čili se
soustřeďují na oblast verbální inteligence. Procvičováním lze
zlepšit celkovou mentální kondici, tempo a pružnost
a optimalizovat si mozkovou kapacitu. Zaměření na verbální
oblast ale zdaleka neznamená, že bude rozvíjen pouze tento aspekt
našich mentálních schopností – mnohé techniky totiž vyžadují
intenzivní pozornost z hlediska kvantity i kvality, zaměřují se
na vytváření nového ze známého nebo poskytují jen omezená
vodítka k nalezení řešení. Proto rozvíjejí a zlepšují i pozornost
a její extrémní formu – koncentraci, myšlení a kreativitu.
K prodeji bude také kniha pro domácí cvičení.
Úterý 11. prosince / 17.00 / místní knihovna OÚ Vigantice
ALENA MORNŠTAJNOVÁ - HANA
Beseda a autorské čtení spisovatelky Aleny Mornštajnové z jejího
posledního románu Hana. Námět k němu čerpala z historie
Valašského Meziříčí poloviny 20. století.
Alena Mornštajnová (1963) vystudovala angličtinu a češtinu
na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné době
pracuje jako lektorka anglického jazyka a překladatelka. Žije
ve Valašském Meziříčí. Debutovala v roce 2013 románem Slepá
mapa, který se dostal do užší nominace na Cenu Česká kniha
2014. Její druhý román Hotýlek vyšel v roce 2015 a v únoru 2017
představila svou třetí knihu Hana.
Anotace knihy Hana: Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost
lidského života, pak je to utrpení. A existuje-li něco, co život
znehodnocuje, pak je to utrpení, které člověk působí jiným. Jenže
co když je přesto nevinen? Co když je to všechno jen shoda
okolností a člověk je pouze bezmocným nástrojem osudu? Je
zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví
k řece jezdit na ledových krách. Spadne do vody, čímž se její
neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím, že na rodinné
oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství však
pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje tragédie, která
ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně
a odhalí pohnutou rodinnou historii, jež nadále popluje s proudem
jejího života jako ledová kra. Příběh, který vychází ze skutečných
událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím tempu a se
smyslem pro dramatičnost, až má čtenář pocit, že sleduje napínavý
film. Zůstává jen otázka, zda se kra osudu nakonec přece jen
rozpustí…

Ze života Farnosti Vigantice
Náš kostelík voní novotou.
Zveme všechny do Vigantického kostelíka,který má
nejen nový již zmíněný zvon,ale taky i nové koberce.Po letošní
rekonstrukci byly doplněny i sošky andělů po stranách
kostela.Myslím,že ne jedna vesnice by byla na takový kostelík
hrdá.Máme hodně ochotných dobrovolníků a dobrou podporu
u vedení obce.
Pozor změny času bohoslužeb ---- místo pravidelných
středečních mší mše pouze ve čtvrtek v 17 h. a přede mší svatou
v 16 h pro příznivce tzv.Mariánské večeřadlo
Mše svaté v neděli zůstávají stejné tj. 10 30 h. nový
duchovní správce a kněz Pavel Hofírek
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Krátké zpravodajství z mateřské školy
Ani jsme se nenadáli, prázdniny skončily
a škola i školka otevřela dveře dětem, které
do ní patří. Pro prvňáčky s novou aktovkou,
ještě před prázdninami byli mezi námi
ve školce… Jenže čas letí a doba her je pryč,
teď je čeká spousta nových věcí, znalostí
a dovedností, které budou pro život potřebovat. Ať se vám vše
daří, naši nedávno ještě „předškoláčci“… 
A školka mohla přivítat 8 nových dětí. U těch
nejmenších se to neobešlo bez slziček, první odloučení
od maminky bývá někdy těžké. My se snažíme, abychom jim co
nejvíce pomohly, abychom jim zpříjemnily pobyt ve školce tak,
aby k nám i novým kamarádům získaly důvěru, cítily se dobře
a bezpečně. Vždyť maminka si pro ně za chvilku přijde… Za pár
dní si na těžké chvilky ani nevzpomenou, čeká je spousta
společných zážitků se svými novými kamarády, společné hry,

společné objevování širšího světa, který doposud neznaly. Jsou
věci, které se dají prožít jen se stejně starými dětmi. Hry ve větší
skupině, kdy se učí brát ohledy jeden na druhého, naučí si
pomáhat, navzájem se podporovat a respektovat. A taky se spolu
občas poškorpit, ale i se smát a hrát si… to nám půjde… 
Čeká nás spousta podzimních akcí, které si určitě
užijeme: plánujeme společný pěší výlet s rodiči a dětmi
na rozhlednu v Rožnově pod Radhoštěm, Drakiádu, Podzimní den
pro děti a rodiče, tentokrát ne na školní zahradě. Ta je ve fázi
rekonstrukce a „kulaté hřiště“ je dobrou náhradou. Čeká nás Běh
za zdravím v Rožnově pod Radhoštěm, určitě i nějaké divadlo
a další akce už budou překvapení… 
Zbývá všem jen popřát krásný zbytek léta a všem dětem
bezstarostné dětství školkové i školní…
Za MŠ Dana Barošová

Ze života základní školy
Dobrý den, vážení spoluobčané, milí žáci a zaměstnanci
školy,
dovolte mi, abych Vás pozdravil s nadcházejícím novým
školním rokem 2018/2019. V nadcházejícím školním roku bude
škola organizována jako malotřídka se dvěma třídami, se
spojenými ročníky 1. + 3. (7 + 8) = 15 – třídní učitelka paní
Mgr. Alena Kadeřábková. Spolu s ní bude ve třídě pomáhat školní
asistentka paní Bronislava Jouzová. Je to pokračování projektu
„Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Vigantice reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006205“, kdy v minulém školním
roce působila školní asistentka v mateřské škole a nyní bude
v základní škole. Celý projekt je plně financován z peněz EU.
Druhá třída bude mít spojené ročníky 2. + 4. (6 + 6) = 12, třídní
učitel Mgr. Jaroslav Hrbáček. Škola bude mít tedy celkem
27 žáků, což je o 2 více než v loňském roce. Mění se obsazení
vychovatelky ŠD. Odcházející paní vychovatelku Bc. Danielu
Vachunovou, které bych tímto chtěl co nejsrdečněji poděkovat
za odvedenou práci a popřát jí mnoho úspěchů v práci
i v soukromém životě, nahradí nová vychovatelka Bc. Kristýna
Cábová. Doufám, že naváže na velmi dobrou komunikaci s rodiči
při naplňování volnočasových aktivit žáků školy a bude stejně
oblíbená u rodičů a dětí jako odcházející vychovatelka.
Chtěl bych také vyjádřit velké poděkování zřizovateli
školy obecnímu úřadu Vigantice v čele s panem starostou
Zdenkem Porubským a místostarostkou paní Hanou Foltasovou. Je
mezi námi velmi dobrá komunikace, ať už se jedná

o dlouhodobější projekty, jenom namátkou: nový podhled
v tělocvičně, nové osvětlení jak v tělocvičně, tak v některých
učebnách, vylepšení interiéru školy- nové podlahové krytiny, nové
pylonové tabule, nový koberec v MŠ, družině, ředitelně apod.
nebo situace, které potřebují okamžité řešení, jako příklad uvádím
rekonstrukci střechy na školní budově, kdy prosincová vichřice
zcela zničila původní plechovou střechu. Z dlouhodobějších
projektů se nyní jedná o dokončování rekonstrukce obložení
v tělocvičně a vybudování nového školního hřiště.
Věřím, že nadcházející školní rok bude i nadále
pokračovat v nastolené praxi dobré oboustranné spolupráci
ke spokojenosti všech zúčastněných.
Mgr. Jaroslav Hrbáček
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Zpravodajství školní družiny
Letní prázdniny utekly tradičně jako voda a ať už se nám
to líbí, nebo ne, o vládu se přihlásilo září, které je spojováno nejen
s podzimem, ale hlavně se začátkem nového školního roku.
Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo v pondělí 3. září
2018. Do školy nastoupilo 7 nových prvňáčků, a tak celkový počet
žactva naší školy je 27. Kromě úvodního slova pana ředitele
a pana starosty na ně čekalo vystoupení starších spolužáků,
balíčky s pomůckami, ale především první usednutí do školních
lavic. ,,Pastelkovné pro prvňáky“. Obec Vigantice se snaží
podporovat nástup prvňáčků do naší malotřídní školy.
Finanční podpora rodičům žáků nastupujících do 1. ročníku
byla stanovena na 2 000 Kč pro jedno dítě zahajující školní
docházku. Tato částka je vyplácena rodičům prvňáka při
slavnostním zahájení školy. Na naší škole se mohou děti
zapsat do 7 zájmových kroužků: pohybových her, výtvarného,
modelářského, hudebního a turistického kroužku, kroužku
anglického jazyka a keramiky. Hned na konci druhého týdne
se děti zúčastní tradičního běžeckého závodu „BĚH
ZA ZDRAVÍM“ v Rožnově pod Radhoštěm, kde si závodníci
poměří své síly s dětmi z okolních škol. I v letošním školním
roce bude pokračovat sběr pro Kubíka, kterému se
prostřednictvím sběru snažíme pomoci. Jedná se o víčka
a staré mobilní telefony. Chybět nebude ani tradiční soutěž
Mateřské a Základní školy ve sběru plastu a papíru, která
bude zahájena na konci měsíce září. Podzim je spojený
s pouštěním draků, proto nás v měsíci říjnu čeká Drakiáda
pro rodiče s dětmi. Přesný termín Drakiády bude oznámen
včas, podle počasí. Dále nás bude čekat Putování s broučky

a Ohňování. Na stránkách školy najdete všechny potřebné
informace, aktuální dění ve škole a školce a samozřejmě fotografie
ze školních akcí. Sledujte nás na adrese www.zsvigantice.cz.
Přejeme všem školákům chuť do učení, mnoho úspěchů a výborné
studijní výsledky. Rodičům, pedagogům a všem zaměstnanců
školy optimismus, trpělivost a pevné nervy, které jsou zajisté čas
od času potřeba.
Kristýna Cábová

Aktuálně z činnosti mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Krásné léto, hezké prázdniny a slunné dny
dovolené, které jsme si přáli, se vyplnily na 300%.
Až toho horka bylo opravdu nad hlavu.
Dlouhodobé teploty přes 30 st. C poodhalily
problémy, na které jsme u nás nebyli zvyklí.
Najednou byly studny na suchu, potoky a potůčky
skoro vyschly, v Bečvě se dala kosit tráva. Není voda a musí se
šetřit. Každý chytá vodu ze střech do sudů, aby bylo čím zalévat
zahrádky. Místo abychom se snažili vodu u nás udržet, stále se
dláždí koryta potoků a řek, rovnají se jejich toky. Pak přijdou
bleskové povodně a všechno se spláchne. Voda nadělá škody
a druhý den je pryč. To horko odhalilo, jak jsme na tom
doopravdy a že voda se stává vzácností, se kterou se musí
hospodařit a šetřit.
Na letní měsíce máme naplánované tradiční akce, jako
střelby pro veřejnost, letní večer a pouť ve Viganticích. Na konci
června jsme uspořádali střelecký den O pohár starosty Vigantic.
Účast sice nenaplnila naše očekávání, ale opět se sešli jak
příznivci nás myslivců, rodinní příslušníci a lidé, kteří si rádi
vyzkoušejí střelecké umění. Největší radost měly samozřejmě děti
pod vedením a odborným dohledem zkušeného myslivce,
emeritního pedagoga, kolegy Jiřího Zubka zvaného profesor.
Navíc svoji zodpovědnost mohly děti samy zvýraznit sečtením
nastřílených bodů. Kolikrát kdo opakoval, aby dosáhl lepší
výsledek, nikdo nepočítal. Nejlepší v jednotlivých kategoriích
obdrželi poháry, všechny děti medaile a spóustu sladkostí. Radost
je vidět i na pořízených fotografiích.
Stejně napínavé to bylo v kategorii mužů i žen. Nakonec
se absolutní vítězkou stala Kateřina Houšková s nástřelem 45
a překonala i tradičního vítěze mužské kategorie Vítězslava
Baroše s nástřelem 41. Na druhém místě se umístila Vendulka
Juříčková a na třetím místě její maminka Eva Juříčková.
Na druhém místě v kategorii mužů se umístil Miroslav Janča
a na třetím místě Zdeněk Malina. Poháry se patřičně naplnily

a úspěch bylo potřeba oslavit. Tak se s dobrým základem srnčího
guláše slavily úspěchy, ale i křivá muška. V příštím ročníku
musíme zvážit lepší propagaci a snad i najít příznivější termín.
Nejvýznamnější akcí spolu s mysliveckým plesem je
letní večer, který se uskutečnil 4.8 a pokračoval poutí
ve Viganticích 5.8.2018. Počasí nám vyšlo na 100% a tak i účast
byla rekordní přes 350 návštěvníků. K tanci hrála osvědčená
kapela z Přerova „JEN TAK“.
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V kuchyni bylo připraveno 5 druhů gulášů, otevřeny
byly dva stánky s občerstvením, výčepní přívěs s pivem a točenou
kofolou byl stále v obležení a taky speciální stánek na různé druhy
kávy a míchaných nápojů. Samozřejmě bohatá myslivecká
tombola.

Nálada byla výborná, což bylo vidět zejména
na tanečním parketu do pozdních ranních hodin. Končili jsme
po čtvrté ranní, abychom si dvě až 3 hodiny zdřímli a rychle se
připravili na návštěvníky poutě. Příjemnou atmosféru tradičně
umocnila dechová hudba. Doma se většinou nevařilo, připravená
byla svíčková z jelena, pečený divočák se zelím a taky jelení
guláš. Dobrou náladu a spokojenost bylo potřeba spláchnout
i něčím silnějším. Tak se nám u stánků točily tradičně nejen
babičky, ale tvrdily se i rodinné a sousedské vztahy.

Letní večer i pouť se mimořádně vydařily. Pro nás
myslivce je to ocenění několikadenní usilovné práce a příprav.
Odměnou nám je spokojenost spoluobčanů z Vigantic, Hážovic,
Tylovic, Hutiska, Rožnova i přespolních.
Na myslivecké chatě jsme dokončili vodovodní přípojku
a vyřídili všechny potřebné formality. Dokončili jsme obklady
podkroví sádrokartonem a kamarádi stolaři dokončili interiér
myslivecké chaty. Vedle stropu jak na zámku, postavili stejně
krásné točené schodiště do podkroví. Dodělali jsme stylové
osvětlení a výzdobu stropu daňčím parožím. Interiér myslivecké
chaty je nyní na slušné úrovni.

Spoustu práce nás však ještě čeká na venkovních
úpravách. Budeme dodělávat balkón, fasádu, okapy i střelnici
a terénní úpravy. Plánujeme přístavbu sociálního zázemí a taky
místnost na zpracování zvěřiny, přístřešek na dřevo a další práce.

To všechno současně s budováním mysliveckých zařízení –
krmelce, zásobníky, posedy a kazatelny. I my mezi sebou hledáme
kompromis. Někteří jsou více pro budování a starost v revíru, jiní
se více věnují práci na chatě.
Nastává čas přípravy na zimu. Chystáme krmivo,
nakoupili jsme oves a rozvezli do krmelců, každý si nasušil
dostatek sena a dalšího krmiva. Letos je velká úroda všeho –
žaludů, bukvic, kaštanů, ale i ovoce v sadech, kde se zvěř má
možnost nakrmit. Do lesa nosíme spadaná jablka, z moštáren
výlisky. Snažíme se, aby zvěř byla na zimu připravená a v dobré
kondici.
Odlovili jsme plánovanou trofejovou srnčí zvěř a teď
nastal čas odlovu slabých srnčat a srn, včetně starých kusů.
Aktuální je pro nás stále lov divokých prasat vzhledem
k Africkému moru. Už se o tom tak moc nemluví, ale situace je
stále velice riziková. V našem revíru jsme v loňském roce odlovili
přes 30 divokých prasat. V letošním roce máme ulovených
11kusů. Už tu nejsou naše domácí bachyně, které pravidelně
vyváděly selata. Většina se odlovila a teď se loví prasata, která
k nám migrují. Odlovili jsme i několik kusů mladé vysoké zvěře.
Tím se snažíme eliminovat škody na porostech na poli i v lese.
Letos se neosela kukuřice, tak je předpoklad, že škody budou
minimální. Navíc máme osetá myslivecká políčka, kde oves
a pohanka jsou ještě i teď a zvěř je stále navštěvuje.
Lovíme intenzivně i lišky. Letošní rok byl pro ně
mimořádně příznivý a v revíru byly vidět ve velkém počtu liščata.
Na Urbanové skalce vodila liška 11 liščat! Začínáme lovit jezevce
a na řadu přijdou kuny, které jsou všude přemnožené. Složitější je
to s dravou pernatou. Ta je samozřejmě taky přemnožená, ale
zákonem chráněná. Byl jsem letos 2x na holuby hřivnáče.
Abychom je nalákali, používáme plastové makety - balabány,
ke kterým si holubi rádi přisedají. Nepřiletěl ani jeden, ale
nad polem neustále kroužily káně, dvakrát na balabána zaútočil
jestřáb, jednou krahujec. Taká je realita!

Konec roku je vždy spojen s mysliveckými hony
a naháňkami. My drobnou zvěř nelovíme. Bažant se u nás
nevyskytuje vůbec a stavy zajíců jsou na minimu. Naše lovecké
akce se zaměřují na lov lišek a divokých prasat, pokud se obeznají
někde v revíru. Většina z nás využívá pozvání kamarádů
na kachny, případně bažanty. V naprosté většině odchované. Zajíc
se loví jedině tak na Jižní Moravě, vyjimečně i v jiných revírech.
Všude se pořádají jen naháňky na divoká prasata. Doby se mění.
Hony na koroptve, křepelky, divoké bažanty a zajíce jsou
minulostí. A taky kde, když jsou všude nedozírné monokultury
kukuřice, obilí a řepky. Vše na průmyslové zpracování.
Staví se obrovské haly jako sklady a překladiště všeho,
co putuje křížem krážem Evropou, průmyslové zóny na kraji
každého města. Samozřejmě na zelené louce a na zemědělské
půdě. To nikomu nevadí a zajímalo by mě, kolik v takových
případech stojí stavební povolení. Dříve byl infravilán obcí kde se
mohlo stavět a extravilán, kde to bylo zakázáno a nejel přes to
vlak! Tím se chránila zemědělská půda! Dnes existuje taky, ale
peníze srovnají vše.
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A bude ještě hůř. Evropská komise rozhodla o zvýšení
bio složky v pohonných hmotách z 5 na 10% s cílem snížení
emisí. Že to zase prosadila zelená loby, je nabíledni. Budou ještě
větší lány řepky, po sklizni pole postříkají roundupem, aby zničili
plevel, ale taky všechno živé, co se tam přijde nakrmit. Auta
vyrobená před rokem 2005 na to jezdit nebudou, motory na to
nejsou stavěné. Bude potřeba vyměnit autopark. A zase bude co
vyrábět!
Zamyšlení nad současností:
V devátém čísle Myslivosti vyšel článek Josefa Drmoty
„Spirála s nejasným koncem“. Plně jsem se s ním ztotožnil.
Změny kolem nás jsou nevyhnutelné. Týkají se společnosti,
životního stylu i pohledu mladé generace na svět a dění vůbec.
Můžeme nesouhlasit, nebo souhlasit, ale nic s tím neuděláme.
Starší generace převážně nesdílí nadšení ze současného vývoje
globalizace. Svět se mění a transformuje před očima. Zarážející je
ale tempo, jakým se změny dějí. Ve víru informací se ale
nedokážeme poučit z chyb minulých. Možná poněkud nenápadně,
ale naprosto nezadržitelně se řítíme do průšvihu, který nemá
v dějinách obdoby. Přelidnění, globalizace, nenasytnost, nezřízená
spotřeba, úbytek přírodních zdrojů, ztráta soudnosti a tak by se
dalo pokračovat. Nevím, ale jedna rozumná hlava prohlásila, že
není problém nakrmit chudé. Problém je uspokojit bohaté!
Většina si nemusí momentálně v naší zemi, poměrně
bohaté a klidné, ani všímat tohoto problému. Pulty supermarketů
jsou plné, na benzín taky zatím je, nespočet televizních stanic,
internetové připojení, cokoli vám na objednání dovezou až domů,
jsme prostě In, Happy… Většina lidí si proto ani nevšimne
a nepřipustí, že zásoby nejsou neomezené. Ubývá úrodné půdy,
vodní zdroje, zbytky čisté přírody a volně žijících živočichů.
Otázka je, zda si to lidé vůbec uvědomují, nebo
připouští. Jsem přesvědčen, že svoji nezastupitelnou úlohu tady
mají myslivci, kteří si danou skutečnost
opravdu uvědomují. Smutné je, že jsme
stále menší menšinou. Myslivci přírodu
znají a rozumí ji, protože se v ní
pohybují, dokáží vnímat změny a její
potřeby
z dlouhodobého
pohledu.
Vidíme zoufalou snahu živočišných
a rostlinných druhů se přizpůsobit.
Změna systému zemědělské a lesní
výroby, narůstající doprava, změny
klímatu, obrovský tlak civilizace
napřírodu, volnočasové aktivity, nároky
na prostor. To vše sebou nese požadavky
na změnu krytových a úživnostních
podmínek. A na to příroda reaguje
po svém. Drastický úbytek drobné zvěře,
lokální přemnožení jiné. Kůrovcové
kalamity, povodně, větrné smrště, sucho.
Myslivci tyto změny vnímají, ale lidstvo,
jako
by je
vidět
nechtělo.
Myslivost je proto potřeba
chápat a rozvíjet jako ekologickou
činnost v krajině s cílem péče o volně
žijící zvěř, ale také o její prostředí

o zeleň a vodní zdroje. A nejen to. Je potřeba neustále předávat
své poznatky a zkušenosti, propagovat a vysvětlovat. Neděsí jen
změny, ale především tempo, jakým přicházejí a nezájem, jakým
jsou provázeny. Zejména mladých, kterých se to týká především.
A to tady záměrně nevzpomínám nebezpečí spojené se stěhováním
národů a kultur. Nás se to zatím až tak moc netýká. K nám se zase
až tak nehrnou a je tu i naprosto většinový nesouhlas. Jednou nás
to ale taky doběhne. Až nás dobrosrdečná EU donutí rozdávat
těmto lidem sociální dávky na stejné úrovni, jak v Německu. Již
jsou zde první náznaky na Teplicku i v jiných lokalitách.
Poučit bychom se měli z Německa, Francie, Švédska,
Anglie, Španělska, Itálie, Řecka a dalších států. Umlčování občané
se i v těchto státech začínají bouřit a otevřeně vystupovat proti
politice jejich vlád a tak zvaných vítačů. Už se nedá tak jednoduše
skrýt skutečná podstata migrace. Už si uvědomují, že tito převážně
mladí chlapci tu nehodlají pracovat, ale počítají s tím, že si zde
přivedou své, na naše poměry nepředstavitelně početné rodiny.
Budou se nekonečně učit jazyk, začleňovat se, množit a pobírat
sociální dávky. A to nás opravdu taky čeká. Trochu se zpožděním,
ale čeká!!!
Závěrem si neodpustím jednu poznámku, spíše
šťouchanec. Děti země stáhly žalobu na stavbu části dálnice
z Hradce k hranici Polska. No poděkujme pěkně, že umožnili
laskavě stavět. Měli by dostat medaili! Kolem Přerova ale
pokračování výstavby dále blokují. Je to úžasné, jak z peněz
daňových poplatníků jsou živeny záškodnické neziskovky. A že
jich je – tu Zelení, Jihočeské matky, Děti země, Grínpis, Zelený
kruh, Ochránci přírody a spoustu dalších. Stačí si zadat
do vyhledávače a hned uvidíte, kolik jich je. Všichni žijí
ze státních dotací, chtěl bych znát nějaký příklad, jak přiloží ruku
k dílu, nebo si vydělají sami na svoji činnost. Když někde kosou
pokosí louku, tak je z toho vcelku dobrá estráda.
Závěrem chceme my myslivci z Vigantic poděkovat
za podporu myslivosti vedení obce a honebnímu společenstvu,
za spolupráci ostatním společenským organizacím v obci,
podnikatelům a všem občanům a rodinným příslušníkům, kteří nás
podporují. Budeme nadále připravovat tradiční akce a podílet se
na dění ve Viganticích a okolních obcích. Přejeme všem hodně
zdraví a pohody a taky dobrou úrodu švestek a všeho, co se Vám
na poli i v zahradě urodilo. Nezapomeňte, že cukr je nejzdravější,
když projde stádiem kvašení! To se rázem změní a má léčebné
účinky!
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
František Vaněk, místopředseda
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SDH Vigantice
Hlavní sezóna mladých hasičů SDH Vigantice
Letní prázdniny jsou pro mladé hasiče nejen
obdobím volna, ale také časem, kdy se naplno
věnují hasičským soutěžím. V letošním roce
prošla obě naše družstva generačními změnami,
kdy nejstarší odešli do dorostu, z mladších se stali starší žáci a ti
nejmladší teprve začali sbírat cenné zkušenosti. Nikdo dětem
nemůže odepřít, že do každé soutěže šli s vervou a snažili se
do poslední vteřiny. Letošní ročník hry Plamen byl pro nás
ve znamení 5. míst. Největší radost nám udělali starší žáci
na soutěži konané na domácí
půdě ve Viganticích, kdy se jim
podařilo
zaběhnout
dosud
nejlepší čas v historii družstva
a to 14,89s. Tímto výsledkem se
děti zařadily mezi nejlepší týmy
letošní ligy.
Věřím, že zkušenosti,
které děti získaly v této sezóně,
zúročí
v dalších
ročnících
ligových soutěží a budou se
moct
radovat
z příček
nejvyšších.
V druhé
polovině
srpna proběhlo již tradiční
soustředění mladých hasičů,
tentokrát konané v Kněhyních

v Chalupě pod Bukovinami. Naši závodníci se zde každoročně
připravují zejména na Závod hasičské všestrannosti, který se
uskuteční na konci září a je první soutěží nadcházející sezóny.
Děti se zdokonalují ve střelbě ze vzduchovky, uzlech,
topografických značkách a požární technice. Důraz je kladen také
na zlepšení fyzické kondice. Tu jsme letos poprvé trénovali
i jízdou na kole, když jsme i k ubytování jeli z Vigantic, dále pak
k přehradě na Horní Bečvě a nakonec i zpět domů. Děti také vyšly
na Pustevny a poctivě posilovaly při ranním tréninku. Musím
všechny moc pochválit za pozitivní přístup, chuť k tréninku
a bezproblémový pobyt.
Děkujeme za finanční podporu
při pokrytí nákladů při organizaci tábora a to NADACI
MANŽELŮ HRADILOVÝCH a OBCI VIGANTICE.
Zuzana Bělíková

Soutěž mladých hasičů O pohár okrsku číslo 3
Sobota 25. 8. 2018 byla v mnoha ohledech mimořádná.
Pro nás hasiče byla mimořádná v tom, že na tento termín byla
naplánovaná soutěž dětí o pohár okrsku číslo 3, jejímž pořádáním
byl pověřen náš sbor. Jednalo se již o jubilejní 30. ročník. Již
od pátečního odpoledne začalo navážení potřebného materiálu
a nářadí na hřiště FK Vigantice, kde se soutěž konala. Potom
následovala příprava. Rozměřování nářadí a tratí pro jednotlivé
disciplíny.
Přišel den soutěže. Hned ráno po probuzení bylo jasné,
že soutěž bude náročná, neboť po dvou měsících úmorného horka
a téměř nulových srážek lilo jako z konve. Chvíli to vypadalo, že
by alespoň zahájení mohlo proběhnout v klidu, ale nakonec se
nekonal ani zahajovací nástup družstev, proběhla pouze porada
vedoucích. To už ale zase pršelo naplno. Přesto soutěž začala
podle plánu a družstvo za družstvem si plnilo disciplíny, což
naplňovalo hrdostí nás pořadatele, i když jsme se většinou
pohybovali po hřišti úplně promoklí a dělali svoji práci coby

rozhodčí, pomocníci při odtahování hadic ze sportoviště,
zabezpečení dopravy vody do kádí, obsluha stánku
s občerstvením, zapisování výsledků atd. Soutěž pokračovala
a rannímu lijáku konečně pomalu docházel dech, až nakonec ustal
úplně a všech 18 přítomných družstev mladých hasičů mohlo tak
v pohodě a bez zranění dokončit jednotlivé disciplíny a užít si
radost z hasičského sportu.
Z vítězství se nakonec radovali v kategorii mladších
žáků hasiči z SDH Hutisko Solanec, v kategorii starších žáků to
byli hasiči z Prostřední Bečvy. Naší mladí hasiči obsadili
v kategorii starších žáků celkově 5. místo, když předvedli skvělý
požární útok a časem 14,89 obsadili v požárním útoku 2. místo.
Bohužel štafeta dvojic tento výsledek nepotvrdila a čas 60,28
s znamenal až 7. místo ve štafetě. Nakonec se poslední soutěž
okresní ligy mladých hasičů zdárně ukončila. Poděkování patří
všem, kteří se na pořádání soutěže podíleli.
Vlastislav Podbřecký

TFA - hasiči
Závodní sezóna TFA je v plném proudu a nám nezbývá
nic jiného než se pochlubit výsledky našich závodníků. V průběhu
sezóny začal soutěžit i Josef Petřek. Nejprve jezdil pouze
na soutěže, kde byla vypsána kategorie juniorů do 18 let, později
ale nabral odvahu i na kategorii mužů, kde statečně konkuruje
zkušeným závodníkům. Jako každý rok nejvíce září naše stálá
hvězda Dušan Pokorný, který je schopný stíhat neskutečné
množství závodů. Největším úspěchem a velkým zadostiučiněním
je první místo z TFA Prasklice. Dušan se konečně dočkal! Letos
má na kontě taky spoustu druhých a třetích míst. Tato sezóna je
pro Dušana naprosto TOP. Za zmínku stojí také účast
na prestižním závodě FCC v Jihlavě, kde se zúčastnil mix
tandemu a tandemu mužů. S konkurencí z téměř celé Evropy

bojoval statečně, bohužel ale na první místo musí ještě pár let
trénovat  Hana Petřeková si letos také odvezla pár medailových
umístění. Zmínit zde můžeme například první místo na TFA
Písečná a nějaká ty druhá a třetí místa by se taky našla. Radek
Fojtášek se, vzhledem k pracovní vytíženosti, mnoha soutěží
nezúčastnil. Pokud ale závodil, jeho výkony byly opravdu
překvapivě dobré.
Sezóna ještě zdaleka není u konce a my se těšíme
na další příležitosti reprezentovat svou obec.
Závěrem bych ráda poděkovala sponzorům našich
nových závodních obleků. Moc si vážíme Vaší podpory
a děkujeme 
Hana Petřeková
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