Občasník Obce Vigantice, okres Vsetín
Prosinec 2018
Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil v době
adventní a popřál Vám, krásné a pohodové vánoce
a do nového roku hodně zdraví.
Chtěl bych se Vám omluvit za průběh stavby
„Vigantice – bezbariérové úpravy chodníků a zastávek
podél silnice III/4867“, která je spolufinancována
z rozpočtu Státního fondu dopravní insfrastruktury. Bližší
informace si můžete níže přečíst ve zprávě pana Ing. Jana
Frydrycha, který na stavbě provádí technický dozor
investora.
Začátkem prosince se podařilo provést
rekonstrukci mostu ev. č. M4, „U Hlasů“. Tato
rekonstrukce, která stála celkově 2.628.020,- Kč, byla
prováděna za spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj.
MMR se na rekonstrukci mostu podílelo částkou
1.771.581,- Kč.
Dostaveno bylo taktéž Víceúčelové hřiště u ZŠ
a MŠ Vigantice, na které jsme od Ministerstva pro místní
rozvoj získali dotaci ve výši 3.389.751,- Kč. Celkové
náklady na vybudování víceúčelového hřiště byly celkově
4.815.196,- Kč. V současné době se kolem hřiště ještě
dostavuje nový plot. Areál zahrady se zvětší cca o 500 m 2.
Na dalším vzhledu zahrady pracujeme s paní Danou
Barošovou.
V příštím roce se chceme soustředit na dostavbu
akce „Vigantice – bezbariérové úpravy chodníků
a zastávek podél silnice III/4867“ a s tím související
rekonstrukci Veřejného osvětlení. Dále by měl být opraven
most ev. č. M3, k panu Janu Barošovi. Taktéž sledujeme
vyhlášení dotačních titulů z MMR. Chceme rekonstruovat
veřejnou plochu kolem Obecního úřadu a restaurace
TATRA. Samozřejmě se dostane na kanalizace v místní
části „Kalvaria“.
Chtěl bych ještě upozornit na nedostatečné
třídění odpadů v naší obci. Jak jistě víte, za svoz
komunálních odpadů platí každý z našich občanů pouze
300,- Kč, což je hodně málo a neznám obec, či město, kde
by se platila tato částka. Proto je třeba tohoto si vážit
a odpad třídit. Jednou měsíčně je pro všechny občany svoz
tříděného odpadu, který provádí náš pracovník. Dále máte
možnost využít sběrného dvora a v případě, že odpadu
máte více můžete zatelefonovat na obec, kde Vám rádi
vyjdeme vstříc.
Prosím, třiďte, aby se nemuselo zdražovat !!!
Dovolte mi, abych Vám závěrem poděkoval
za důvěru, kterou jste mně a mým spolupracovníkům
projevili v komunálních volbách 2018. Budu i nadále dělat
maximum pro to, aby se naše krásná obec rozvíjela a Vám
se tady žilo bezstarostně a krásně.
Zdenek Porubský
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Vydržení vlastnického práva
Vážení,
s ohledem na dosavadní spolupráci si Vás dovoluji
upozornit na blížící se konec tohoto roku, tedy na datum
31. 12. 2018 a s ním související přechodné ustanovení § 3066
občanského zákoníku týkající se mimořádného vydržení.
Dle ustanovení § 1091 občanského zákoníku je
k vydržení vlastnického práva k movité věci potřebná nepřerušená
držba trvající tři roky a k vydržení vlastnického práva k nemovité
věci nepřerušená držba trvající deset let. Kromě nepřerušeného
trvání držby se vyžaduje také poctivost držitele.
S výše uvedeným souvisí ustanovení § 1095 občanského
zákoníku týkající se tzv. „mimořádného vydržení“. Z předmětného
ustanovení vyplývá, že uplyne-li doba dvojnásobně dlouhá, než
jaké by bylo jinak zapotřebí (dle ustanovení § 1091), vydrží držitel
vlastnické právo, i když neprokáže právní důvod, na kterém se
jeho držba zakládá. To neplatí, pokud se mu prokáže nepoctivý
úmysl.
Ve vztahu k ustanovení § 1095 občanského zákoníku
(mimořádné vydržení) je pak v přechodných ustanoveních
občanského zákoníků zakotveno ustanovení § 3066, dle kterého
do doby stanovené v § 1095 se započte i doba, po kterou měl
držitel, popřípadě jeho právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě
přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku; tato doba
však neskončí dříve než uplynutím dvou let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc movitou, a pěti let, jde-li
o věc nemovitou.
Toto intertemporální ustanovení (§ 3066) neříká nic
jiného, než že u mimořádného vydržení, kde je podle § 1095

dvojnásobně dlouhá vydržecí doba, tedy šest let u movité věci
a dvacet let u nemovité (§ 1091), se již účinností
nového OZ (01. 01. 2014)
dostavují
účinky
předvídané
v ustanovení § 1095 s touto modifikací. Držitel si může započíst
k 01. 01. 2014 čtyři roky své držby movité věcí před 01. 01. 2014,
tedy držbu od 01. 01. 2010, eventuálně i svého právního
předchůdce; nesmí však jít o držbu vykonávanou v „prokázaném
nepoctivém úmyslu“ (§ 1095). Podobně u držby nemovitosti to
bude již 15 let, tedy držbu svou či právního předchůdce
od 01. 01. 2009.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud máte povědomost
o tom, že nějaký subjekt užívá (chová se jako vlastník)
dlouhodobě nemovitou věc, která je ve vlastnictví obce, je potřeba
ho do konce roku upozornit na to, že užívá cizí věc. Pakliže se tak
nestane, bude možné od 01. 01. 2019 se ze strany takového
subjektu dovolat mimořádného vydržení vlastnického práva,
bude- li splňovat zákonem stanovené podmínky. Příslušnou
výzvou tak obec docílí toho, že takovýto subjekt nebude moci
argumentovat tím, že je poctivým držitelem, neboť byl upozorněn
na to, že užívá cizí věc.
V této souvislosti si dovoluji upozornit i na judikát NS
ČR, sp. zn. 22 Cdo 3079/2014, kdy NS ČR bylo konstatováno, že
pro naplnění podmínek oprávněné držby není nezbytně nutné, aby
se osoba, která se ujala držby pozemku, seznámila s obsahem
katastrální mapy, přeměřovala jeho výměru nebo požadovala
vytýčení jeho hranice.
Zdenek Porubský

Zpráva o stavu stavební akce „Vigantice – bezbariérové úpravy
chodníků a zastávek podél silnice III/4867“
V srpnu letošního roku (2018) proběhlo výběrové řízení
na dodavatele stavební akce „Vigantice – bezbariérové úpravy
chodníků a zastávek podél silnice III/4867“. Z odevzdaných
nabídek byla podle předem daných kritérií vyhodnocena jako
nejvýhodnější (nabídka s nejnižší cenou) nabídka společnosti
Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Vybraný dodavatel si
na provádění této naší stavby najal subdodavatele, což bývá
obvyklé. Zahájení stavebních prací bylo zkoordinováno se
zahájením prací na související stavební akci „Silnice III/4867:
Vigantice – průjezdní úsek“, která obnáší položení žulové
dvouřádkové přídlažby podél silnice, rekonstrukce systému
uličních vpustí, vyfrézování asfaltových vrstev komunikace
a provedení nových asfaltových vrstev komunikace. Investorem
a dozorem této stavby je Ředitelství silnic Zlínského kraje
a realizuje ji firma EUROVIA CS, a.s. Zahájení obou staveb bylo
dne 03.09.2018. V souběhu s tím se podařilo obci zajistit výraznou
dotaci na třetí související stavbu, a to „Veřejné osvětlení podél
komunikace III/4867 v obci Vigantice“. Jelikož téměř celá trasa
rozvodů veřejného osvětlení je situována do konstrukce chodníku,
byli jsme nuceni všechny tři stavby dohromady úzce propojit.
Nebylo by totiž nejchytřejší napřed provést nové chodníky
a následně je komplet rozkopat kvůli rozvodům a sloupům
veřejného osvětlení. Nehledě na to, že na několika místech vede
trasa veřejného osvětlení přes „novou“ komunikaci. Kvůli
plynulosti stavebních prací a zejména dodržení záručních
povinností byl vítězi veřejné soutěže na dodávku veřejného
osvětlení doporučen subdodavatel výkopových prací stejný, který
provádí chodníky. Tím mělo být zabráněno prostojům, průtahům
s přebíráním zasypaných částí. Hlavně tím ale bylo zajištěno
dodržení jednoho z bodů smlouvy o dílo – Záruka za dílo,
odpovědnost za vady – v délce 60 měsíců od předání díla
objednateli. V případě, že by výkopy a zásypy v chodníkovém

tělese prováděl jiný subjekt, dodavatel chodníku by se zřekl
povinnosti dodržet záruku za dílo. Jak projekt veřejného osvětlení,
tak stavba bezbariérových úprav chodníků byly projektovány
samostatně, harmonogram byl tvořen vždy jen na určenou stavbu.
Spojením obou staveb došlo k výraznému navýšení pracovních
úkonů a jejich velkému ztížení, ovšem původní termíny musely
zůstat zachovány. V tomto duchu jsme ale s panem starostou vedli
veškerá jednání s odpovědnými zástupci všech zúčastněných
firem. Před podpisy jednotlivých smluv jsme byli opakovaně
ujišťováni, že všechny dodavatelské firmy jsou na novou,
složitější situaci připraveny jak po personální stránce (dostatek
vedoucích technických pracovníků i dělníků), tak co se týká
mechanizace a zajištění materiálu. Situaci ještě zhoršil skutečný
stav podkladních vrstev v tělese chodníku. Platná projektová
dokumentace počítala s tím, že podkladní vrstvy jsou v pořádku,
jsou z požadovaného kameniva a jsou dostatečně únosné. Bohužel
bylo zjištěno, že pod stávající zámkovou dlažbou jsou vrstvy
s velkou příměsí hlíny. Tento materiál je absolutně nevhodný
do podkladních vrstev chodníkového tělesa. Došlo k dalšímu
navýšení objemu prací – odstranění nevhodné vrstvy materiálu,
jeho odvoz a uložení, dovoz nového kameniva, uložení a jeho
zhutnění. I přes tuto komplikaci jsme byli uklidňováni, že je vše
v naprostém pořádku a termíny nejsou nijak ohroženy. Z různých
důvodů však od začátku stavby neprobíhaly stavební práce podle
plánu. Na častých pravidelných kontrolách stavby jsme s panem
starostou upozorňovali na nedostatečnou kvalitu prováděných
prací, pomalé tempo, malý počet a pracovní morálku dělníků,
velmi krátkou pracovní dobu a hlavně na vedlejší následky jejich
pracovní činnosti. Mimo ústní a e-mailové výtky bylo vše
zaznamenáváno v zápisech z kontrolních dnů stavby. Situace se
přes opakované sliby bohužel nezlepšovala. Jak se ukázalo, nebyl
konečný zhotovitel schopen obě dvě stavební části řádně provádět.
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Koordinační schopnosti stavbyvedoucího zhotovitele nebyly
dostatečné, ani pracovníci neměli potřebné dovednosti a pracovní
morálku. Je potřeba zmínit několik pracovních „katastrof“, které
stavbu provázely, např. prvních cca 400 metrů silničních
obrubníků bylo provedeno nesprávně a po jejich vybourání se
prováděly znovu, neopatrnou demontáží stávající zámkové dlažby
došlo k poškození 5-ti zemních uzávěrů vodovodního řadu, které
se musely složitě opravovat, stavební činností došlo k zasypání
a ucpání většiny kanalizačních šachet, které se musely ručně
vyčistit a budou se na závěr stavby čistit ještě strojně, došlo
k mechanickému poškození středotlakého rozvodu plynu, jehož
oprava byla také složitá, dělníci ještě poškodili trasu optické
kabeláže. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nemohla situace
dopadnout jinak. Podle schváleného harmonogramu měla být
v tuto chvíli kompletně dokončena část chodníků a komunikace
v délce cca 1200m (z celkové délky 2400m). Bohužel jsme
v situaci, kdy se dokončuje úsek dlouhý 750m. Každopádně je
na tomto úseku ještě hodně práce, např. celý uzel u školy
vč.palisádové opěrné stěny, autobusová zastávka, některé vjezdy
k RD, detaily a dořezy zámkové dlažby, napojení na vedlejší
komunikace - nikde není zámková dlažba zavibrovaná
a zapískovaná. Všechny vady a nedodělky evidujeme,
upozorňujeme na ně dodavatele a žádáme o jejich odstranění.
Většina z nich ale může být odstraněna až při příznivějších
klimatických podmínkách. Prioritně tlačíme dodavatele stavby,
aby zprovoznil autobusovou zastávku u školy, zabezpečil veškeré

výkopy tak, aby nemohlo dojít k pádu osob do výkopů a uvedl
další úseky chodníků do provozuschopného stavu. Není možné,
aby občané, zejména děti a starší lidé nemohli používat chodníky,
ale museli chodit po silnici, kde je velký provoz.
Celá situace je o to složitější, že všechny dotčené stavby
jsou s dotací, není možné jakkoli zasahovat do předem daných
podmínek, není možné upravovat, natož vypovědět smlouvu
s dodavatelem. Máme velice omezené pravomoci.
Složitost stavby si vyžaduje profesionálnější přístup dodavatele,
zajištění kvalitního vedení stavby zkušeným stavbyvedoucím,
zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků
a mechanizace. Na to jsme se opakovaně shodli na krizových
jednáních s ředitelem společnosti Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.
Na leden 2019 je svoláno jednání zástupců obce
s představenstvem spol. Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., kde bude
písemným zápisem potvrzeno dodržení původních termínů
provádění prací, penalizační systém, výměna subdodavatele
a další podmínky, za kterých se bude stavba realizovat. Budou
požadovány podrobnější denní harmonogramy provádění prací,
které budou denně vyhodnocovány. Na všech těchto bodech jsme
s ředitelem generálního dodavatele předběžně domluveni
a společně pevně věříme, že se nám podaří dílo řádně provést
a dokončit.
Omlouváme se občanům za dočasné zhoršené životní
podmínky a způsobené nepříjemnosti.
Jan Frydrych

Zubní ordinace MUDr. Vladimíra Jurčová - Vigantice
Ze zdravotních důvodů zavřeno v době
12. 12. 2018 – 15. 2. 2019
Přehled zástupů:
17. 12. 2018 - 21. 12. 2018
MUDr. Pavelková – Dolní Bečva,
tel.: 571 647 127

14. 1. – 18. 1. 2019
MUDr. Váňová – Poliklinika Rožnov pod Radhoštěm
7:00 – 8:00 hodin, tel.: 571 660 256
21. 1. – 25. 1. 2019
MUDr. Včelař – Prostřední Bečva
7:30 – 8:30 hodin, tel.: 571 418 048

27., 28. 12. 2018
Pohotovost Ostrava, Olomouc,
15:00 - 5:00 hodin

28. 1. – 1. 2. 2019
MUDr. Krzyžanková – Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 776 241 666 (po tel. Domluvě)

3. – 4. 1. 2019
MUDr. Pavelková – Dolní Bečva,
tel.: 571 647 127

4. 2. – 8. 2. 2019
MUDr. Škvařilová – Poliklinika Rožnov
pod Radhoštěm
7:00 – 8:00 hodin, tel.: 571 660 265

7. 1. – 11. 1. 2019
MUDr. Stodůlková Kocůrková –
Hutisko- Solanec,
7:30 – 8:30 hodin, tel.: 571 620 218

11. 2. – 15. 2. 2019
MUDr. Krzyžanková – Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 776 241 666 (po tel. domluvě)

Pranostiky na měsíc prosinec
Na svatou Barboru saně do dvoru.
● O sv. Mikuláši snížek často práší.
● Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
● Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem
oplývá.
● Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
● Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
● Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
● Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
● Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči
mhouří.
● Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.
●
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Ze života obce
Setkání seniorů s představiteli obce
V neděli 6. září 2018 se v jídelně Základní
školy uskutečnilo tradiční podzimní setkání seniorů
obce Vigantice. Na toto setkání jsou zváni občané
obce, kteří v kalendářním roce dovrší věku 70. let a výše.
Nejstarším seniorem, který se srdečně přivítal, se svými kamarády
byl pan Jan Slovák, který v únoru oslavil 90 narozeniny. Letošní
setkání navštívilo 41 seniorů. Starosta obce Zdenek Porubský
přivítal všechny přítomné a po společné vzpomínce na zesnulé se
ujal úvodního slova. Poté se příjemná nálada rozproudila
při vystoupení 20 žáků naší Základní školy. Pod vedením paní

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

Oslava 100 let Československa ve Viganticích
Jsme menší obec, ale i u nás dokážeme
oslavit, tak neopakovatelné výročí vzniku našeho
státu. Naši turisti z Vigantic oslavili toto výročí
ve stylovém oblečení z doby První republiky
na tradičním Pochodu kolem Vigantic. Každý
účastník obdržel na pochodu jubilejní plaketu,
kterou navrhli společně Jana a Petr Klustovi
s Hanou Foltasovou. Obec Vigantice tuto
plaketu financovala. Naše tenistky oslavily
výročí již 10. ročníkem Retro - turnaje
v tenise, konaném 28. září na svátek
sv. Václava. Také zde jste mohli vidět stylové
oblečení a skvělé výkony. OÚ Vigantice
zorganizoval 2 besedy na téma Valašsko
před 100 lety (pan Baletka) a Rožnovsko
před 100 lety (pan Hambálek).

Poděkování
Vánoční strom, který jsme společně
rozsvítili 1. prosince 2018 na tradičním
Jarmarku
byl
ozdoben
novým
osvětlením – i když
jsme
se
s tradičními
retro
barevnými
žárovkami, těžce loučili – měly své
kouzlo.
Ovšem
jejich
oprava
a nedostatek náhradních žárovek, nás
vedl k tomu, že jsme zakoupili nové
prostřednictvím pana Štefla, který se
stará o veřejné osvětlení v naší obci.
Touto cestou chceme také panu
Šteflovi poděkovat za vynikající

dlouholetou spolupráci a popřát mu krásnou dobu zaslouženého
odpočinku v kruhu rodiny a známých. Určitě si oddechne, že jej
nebudeme obtěžovat v kteroukoliv denní dobu, a to i pozdě večer
telefonátem, že máme poruchu na veřejném osvětlení.
Zvláštní poděkování na konci letošního roku patří
také všem zaměstnancům obce, kteří pracovali s nadšením
a elánem. Pomocnou ruku podali také někteří občané.
Poděkování patří všem, kdo se starají o běžný chod v naší obci
a není je vidět, například při úklidu zastávek, prostranství
kolem kontejnerů s tříděným odpadem, hřbitova, pomníku
i ostatních veřejných prostranství obce. Jsme rádi, že se na ně
můžeme obrátit, hlavně když je nutná rychlá pomoc, či
oprava.
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Narozené děti
Novorozené děti, které se narodily v roce 2018 a nebyly pozvány
na vítání občánků, budou pozvány v roce 2019. Pro děti narozené
od roku 2019 platí osvobození od poplatku za odstraňování
komunálního odpadu. „Fyzická osoba, jejíž poplatková povinnost
vznikne v roce jejího narození, je od poplatku osvobozena
do 31. 12. kalendářního roku, v němž se narodila“. Citace
z Obecně závazné vyhlášky obce Vigantice č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platné
od 1. 1. 2016.

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

Odpadové hospodářství obce Vigantice
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
První svoz je v pátek 11. 1. 2019 a další následují opět
pravidelně 1x za 14 dní v pátek od 7:00 hodin. Svoz provádí svozová
firma Technické služby Valašské Meziříčí
Marius Pedersen Group.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
První svoz je čtvrtek 17. ledna 2019.
Pytle s plasty, papírem, nápojové
kartony,
plechovky,
staré
elektrospotřebiče, kovy.
Svoz je vždy ve čtvrtek od 7:00 hodin.
Svoz od domů provádí zaměstnanec obce,
pravidelně jedenkrát za měsíc.

Informace obecního úřadu
Provozní doba obecního úřadu
Vigantice o Vánocích:
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání
řádné dovolené bude obecní úřad
UZAVŘEN od čtvrtka 20. prosince 2018.
Obecní úřad bude v provozu od středy
2. ledna 2019.

Zvláštní poděkování na konci letošního roku patří
také všem zaměstnancům obce, kteří pracovali s nadšením
a elánem. Pomocnou ruku podali také někteří občané.
Poděkování patří všem, kdo se starají o běžný chod v naší obci
a není je vidět, například při úklidu zastávek, prostranství
kolem kontejnerů s tříděným odpadem, hřbitova, pomníku
i ostatních veřejných prostranství obce. Jsme rádi, že se na ně
můžeme obrátit, hlavně když je nutná rychlá pomoc, či
oprava. Děkujeme 

Zaměstnanci Obecního úřadu Vigantice přejí Všem občanům příjemné a klidné
prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví a úspěchů.
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Tříkrálová sbírka 4. - 5. ledna 2019
každou domácnost. Přicházejí s radostnou zvěstí o narození
Krista a prosbou o dar. A při této příležitosti rozdávají dárcům
malou pozornost v podobě cukru a kalendáře.
KAŽDÝ, KDO BY CHTĚL SBÍRKU PODPOŘIT
A ZAPOJIT SE DO KOLEDOVÁNÍ, JE SRDEČNĚ
ZVÁN. PŘIVÍTÁME JAK DĚTI, TAK I DOSPĚLÉ,
KTEŘÍ JSOU OCHOTNÍ POMOCI. Zájemci kontaktujte
koordinátorku sbírky ve Viganticích: Eva Vičanová 774 055 052.

POMÁHEJTE S NÁMI

DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PODPORU.

Hlavním posláním Tříkrálové sbírky je umožnit všem
lidem dobré vůle, aby zakusili radost a uspokojení z toho, že
obdarovali jiného člověka. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě
stovek lidí ve všech koutech našeho regionu. Tříkrálová sbírka
je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme každoročně
pořádat. Charita rozesílá skupinky 3 koledníků a vedoucího.
Skupinkám je přiděleno území, ve kterém postupně navštíví téměř

Místní knihovna
Místní knihovna se dostává do povědomí občanů nejen
při výpůjčce knih, ale také při příležitostných besedách a setkání
nad knihou. Pokud předpokládáme větší účast, probíhají besedy
také v zasedací místnosti OÚ Vigantice. V říjnu se setkali
s Petrem Horálkem na přednášce Sedm perel astronomie. Dále
jsme si vyslechli přednášku historika Tomáše Baletky o vzniku
Československa Bouřlivý říjen 1918 na Valašsku. V listopadu
jsme se setkali na Dušičkovém povídání s jasnovidnou
Andělskou terapeutkou Ivetou Křenkovou. Trénink mentální
kondice jsme prověřili s Janou Bílkovou a na konci října jsme
se ještě setkali s profesorem Milanem Hambálkem na besedě
Rožnovsko před 100 lety.V prosinci nás čeká ještě beseda nad
úspěšnou knihou Aleny Mornštajnové – Hana. Nezahálíme a již
dnes máme naplánovány besedy a přednášky na jaro 2019.

Tady jsou připravované akce na jaře 2019:
Čtvrtek 24. 1. 2019 / 17.00 - Bolivie očima dobrovolníka
Cestopisná beseda se Stanislavem Kuchaříkem.
Čtvrtek 14. 2. 2019 / 17.00 - Setkání s astrologem Jiřím
Kubjákem
Čtvrtek 24. 2. 2019 / 17.00 - Svetlo je aj za oponou
Beseda se slepou sochařkou Mariannou Machalovou.
Čtvrtek 14. 3. 2019 / 17.00 - Vzdělávání nově nebo tradičně?
Beseda o alternativních metodách vzdělávání.
Čtvrtek 28. 3. 2019 / 17.00 - Jak bolí ultratrail
Beseda s Mariií Zelenou nejen o horském běhu na dlouhé
vzdálenosti.
Čtvrtek 11. 4. / 17.00 - Zuzana Maléřová
Beseda se spisovatelkou, kterou také známe z televizních
a rozhlasových pořadů.

Ocenění za účast na besedách

Foto – FK hřiště

Na přednášce profesora
Hambálka byla z řad našich
občanů vybrána Barunka
Pavelková – jako nejčastější
účastník
na
besedách
a přednáškách v roce 2018.
Tímto jsme předali paní
Pavelkové knihu Zapomenutá
zákoutí,
s autogramem
a věnováním
profesora
Milana Hambálka a také
výroční plaketu.
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Jak obec volila v komunálních volbách 2018 - ohlédnutí
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby
do zastupitelstva obce. Ve Viganticích s volilo
9 zastupitelů obce. Svou kandidátní listinu sestavili
Nezávislí kandidáti a Pro občany Vigantic.
Výsledky voleb:
Procentuální výsledky a počty hlasů a mandátů:
Nezávislí kandidáti
82,64% hlasů
4.204 hlasů
Pro občany Vigantic
17,35% hlasů
883 hlasů

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ing. Vítězslav Baroš
Štreitová Eva
Šturala Pavel
Ing. Jan Frydrych
Ondřej Vašek
Pavel Gálik

462
468
458
455
463
141

Nezávislí kandidáti
Nezávislí kandidáti
Nezávislí kandidáti
Nezávislí kandidáti
Nezávislí kandidáti
Pro občany Vigantic

Počet voličů v seznamu
858
Volilo
600
Volební účast v %
69,93 %
Ze zdravotních důvodů odstoupil Pavel Gálik, náhradník
Aleš Depta se vzdal mandátu, dalším náhradníkem se stal Ivo
Mischinger, který byl od 1. 11. 2018 zvolen jako člen
Zastupitelstva obce Vigantice.

Nové zastupitelstvo obce Vigantice 2018 - 2022
Pořadí příjmení, jméno
počet hlasů
kandidát
1. Porubský Zdenek
512
Nezávislí kandidáti
2. Foltasová Hana
483
Nezávislí kandidáti
3. Horák Roman
474
Nezávislí kandidáti

Usnesení 31. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 13. 9. 2018
bere na vědomí kontrolu usnesení 30. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice.
31/239 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IZ-12-8000891/1, Vigantice, p. č. 309/3 obec
Vigantice, NNv, a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem uvedené smlouvy,
31/240 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 5 obce Vigantice pro rok 2018, (příjmy:
+ 12.079.890,- Kč, výdaje: + 20.469.890,- Kč, financování:

- 8.390.000,- Kč),
31/241 doporučuje starostovi obce poskytnutí peněžního plnění
fyzickým osobám, viz.příloha „Návrh odměny členů Kulturní
komise při OÚ Vigantice“,
31/242 schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
VaK/42/18/75/01536 – Přeložka vodovodu Vigantice II. Etapa,
a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského podpisem uvedené
smlouvy,
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 1. 11. 2018
1/1 osvědčuje, že se pan Ivo Mischinger stal dne 1. 11. 2018
zastupitelem obce Vigantice,
1/2 bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva
obce,
1/3 schvaluje zvolení jednoho místostarosty,
1/4 v souladu s § 84, odst. 2, písm. k, zákona o obcích, určuje, že
pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn,
1/5 schvaluje volební komisi v tomto složení, předseda:
PhDr. Ludmila Bělíková, člen: Jaroslav Novotný, člen: Šárka
Fišerová,
1/6 schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím,
1/7 zvolilo starostou obce Vigantice pana Zdenka Porubského, trv.
bytem Vigantice č. p. 280,
1/8 zvolilo místostarostou obce Vigantice Hanu Foltasovou, trv.
bytem Vigantice č. p. 268,

1/9 volí předsedou finančního výboru pana Romana Horáka, trv.
bytem Vigantice č. p. 175,
1/10 volí předsedou kontrolního výboru pana Pavla Šturalu, trv.
bytem Vigantice č. p. 33,
1/11 Na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávních celků Zastupitelstvo
obce Vigantice schválilo výši měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva takto:
- za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce náleží
měsíční odměna od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši
1.534,- Kč měsíčně a od 1. 1. 2019 ve výši 1.641,- Kč měsíčně,
- za funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva obce
nebo komise rady obce náleží měsíční odměna od 1. 11. 2018
do 31. 12. 2018 ve výši 3.018,- Kč měsíčně a od 1. 1. 2019
ve výši 3.283,- Kč měsíčně,
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Sbírka na poškozené z domu č. 198 v obci Vigantice
Všichni máme v živé paměti 1. červen 2018, který
tentokrát nebyl spojen se Dnem dětí, ale sirény nás odpoledne
vyrušily z klidu. Požárem byl zcela zničen podkrovní byt rodiny
Jurajdové v bytovém domě č. 198. Poškozeny byly i sousední
byty. Obec Vigantice se rozhodla požádat Zlínský kraj o pořádání
sbírky na poškozené z domu č. 198 ve Viganticích. Obec zřídila
transparentní účet a zajistila také tuto sbírku pokladničkami
v místních obchodech. Sbírka trvala od 25. 6. do 30. 9. 2018.
Hotovost v pokladničkách byla po sečtení 18.813 korun
a na transparentním účtu se sešla částka 15.257,61 korun. Celkem
se vybralo 34.070,61 korun. Zastupitelstvo obce Vigantice
na svém 2. zasedání rozhodne o rozdělení této částky mezi
postižené. Již nyní se vyjádřila rodina Chmelařová a Valova, že se
této finanční pomoci vzdávají ve prospěch svých sousedů, kteří
měli větší škody na zařízení bytů. Děkujeme všem, kteří pomohli
a přispěli nejen finančně, ale také fyzicky, při odstraňování škod

vzniklých při požáru.
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Poděkování majitelů bytů postižených požárem
1. června 2018 vypukl v bytovém domě č. 198 požár
v podkrovním bytě. Ihned po požáru nastalo hašení a poté úklidové
práce. Všichni majitelé bytů v tomto domě chtějí poděkovat všem,
kteří ochotně, a v době svého osobního vola nezištně, pomohli
při likvidaci zničeného domu. Děkujeme starostovi obce Vigantice,
SDH Vigantice, klukům Děckým, sousedům, kamarádům a rodinám
postižených za obětavou pomoc i morální podporu a samozřejmě
všem občanům, kteří se zapojili do finanční sbírky. Díky 
Postižené rodiny: Jurajdová, p. Vrána, Paprskářovi, Valovi
a Chmelařovi.

Sbírka na obnovu Libušína
Noc z 2. na 3. března 2014 se do novodobé historie Valašska zapsala jako
jedna z nejčernějších. Rozsáhlý požár zachvátil a těžce poškodil památnou budovu
Libušína, navrženou legendárním architektem Dušanem Jurkovičem. Spontánní vlna
veřejné podpory, jež se krátce po neštěstí vzedmula, zasáhla celou Českou republiku.
Jako jedna z prvních firem se zapojila Pražská mincovna, která oznámila ražbu
mimořádné pamětní medaile ve prospěch obnovy Libušína. Zájemci tak mohou
přispět na sbírku na obnovu objektu Libušín na Pustevnách a zároveň obdrží
upomínkový předmět.
Výtěžková medaile na podporu rekonstrukce Libušína je pozoruhodná hned
v několika směrech. Nese totiž motivy Jurkovičových plánů rozhledny a portálu,
které byly po dlouhá desetiletí uloženy v archivu. Uměleckou hodnotu medaile
garantuje jméno světově proslulého medailéra akademického sochaře Vladimíra
Oppla: autor nákresy obohatil o další stylové prvky. Obě strany tak tvoří
harmonickou kompozici ve slovansko-karpatském duchu. Medaili můžete jednoduše
objednat na internetové adrese:
https://www.zlate-mince.cz/CRM_Dusan_Jurkovic_vytezkova _medaile.htm

Finanční úřad pro Zlínský kraj Územní pracoviště v Rožnově pod Radhoštěm upozorňuje:
Možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Poplatníkům se zřízenou službou „zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu“
správce daně každoročně před splatností první splátky daně jednou zašle kompletní informaci s údaji pro placení daně
na jimi určenou e-mailovou adresu, obsahující údaje o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně
včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Žádost
(PDF, interaktivní) ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem vč. informací o této službě:
https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/IF_5559_1.pdf?201812050828

31. ledna 2019 - Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně v osobě poplatníka (např.
koupí, darem, dědictvím) nebo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně (např. změně výměry
nebo druhu pozemku, užívání zdanitelné stavby, nástavbě o další nadzemní podlaží, zvětšení půdorysu
zdanitelné stavby přistavěním), je poplatník povinen podat daňové přiznání a daň přiznat do 31. ledna
zdaňovacího období.
Došlo-li tedy během roku 2018 ke změnám poplatníka daně z nemovitých věcí či okolností,
rozhodných pro stanovení této daně, termín pro podání daňového přiznání je 31. ledna 2019.
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Krátké zpravodajství z mateřské školy
Jen pár dní zbývá v kalendáři a lidé blíž
k sobě jsou... a děti se konečně dočkají
nejhezčích dní v roce, Vánoc. Netrpělivě
počítají, kolikrát se ještě vyspí a přijde
Ježíšek…
A co se událo ve školce od září doposud?
26. září předškolní děti navštívily program ve skanzenu
Za zvířátky na dědinu, moc se nám tam líbilo.
V říjnu jsme společně s rodiči a dětmi byli na sobotní
procházce
na
Jurkovičovu
rozhlednu, počasí nám přálo, užili
jsme si hezký půlden…
Odpoledne 3. 10. jsme
naplánovali Drakiádu na louce
u hřiště, dětí a rodičů přišlo hodně,
jen vítr zůstal někde jinde… však
nevadilo, děti, a nejen ony, se
pořádně proběhly.
Poslední den v říjnu se
uskutečnil
pochod
Broučků,
tentokrát jsme došli k OÚ
na ohňové představení Histerek
a ohňostroj,
který
připravilo
několik rodičů. Děkujeme!!
Děkujeme také rodině
Slovákové z Vezníku za sladkost

pro děti… 
S většími dětmi jsme v říjnu a listopadu navštívili
divadelní představení v Rožnově pod Radhoštěm, ten den je
pro nás vždy jiný, svátečnější. Divadélko přijelo i za námi
do školky s pohádkou pro všechny děti.
Už v listopadu se u nás začaly zpívat koledy, aby
1. prosince při rozsvěcení vánočního stromu zněly hezky
a radostně. A opravdu zněly… .
S přípravou na jarmark dětem pomáhaly nejen maminky
– i tatínci se našli. Moc jim děkujeme, že se
zapojují do všech akcí a najdou si čas na své
děti – to je to nejcennější, co jim mohou dát. 
Už opravdu voní Vánoce, už se všude zdobí
a chystá, těší. Tradice Valašska uvidíme
12. 12. ve skanzenu na krásném programu
Vánoce na dědině.
5. prosince k nám přišel Mikuláš se svou
družinou, čert byl tentokrát jen doprovod,
na naše hodné děti nemůže…
Už připravujeme vánoční besídku a jaká
bude letos, to bude překvapení… 
Vám všem přejeme příjemné prožití
adventního času, krásné a spokojené Vánoce,
hodně zdraví, lásky a spokojenosti do nového
roku… 
Za kolektiv mateřské školy Dana Barošová

Ze života základní školy
Začátek školního roku je nenávratně pryč
a rozsvícené vánoční stromy, ozdoby ve městech
a vesnicích nám připomínají, že nastal adventní
čas, který posléze vyvrcholí vánočními svátky.
Nabitý školní rok odstartovala již tradiční
drakiáda, které se zúčastnilo více jak 50 dětí
ze základní i mateřské školy. Drakiáda proběhla
opět na louce nad novým stavebním obvodem, děti
si za odměnu odnesly nejen veselé zážitky, ale také
drobné sladkosti a diplomy na památku.
Zpestřením školního vyučování byla
velice zajímavá beseda v obecní knihovně, kde se
děti dozvěděly spoustu nových informací o své
obci a odnesly si nejen nové vědomosti, ale
i sladkou odměnu. A protože byl měsíc říjen
školních akcí plný, těsně po podzimních
prázdninách proběhlo putování s broučky spojené
s ohňovou show v podání skupiny Histerky. Celou
akci odstartoval lampiónový průvod dětí s rodiči.

Ten začínal u obchodu „Vezník“, kde
dostali jeho účastníci sladkou odměnu.
Průvodem se pak všichni přesunuli
k obecnímu úřadu, kde na děti a rodiče
čekalo teplé občerstvení. Akce se velmi
vydařila, zúčastnilo se jí více než 100 dětí
s rodiči.
V měsíci listopadu jsme měli práce
více, neboť jsme se vrhli na přípravu
dekorací prodávaných na Vánočním
jarmarku. Jako každý rok jsme se snažili
vytvořit co nejoriginálnější „kousky“
a proto jste mohli na jarmarku objevit mimo
jiné například čertíky z vařech, andílky
ze šišek, či keramické kapříky. Kromě
výroby nejrůznějších ozdob a dekorací jsme
se letos opravdu pečlivě zaměřili také
na pěvecké vystoupení, které nám zpestřil
doprovod na klávesy a dudy.
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Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit ať už koupí
našich výrobků, nebo potleskem při vystoupení. Děti se však
nejvíce těšily na příchod Mikuláše s družinou a především na čerty
s jejich neobvyklým pekelným dopravním prostředkem. Mikuláš
na nás nezapomněl ani ve škole. když to tak chvilku nevypadalo,
nakonec jsme zůstali v lavicích v plném počtu. Stejně jako každý
měsíc, ani v říjnu, listopadu a prosinci jsme nezapomněli na soutěž
ve sběru, ve které si s celkovým „skóre“ nevedeme vůbec špatně.

Na výherce soutěže čeká odměna formou výletu a odměněni
budou také nejlepší jednotlivci. Další kolo proběhne v polovině
prosince. Bylo toho za poslední 3 měsíce opravdu hodně, ale
pro nás tím nabitý program zdaleka nekončí. V následujícím týdnu
nás čeká ještě vánoční besídka pro rodiče, na které se představíme
s vánočními písničkami, básněmi a říkadly, které denně pilujeme.
Tak nám držte palce, ať vše dobře dopadne.
Kristýna Cábová

Adventní zpravodajství kulturní komise
V sobotu 1. 12. 2018 se konala Vánoční prodejní
výstava a rozsvěcování vánočního stromečku ve Viganticích.
Podruhé jsme obě adventní akce pořádané kulturní komisí
pořádaly v jeden den. Vánoční prodejní výstava se konala opět
na obecním úřadu v zasedací místnosti. Pořádání v dopoledních
hodinách se osvědčilo, účast byla velká. Letos přineslo své krásné
zboží spousta výrobců a nabídka byla nádherná, pestrá a voňavá.
Hned při vstupu čekaly na návštěvníky náramky z různých
kamenů a produkty firmy JUST, která po celém světě pomáhá žít
zdravějším životním stylem. Zaměřuje se na rovnováhu mezi
vědou a přírodou a na studium bylin společně se starověkými
terapiemi, v nichž JUST znovuobjevil zdroje pohody a zdraví.
Za skleněnými vstupními dveřmi na návštěvníky dýchlo kouzlo
Vánoc, byla zde nabídka vánočních i pokojových květin. Jako
každý rok se nejvíce prodávaly vánoční hvězdy, bohužel byly
velice brzy vyprodány (špatně se nám odhaduje, kolik máme
květin nakoupit, každým rokem se zájem kupujících mění).

V zasedací místnosti bylo k vidění mnoho
vánočních dekorací do interiéru i ven (adventní
věnce na stůl i na dveře, různé vánoční dekorace,
spousta rozličných andílků, svíček, mydélek,
dekorací, atd.). Stoly byly nádherně pestré, všechno
jen zářilo příjemnou vánoční atmosférou. Jako vždy
se nejvíc prodávaly perníčky, podařilo se zajistit
dostatečné množství a tak, kdo měl zájem, mohl si
vybírat z bohaté nabídky až do konce výstavy.
Výstava skončila ve 13.00 a v 15.00
začínala ve dvoře obecního úřadu další akce –
Jarmark a rozsvěcení vánočního stromečku. U stánků

s občerstvením bylo stále plno, v nabídce byly výborné nápoje
pro zahřátí. U stánku s jídlem pomáhali zastupitelé obecního úřadu
(Roman Horák, Pavel Šturala i Ondra Vašek), v nabídce byl párek
v rohlíku, kukuřice a slanina na grilu. O všechno byl zájem, ale
nikdo nemusel dlouho čekat. Děti z místní mateřské a základní
školy nejen prodávaly své výrobky ve stáncích, ale na úvod akce
moc pěkně zazpívaly známé i méně známé vánoční koledy. Pak už
přijela Mikulášská družina s dárečky, čerti na motorce trochu
vyděsili malé i velké. Děti Mikuláši a andělovi zpívaly
a přednášely, některé se styděly ale i tak pěkně s Mikulášem
rozmlouvaly. Veselou náladu podporovala i cimbálová muzika,
která moc pěkně hrála. Po setmění pan starosta Zdeněk Porubský
promluvil k občanům a rozsvítil za pomoci Mikuláše, vánoční
stromeček s krásným novým osvětlením. Na závěr programu byl
i ohňostroj, který tomuto dni přidal na slavnostní náladě. Pak už
následovala veselá zábava s cimbálovou muzikou a povídání
u něčeho dobrého k snědku. Výtěžek z této akce byl věnován
základní a mateřské škole ve Viganticích a na pokrytí nákladů
s touto akcí spojených.
Návštěvnost obou akcí byla veliká, a to bylo
organizátorkám velkou odměnou. Připravit výstavu, občerstvení
na dvoře obecního úřadu, prodej, nedělní úklid a vracení
neprodaného zboží zabrala členkám kulturní komise a OÚ nemálo
času.
Nezapomeňme poděkovat hlavně OÚ Vigantice. Ondra
Cáb s Víťou Podbřeckým připravovali nádvoří pro Jarmark
od středy a v pátek za přispění
mistra
elektrikáře,
Petra
Slováčka bylo vše hotovo.
Organizačně vše zařizovala
místostarostka Hana Foltasová
za vydatné podpory starosty
Zdenka Porubského.
Kouzelné
Vánoce
v rodinném kruhu a do nového
roku všechno nejlepší všem
spoluobčanům přeje kulturní
komise – Eva Štreitová, Hana
Matušová, Hana Hlaváčková,
Katka Kedroňová, Dana Sklářová a Dita Votrubová.
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Včelaři ve Viganticích
Prosinec je z pohledu včelaře obdobím
odpočinku od práce se včelami, pro včely
vegetačním obdobím klidu. Včely se stáhly
do chomáče podobného kouli, protože ta má
při daném objemu z principu nejmenší povrch,
tedy i nejmenší ztrátu tepla. V tomto chomáči
včely tráví chladné zimní měsíce a střídají se na jeho povrchu,
zatímco matka je chráněna uvnitř. Včely ubírají zásoby, které
počátkem srpna včelař doplnil po posledním vytáčení medu.
Končí léčení včelstev proti varroáze, včelař spřádá plány
do následujícího roku a bilancuje rok prošlý.
Včelaření ale není jen o včelách. Čeká nás další ročník
Vigantského koštu medu pro veřejnost, jež byl k našemu potěšení
vždy hojně navštěvován. Budeme se opět těšit dne 11. 1. 2019
v restauraci Tatra. Plánují se opět včelařské akce pro veřejnost,
přednášky s včelařskou tematikou, povídání a ukázka včel

pro nejmenší ve škole a školce.
S potěšením a mírným optimismem do budoucna
hledíme na aktuální stav nebezpečné nákazy moru včelího plodu,
jež nás v posledních letech limitoval v aktivitách. Situaci se zatím
daří zvládat, všechny vzorky prošly s výsledkem negativním.
Méně příjemnou událostí byla návštěva medvěda u našeho člena
na jeho stanovišti na Zákopčí v Hutisku-Solanci, který zdecimoval
několik včelstev. Věříme, že se mu podaří obnovit stanoviště co
nejdříve.
K prosinci letošního roku včelaři Hutisko-Solanec
a Vigantice registrovali 56 členů organizace. Vyprodukovalo se
3884 kg medu a 164 kg včelího vosku.
Blíží se konec roku a vánoční svátky. Díky všem
za podporu včelařů a včelaření, hodně zdaru a sil do nového roku.
Za ZO-ČSV Hutisko-Solanec a Vigantice
Radek Tydlačka

Závěrečná schůze výboru ZO ČSV Hutisko-Solanec Vigantice

Veřejná akce u Petra Vičana - ošetřování včelstev

Akce pro veřejnost na včelnici u Petra Vičana - veřejné medobraní

Veřejná přednáška o výrobě medoviny a medového vína

Kůrovcová kalamita nekončí
Kůrovcová kalamita, která
v loňském roce zasáhla valašské lesy
pokračovala
s větší
intenzitou
i v tomto roce. Vláhový deficit
minulých let a abnormálně suché
a teplé počasí v průběhu roku,
vytvořily ideální podmínky pro vývoj
a
šíření
zejména
lýkožrouta
smrkového, ale i ostatní kůrovce.
Smrkové
porosty
oslabené
nedostatkem vláhy a vody, vůbec
nejsou schopny přirozené obrany,
ubránit se kalamitnímu stavu
napadení škůdci. Smrkové porosty
postupně usychají ve všech věkových
stupních, což je značná finanční
ztráta, zejména u mladých porostů.
Náklady na založení (výsadby)

a následnou výchovu byly vynaloženy, ale očekávaný výnos
z těžeb již nebude žádný. Ceny kůrovcového dříví se v současnosti
pohybují mezi 40 % - 45 % ceny dřeva před kalamitou. Slabé
dříví z mladých stromů se prodává za cenu paliva, t. j. asi 500,- Kč
za m3. Sklady odběratelů jsou přeplněny, takže není ani kam dřevo
expedovat. Pokud odběratelé nějaké dříví koupí, snaží se, aby již
tak nízké ceny, byly ještě nižší. Využívají tak, obrovského
přetlaku dřeva na trhu. Veškeré kůrovcové dříví se ale vytěžit
musí, ať je realizační cena jakákoliv. Vzniklé holiny je třeba
připravit pro následné zalesnění. Bude použito listnatých dřevin
s kulovitým kořenovým systémem, zejména buky, javory, duby
a z jehličnatých dřevin jedle, borovice a modříny. V následných
letech porostou náklady spojené s ochranou výchovou mladých
porostů na kalamitních holinách. V letošním roce bylo doposud
vytěženo a prodáno 846 m3 kůrovcového dříví. Současný průběh
počasí napomáhá škůdcům snadno přežít, a tak zcela určitě bude
tato kalamita pokračovat i na jaře 2019.
Lesní hospodář Josef Fojtášek
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„Radujme se společně o vánocích“
Motto nás myslivců
v nastávajícím svátečním čase!

a

přátel

myslivosti

V neděli 2. 12. 2018 se uskutečnila jedinečná kulturní
a společenská akce v překrásném pražském Rudolfínu
„Myslivecké vánoce“. Na jevišti vystoupilo přes 120
mysliveckých trubačů a do posledního místečka zaplněná
Dvořáková síň přinesla nevšední zážitky od dětí, až po ty hóóódně
dříve narozené. Přiznám se, že i těm opravdu tvrdým chlapům,
když nastoupí sto dvacet lesních rohů naskočí husí kůže a oči se
zalesknou.

Devátý ročník této nádherné a nezapomenutelné události
obohatily dva soubory trubačů z Rakouska – mimo jiné ve svých
tradičních mysliveckých krojích. Jedni v kožených krátkých
kalhotách, druzí v kalhotách po kolena a v podkolenkách
v typických kloboucích se štětkou z kamzíků. Trubači z Bavorska
a Durynska v jejich tradičních mysliveckých oblecích. Trubači

z Durynska se představili jako čerství mistři Evropy,
mimochodem jejich vítězná skladba byla Znělka ČMMJ. Taky
trubači ze slovenského Liptovského Hrádku, kteří i zpěvem
připomněli sounáležitost českých a slovenských mysliveckých
a poľovnických tradic. Účast přislíbili i trubači z Polska, ale
na poslední chvíli se z důvodu nemoci omluvili. Poslali ale jejich
mysliveckou znělku a Korunovační fanfáru, které taky zazněly.
Na balkónu pak troubilo 60 trubačů z lesnických škol z celé
republiky, i od nás z Hranic na Moravě a Lipníku nad Bečvou
a taky trubačské sbory z celé české republiky. Celou akci
připravuje a organizuje vydavatelství
Rembrandt a Lovecké trio Praha s jeho
stálými hosty, pod vedením Petra Vacka.
Ve dvouhodinovém programu zazněly
jak naše tradiční myslivecké znělky, tak
vánoční koledy rakouské, německé,
polské a naše „ Nesem vám noviny “, ale
i vážná hudba od Mozarta či Beethovena.
Na závěr pak Tichá noc a Narodil se
Kristus Pán. Do posledního místečka
zaplněná Dvořákova síň, což je 1200
diváků, odměnilo účinkující potleskem
ve stoje. Plně se tak naplnila společná
radost
přítomných
z nevšedních
uměleckých
zážitků
a nastávajícího
vánočního času, což můžeme vidět
na fotografiích.
Zajímavé je, že tak významnou
kulturní a společenskou akci naprosto ignorují veškerá veřejná
média. Jó když někoho postřelí na honu, tak to uvidíte ve všech
zprávách, na všech programech a plní to stránky novin. Některá
média jsou plná jen těchto negativních zpráv, která rádoby VIP
osobnost se s kým rozešla a kdo si koho narazil.

Aktuálně z činnosti mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Nastal čas, kdy se my myslivci snažíme v době
nepřízně
a
strádání,
připravit
zvěř
na přezimování. Už od konce září tak
přikrmujeme v krmelcích jadrným krmivem,
žaludy, kaštany, jablky, řepou, přidáváme
minerály. Naši snahou je, aby zvěř byla na zimu
připravena v dobré kondici a vytvořila si dostatečnou zásobu tuku,
aby přečkala i to nejhorší období. Hlavně v době, kdy by už mělo
nastávat jaro, ale napadne větší vrstva sněhu. Nejhorší pak jsou
první deště, které na sněhu zmrznou a vytvoří se ledová krusta. To
dělá zvěři problémy největší a neměla by být vůbec rušena!
Letošní počasí zvěři zatím přeje. Najde si ještě dostatek
přírodní potravy, navštěvuje opuštěné sady, kde je dostatek
spadaných jablek, my nosíme do lesa přebytky ze svých zahrad,
urodilo se velké množství bukvic, žaludů i kaštanů a tak zvěř
zatím nestrádá, jen si vybírá, co jí vyhovuje. My dodáváme
především jadrná krmiva s příměsí minerálů, kterých jsme jako
každý rok nakoupili dostatečné množství. Mělo by se to projevit
i na menších škodách okusem v lese. Na polích je pooráno a sít se
bude až na jaře.

Co zvěři však nejvíce chybí a neprospívá, je nedostatek
klidu. Všude se těží. Od rána do tmy je slyšet motorové pily,
traktory, za tmy se organizuje odvoz dřeva. Hodně luk je ohrazeno
ohradníky a pasou se tu ovce, kozy, koně a krávy. K tomu pohyb
lidí se psy, motorkáři a další aktivity. Ještě před měsícem byl les,
díky mimořádné sezóně, plný houbařů. Někteří by nejraději sbírali
houby z auta, většina vyjede, až kde to jde i přes několik zákazů
vjezdu.
Pak se divíme, že přes den srnčí nevychází ani v době
říje a stává se noční zvěří, stejně jak vysoká, černá, nebo těch pár
zajíců, co ještě přechováváme. Sami vidíme jaký je problém ulovit
srnce, když ho přes den skoro nevidíme a zákon nám umožňuje
lovit jen hodinu po západu slunce. Proto my myslivci apelujeme
na všechny návštěvníky naší krásné přírody, aby se chovali
ohleduplně a nerušili zvěř zbytečně. Co jí nejvíce ubývá, je její
přirozené prostředí, různorodá potrava a hlavně dostatek klidu.
Závěr roku je vždy spojen s loveckými akcemi. Přes rok jsme
odlovili plánovaný počet trofejové srnčí zvěře, ulovili jsme
i několik kusů vysoké, díky zvýšenému tlaku na snížení černé
zvěře v souvislosti s nákazou afrického moru se odlovilo doposud
15 kusů divokých prasat. Nejvíce z kraje roku, ale i teď se podaří
někomu občas úspěšně odlovit. Lov je však čím dál těžší
a vyžaduje spoustu času. Černá chodí nepravidelně, pokaždé
přichází v jiný čas, objeví se na stejném místě jednou za týden,
někdy za delší dobu. Někdy přichází po setmění, někdy kolem
půlnoci, jindy nad ránem. Můžete poctivě prosedět celý týden
a nic. Jeden den vynecháte a máte je tam.
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vysloužili si přezdívku „chataři“ a ty, kteří prosazují starost
a budování loveckých zařízení – krmelců, posedů, kazatelen
a mysliveckých políček. Když se to tak vezme, tak mezi chataři
jsou ti, co stavějí i nejvíce mysliveckých zařízení, stejně jak mezi
druhou skupinou se najdou aktivní brigádníci areálu chaty.
Problém je v tom, že celkem početná skupina se nezapojí ani
do jedné aktivity!

V sobotu 1.12. jsme zorganizovali naši první společnou
loveckou akci na zvěř černou, škodnou a chtěli jsme ulovit
jednoho zajíce do tomboly. Příprava tomu odpovídala. Pozvali
jsme si své kamarády, jako lovecké hosty, Petr Juříček uvařil
výbornou zelňačku, která všem po ránu přišla vhod. Večer pak
zvěřinový guláš, bohatá tombola a občerstvení. Hůř už to bylo
s výřadem. Ulovila se jedna liška, další nejméně tři utekly, černá,
ani vysoká nebyla, protože se v lečích nad Jančovou chalupou
a u Nevole těží, zajíce jsme neviděli ani jednoho. Další akce už se
plánovat nebudou, ale zorganizují se operativně podle stop
na sněhu. Příležitostně se tak máme možnost zúčastnit jako hosté
na pozvání svých kamarádů.
Za zmínku stojí i to, že jsme dokončili interiér
myslivecké chaty, která už teď je naši chloubou, i když nás čeká
ještě spoustu práce na opravě okapů, fasády a technického
zabezpečení. Připravujeme rovněž dobudování odpovídajícího
sociálního zařízení a místnosti na zpracování zvěřiny. Zrealizovala
se vodovodní přípojka a přemístili jsme do areálu střelnici. To
sebou nese i zvýšené nároky na brigádnickou činnost. Zároveň nás
to rozděluje na příznivce dobudování areálu myslivecké chaty –

Abychom se ale povznesli alespoň v nastávajícím
vánočním čase nad problémy, které život přináší, dovolujeme si
Vás všechny naše spoluobčany, příznivce a podporovatele pozvat

na tradiční myslivecký ples, který se opět koná
v prostorách Základní školy ve Viganticíc dne
19. 1. 2019. Připravíme pro Vás bohatý program,
zajistíme osvědčenou kapelu JEN TAK z Přerova,
bohatou mysliveckou a věcnou tombolu, spoustu
specialit z myslivecké kuchyně i bohaté občerstvení.
Vy si sebou nachystejte jen dobrou náladu!
Zároveň Vám všem přejeme příjemné prožití bílých
svátků vánočních, hlavně klid a rodinnou pohodu a do nového
roku hodně zdraví štěstí a úspěchů v roce 2019. Děkujeme
za podporu a spolupráci všem našim příznivcům, rodinám,
podporovatelům, spřáteleným podnikatelům, ale taky vedení obce
Vigantice, ZOD Rožnovsko a Honebnímu společenstvu. Budeme
se i nadále snažit podílet se na kulturních a společenských akcích
obce a pro všechny spoluobčany Vigantic a přilehlých obcí
pořádat tradiční myslivecké akce. Nadále chceme rozvíjet
spolupráci i s ostatními spolky, zejména hasiči a sportovci.
Za myslivecký spolek Rysová Vigantice
místopředseda František Vaněk
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SDH Vigantice
Podzim a vstup do nadcházející sezóny 2019/2020
Po náročném letním programu se sezóna
mladých hasičů přiblížila ke svému konci.
Podzimní část již není zdaleka tak nabitá
a tradičně směřuje k jediné soutěži, tzv. Závodu
hasičské všestrannosti, neboli braňáku. I přesto,
že se koná v září stávajícího roku, jeho výsledky se započítávají
do sezóny nové a navazuje na její první soutěž – obvodovku.
Letos připadla organizace na SDH Semetín. Počasí bylo chladné,
oproti loňskému roku však nepršelo. My jsme se na soutěž vydali
s týmem mladších i starších žáků. Konkurence byla veliká
a do Semetína se sjel rekordní počet týmů – 76!!! I tak se ale naše
děti neztratily. Starší se umístili na 17. místě z 43 družstev
a mladší 23. z 33 týmů. Chtěla bych naše mladé hasiče moc
pochválit za snahu, úsilí i vzornou representaci našeho sboru.
V současné době
si děti užívají zasloužený
odpočinek, kdy se mohou
věnovat i jiným koníčkům,
než jen hasičskému sportu.
Přeji Vám krásné
Vánoce a úspěšný vstup
do nového roku!!!
Zuzana Bělíková

TFA Team
V letošní sezóně 2018 se náš tým rozrostl o dalšího
závodníka, tím je Josef Petřek. Mimo něj jsme závodili
ve standartním osazení Hana Petřeková, Dušan Pokorný a Radek
Fojtášek. Na začátku sezóny se nám podařilo zakoupit dva nové
závodní obleky pro TFA. Obleky byly vyrobeny přímo na míru
a dle požadavků pro Hanu Petřekovou a Dušana Pokorného.
Obleky byly financovány částečně ze sboru, částečně od sponzorů
Tímto bych jim chtěla poděkovat. Jedná se o Autodopravu
Solanský s.r.o., Restauraci Tatra Vigantice, ZOD Rožnovsko,
Penzion Tabačka a Penzion U Medvěda Velké Karlovice.
Jako každý rok, nejzářivější hvězdou našeho týmu byl
a stále je Dušan Pokorný. Dušan se letos zúčastnil celkem 31
soutěží. Z nichž na dvou zvítězil, 4x obsadil druhé místo
a na třetím místě se umístil pětkrát. Sousta bramborových pozic je
u Dušana snad samozřejmostí. Velkou novinkou a novou
zkušeností byla pro Dušana účast na Firefighter Combat Challenge
v Jihlavě, kde závodil v kategoriích Men Tandem a Mix Tandem.
Tento závod jej zaujal natolik, že se za FCC vydal ještě do Telče
a rakouského Wellsu. V těchto závodech závodil i v kategorii
jednotlivců i v kategoriích tandemů. V Telči skončil v kategorii
mužů nad 40 let na čtvrtém místě a ve Wellsu na místě 7. Je nutno
dodat, že v těchto soutěžích závodí evropská hasičská špička
a Dušan se mezi nimi vůbec neztratil. Třešničkou na dortu
Dušanovy sezóny byla nominace na Mistrovství České republiky

dobrovolných hasičů v TFA, které se konalo v Domažlicích.
Na tento závod se Dušan vytrvale připravoval, stresoval,
taktizoval a umístil se na 15.místě v kategorii mužů nad 35 let.
Sezóna Hany Petřekové nebyla zdaleka tak pestrá. Hana se letos
zúčastnila 13 soutěží. Z toho dvakrát zvítězila, 3x se umístila
na druhé příčce a 3x na místě třetím. Hana sezónu zakončila
Akademickým Mistrovstvím České republiky, které se konalo
tradičně v Ostravě. Zde se Hana v konkurenci 21 závodnic
obsadila 7.místo.
Radek Fojtášek se letos vrátil k závodění a zúčastnil se 6
soutěží. Toto číslo se nezdá být vysoké, avšak kvůli pracovní
vytíženosti se více soutěží zúčastnit nemohl.
Nováček našeho týmu Josef Petřek zazářil již na první
jeho soutěži, kde v kategorii juniorů zvítězil. Josef vyhledával
soutěže, kde byla vypsána kategorie juniorů. V kategoriích juniorů
pravidelně obsazoval stupně vítězů. V dalších soutěžích závodil
v kategorii mužů, kde obsazoval pozice v první desítce.
Závěrem bych ráda poděkovala závodníků za skvělou
reprezentaci našeho sboru. Úplným závěrem bych Vám chtěla
připomenout tradiční tvrzení Dušana, že letos už opravdu se
závoděním končí…. No, posuďte sami jak to asi dopadne :D
Úplným závěrem bych Vám chtěla popřát krásné prožití
Vánoc a jen to nejlepší do nového roku.
Hana Petřeková
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Z nejmladších Vigantických hvězdiček se stává super parta

Zdravíme všechny nadšené čtenáře fotbalové rubriky
mládeže. Máme za sebou velice vydařenou podzimní část
fotbalové sezóny 2018/2019, kde se toho spoustu událo. V první
řadě bych se chtěl zmínit o parádním soustředění, které kluky
čekalo začátkem srpna na jižní Moravě ve vesnici Vnorovy
u Strážnice. Nezapomenutelných 5 dní zábavy, ale i těžké dřiny
v podobě náročných tréninků a běžeckého závodu, absolvovalo
25 dětí od 6 do 11 let z Vigantic a dalších 23 dětí z Vnorov.
Samozřejmě bez svých maminek a tatínků, jen s doprovodem
pětice odhodlaných trenérů. Bylo to naše první soustředění,
kterého jsme se zúčastnili a tak jsme měli lehké obavy, jak to naši

borečci všechno zvládnou. Inu, vůbec nevím, z čeho jsme měli
strach. Každý den byl tak nabitý, že si kluci ani nevzpomněli
na svoje rodiče a parádně si 5-ti denní pobyt užili. Ráno jsme vždy
začali lehkou rozcvičkou, a pak tréninky, bazénky, okolní túry,
běžecký závod, stezka odvahy, fotbálky, návštěva stadiónu
na Slovácku s prvoligovým zápasem proti Sigmě Olomouc,
večerní opékání a mnoho dalších kolektivních her a závodů. Kluci
vytvořili báječnou partu a hlavně se všichni opět více poznali
a stmelili tak svůj kolektiv zase o něco více. Příští rok jedeme
určitě znovu. 

Po soustředění nás už opět čekala kopa zápasů a turnajů
u nás na Valašsku. Starší přípravka tvořená z 13 kluků od 9 do 10
let odehrála svou soutěž na jedničku, kdy bez jediného zaváhání
prošla podzimní částí a přes zimu se bude vyhřívat na prvním
místě v tabulce s 8 výhrami a takřka 139 vstřelenými brankami.
Mimo soutěž jsme se zúčastnili turnaje ve Vítkovicích, kde jsme
obsadili krásné 3. místo a dokonce jsme i zavítali za našimi
„bratmi‘‘ na Slovensko do krásné haly v Korni a ani tam jsme se
určitě neztratili, kdy jsme porovnali síly s ligovými týmy
ze Slovenska a Polska. Dále ve spolupráci s Baníkem Ostrava
jsme odehráli dva přátelské turnaje na jejich půdě, kde šlo spíše
o zábavu a radost ze hry. Po vydařeném soustředění kluci vytvořili
skvělou partu a jde vidět, že si na hřišti parádně rozumí

a do budoucna o nás ještě určitě uslyšíte.
Ani mladší přípravka nezůstává pozadu a trénují na plné
obrátky. Parta 16 borců od 6 do 8 let začíná tvořit skvělý kolektiv.
Zde se ještě nehraje žádná soutěž, kde by se výsledky zapisovaly
do tabulek, ale hrají se jen turnaje, kdy se spolu střetnou 4 týmy
na dvou připravených hřištích a hraje se vesměs pro zábavu. I zde
je ale vidět velké zapálení do hry, spousta tvrdých soubojů, plno
krásných individuálních akcí, množství gólů a hlavně, což je asi
úplně nejdůležitější, radost ve tvářích dětí, které se radují
z každého vstřeleného gólu. Samozřejmě i zde kluci jezdí
do Ostravy a okolí na turnaje a přátelské zápasy a domů se vždy
vrací s medailí na krku a se spoustou nových zážitků.
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A nakonec tady máme ještě naše nejmladší hvězdičky,
kde se spolu potkává zhruba 11 kluků od 3 do 5 let. Ti zatím
poznávají, o čem fotbal je a tréninky jsou spíše hrou a zábavou,
aby poznali nové kluky a dostali chuť do sportování.
Momentálně přes zimu trénujeme v tělocvičně
ve Viganticích a to každé pondělí od 16:00 do 17:00 trénují naši
nejmenší prcci od 3 do 5 let pod vedením Viktora Kožušníka,
Rostislava Mročka a Ivoše Januše. Mladší přípravka trénuje
každou středu od 16:45 do 18:00 pod taktovkou Honzy Frydrycha.
A v neposlední řadě naše starší přípravka, která dostává více
zabrat a trénuje v pondělí od 17:00 do 18:00, středa od 15:30
do 16:45 a pátek od 17:00 do 18:00 za účasti trenérů Filipa Pikala
a Reného Majera. Tím si Vás dovolujeme oslovit a pozvat
do našich řad. Nebojte se a klidně si přijde s námi zasportovat,
jsme parta lidí, co neřeší výsledky, ale jde nám hlavně o zábavu
a radost ze hry.
A co nás čeká v nadcházejícím roku?! Ještě do konce
prosince budeme mít společnou závěrečnou a to 15. prosince
v tělocvičně, kde se kluci pořádně vyblbnou, jen co jím síly budou
stačit. A hlavně o to co nám jde především, opět zase o krok více
stmelí svůj kolektiv. V lednu a únoru už máme naplánovaných
spoustu turnajů a přátelských zápasů a to v Rožnově, Zašové,
Všechovicích, na Dolní Bečvě, Ostravě a okolí. V únoru 23.
hrajeme v Zašové turnaj o přeborníka okresu starší přípravky.
A v neposlední řadě zde musím zmínit turnaj, který pořádáme my,
FK Vigantice ve spolupráci s obcí Vigantice na Horní Bečvě a to
9. února, kdy se v dopoledních hodinách utká 6
týmů mladší přípravky a odpoledne 6 týmů
starší přípravky. Takže zveme všechny
příznivce kopané, kteří by se chtěli přesvědčit
o kvalitách našich týmů, ať dorazí a pokochají
se krásou fotbalu.
Závěrem
musí
zaznít
velké
poděkování vedení obce Vigantice v čele
s panem starostou Zdenkem Porubským
za velkorysou podporu mládežnickému sportu.
A samozřejmě děkujeme i fotbalovému klubu
FK Vigantice, jeho předsedovi Pavlu Šturalovi
a ekonomickému řediteli Tomáši Bělíkovi, kteří
nám vytváří perfektní podmínky pro naši
činnost.
Přejeme
Vám
krásné
prožití
Vánočních svátku, klid a pohodu a třeba někdy
u nás na tréninku na viděnou.
Trenéři mladší a starší přípravky
Jan Frydrych, Filip Pikal a René Majer

Skicrossový talent z Vigantic
Josef Petřek je
šestnáctiletý
student
Střední průmyslové školy
strojní
ve
Vsetíně,
aktivní
člen
SDH
Vigantice a reprezentant
ve skicrossu.
Právě
o skicrossu bude tento
článek. Seznámím Vás
s jeho
úspěchy
a aktivitami týkajícími se
tohoto sportu za rok
2018. Nejvýznamnějším
úspěchem tohoto roku
bylo vítězství na Zimní
olympiádě
dětí

a mládeže, která se konala v lednu v Pardubickém kraji. Josef zde,
jako jediný sportovec Zlínského kraje, získal zlatou medaili a tím
i spoustu bodů do celkového hodnocení krajů. Za tento úspěch byl
pak následně oceněn hejtmanem Zlínského kraje. Další zlatou
medaili do sbírky si přivezl z poháru České pošty. I tyto úspěchy
mu pomohly k celkovému třetímu místu v hodnocení Českého
poháru a ocenění Talent roku skicrossu 2018. Tímto se Josef
zařadil mezi nejlepší české závodníky této disciplíny
akrobatického lyžování. Letní příprava se skládala z náročných
soustředění na rakouských ledovcích i v českých střediscích.
Od začátku října však začala nejdůležitější část přípravy na zimní
sezónu. Josef se již zúčastnil 6 reprezentačních soustředění
na italských a rakouských ledovcích pod vedením nejlepších
trenérů v republice. Tímto, bychom chtěli poděkovat těm, kteří
Josefovi v jeho sportovní kariéře věří a snaží se jej podpořit Obec Vigantice, Zlínský kraj a ostatní sponzoři.
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