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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Rád bych Vás pozdravil v roce 2020
a popřál Vám, hodně štěstí, zdraví a mnoho
úspěchů v rodinném i profesním životě.
Dříve, než Vám napíšu pár řádků o plánech
na rok 2020, tak bych vzpomněl problematiku
koronaviru. Rád bych, aby jste se chovali
zodpovědně a dodržovali všechna doporučená
opatření. Podrobnosti najdete v následující
výzvě z Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje.

Krajská hygienická stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577006737, email: khs@khszlin.cz,
podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

VÝZVA OBYVATELŮM
A INSTITUCÍM ZLÍNSKÉHO KRAJE
Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-2019) v České
republice apeluje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně na všechny obyvatele a instituce Zlínského
kraje, aby s veškerou svou zodpovědností učinili vše pro to, aby se podařilo možnému (a předpokládanému) rozšíření uvedeného
viru mezi obyvatelstvem co nejúčinněji zabránit, resp. omezit toto šíření na minimum.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně proto vyzývá, aby:
➢ každý důsledně dodržoval základní hygienické zásady při předcházení přenosu a šíření virových nákaz, kterými jsou zejména:
●
●
●
➢

časté a důsledné mytí rukou prostředky s dezinfekčním účinkem, a to zejména pak po návštěvě veřejných míst s velkou
koncentrací lidí (obchody, školy, instituce, prostředky veřejné hromadné dopravy atd.),
ochrana okolí při kašli (kýchání do oděvu, nikoli do ruky),
důkladné sledování svého zdravotního stavu a nepodceňování příznaků respiračního onemocnění,

každý s plnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých návštěv kulturně společenských a sportovních akcí a zařízení,
na nichž se shromažďuje vyšší počet účastníků, zejména:
●
●
●
●

slavností, divadelních a filmových představení, koncertů,
sportovních zápasů na všech soutěžních úrovních,
trhů a jiných shromáždění,
veřejných lázní,

➢

každý s plnou zodpovědností zvážil nezbytnost svých cest do zahraničí, zejména pak do regionů s prokázaným výskytem
koronaviru,

➢

veřejné instituce a provozy zajistily ve zvýšené četnosti (i několikrát denně) provádění dezinfekce povrchů, ploch
a zařízení, s nimiž mohou lidé běžně přicházet do styku (vhodné je i rozmístění dávkovačů s dezinfekčním prostředkem na ruce
apod.),

➢

každý aktivně sledoval veřejné sdělovací prostředky a zajímal se o aktuální vývoj celé situace.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně současně upozorňuje, že zřídila speciální telefonní infolinku, na níž
se může kdokoli obrátit se svými dotazy:

Infolinka: 724 221 953 a 577 006 759
(nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod.)
Aktualizované informace a další pokyny lze nalézt na webu: www.khszlin.cz.

Minulý týden jsme obdrželi dopis z MŠMT týkající
se informace o obdržení dotace na „Víceúčelové hřiště v areálu
FK Vigantice“. Toto víceúčelové hřiště by mělo být vybudováno
cca za 6.900.000,- Kč, kdy dotace by měla činit cca 5.300.000,Kč. V současné době probíhá doplňování dokumentace
před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Snad vše
zvládneme, abychom mohli v létě, či na podzim začít s výstavbou.

Rekonstrukce by měla stát cca 6.500.000,- Kč a příspěvek
poskytovatele dotace je 90 % z vynaložených nákladů.
V lednu byla podána žádost o poskytnutí dotace
na kanalizaci v části obce „Kalvária“ (cesta proti OÚ směrem
k panu Kuběnovi). Dotaci jsme měli nejdříve podávat společně
s ostatními obcemi Sdružení Mikroregionu Vsetínsko. Bohužel
některé z obcí se nedovedly na tuto akci připravit, tak jsme
se rozhodli, že žádost podáme sami. Rozpočet na výstavbu
kanalizace včetně nového povrchu komunikace je cca
3.500.000,- Kč. V případě získání dotace by tato měla být 66 %
shora uvedených nákladů.

V létě bychom chtěli rekonstruovat školní zahradu
v areálu naší Základní školy a Mateřské školy Vigantice. Tato
by měla spočívat ve výstavbě „Venkovní učebny“, rekonstrukci
třídy ve škole (družina) a vybudování „Enviromentální zahrady“.

Opětovně bych Vám chtěl připomenout třídění odpadu. Prosím, třiďte odpad!!!!!

Zdenek Porubský, starosta
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Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 9. 12. 2019
bere na vědomí kontrolu usnesení 7. zasedání Zastupitelstva obce
Vigantice,
8/65 schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu budoucí o zřízení
služebnosti, sepsanou mezi smluvními stranami, pronajímatelem,
či budoucím povinným, Povodí Moravy,
8/66 schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko,
8/67 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vigantice
č. 5/2019 – „O místním poplatku ze psů“,
8/68 doporučuje starostovi obce poskytnutí peněžního plnění
fyzickým osobám, viz. příloha „Návrh odměny členů Finančního
výboru“,
8/69 doporučuje starostovi obce poskytnutí peněžního plnění
fyzickým osobám, viz. příloha „Návrh odměny členů Kulturní
komise“,
8/70 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2019
na projektovou dokumentaci FK Vigantice ve výši 66.500,- Kč
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
8/71 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
na činnost FK Vigantice, z. s., Vigantice, ve výši 300.000,- Kč,
8/72 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
na činnost Badminton Vigantice, z. s., Vigantice, ve výši
20.000,- Kč,

8/73 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
na činnost ČSV o. s., ZO Hutisko – Solanec a Vigantice, ve výši
25.000,- Kč,
8/74 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
na činnost Mysliveckého spolku Rysová Vigantice, z. s., ve výši
170.000,- Kč,
8/75 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
na činnost SDH Vigantice, ve výši 172.250,- Kč,
8/76 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 2019, (příjmy:
+ 1.033.960,- Kč, výdaje: - 1.100.460,- Kč, financování:
- 66.500,- Kč),
8/77 schvaluje rozpočet obce Vigantice na rok 2020
a to v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
viz. přílohy,
8/78 schvaluje rozpočtový výhled obce Vigantice na rok 2021 2023 a to v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
viz. přílohy.
Hana Foltasová
Místostarosta

Zdenek Porubský
starosta

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 16. 1. 2020
bere na vědomí kontrolu usnesení 8. zasedání Zastupitelstva obce
Vigantice,
9/79 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
Charitě Valašské Meziříčí ve výši 30.000,- Kč a pověřuje starostu
obce Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
9/80 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
spolku Andělé Stromu života p. s., ve výši 10.000,- Kč a pověřuje
starostu obce Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
9/81 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2020
spolku BESKYD BIKE Vigantice ve výši 10.000,- Kč a pověřuje
starostu obce Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
9/82 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 2019, (příjmy:
- 60.372,- Kč, výdaje: + 5.070,- Kč, financování: - 65.442,- Kč),
9/83 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. 1. 2019 do 15. 1. 2020 ve výši 1.641,- Kč
měsíčně a od 16. 1. 2020 ve výši 1.805,- Kč měsíčně,
- za funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva obce
nebo komise rady obce náleží měsíční odměna od 1. 1. 2019
do 15. 1. 2020 ve výši 3.283,- Kč měsíčně a od 16. 1. 2020
ve výši 3.611,- Kč měsíčně,
9/84 schvaluje podání žádosti o dotaci „Workoutové hřiště
Vigantice 2019“ z podprogram MMR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2020 a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti
z rozpočtu obce 2020,
9/85 schvaluje podání žádosti o dotaci „Prodloužení kanalizace
v k. ú. Vigantice, Vigantice“ z výzvy vyhlášené Ministerstvem
životního prostředí č. 4/2019, Prioritní oblast: 1. Voda, Podoblast:
1.3 Čistota povrchových i podzemních vod, Podporované aktivity:
1.3 C Kanalizace, a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti
z rozpočtu obce 2020,
Hana Foltasová
Místostarosta

Zdenek Porubský
starosta

Ze života obce Vigantice
Z matriky
K 31. 12. 2019 měla obec Vigantice 1 096 občanů. Z toho 566 žen a 530 mužů. Narodilo se 12 dětí, 3 občané zemřeli.
K pobytu v obci se přihlásilo 10 lidí a 18 se jich odhlásilo. Počet čísel popisných na konci roku 2019 je 370.

Nejstarší občanky: Barbora Bordovská – 97. let, Božena Juříčková – 96. let, Ludmila Mišová – 91. let
Nejstarší občané: Jaroslav Maléř – 89. let, Květoslav Slovák – 87. let, Miroslav Slovák – 87. let

Úmrtí v obci
Ladislav Mizera
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých.
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Narozené děti v období od 1. 12. 2019 do 15. 2. 2020
Termín Vítání občánků bude upřesněn, rodiče budou
osloveni a pozváni písemně. Děti narozené v roce 2020 jsou
osvobozeny od místního poplatku za provoz systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020.

Chumchal Jakub
Blahopřejeme rodičům a zejména novým
občánkům Vigantic přejeme zdraví, lásku
a štěstí v dalším životě.

Jubilanti v obci leden – květen 2020
Místostarostka obce Hana Foltasová Vás osloví
a domluví se na návštěvě, nebo předání blahopřání
a poukazu bez případné návštěvy.
Sami můžete také na obecní úřad
zavolat a domluvit se.

V období leden – květen 2020 oslaví
svá životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Tkáč Jaroslav
Barošová Ludmila
Solanská Antonie
Mikunda Jaroslav
Pekárková Marie
Hlaváčová Mária
Porubská Marie
Juračáková Ludmila

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme
a do dalších let přejeme spoustu zdraví,
lásky a osobní pohody.
Občané, kteří nechtějí být zveřejňování ve Zpravodaji,
oznamte toto na OÚ Vigantice telefon: 571 655 142.

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

Místní poplatky
Upozorňujeme občany obce Vigantice, že místní
poplatky pro tento rok je možné platit od 1. března
do 30. dubna 2020. Poplatek lze uhradit:
1. v hotovosti do pokladny správce poplatku (OÚ)
2. poštovní poukázkou
3. bankovním převodem na účet správce poplatku
číslo účtu: 4526851/0100

Obec Vigantice vybírá v roce 2020 tyto poplatky:
- za odstranění komunálního odpadu 300 Kč za osobu /rok
- ze psů 100 Kč za psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa
- za kabelovou televizi:
60 Kč /měsíc – minimální nabídka,
200 Kč/měsíc - základní nabídka,
310 Kč/měsíc - filmová a tematická nabídka
a další poplatky podle OZV Č.1/2014 o místních poplatcích.
Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu, je
nutné si vyzvednout samolepku na popelnice na Obecním
úřadě. Alespoň jedna popelnice musí být označena
samolepkou s aktuálním datem 2020! Stále jsou některé
popelnice neoznačené, na což poukazují zaměstnanci svozové
firmy.
Děti narozené v roce 2020 jsou osvobozeny od místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce
2020.

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
schválila dne 15. 10. 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, která nabyla účinnosti 1. 1. 2020. Touto
novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních
poplatcích, které mají dopady do úpravy jednotlivých místních
poplatků včetně obsahových náležitostí OZV. Proto je nutné
upravit OZV o místních poplatcích, aby od 1. 1. 2020 odpovídala
změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Zastupitelstvo obce Vigantice na svém 8. zasedání
v prosinci 2019 schválilo novelizaci Obecně závazné vyhlášky
č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Majitel psa vyplní a doručí na obecní úřad Vigantice
přihlášku k místnímu poplatku ze psů – formulář je na stránkách
obce Vigantice http://www.vigantice.cz/urad-obce/formulare/,
nebo formulář vyplní přímo na obecním úřadě. Tato povinnost
platí i pro držitele psů, kteří uplatňují osvobození od poplatku dle
OZV 5/2019, např. členové mysliveckého spolku.
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo
právnická osoba, která má sídlo na území České republiky.
2. Poplatek se platí od 3 měsíců stáří psa.
3. Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne nabytí psa.
4. Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku, a dále pak skutečnosti podstatné
pro evidenci poplatku (ztráta známky, změna bydliště, změna
majitele apod.).
5. Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné
pro zánik poplatkové povinnosti, a to písemně.
6. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců.
7. Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 30. dubna
poplatkového období. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit na trojnásobek. Případný
přeplatek bude vrácen na požádání, činí-li částka přeplatku více
než Kč 100,-.
8. Při přihlášení bude vydána zdarma evidenční známka, která je
pro další psy nepřenosná. Držitel by měl zajistit, aby známka
byla u psa viditelně nošena.
Majitelé psů, kteří nemají známku
pro svého pejska, dostanou po zaplacení
poplatku za svého mazlíčka známku, která bude
registrována na obecním úřadě. Pokud se Vám
pejsek ztratí, nebo zatoulá, podle známky je
možné vypátrat majitele psa. Pokud známku
ztratíte, nahlaste tuto skutečnost na obecním
úřadě a vyzvedněte si známku novou.

-4-

Odpadové hospodářství obce Vigantice
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

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
Pytle s plasty, papírem, nápojové kartony, plechovky,
staré elektrospotřebiče, kovy. Svoz je vždy ve čtvrtek od 8:00
hodin. Svoz od domů provádí zaměstnanec obce, pravidelně
jedenkrát za měsíc.

Očkování psů a koček ve Viganticích
V sobotu 11. dubna 2020 od 11:00 hodin
před budovou OÚ Vigantice, proběhne očkování
psů a koček. Cena očkování je 150,- Kč, očkovací
průkaz si vezměte sebou, pokud nemáte očkovací
průkaz, bude Vám vystaven za poplatek 5,-Kč.
V rámci očkování bude prováděno také případné
povinné čipování psů. Od 1. 1. 2020 je povinné
očkování psa proti vzteklině, platné pouze v případě,

že je pes označený mikročipem. Číslo
mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu
o očkování psa (pas, očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem
v době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně
čitelným
tetováním
provedeným
před 3. 7. 2011.

Místní knihovna ve Viganticích
I v tomto roce probíhají besedy a přednášky v obci
Vigantice. První cestopisnou besedu si přišlo poslechnout
rekordních 50 občanů v pátek 17. ledna. Mladý cestovatel Matěj
Šturala nám poutavě vyprávěl o cestování a objevování říše
Mayů, navštívil Guatemalu a Belize. Příjemnou atmosféru oživily
fotografie i dotazy z řad občanů a zejména poutavé vyprávění
zážitků a postřehů z této cesty.

vzpomíná na své mládí a život na Valašsku i na svůj pestrý život
učitelský.
Praktická numerologie pro všední den, byl název
přednášky, se kterou nás seznámil Zdeněk Kovárňa, který
se numerologií zabývá již 20 let.
Končiny, Končiny Velká noc bude, byl název besedy
s paní Vandou Vrlovou ve čtvrtek 20. února. Příjemný podvečer
plný rad a námětů o jídle, bylinkách a zvycích v období
velikonočních svátků a probouzejícího se jara.

Tady jsou další připravované akce na jaře 2020:

Jiskřičky naděje, byl název další besedy s Danielem
Drápalou a Marií Brandstettrovou, ve čtvrtek 23. ledna. Autoři
přepisu rukopisné knihy rodačky z pasek na pomezí Horní
a Prostřední Bečvy a Solance. Jiřina Gryczová, rozená Koláčková,

Čtvrtek 5. 3. 2020 v 17:00 hodin - Cestopisná
přednáška Stanislava Kuchaříka o návštěvě Bělomořského
kanálu, města Pětrozavodsk, plavba přes Oněžské jezero, návštěva
ostrova Kiži, oblasti Karélie a Petrohradu.
Ve čtvrtek 19. 3. v 17:00 hodin přivítáme na besedě
s lékárnicí Co možná nevíte o lécích, Miroslavu Zichovou. Paní
Zichovou možná znáte nejen z Vigantic, ale také z lékárny
U Matky Boží v Rožnově pod Radhoštěm.
Čtvrtek 2. dubna v 17:00 hodin proběhne poslední
jarní přednáška, která se bude týkat prevence předcházení požárů
a nebezpečí požáru. S bezpečným bydlením z hlediska požární
prevence nás seznámí paní Anna Hubová z oddělení ochrany
obyvatel a krizového řízení hasičů Zlínského kraje.
Besedy jsou již pravidelně plánovány na čtvrtek
od 17:00 hodin, probíhají většinou v Zasedací místnosti OÚ
Vigantice, nebo v obecní knihovně. Jsme rádi, že máte
o přednášky a besedy zájem a po letní odmlce plánujeme další
besedy na zimní období, o všem budete informováni
prostřednictvím Infokanálu, webu a vývěskách v obci
Vigantice.
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Ukliďme Česko
Ukliďme Česko – celorepubliková soutěž
Již čtvrtým rokem se Vigantice zapojí do této celorepublikové
akce, která je v naší obci naplánována na sobotu 4. dubna 2020, sejdeme
se u obecního úřadu v 9:00 hodin, všem budou rozdány ochranné
pomůcky. Rozdělíme se do skupin a společně obejdeme vybrané úseky
ve Viganticích, které uklidíme. Svoz odpadu zajistí obec Vigantice
a na závěr akce je připraveno občerstvení – opečeme si špekáčky a celou
akci zhodnotíme. Kdo by se chtěl zapojit do této akce, volejte Haně
Foltasové na tel. č. 734 278 891, z důvodu organizace.
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Děti z Vigantic a dobrý skutek!!!
Již potřetí se děti z Vigantic rozhodly udělat o Vánocích
radost cizímu chlapci a připojily se do projektu charity „Balíček
na Ukrajinu“. Charitou nám byl přiřazen asi 10letý Ljubomir
z oblasti Ternopil.
Balíček (omezený částkou a hmotností) musel obsahovat
věci nové, převážně hygienické potřeby, školní a psací potřeby,
obuv, oblečení, hračku, knihy a oděv.
Děti po domluvě s rodiči a mnohdy i za jejich přispění
začaly nosit finanční obnosy ze svých osobních úspor. Potom jsme
se vrhli na nákupy. Nebylo to až tak lehké, museli jsme dost
přemýšlet u velikosti oděvu, zvažovali jsme ceny a v neposlední
řadě jsme také chtěli, aby se to chlapci líbilo. Ale povedlo se!!!
V období předvánočních slev a při využití možnosti levných
nákupů jsme nakoupili mnoho věcí.

Potom se musel balíček zabalit a do daného termínu
odeslat. I to se nám povedlo. Děti měly opravdovou radost
a okusily pocit, pomoci někomu konkrétnímu a v jejich řadách.
Jejich velkou odměnou byl dopis z Ukrajiny od chlapce,
který jim moc děkoval, napsal něco o sobě a své rodině. V dopise
nás nejvíce zaujala věta, že při rozbalení balíčku „byl štěstím
v sedmém nebi“. Poslal i společnou fotku s rodinou.
Jsme velice rádi, že tento dopis vyvrátil obavy některých
lidí, že některé materiální potřeby se k lidem nedostanou.
Pokud by někoho tento projekt opravdu zajímal a chtěl
nahlédnout
zde
je
odkaz
na
webové
stránky
www.charitaproukrajinu.cz. Najdete zde dokument z těchto oblasti
a z předávání těchto balíčku v minulém roce.

Tříkrálová sbírka 2020 ve Viganticích
Naší obci procházelo 9 skupinek koledníků, děkujeme
za jejich čas a ochotu koledovat. Vedoucí skupiny koledníků:
Anežka Porubská, Lucie Porubská, Monika Fabiánová, Michal
Šaffer, Luděk Poruba, Eva Vičanová, Markéta Vičanová, Matěj
Vašek a Štěpán Fárek. Celkem se v naší obci vybralo 57 969 Kč.
Děkujeme všem občanům z Vigantic, kteří mile přijali
koledníky a za příspěvky do kasiček. Velký dík opět patří paní
Marušce Koláčkové, která nám opět ušila krásné, nové, tříkrálové
pláště. A upřímný dík vedoucím skupinek, kteří obětovali svůj čas,
a také všem rodičům, kteří nám pošlou své děti, aby mohly
koledovat a podpoří tím, tak ve svých dětech dobrosrdečnost,
zájem a solidaritu s lidskými osudy.
Eva Vičanová
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již
20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní
akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným,
kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně
znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí
se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což
znamená, že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně
1 868 osob. Ve Viganticích se koledovalo v pátek 10. ledna.
Letos se popáté podařilo na celém území působnosti
Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun.
Celkem se od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 205 924 Kč
více než loni). Z toho ve Viganticích 57 969 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční
projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou
použity na přímou finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou
v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení
osobních automobilů pro terénní služby, které se věnují seniorům
a lidem se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita
na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci,
jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané
poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých
případech i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci. Část výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti
v projektu IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví
v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje
všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček
patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Inzerce

Pojízdná prodejna
ŘEZNICTVÍ KUNOVSKÝ
přerušuje provoz až do odvolání.
Důvodem je dlouhodobá nemoc řidiče.
Omlouváme se za vzniklé potíže.

STUDIO POHODA oznamuje upravenou otevírací
dobu v kosmetickém salónu.

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje
29. května 2020 příspěvky posílejte
na e-mail: mistostarosta@vigantice.cz

KOSMETIKA:
Po.+ Út.: Dle objednávky
St.:
9,00 – 17,00 hod.
Čt.:
9,00 – 17,00 hod.
Pá.:
Dle objednávky
So.+ Ne.: Zavřeno
Provozovna:
Prostřední Bečva 402, tel.: 608 752 805 – Kretková Ludmila

Zpravodajství kulturní komise
V pondělí 21. února 2020 se letos
poprvé sešla kulturní komise pod vedením Evy
Štreitové. Zhodnotili jsme akce, které proběhly
a domluvili se na změnách na letošní jaro.
V sobotu 21. března v 17.00 Vás
srdečně zveme do restaurace Tatra na komedii
v podání ochotnického souboru KOS, z. s.
z Velkých Karlovic. „Jedenácté přikázání“ je
nejhranější hra Františka Ferdinanda Šamberka,
úpravu provedla paní režisérka Ivana Foralová.
Hra je o čtyřech přátelích, kteří se v mládí
zapřísáhli a vsadili, že zůstanou starými
mládenci. Jak to dopadne, když jeden z nich
slib poruší? Přijďte se podívat, cena vstupného
je 100,- Kč. Předprodej vstupenek od pondělí
9. března na OÚ Vigantice u paní H. Matušové.
Velikonoční výstava se letos konat
nebude, na květiny bude o Velikonocích příliš
brzy a o velikonoční dekorace není takový
zájem jako o vánoční.
Vyhlašujeme fotosoutěž Jaro ve Viganticích 2020.
Fotografie velikostí od A5 (15 x 21) do A4 (21 x 29,7) můžete
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nosit na obecní úřad do 25. května paní Haně
Matušové. Této soutěže se mohou zúčastnit
všechny věkové kategorie. Protože mnoho z vás,
obyvatel Vigantic, fotí své okolí, lidi, přírodu,
dekorace i obyčejné věci, které se jim líbí,
budeme rádi, když se s námi o své fotografie
podělíte. Fotky bude hodnotit odborná komise
a výsledky budou zveřejněny na Svatodušní
smaženici.
Sobota 30. května - „Smaženice na Svatého
Ducha“. Srdečně všechny zveme na výletiště,
vstupenkou budou již tradičně vajíčka,
ze kterých Vám připravíme vaječinu a dáme
na různé chleby. Bude na Vás čekat i další
občerstvení a příjemné posezení s hudbou.
Proběhne vyhodnocení fotosoutěže, budete
si zde moci prohlédnout všechny fotografie
zaslané do této soutěže. Na děti bude čekat
skákací hrad.
Krásné jaro za kulturní komisi OÚ Vigantice přeje
Dita Votrubová

Včelaři ve Viganticích
Období, ve kterém se nyní včelaři
nachází, se nazývá předjaří. Ve včelstvu matka
pomalu začíná klást více vajíček a roste počet
včel v úlu. Rodí se nová generace letních včel
a nahrazuje generaci těch dlouhověkých, až půl
roku starých, z podletí loňského roku. Tato
generace se začíná starat o rozvoj včelstva.
Krmí stále početnější plod a přezimovanou matku, stará se o první
pylovou snůšku. Zároveň roste spotřeba zásob a ve společenství
včel vzrůstá potřeba pylu a vody. V této době se objevuje
nebezpečí hladovění po vyčerpání zásob.
Toto období se vyznačuje rozkvětem olše lepkavé,
pro včely jsou významné i lísky a jívy. Dále kvetou sněženky,
bledule a sasanky. Svátkem pro včelaře je, pokud v teplejších
dnech předjaří nastane čas hromadného proletu včel a on je u toho
přítomen. V těchto chvílích už může hodnotit zdravotní stav
včelstva. Za teplejších dnů, kdy je ve stínu teplota alespoň +10°C,
včelař provádí první jarní prohlídku. Při ní se sleduje síla včelstva,
množství plodu a zásob. Zjišťuje se také přítomnost matky a její
kladení. Obecně se snažíme včelám pomoci s jarním rozvojem,
například optimálním zvětšováním jejich prostoru. Jak to ale
zpravidla bývá, každý neuvážený zásah včelaře může včelstvo
oslabit a zpomalit v rozvoji. Včelař se řídí pravidlem 40 dnů. Toto
pravidlo říká, že právě tolik dnů trvá dělnici vyrůst z vajíčka
do včely létavky, která donese první jarní snůšku nektaru a pylu.
Proto je optimální jarní rozvoj klíčovým obdobím, které v případě
zbrždění mnohdy včelstvo nedožene za celý rok.
Včelaři z Vigantic uspořádali dne 17. 1. 2020 již
5. ročník Vigantského koštu medu. Počet návštěvníků převýšil
očekávání, byly vyhlášeny ceny pro nejlepší med za rok 2019.
Kvalita všech čtrnácti hodnocených vzorků byla na vysoké úrovni
a tak rozhodly opravdu nuance a subjektivní chuť hodnotitelů
z řad široké veřejnosti. Těšíme se na další ročník .
Výsledky 5. Vigantického koštu medu 2019 pořádaného
17. 1. 2020:
1. Vičan Petr (vzorek č.2)
2. Liďák Lukáš
3.-4. Tydlačka Radek
3.-4. Vičan Petr (vzorek č.1)
Loňský a letošní rok, co se týče zdravotního stavu
včelstev v celé české republice, je velice náročný. Stále
se potýkáme s udržením zvládnutelného zdravotního stavu
včelstev ohroženým parazitickým onemocněním varroázou. Tento
parazit decimuje a vysiluje včelstva, která pak lehce podléhají

jiným bakteriálním onemocněním. Je na každém včelaři, jak
se k této výzvě postaví svým vzděláváním se v nových trendech
léčení včelstev, poctivostí a přímým postojem k vzniklé situaci.

V neděli 15. března se ve 14.00 hodin uskuteční
slavnostní výroční členská schůze naší organizace, která
se uskuteční v Komunitním centru v Hutisku-Solanci. Bude
se probírat aktuální stav, současná situace, ale hlavně je to
příležitost setkat se po roce s kamarády, kteří sdílejí společnou
zálibu a radost ze včelaření. Všichni členové naší organizace jsou
tedy srdečně zváni na toto slavnostní shromáždění.
Včelaři z Vigantic přejí všem svým příznivcům silný
jarní rozvoj, plno sil a chuti do práce.
Za ZO ČSV Hutisko-Solanec a Vigantice Radek Tydlačka

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Krátké zprávy z mateřské školy
Zanedlouho přijde jaro, zima nás letos nějak
obešla. Jen jednou, dvakrát jsme dětem vytáhly
boby a mohly sjíždět z kopce po sněhu. Ještěže
v Bílé na lyžařském výcviku nám počasí přálo,
děti si užily sněhu i lyžování, naučily se, co ještě
neuměly a po týdenním lyžařském výcviku
odešly se zaslouženou medailí. Ale kam chodit na procházky
ve školce? Do hájku… lesík rovnou za školou, jde si tam hrát
na všechno, co si v lese vymyslíte. I bez sněhu. 
V lednu k nám do školky přijela postupně dvě divadla,
Bublanina a Koloběžka se svými pohádkami. Děti jsou vždy rády,
prožijí si pohádky od herců s chutí, radostí a s úsměvem.
Na Tři krále o hodinu dále… na to jsme taky v lednu
nezapomněli, celou školou prošli naši Tři králové, aby zazpívali
a křídou napsali na dveře K+M+B. Zdraví štěstí přejeme Vám…
V únoru je masopust a s ním spojené karnevaly.

Ve školce v karnevalový den nebyly děti, ale princezny, piráti,
indiáni a jiné krásné masky. Máme úžasné rodiče, že svým dětem
vymyslí a vytvoří převlek, v tu chvilku jsou děti právě ty postavy,
hrají si na ně, baví je to, užívají si dne…
Předškoláky teď ještě více vedeme ke všemu, co budou
potřebovat k zápisu do 1. třídy. Učíme, procvičujeme, opakujeme,
upevňujeme všechno, co by měli umět a znát. Máme opravdu
„skvělou partu předškoláků“, jsou vnímaví a k sobě kamarádští,
mají chuť do všech činností, zapojují se, zajímají se.
A co nás čeká? Spoustu věcí… o tom příště… 
Přejeme krásné a klidné dny.
Dana Barošová, Jana Porubská a Markéta Baronová
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Ze života základní školy
Skončily nám vánoční svátky, rozloučili jsme se s rokem
starým a přivítali rok nový. Uteklo to jako voda a s návratem
do lavic čekalo na školáky plno nových zážitků. Vše začalo
pravidelným kolem ve sběru, ve kterém stále pokračuje soutěž
mezi Základní a Mateřskou školou o společný výlet pro výherce.
Měli jsme také jeden z našich projektových dní, kdy si děti
přes vánoční prázdniny vyrobily knížečky – „špalíčky“
z přečtených knih. S třetím lednovým týdnem přišel čas,
zdokonalit se v zimních sportech. Lyžařský kurz absolvovaly děti
již tradičně na Bílé ve skiareálu Sun Outdoor. Letos se počasí
i sněhové podmínky vyvedly a děti tak zažily týden plný
dobrodružství. Školáci, kteří se kurzu účastnili, zaplnili první
a druhé družstvo, projeli si stezku lesem a nechyběl ani aktivní
odpočinek na snowtubech. Celý týdenní kurz byl zakončen
lyžařským závodem, ze kterého si všichni odnesli diplomy
a sladkou odměnu. První tři příčky obsadili: 3. místo – Vašík
Jurajda z druhé třídy, 2. místo - Davídek Stibor ze čtvrté třídy
a místo první vybojoval Martin Děcký z první třídy. Na závěrečný
závod se přijelo podívat plno rodičů, kteří svým fanděním vnesli
na Bílou tu správnou závodní atmosféru. Celý kurz se moc vydařil

a společně se školáky se už nyní těšíme na příští ročník. Na konci
ledna však na školáky čekal ještě jeden podstatný den. Ve čtvrtek
30. 1. si prvňáčci poprvé přišli k tabuli pro svá vysvědčení a nutno
dodat, že byla plná jedniček a pochval. V měsíci únoru jsme měli
ve škole návštěvu až z Rožnova pod Radhoštěm, kdy za paní
ředitelkou přijela její bývalá třída z 5. Května. Děti si prohlédly
školu a společně si s našimi dětmi zahrály turnaj ve vybíjené.
Dětem z 5. Května se u nás opravdu líbilo a v příštím měsíci nás
zase na oplátku čeká výlet, kdy se za nimi pojedeme podívat zase
my. Pomalu nám na dveře klepe jaro, kdy se začíná probouzet
příroda. Slunce začne více hřát, dny se prodlužují, rozkvétají první
jarní květiny. Všechno začne růst a kvést před očima. Co nás čeká
v nadcházejících měsících? K těm nejvýznamnějším událostem
patří bezesporu karneval, na konci měsíce března – den
otevřených dveří a také nesmíme zapomenout na zápis, který
proběhne v dubnu. O všech zmíněných akcích budete informování
na stránkách školy. Připravujeme díla na výtvarné soutěže SVČ
a školní soutěž na téma „Velikonoce“. Držte nám palce, abychom
vše hravě zvládli.
Kristýna Cábová
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Aktuálně z činnosti Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Končí myslivecký rok a 21. března na VČS budeme hodnotit,
co se nám podařilo zvládnout v roce 2019!
Zima zatím neřekla poslední slovo, ale
doposud byla na naše poměry velice mírná.
Nezvykle teplé počasí, bez sněhové pokrývky
probouzí přírodu o dva měsíce dříve, než jsme zvyklí. A tak
registrujeme předčasný návrat čápů, kteří se slétají na pole
s hraboši, táhnou jeřábi, jezevci se neuložili ani k zimnímu spánku
a stále jsou aktivní. Teplé počasí nepřeje včelám, kterým aktivita
ubírá síly a zásoby potravy, které se jim v přírodě zatím
nedostává. Zvěř se v lese dostane k borůvčí a ostružiní a z nabídky
u krmelců si vybírá, co jí nejvíce vyhovuje. Horší je, že přezimují
škůdci, kteří jinak z větší části vymrznou. Ať už je to kůrovec,
klíšťata, nebo plísně.

Jestli je to dobře, nebo ne, o tom se vedou spory. Vědci
říkají, že se podnebí na Zemi historicky měnilo – byla teplá
období, ale i doby ledové! Pravda je, že teplé zimy jsou
v posledních desetiletích častější, než ty vyloženě studené.
Zelená loby všechno svaluje na činnost člověka –
nejlépe na starší generace. A tak je třeba zakázat tepelné
elektrárny, auta na naftu a benzín, jsou i proti jaderné energii
a vymýšlejí často nesmysly, které přírodě škodí ještě více,
viz náklady na výrobu pohonných hmot z řepky. Z čeho budou
nabíjet elektromobily, čím pokryjí spotřeby energie v podnicích
a domácnostech neřeší. Navrhují větrníky, fotovoltaiku,
bioplynky. To v Německu taky a pak nakupují elektřinu od nás!
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Je to od mantinelu k mantinelu.
Vědecké studie nepopírají oteplování, ale africká Sahara
nám rozhodně nehrozí. Spíš klíma severní Itálie, nebo jižní
Francie. Možná začneme ve Viganticích pěstovat broskve
a meruňky, určitě ne banány! Spíše by bylo dobré, se zamyslet,
čím přírodě opravdu pomoci. Kolik v poslední době ubývá
zemědělské půdy, přiložit ruku k zalesňování ploch po kůrovci.
Obrovská skladiště olemovaná hektary parkovišť a silnic rostou
jak houby po dešti. Že na těchto plochách je teplota až o 40°C
vyšší, než nad lesem a loukou asi vadí, ale nemáme odvahu
to napadnout, nebo jsou v tom peníze pro neziskovky? Nikdo
z rádoby zelených neprotestuje. Většinou jde o nadnárodní firmy.
To se raději blokují obchvaty měst, brzdí se i desítky let stavby
dálnic a ještě se za to berou peníze ze státního rozpočtu. Křeček
má větší hodnotu než člověk!
Nám myslivcům se vyčítají škody na polích i v lese.
Pokud se nedomluvíme, s vlastníky, musíme škody hradit
z vlastních prostředků. Na druhou stranu jsou nám vyčítány
vysoké stavy spárkaté zvěře. Pravda je, že cena dřeva je díky
kůrovcové kalamitě velice nízká a stavět oplocenky všude by bylo
finančně velmi nákladné. Jak to ale dělaly LČR, VLaS, Městské
lesy a Družstva dříve? Nezbývá, než ochranné nátěry sazenic. Sadí
se ponejvíce duby a buky, které má zvěř v oblibě. U nás je ještě
stále výhoda náletových semenáčků smrku a jedle. S probírkou
je však potřeba nespěchat!

Jedním z dopadů na myslivost je prodloužení odlovu
spárkaté zvěře. U trofejové a samičí je to do konce ledna u mladé
zvěře do dvou let věku na celý rok. Jsou zde výjimky u dospělé
srnčí a mufloní zvěře, černá se loví bez omezení celý rok. Zvažují
se i některé doposud zakázané způsoby lovu. O tom, že lov není
úplně jednoduchý, není třeba nikoho z myslivců přesvědčovat.
Neustálým tlakem a rušením zvěře v honitbě volnočasovými
aktivitami, nebo intenzivní těžbou kůrovcové kalamity se stává
zvěř vyloženě noční. Čekat na posedu a lovit do hodiny po západu
slunce je opravdu o štěstí a náhodě. Splnili jsme plánovaný odlov
srnčí zvěře, podařilo se i odlovit několik kusů mladé vysoké,
rekordní počet se ulovil divokých prasat, odlovili jsme 5 jezevců
a v lednu a únoru se intenzivně snažíme tlumit lišku a kuny.
Přesné počty přineseme v dalším čísle Zpravodaje, kdy budeme
mít uzavřený celý myslivecký rok.
Znepokojující jsou však i návrhy
na vysílání státní správou pověřených lovců
do našich honiteb na redukci spárkaté zvěře –
obdoba akcí policie v regiónu, kde se
vyskytoval africký mor prasat. Tam policie
lovila za pomocí dronů, kterými zvěř
vyhledávali a jejich obsluha naváděla
za pomocí techniky střelce až na místo.
Vedle toho nám zelení aktivisté do revíru
oficiálně i tajně vysazují vlky, rysa, orly
a další dravou zvěř. Jak to v konečném
důsledku dopadá, je vidět na škodách, ať už
od vlků, medvědů, volavek, kormoránů,
vyder,
bobrů,
krkavců
a dalších
nezvládnutých, přemnožených, vysazovaných a přísně chráněných
živočichů. Škody se hradí ze státního rozpočtu, ale kdyby je
museli ochránci hradit z vlastních vydělaných prostředků, nebo
příspěvků, tak by to určitě neprosazovali doslova tak zběsile! Vlk
má porodnost stejnou, jak divoké prase. Máme se na co těšit, už

teď to v některých regiónech nezvládají se škodami!
S upokojením se můžeme ohlédnout za akcemi, které
jsme pro naše spoluobčany ze širokého okolí udělali. O tom, že
se vydařil letní večer spojený s poutí ve Viganticích, jsme již
informovali. V lednu jsme organizovali tradiční myslivecký ples.
Tyto akce se podle rekordní účasti těší rostoucí oblibě. Na obou
akcích byla účast přes 350 návštěvníků. Pomalu nám začínají být
školní prostory s tělocvičnou příliš těsné. Především taneční
parket se neustále scvrkává, ale když se lidé odeberou do barů
a jídelny, je to o dost lepší. Na myslivecký ples tak táhne návštěvu
- vedle dobré hudby, taky myslivecká kuchyně. Počet odebraných
porcí odpovídal návštěvě. Velkou pozornost přilákala věcná
i zvěřinová tombola. Celkem bylo 315 cen včetně 50 zvěří
-nových a tombola se těšila velikému zájmu až do vyprodání losů.
Myslivecký ples se opět vydařil a naší odměnou byla hojná účast
a spokojení návštěvníci.

Nadále se budeme snažit tyto tradiční akce ještě
vylepšovat. Je to spousta náročné práce - intenzivně od čtvrtku
do pondělí, ale i před tím a následně dotahování pořádku a úklidu.
Velký dík patří všem, kteří nám v tom byli nápomocní –
od trubače, naši spřátelené skupiny z Přerova JEN TAK 2,
přes děvčata z Rožnova s předtančením, pracovnice ve škole,
kuchař i kuchařky, všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny
do tomboly, družstvu za zapůjčení židlí a stolů, zajištění dopravy
a taky všem myslivcům, kteří od pátku rána až do neděle večer vše
zajišťovali. Budeme se těšit na další myslivecké akce
pro veřejnost. Už teď se připravujeme na letní večer
se zajišťováním hudby.
O tom, co jsme všechno stihli, v uplynulém
mysliveckém roce budeme informovat v příštím čísle
Zpravodaje. Dokončili jsme interiér myslivecké chaty,
výzdobu postupně dolaďuje Petr Juříček. Postavili jsme
nový, stylový přístřešek na dříví, dokončili terénní
úpravy okolo malorážkové střelnice. Jarda Juříček
dokončil oplechování střechy a osazení novými okapy.
Pokračovat budeme na jaře dalšími úpravami včetně
odpovídajícího sociálního zázemí. V revíru přibylo
několik kazatelen z dílny Oldy Válka a posedů aktivních
myslivců.
Pravidelně
přikrmujeme,
ale
letos
pravděpodobně něco z krmiva i ušetříme.
Závěrem nezbývá než opět poděkovat za spolupráci
a podporu vedení Obecního úřadu, Družstva vlastníků,
Honebnímu
společenství,
hasičům,
sportovcům
a ostatním společenským organizacím. Děkujeme i všem
spoluobčanům za podporu a v neposlední řadě i našim rodinám.
I nadále se budeme snažit organizovat tradiční myslivecké akce.
Budeme se na Vás těšit!
Za MS Rysová Vigantice: František Vaněk
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Turistický oddíl Vigantice - TOV
Ohlédnutí za rokem 2019. Setkáváme
se pravidelně každý měsíc, většinou v neděli
a vydáváme se do okolí nejen Vigantic. Neodradily
nás ani zimní měsíce a nepřízeň počasí. V roce 2019
jsme využili sněhovou nadílku a vyrazili na běžky.
Trasa vedla ze Soláně přes Tanečnici, Sůlovskou
a na běžkách jsme dojeli až k restauraci Tatra
ve Viganticích. Únor byl také příznivý pro běžecké
tratě, proto jsme vyjeli na chatu Mír, odtud
na Pustevny a zpět k chatě Mír. Během roku jsme vyšli na Soláň,
do Zubří, na Bystřičku a Malou Lhotu. V červnu jsme se podívali
na Radhošť na zapalování Jánského ohně. Také jsme prošli
Hradisko v Rožnově, odtud přes Vidče na Hážovské Díly. V srpnu
jsme zavítali s místními Včelaři na jejich včelnice, které mají
v katastru obce, ale také na Hutisku. Zavítali jsme i na Slovensko,
kde jsme prošli Jánošíkovy Diery, přespali na Žiárské chatě

a prošli Tri kopy, Baníkov a Plačlivo. V říjnu společně s kulturní
komisí obce Vigantice, nás čekala návštěva obce Žídková. Krásné
listopadové dny jsme využili k putování z Pinduly na Radhošť,
přes chatu Mír a Dolní Bečvu zpět do Vigantic. Prosinec je spojen
se zdobením stromečku pro zvířata na Sůši a samozřejmě
silvestrovský tradiční výšlap na Díly a přes Sůlovskou domů.
Z našich výprav je vedena fotokronika, kterou si můžete
prohlédnout na obecním úřadě ve Viganticích. V lednu 2020 jsme
se setkali v zasedací místnosti OÚ Vigantice, kde jsme společně
vzpomínali a prohlíželi fotografie z našich výletů. Za člena TOV
pokládáme každého, kdo s námi alespoň jednou vyrazí na výlet.
 Moto TOV (turistického oddílu Vigantice) JSME SKUPINA
NADŠENCŮ Z VIGANTIC, KTEŘÍ SI JEDNOU V MĚSÍCI
NAJDOU ČAS A VYDAJÍ SE DO OKOLÍ.
Soňa Vičanová, Hana Foltasová, Jana Klustová

Jánské ohně 2019

Běžky Soláň 2019

SDH Vigantice
TFA Team
Dovolte mi seznámit Vás s děním na sportovním poli
našeho sboru. TFA Team závodí stále ve stejném složení, jsou to
Hana Petřeková, Josef Petřek, Radek Fojtášek a Dušan Pokorný.
Jako každý rok jsme se na první závod vydali do Velkých
Karlovic na zimního železného hasiče, odkud jsme si odvezli
1. místo Radka Fojtáška, 3. místo Hany Petřekové a 4. místo
Dušana Pokorného. Po tomto úspěchu byli dva členové týmu tak
motivovaní, že se zúčastnili jarního soustředění v Jeseníkách.
Po soustředění jsme všichni jeli otestovat svou formu na TFA

Petřvald, kde se ukázalo, že u nás je možná vhodnější to
s tréninkem moc nepřehánět. Hana se zde umístila na místě
druhém, Josef na místě 12., Radek byl 9. a Dušan byl nečekaně
bramborový.
Jako každoročně stále nejvíc září naše hvězda Dušan
Pokorný, který se letos začal více věnovat soutěžím FCC
(Firefihter combat challenge). K už skoro tradiční účasti na FCC
v Jihlavě Dušan letos přidal i zahraniční závody. Zúčastnil se
závodu v Polsku a ve Slovinsku, kde se zároveň konalo
Mistrovství Evropy, kde si Dušan sáhl na dno a zaběhl
svůj nejlepší čas. Na finále to ale bohužel nestačilo, a tak
se umístil na 29. místě. Mimo tyto prestižní soutěže
Dušan objížděl závody českého poháru a Vsacké ligy.
V zákrytu záře Dušana se snažila o reprezentaci sboru
i Hana Petřeková, která se zúčastnila letos pouze asi
7 závodů. Mezi největší úspěchy můžeme zařadit
2. místo v závodě Českého poháru v Ostravě, který je
považován za jeden z nejtěžších závodů u nás i v Evropě.
Dále pak 3. místo na Memoriálu Jana Lewinského
v Kladně nebo 6. místo z Akademického MČR.
Sezóna Radka Fojtáška se zdála být po vítězství
v Karlovicích a vysoké motivaci na soustředění velice
slibná. Bohužel to tak úplně nedopadlo a veškeré své
úsilí vydal už na začátku roku a do letních závodů už
energie nezbyla.
Josef Petřek sezónu začal a také ukončil na TFA
Petřvald. Z důvodu zranění už v závodění pokračovat
nemohl.
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Činnost SDH Vigantice
Letošní rok náš sbor zahájil činnost pořádáním
Maškarního plesu pro děti v místní tělocvičně. Opět jsme
při organizaci
spolupracovali
s Mysliveckým
sdružením
a za spolupráci jim děkujeme. Letos jsme na plese měli jednu
velkou novinku a tou byla obměna programu pro děti. Program
zajistil sportovní klub Gymnastika prostná Rožnov. Pro děti byly
připraveny nejrůznější sportovní soutěže, malování na obličej
a vystoupení dvou družstev gymnastek.
Jako každý rok jsme v únoru pořádali Maškarní ples
v pohostinství Tatra, které se nám, jako místo pro konání plesu,
zdá být ideální. Ples se konal v sobotu 15. 2. 2020. Stejně jako
v předešlých letech se na plese sešli nadšenci nejrůznějších
převleků, a tak pro nás bylo vybírání nejlepší a nejoriginálnější

masky náročné. Nakonec jsme ale rozhodni a předali ocenění těm
nejlepším. Vrcholem večera bylo losování tomboly, kde jsme letos
měli přibližně 80 hodnotných cen.
Při přípravě plesu jsme se potýkali s nejrůznějšími
problémy, jako jsou nedostatek času na organizaci a tradičně málo
aktivních členů sboru, který má paradoxně členskou základnu
opravdu obsáhlou. Vybraní aktivní členové se však přípravě
věnovali, jak to jen šlo, nejenže sháněli ceny do tomboly,
objednali hudbu a další podstatné věci, ale také obešli celou
obec… dům po domu…. A každého osobně pozvali na ples,
některé to stálo drahocenný čas, jiné rodinnou pohodu příštích pár
dní. Tímto bych všem zúčastněným chtěla poděkovat.

Josef Petřek na Olympijských hrách
mládeže 2020 v Lausanne
V druhé polovině
ledna se ve Švýcarském
Lausanne
konaly
Olympijské
hry
mládeže 2020, na které
se
nominoval
vigantický skicrossař
Josef Petřek. Přípravě
na tyto závody věnoval
velké úsilí a taky soustu
času. Za velký úspěch
považujeme
již
samotnou
nominaci
na tento závod a odlet
vládním
letadlem
z pražského
letiště
Kbely. Do posledních
týdnů nebylo jisté, zda
se Pepa závodů vůbec
zúčastní kvůli zdravotním problémům, se kterými se potýkal
posledních pár měsíců. Nakonec však vše klaplo a Pepa
do Švýcarska odletěl užívat si atmosféru olympijské vesnice
a největších závodů jeho kariéry. Na start se postavil dne 19. ledna
a v nabité konkurenci obsadil 17. místo. Tímto bychom chtěli
poděkovat sponzorům, mezi kterými je i Obec Vigantice.
Hana Petřeková
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Badminton Vigantice
S našimi malými i většími svěřenci, jsme
v září úspěšně zahájili 2. ročník badmintonového
a obecně pohybového kroužku. Ještě před rokem
bychom nevěřili, že navýšíme tréningy i počet dětí
na stav, který tu máme nyní: trénujeme 22 dětí,
které jsme rozdělili do dvou skupin, podle věku či
dovedností. Každý týden se jim věnujeme 2x, neb
jak už dnes víme, je to minimální frekvence
tréningu jakékoliv dovednosti tak, aby dětský
mozek i tělo nabyté informace nezapomnělo
a dokázalo je rozvíjet.
V letošním školním roce máme za sebou,
snad vydařený silvestrovský turnaj ve čtyřhrách
pro rodiče s dětmi, některé děti teď čeká tréninkový
den s jedním s našich nejlepších trenéru u nás
a bývalým olympionikem, připravujeme závěrečný
turnaj na pro děti v červnu a na konci léta opět
2. ročník badmintonového týdenního kempu.
Děkujeme vedení obce a paní ředitelce
za ideální podmínky pro fungování spolku.
V neposlední řadě rodičům a našim už třem
pomocníkům Víťovi, Štěpánovi a Pepčovi za ochotu
věnovat se dětem.
Zdravíme všechny, co se rádi hýbou.
Sportu zdar a badecu zvlášťě 

Petra a Libor

Fenomén OCR
V
posledních
letech
se mezi veřejností objevuje čím dál
větší zájem o různé sportovní
aktivity. Tou nejrozšířenější je běh,
který si hodně lidí oblíbilo hlavně
proto, že se mu může věnovat
v podstatě každý a jeho provozování
není nikterak nákladné. Zkratka
OCR je z anglického "obstacle
course races", jedná se závody, kdy
je
běh
prokládaný
různými
překážkami.
Tento styl běhání byl
velice oblíbený již římskými
legionáři
nebo
válečníky
ze starodávné Sparty, kteří ho
využívali ke zlepšení jak fyzických
tak
mentálních
schopností.
Náročnost tohoto sportu potvrzuje
i fakt, že je v současnosti hojně
využíván armádami po celém světě
jako jedna z výcvikových metod.
Závody mají většinou charakter
přespolního běhu a nezřídka se musí
zdolávat poměrně velké převýšení.
Překážky na trati bývají přírodní
nebo umělé a mají mnoho podob,
od jednoduchých bariér, přes tahání
různých břemen, po sofistikované
technické
překážky
zaměřené
na silný úchop a pevný střed těla.
Velice oblíbené bývají i překážky, které nejsou tak fyzicky
náročné, ale mají za cíl prověřit mentální stránku závodníka.
Jedná se o různé házení na přesnost, plazení v bahně nebo
studené vodě pod ostnatým drátem a podobně. V závodech je
tedy důležitá především všestrannost a určitá vytrvalost.
Nicméně pořadatelé potřebují přilákat co nejvíce lidí, takže

se snaží
uzpůsobit
náročnost
některých závodů tak aby to zvládli
i sváteční běžci. Velkou oblibu
si získaly také překážkové závody
pro děti, kde se mohou malí závodníci
vyřádit. Pro některé je to opravdový
zážitek, hlavně ti nejmenší se občas
před bahenní překážkou rozpačitě
ohlíží
po
rodičích
a
čekají
na potvrzení, že se můžou zašpinit
a že je za to nečeká žádný trest.
Mnoha
lidem
absolvování
takovéhoto závodu doslova změní
život, do té doby neaktivní "gaučáci"
najednou získají motivaci pravidelně
sportovat a objíždí i několik závodů
ročně. Pokud se rozhodnete nějaký
vyzkoušet, máte spoustu možností,
závody probíhají po celý rok
prakticky každý víkend. Největší
u nás je Spartan Race, Gladiátor Race,
nebo Predátor Race a pak existuje
ještě spousta menších, lokálních.
Pro ty co se chtějí porovnat s těmi
nejlepšími, se každoročně pořádá
Mistrovství světa i Mistrovství
Evropy. Závody Spartan Race mají
dokonce svoje vlastní MS i ME
a každoročně
také
pořádá
MS
v takzvané „trifektě“, které zahrnuje
tři různě dlouhé závody ve třech
dnech přímo v Řecké Spartě. Překážkové závody zatím nejsou
v ČR oficiálně uznány jako sport, ale vzhledem k počtu lidí,
kteří se každoročně postaví na startovní čáru, je to jen otázka
času. Spousta lidí nechápe smysl těchto závodů, na to se dá
odpovědět jen "pochopíš až v cíli".
Autor: Robert Pařenica
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FK Vigantice - mládežníci
Ahooooj, zdravíme příznivce mládežnické
kopané a jsme tu opět s malou porcí informací,
co se nám vše událo přes zimní období. Naše
trenérské obsazení u mládežníků se bohužel zatím
nerozrostlo, a tak stále mladé naděje z Vigantic
vedou, ostřílení trenéři Filip Pikal, René Majer, Viktor Kožušník,
Rostislav Mroček a Ivoš Januš. Momentálně máme pod sebou
okolo 60 dětí rozdělených do 4 kategorií od školičky po mladší
žáky.
Školička a mladší přípravka trénuje jednou týdně
a to každou středu v tělocvičně ve Viganticích od 17:00 do 18:00.
Ti mají přes zimu za sebou odehraná přátelská utkání na Dolní
Bečvě a připravují se na turnaj, který se bude konat v sobotu
14. března na Dolní Bečvě, jenž bude pořádat FK Vigantice
s podporou obce Vigantic. Budeme rádi, když tuto akci taky
podpoříte Vaší účastí a přijdete naše kluky pořádně povzbudit.
Starší přípravka trénuje každé pondělí v tělocvičně
ve Viganticích od 16:45 do 18:00 a teď již i na umělé trávě
na hřišti ve středu od 15:00 do 16:30. Ti za sebou mají odehraných
pár turnajů a to v Němčicích nad Hanou, Rožnově, Zašové
a v Hovězí, kde jsme se kvalifikovali na finálový turnaj
o přeborníka Zimní ligy Ládi Štěpána starší přípravky. Na každém
turnaji jsme předváděli parádní výkony a domů jsme se vraceli
vždy spokojení, nabytí novými zážitky a samozřejmě s medailí
na krku. Až teda na jediný turnaj, který se nám zrovna moc
nevyvedl a to finálový turnaj na Hovězí. Zde jsme nezvládli jeden
zápas ve skupině a po dvou vítězstvích, jedné remíze a jedné
prohře jsme skočili na 3. místě a to v dalších bojích znamenalo, že
se můžeme poprat nejvýše o 5. místo v turnaji, kde jsme se utkali
s týmem z Rožnova a po výhře 4:3 jsme obsadili nepopulární
5. místo. I tak to kluci brali jako super výsledek a byli rádi, že
mohli sobotní den strávit se svými kamarády a zahrát si fotbálek.
V prosinci jsme pro kluky připravili závěrečnou v místí
tělocvičně, kde jsme se bavili různými soutěži a přejídali se snad
vším možným. Jinak kluci zatím makají na plné obrátky
a v březnu je čeká ještě velká porce tréninků a přátelských utkání
na umělce. Vyvrcholením naší zimní přípravy bude soustředění
ve Viganticích, které máme v plánu uspořádat 2. dubna.
Mladší žáci trénují každé pondělí v tělocvičně

ve Viganticích od 15:30 do 16:45 a ve středu a čtvrtek na umělé
trávě na hřišti od 15:00 do 16:30. Taky oni odehráli přes zimní
období pár turnajů a to ve Velké Bystřici, Rožnově a Zašové, kde
se později konal finálový turnaj Zimní ligy Ládi Štěpána
pro mladší žáky. I na tento turnaj jsme se kvalifikovali, kde jsme
prvně museli projít přes dva kvalifikační turnaje. Nakonec jsme
v turnajích uspěli a na finálový turnaj jsme postoupili z druhé
příčky. Na finálovém turnaji jsem nepočítal s nějakým velkým
úspěchem, už jen to, že jsme postoupili, jsem bral jako vynikající
počin. No i tak jsme se prali jako lvi a ze skupiny jsme nakonec
postoupili, světe div se, do semifinále, kde na nás čekal pozdější
vítěz turnaje Juřinka. Bohužel v semifinále jsme podlehli
nejtěsnějším možným výsledkem 0:1 a tak na nás čekal poslední
souboj o 3. místo v turnaji. Zde jsme se utkali s kvalitním týmem
z Valašské Polanky a kluci ukázali, že když jde o medaile, tak umí
zabrat. Zápas jsme s naprostým přehledem vyhráli 3:0 a kluci
se tak radovali z dalších získaných medailí a poháru za 3. místo.
Třešničkou na dortu bylo i individuální ocenění a to pro nejlepšího
střelce turnaje, které získal náš hráč David Šulák se sedmi zářezy
na své pažbě. I mladší žáci si užili v prosinci závěrečnou v místí
tělocvičně a sobotní odpoledne si užili se svými vrstevníky, kdy si
zadováděli a pořádně se nacpali. Mladší žáky už vůbec nešetříme
a ti už mají některá svá přátelská utkání na umělé trávě za sebou
a spoustu dalších ještě v měsíci březnu před sebou. Taky oni
si na začátku dubna užijí soustředění ve Viganticích, které
odstartuje ve čtvrtek odpoledne 2. dubna a skončí v sobotu
4. dubna.
No a co ještě víc dodat.  Všichni kluci jsou po zimě vybavení
novými teplákovými soupravami, které jsme zakoupili
u společnosti JOMA. Hodně nám ke koupi přispěli naši sponzoři,
kterým bychom chtěli velmi poděkovat, a jsou to obec Vigantice,
firma ROBE, firma STROZA a FK Vigantice, ještě jednou velké
DÍKY. Ještě teď v březnu chceme pro děti uspořádat nějaký turnaj
buď to u nás na umělce, nebo v tělocvičně na Horní Bečvě. V létě
pak máme v plánu u nás uspořádat větší turnaj pro více než 20
týmů, takže se máte určitě na co těšit.
Sportu zdar a na jaře na travnatém pažitu u nás
ve Viganticích na viděnou.
Filip Pikal
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