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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Rád bych Vás pozdravil po době
„koronavirové“. Doufám, že jste toto těžké období
přečkali ve zdraví a v plné síle. Děkuji Vám
za dodržování
bezpečnostních
opatření
a zodpovědné chování.
Dne 27. 4. 2020 jsme obdrželi dopis
z MŠMT týkající se informace o obdržení dotace
na „Víceúčelové hřiště v areálu FK Vigantice“.
Na uvedenou stavbu hřiště jsme obdrželi dotaci
ve výši 5.057.303,- Kč. Se stavbou bychom měli
začít na přelomu srpna a září 2020. Nejlepší
nabídku ve výběrovém řízení doručila společnost
Commodum, spol. s r. o., Valašská Bystřice
a to 6.866.168,- Kč.

Druhou investiční akcí je rekonstrukce školní zahrady
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“.
Rekonstrukce by měla stát cca 6.500.000,- Kč a příspěvek
poskytovatele dotace je 90 % z vynaložených nákladů.

Opětovně bych Vám chtěl připomenout třídění
odpadu. Prosím, třiďte odpad!!!!! Vzhledem k tomu, že
přibývá nevytříděného odpadu v komunálním odpadu, začali
jsme zvažovat zvýšení poplatku za svoz odpadu. Myslím, že
do konce roku máme ještě dost času na to, abychom
zintenzivnili třídění.

Ještě malé info, týkající se příjmů naší obce.
S ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti
i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále také
na předpokládaný 20% pokles obecních příjmů jsme povinni Vás
informovat o zastavení investic, které nebude možné v rámci
kompenzace ztrát způsobených vyhlášením nouzového stavu
v naší obci realizovat. V následujících letech budeme
pravděpodobně nuceni upustit od svých investičních záměrů,
na které jsme v předchozích letech řádného hospodaření šetřili.
Věříme, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svojí
živnost pomoci, a tuto formu podporujeme, nicméně věříme, že by
pomoc měla jít pouze ze státního rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový
stav a obce nemohou náklady na kompenzaci těchto opatření nést.
Bohužel vláda a paní ministryně Schillerová tento názor nezastává
a v tuto chvíli se za nás postavilo Sdružení místních
samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, hejtmané a také
Senát. Kompenzační bonus je již lidem hrazen, a proto

samospráva, a tedy i naše obec ve skutečnosti už o finance přišla,
nicméně teď je otázkou, zda Poslanecká sněmovna v úterý
dopoledne 26. května 2020 bude tento nehezký trend dále
rozšiřovat, nebo ho zastaví. Pojďme se se slzou v oku rozloučit
s našimi investicemi, na které nejen v tomto roce, ale i v letech
následujících nebudeme mít peníze. Přišlo to náhle a nečekaně.
Po krátké, ale velmi zákeřné nemoci vláda rozhodla o krácení
peněz pro obce a rozdělila je poškozeným. Následkem těchto
událostí pak zemřely veškeré naděje pro realizaci plánovaných
staveb obcí České republiky.
Se smutkem Vám tedy oznamujeme, že už nebudeme
opravovat v takovém rozsahu místní komunikace, nebudeme
budovat cyklostezky, opravovat školy a ani rychle stavět domy
pro seniory. Už nebudeme pracovat na rozvoji našich obcí tak
rychle jako dosud, protože na to nemáme peníze.
Zdenek Porubský

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 21. 5. 2020
bere na vědomí kontrolu usnesení 9. zasedání Zastupitelstva obce
Vigantice,
10/86 bere na vědomí uzavření „Dodatku č. 2 ke smlouvě
o nájmu pozemků ze dne 25. 11. 2016“, mezi smluvními stranami
Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice,
FK Vigantice z. s., Vigantice 44, 756 61 Vigantice,
10/87 schvaluje prodej pozemku parc. č. 545/216 v k. ú.
Vigantice o výměře 158 m2 manželům R. K. a K. K., Vigantice
č. p. 264, 756 61 Vigantice, za částku 60,- Kč/m 2, cenu v místě
obvyklou, a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského podpisem
kupní smlouvy,
10/88 schvaluje prodej pozemku parc. č. 545/224 v k. ú.
Vigantice o výměře 145 m2 manželům R. K. a K. K., Vigantice
č. p. 362, 756 61 Vigantice, za částku 60,- Kč/m 2, za cenu v místě
obvyklou, a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského podpisem
kupní smlouvy,
10/89 schvaluje nákup pozemku parc. č. 1202/5 v k. ú. Vigantice
o výměře 20 m2, pozemku parc. č. 670/2 v k. ú. Vigantice
o výměře 167 m2 a parc. č. 704/94 v k. ú. Vigantice o výměře
452 m2, od pana F. M., Vigantice 16, 756 61, za domluvenou
částku 30,- Kč za m2a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem kupní smlouvy,
10/90 schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce obecní budovy
Vigantice č. p. 196 – výstavba bytů“ a souhlasí s podáním žádostí
o poskytnutí dotace k Ministerstvu financí ČR v programu: 29822
- Akce financované z rozhodnutí poslanecké sněmovny
Parlamentu a vlády ČR,
10/91 schvaluje vzorovou „Smlouvu o nájmu bytové jednotky
s příslušenstvím, v domě č. p. 196 v obci Vigantice,“ viz. příloha,
10/92 deleguje starostu obce Vigantice Zdenka Porubského jako
zástupce Obce Vigantice, IČO: 00304441, se sídlem
Vigantice 203, 756 61 Vigantice, na valnou hromadu společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.,
10/93 schvaluje upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín,
v předloženém znění, viz. příloha,
10/94 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vigantice
č. 1/2020 – „O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vigantice,“
10/95 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vigantice
č. 2/2020 – „O místním poplatku z pobytu,“
10/96 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vigantice
č. 3/2020 – „O místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,“
10/97 schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Vigantice

č. 4/2020 - „O místním poplatku ze vstupného“,
10/98 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření Obce Vigantice č. 1 pro rok 2020, (příjmy:
+ 1.422.805,Kč,
výdaje: + 51.110,Kč,
financování:
- 1.371.695 ,- Kč),
10/99 schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace
„Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín,
příspěvková organizace“ za rok 2019 ve výši: 75.681,73,- Kč,
částka bude převedena do rezervního fondu,
10/100 ve složení, Zdenek Porubský - starosta obce, Hana
Foltasová - místostarostka obce, Ondřej Vašek - člen
zastupitelstva, Ing. Jan Frydrych - člen zastupitelstva, Eva
Štreitová - členka zastupitelstva, Ing. Vítězslav Baroš - člen
zastupitelstva, Pavel Šturala - člen zastupitelstva, Roman Horák –
člen zastupitelstva a Ing. Ivo Mischinger - člen zastupitelstva,
schvaluje účetní závěrku organizace „Základní škola a Mateřská
škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace“,
sestavenou k 31. 12. 2019,
10/101 ve složení, Zdenek Porubský - starosta obce, Hana
Foltasová - místostarostka obce, Ondřej Vašek - člen
zastupitelstva, Ing. Jan Frydrych - člen zastupitelstva, Eva
Štreitová - členka zastupitelstva, Ing. Vítězslav Baroš - člen
zastupitelstva, Pavel Šturala – člen zastupitelstva, Roman Horák –
člen zastupitelstva a Ing. Ivo Mischinger - člen zastupitelstva,
schvaluje účetní závěrku Obce Vigantice, Vigantice 203, 756 61
Vigantice, sestavenou k 31. 12. 2019,
10/102 schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2019“ a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad a dále projednalo „Zprávu
o výsledku
přezkoumání
hospodaření
č. 222/2019/EKO“,
pořízenou pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje dne
6. 2. 2020, viz. přílohy,
10/103 schvaluje bezúplatné nabytí pozemků včetně veškerých
součástí a příslušenství do vlastnictví obce Vigantice:
- p. č. 1220/2, ostatní plocha, o výměře 1402 m 2, p. č. 1220/3,
ostatní plocha, o výměře 317 m2, p. č. 1220/4, ostatní plocha,
o výměře 282 m2, p. č. 1221/10, ostatní plocha, o výměře 8935 m2,
p. č. 1221/11, ostatní plocha, o výměře 50 m2, p. č. 1221/12,
ostatní plocha, o výměře 204 m2, p. č. 1221/13, ostatní plocha,
o výměře 146 m2, p. č. 1221/14, ostatní plocha, o výměře 227 m 2,
p. č. 1221/15, ostatní plocha, o výměře 157 m 2, p. č. 1221/16,
ostatní plocha, o výměře 1194 m2, p. č. 1221/17, ostatní plocha,
o výměře 596 m2, p. č. 1221/18, ostatní plocha, o výměře 71 m2,
p. č. 1221/19, ostatní plocha, o výměře 667 m2,
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Hana Foltasová
Místostarosta

Zdenek Porubský
starosta

Obecně závazné vyhlášky obce Vigantice - novelizace
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republika
schválila dne 15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích. Předmětnou novelou dochází k výrazným
změnám zákona o místních poplatcích, které mají dopady
do úprav jednotlivých místních poplatků včetně obsahových
náležitostí obecně závazných vyhlášek. Zastupitelstvo obce
Vigantice schválilo na svém 10. zasedání dne 21. 5. 2020 čtyři
obecně závazné vyhlášky.
OZV č. 1/2020 O stanovení systému shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Vigantice. Od 1. 1. 2020 mají obce povinnost
odebírat od občanů také jedlé tuky a oleje z domácností, je
nezbytné tuto skutečnost zanést do OZV. Občané odevzdávají
použité jedlé tuky a oleje v uzavřených plastových láhvích nebo
nádobách do Sběrného dvora Vigantice, kde je na tento odpad
z domácností vyčleněna zvláštní nádoba.
OZV č. 2/2020 O místním poplatku z pobytu. Dle

novelizace schválené 15. 10. 2019 dochází ke zrušení poplatku
za lázeňský a rekreační pobyt. V OZV o místních poplatcích
nahradí tento poplatek, jen místní poplatek z pobytu. Předmětem
poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Sazba poplatku od roku
2020 činí 10 Kč.
OZV č. 3/2020 O místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Dle metodiky Zlínského kraje dochází
k rozšíření a změnám v obsahu OZV. Je důležité, aby obec určila
co nejpřesněji místa veřejného prostranství, která podléhají
poplatku za užívání (např. uvedením parcelního čísla).
OZV č. 4/2020 O místním poplatku ze vstupného.
U této OZV dochází k rozšíření obsahových náležitostí.
Všechny schválené OZV jsou zveřejněny na webových
stránkách obce, kde lze dohledat, že došlo pouze ke změnám
úprav jednotlivých pojmů a definic poplatků vzhledem
k současným platným zákonům a nařízení.

Ze života obce Vigantice
Jubilanti v obci červen – srpen 2020
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších
let přejeme spoustu zdraví, lásky a osobní pohody.
Místostarostka obce
Hana Foltasová Vás osloví
a domluví se na návštěvě, nebo
předání blahopřání a poukazu
bez případné návštěvy. Občané,
kteří nechtějí být zveřejňování
ve Zpravodaji, oznamte toto na OÚ
Vigantice telefon: 571 655 142.

V období červen – srpen 2020 oslaví svá
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Příjmení, jméno
Marešová Marta
Baroš Pavel
Maléřová Jarmila
Válek Oldřich
Křivová Marie
Michalcová Drahomíra
Hlucháň Mirko
Kedroň Vladislav
Winklerová Jarmila
Černobilová Oldřiška
Mroček Květoslav
Mizera Miroslav

V době nouzového stavu
způsobeného virovou epidemií,
nebylo možné navštívit
naše jubilanty. Přijměte
dodatečně upřímné blahopřání
za obec Vigantice.

Věk
červen 70 let
červen 75 let
červen 85 let
červen 70 let
červen 90 let
červen 70 let
červen 70 let
červen 80 let
červenec 70 let
červenec 75 let
srpen 80 let
srpen 70 let

Narozené děti v období leden – květen 2020
Trčková Emílie,

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

Kretek Patrik,
Kubíček Matouš,

Termín Vítání občánků bude upřesněn, rodiče budou
osloveni a pozváni písemně.

Volek David.

Úmrtí v obci
Paříková Alice,
Procházka Zdenek,
Šoukal Josef
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých.
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Platba místních poplatků
Upozornění pro občany, kteří ještě nezaplatili místní
poplatek za komunální odpad, TKR nebo poplatek za psa, aby tak
učinili co nejdříve.
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.

Termín zaplacení místních poplatků byl do 30. dubna.

Očkování psů a koček ve Viganticích
Ve středu 10. června 2020
od 17:00 hodin před budovou OÚ
Vigantice, proběhne očkování psů
a koček. Cena očkování je 200,- Kč,
očkovací průkaz si vezměte sebou,
pokud nemáte očkovací průkaz, bude
Vám vystaven za poplatek.
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.
Očkování
bude
trvat
do 18:00 hodin.

Buďme k sobě ohleduplní
Je zde doba sečení, řezání
a různých prací na zahradě, kdy
užíváme
zařízení
a přístroje
způsobující hluk. V naší obci platí
obecně závazná vyhláška č. 3/2019
O regulaci hlučných činností.
Každý je povinen zdržet
se o nedělích veškerých činností
spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk,
například
sekaček
na trávu,
cirkulárek,
motorových
pil,
křovinořezů apod. Buďme k sobě
ohleduplní, a dopřejme si klidnou
a pohodovou neděli. Sobota je den
v týdnu, kdy si na zahradách užíváme
pracovní nasazení, ale po každé
vykonané práci si všichni rádi
posedíme s rodinou a přáteli. Potom
není příjemné poslouchat hluk
sekaček až do pozdních, večerních
hodin.
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Blíží se konec školního roku, a tak mi
dovolte krátké ohlédnutí za tím, co jsme v něm
prožili a jak se nám dařilo. Do naší školy jsem
se vrátila po letech, kdy jsem sama den co den
sedávala do lavice a naslouchala výkladu
vyučujících. Pan ředitel Jaroslav Hrbáček mi
předal krásnou školičku, pracovitý kolektiv
a hodné děti. Za to mu děkuji. Potenciál, který
ta škola má, je ohromný. Chuť ji neustále materiálně vybavovat
ze strany zřizovatele velmi oceňuji. Snahu, aby se našim dětem
v ní líbilo, klid a rodinnou atmosféru, to všechno považuji
za velmi pozitivní.
Od září jsme kromě klasické výuky začali
s tzv. „projektovými dny“. Děti prožily dobrodružnou noc
ve škole, naučily se pracovat a plně využívat interaktivní tabuli.
Pod mým vedením začaly hrát na zobcovou flétnu a společně jsme
připravili kulturní program pro naše seniory, rodiče a sourozence.
Bohužel „nouzový stav“, kdy škola musela být uzavřena, nám
neumožnil zrealizovat Den otevřených dveří s plánovanou
výstavou dětských prací a fotografií. Nicméně jídelna je
fotografiemi vyzdobená, na chodbách jsou pověšené krásné práce
dětí naší školy, a tak si alespoň virtuální cestou můžete
prohlédnout, jak to u nás ve škole vypadá. Bohatá fotogalerie
všech akcí je také dostupná na webu naší školy a myslím, že
si děti akce užily. Prohloubila se spolupráce dětí z mateřské
a základní školy, všechny projekty jsme realizovali společně,
aktivně nám pomáhali rodiče, kterým bych chtěla i touto cestou
poděkovat.
Náročné období, kdy se rodiče museli se svými dětmi
doma učit, trvalo víc než dva měsíce a při zpětném ohlédnutí
musím říct, že se připravovali zodpovědně. Probíhaly on-line
výukové hodiny angličtiny, pravidelně jsme s rodiči komunikovali
prostřednictvím e-mailu a telefonu, ve svých poštovních
schránkách nacházeli pracovní listy k procvičení učiva nebo
domácí úkoly posílali naskenované e-mailem. Vždy dostávali
zpětnou vazbu od vyučujících, jestli učební látku pochopili nebo
zda si mají něco opravit. Na webu školy pravidelně každý týden
měli nové učivo včetně výukových videí a stránek, kde mohli
znalosti procvičit. Jsem ráda, že se téměř ve100 % počtu děti
vrátily 25. 5. do školních lavic a o týden dřív do mateřské školy.
V naší škole se uskutečnil pravidelný Zápis
do 1. ročníku a MŠ, bohužel vzhledem k situaci bez přítomnosti

dětí. Na nové „přírůstky“ se budeme všichni od září moc těšit .
Musíme si položit otázku, co nám „nouzový stav“ vzal
a co nám naopak dal? Nemohli jsme absolvovat plavecký výcvik,
realizovat školní výlety, připravit besídku pro naše maminky,
soutěžit v Talentu roku, pokračovat v dalších plánovaných
projektech, anebo si zkusit díky nové barevné kopírce vytvořit
školní časopis. Nebudeme se moci bohužel společně s rodiči
rozloučit s našimi předškoláky a čtvrťáky. Také jsme si uvědomili,
jak je důležitý sociální kontakt s vrstevníky a jak se děti po dlouhé
době velmi těší zpět do školy. Rovněž jak je naše zdraví a rodina
naprostou prioritou a jak v těžké době lidé umí držet pohromadě
a dokáží zvládnout i toto náročné období.
Až za měsíc naposledy zazvoní a dětem začnou letní
prázdniny, mohou se těšit, že je po jejich návratu bude čekat nově
vybavená družina, interaktivní tabule i venkovní učebna, která
se dobuduje na podzim.
Ale především na ně budou čekat usměvavé paní
učitelky a všechny pracovnice školy, které se den co den snaží
o to, aby se děti u nás cítily jako v bavlnce.
Chtěla bych poděkovat celému kolektivu školy
za obětavou práci, zřizovateli školy - obecnímu úřadu za podporu
při modernizaci školy a rodičům za celoroční spolupráci. Jako
bývalá učitelka jedné z největších rožnovských škol musím říct, že
jsem v této malé škole prožila krásný rok a doufám, že stejné
budou i ty následující.
Lenka Zavadilová – ředitelka školy
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Včelaři ve Viganticích – Ohlédnutí za celoživotní prací, nejen se včelami
Květnový zpravodaj vždy v minulosti
býval plný včelařovy práce na včelnici a prvního
potěšení z jarního medu, pokud to počasí či něco
jiného nepokazilo. V předchozím vydání
Zpravodaje jsme svolávali včelaře na slavnostní
březnovou výroční schůzi, plánovali akce
pro veřejnost na včelnici u Petra Vičana, dávali
dohromady akci pro školku a školu s aktivitami, proskleným
ukázkovým včelím úlem a povídáním o včelaření. Kdo by tušil,
jak se svět za dva měsíce změní...
Rozebírat zde aktuální situaci postrádá smysl, protože
napsáno toho už bylo dost. Proto jsem se rozhodl věnovat
se v tomto čísle něčemu pozitivnímu. Něčemu, co může ostatní
v těchto dnech povzbudit a třeba i udělat radost.
V tomto roce 23. prosince oslaví včelař z Vigantic,
pan Jaroslav Maléř, nádhernou DEVADESÁTKU. Tento
článek je tedy věnován jemu a jeho celoživotní práci nejen
se včelami.
27. 5. 2020 se podařilo uskutečnit schůzku přímo u něj
doma. Umožnil mi nahlédnout do zákoutí své historické včelnice,
kde ty nejstarší, stále funkční úly, mají téměř 60 let. Následující
text je tedy takovým shrnutím hodinového povídání u včel a kávy
na jeho zahradě.
Konečně neprší, a proto rychle potvrzuji předem
domluvenou schůzku. Po zazvonění na zvonek dlouho nikdo
neotvírá. Dávám tomu čas, ale stále nic. Nahlédnu do zahrady
a pan Maléř už mě čeká na včelnici posazen na lavičce, hned vedle
česen svých úlů. Po milém přivítání dostávám možnost podívat
se přímo k jeho včelám. Nasadím si tedy svůj připravený
včelařský klobouk. A pan Maléř, bez klobouku, bez rukavic
a s úsměvem na tváři, začíná vyprávět o své zajímavé životní
pouti.
Ani se nemusím příliš vyptávat a jeho vyprávění
přirozeně samo plyne: “Po základní vojenské službě jsem 6 let
pracoval ve Zbrojovce Vsetín. To víš, to dojíždění bylo strašné,
do Rožnova nejezdily žádné spoje, chodilo se pěšky nebo na kole
a pak ta dlouhá cesta do Zbrojovky tam a zpět.” Tak to si v dnešní
době nedokážu představit u sebe, natož u svých dětí. A myslím, že
nejen já. Na otázku, jak se vlastně dostal ke včelaření, jsem dostal
odpověď: “To bylo jednoduché, požádal mě v té době pan Michal
Koláček, jestli bych mu nepomohl. Tak jsem nechtěl odmítnout

a zadarmo jsem mu několik let pomáhal se včelami, kterých bylo
110 - 115 úlů na více stanovištích. Z vytočeného medu jsem pak
nedostal ani kilo s odůvodněním, že je to med státní. Med jsem
dostal od pana Koláčka až z jeho vlastní produkce. Až po letech
pomoci mi věnoval první roj a tak začalo mé včelaření. Jeho
poctivost mu totiž tehdy nedovolila rozdávat ani ze státního.”
(Poznámka: Pan Michal Koláček, otec našeho Vigantického
včelaře Miloslava Koláčka, byl v té době správcem státních lesů
R.p.R.)
“Od začátku mého včelaření až doteď včelařím
v “Budečácích”. (Poznámka: Budečák je zadem přístupný,
nedělitelný typ včelího úlu s neměnnou velikostí a rozebíratelným
včelím dílem.) “A protože jsem měl svůj první roj a včel
přibývalo, postupně jsem si, jak roky šly, z dostupného materiálu
udělal stanoviště v počtu 12 úlů, jak je vidět dnes. První byly
zhotoveny z lipových klátů. Nejvíce jsem měl dvanáctero včelstev,
plus nějaké oddělky či roje. Dnes už mám včelstva jen troje, která
obhospodařuji sám. Dříve bylo více sil, po práci jsem toho ještě
spoustu doma udělal, dnes vytočím jedny včely a už jsem
unavený.” Musím si méně stěžovat, že mě něco bolí, ať mám
prostor do budoucna, říkám si.

Obr. 1 Pan Maléř na svém stanovišti u nejstarší části, již tvoří věž
s bočním křídlem, s těmito parametry: Budečák, 2x10 rámků
na stojáka v rámkové míře 39x24 cm.
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Přichází nás pozdravit další člen rodiny a na uvítanou
dostává jedno žihadlo do ucha. Brzy odchází a na mou poznámku,
že jsem jich minulý týden dostal najednou dva tucty, a že jsem
s tím chtěl v tu chvíli praštit, odpovídá pan Maléř: “V životě ještě
nenastala chvilka, kdy bych chtěl se včelami skončit. Je to moje
celoživotní radost, každý den tady vedle česna sedávám
a pozoruju je. Mám tady nachystané smetáčky a poctivě ometám
každou pavučinu. Čistota ve včelách je ve včelaření
ta nejdůležitější věc. Sklenice na med myje poctivě moje
manželka i třikrát, ani smítko či malá špinka nesmí zůstat.”
Poslouchám, tajím obdržené jedno žihadlo přes gatě a pan Maléř
stále v pohodě a bez bodnutí. “Všechny úly, rámky a přířezy
si dělám sám na svojí pile. Ukážu ti to! “
Obr. 4 Novější část včelnice s úlem Budečák a zvonicí, jejíž
zvonek začíná a ukončuje každou včelařskou sezonu.
To byl hezký konec moc příjemné návštěvy. Ještě je ale
třeba připomenout, že velký podíl na včelaření pana Maléře má
také jeho manželka, paní Jarmila, která ho celou dobu v jeho
zálibě obětavě podporuje.
Celoživotní dílo pana Jaroslava Maléře si zasluhuje
velký obdiv! K přání pevného zdraví a elánu se připojují také
ostatní včelaři z Vigantic.
Za ZO ČSV Hutisko-Vigantice Radek Tydlačka

Obr. 2 Školení u malé cirkulárky s motorem od pračky uložené
v dřevěné bedně - samozřejmě vlastní výroby. Díky své šikovnosti
v práci se dřevem tak pomohl rozšířit i mobiliář našeho kostela.
V květnu, pokud se daří, řešívají včelaři první vytáčení
medu, a tak se hned ptám, jak to bývalo dříve. “Dříve toho bylo
více, více toho rostlo a kvetlo. Chodíval jsem kolem potoka
a sázel kvetoucí rostliny a stromky.” Hned nato se dotazuji,
jak zakrmuje včelstva a dostávám další překvapivou odpověď:
”Kolem Vigantské pouti už běžně krmím. Mám sklenku cca
1,5 litru a těch tam dám tak přes dvacet.” Tomu já nevěřím,
odpovídá to tak 30 litrům cukerného roztoku na včelstvo, říkám si.
Ale po chvíli už je mi to jasné.

Obr. 3 Evidence krmení včelstev v podletí dle včelařského
kalendáře. 22 x 1.5 litru cukerného roztoku na včelstvo s ředěním
3:2 v roce 2019.
Na závěr našeho povídání se ptám, co panu Maléřovi
dělá na včelaření největší radost. ,,Řeknu Ti, co jsi ještě
pravděpodobně od žádného včelaře neslyšel. Nejhezčí období je
to, kdy se včely v podletí krmí a jsou spokojené. To mi
na včelaření dělá největší radost. A na závěr sezóny jim zazvoním
a na začátku, když jsou v prvním proletu, taky.”

Obr. 5 Detailní pohled na starou včelnici

Pozvánka na odpoledne u včelaře
Praktická ukázka tvorby oddělků, larvování
matečníků, zjištění čistícího pudu včel PIN testem, vyšetření
nosemy, varroamonitoring CO2, použití kyselin a podpůrných
přípravků ve včelách, tepelné ošetření plodu, klíckování
matek.
V pátek 12. 6. 2020 od 16:00 hodin do cca 19:00 bude
na včelnici u Petra Vičana, ve Viganticích 194 připravena názorná
ukázka, jak si udělat sběrný oddělek, smetenec, oddělek,
nalarvovat matečníky, klíckování matečníků, značení a přidávání
matek. Varroamonitoring - šetrná diagnostika varroa s použítím
CO2. Předvedení PIN testu na plodu k zjištění kvality čistícího
pudu včelstva. Ukázka letního klíckování včelích matek
s použitím tepelného ošetření zavíčkovaných plodových rámků
proti varroa. Použití kyselin mléčné, mravenčí, šťavelové
pokapem v cukerném roztoku, v glycerinu na pevném nosiči,
nozevitu a apifitu k ošetření včel. Přednáška Mgr. Václava
Sciskaly k použití izolátorů k podzimnímu klíckování včelích
matek k ukončení plodování v boji s varrózou. Mikroskopické
vyšetření nosemy a pylových zrn. Ukázka, jak je důležité použití
mezistěn z kvalitního včelího vosku. K problematice vosku bude
připraven diskutovat pan Josef Zádrapa ze Vsetína - výrobce
mezistěn.
Po skončení můžeme diskutovat... třeba i o včelách.
Pitný režim bude zajištěn. Dobrovolný příspěvek na organizaci
akce cca 100,- Kč.
Petr Vičan
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Aktuálně z činnosti Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Zkouška, jakou jsme ještě nezažili, ale může nás posílit
a připravit se i na horší časy!
Myslivecký rok 2019-2020 jsme ukončili,
neukončili. Výroční členská chůze byla
naplánovaná a připravená na 21. 3. 2020, rozděleny úkoly,
pozvaní hosté, ale vypukla pandemie koronaviru a všechny
společenské akce byly zakázány. Pandemie vstoupila do našich
životů nečekaně a její šíření si vyžádalo nejen restriktivní opatření
zasahujícího do života každého z nás, ale i chodu celé společnosti.
Na jedné straně se ukázala obrovská obětavost lidí, kteří byli
v první linii a nejvíce ohrožení. U naprosté většiny veřejnosti
se projevila disciplína, ochota pomáhat si navzájem i důmyslnost,
jak reagovat a zdolávat problémy, na které jsme nebyli vůbec
připraveni. Znovu se osvědčily zlaté české ručičky i umění
improvizovat s výrobou roušek, ochranných štítů a masek v době,
kdy se výrazně omezila ekonomika státu. Na druhé straně si jistě
každý všiml, že někteří jenom kritizují a přitom nehnuli prstem.
Dá se říci, že se národ semknul. Teda až na politiky!
A tak jsme se moli potkávat jen v revíru při návštěvě
krmelců, pozdravit se loktem a prohodit pár slov zpod roušky. Jen
srnkám a zajícům přišlo divné, co to máme na ústech. Celkem
přijatelné roušky se jim zdály být ušité manželkami snad
z myslivecké košile? Skončili jsme zimní krmnou sezonu, vyčistili
krmelce, provedli sčítání zvěře. Komunikace probíhala především
mobilními telefony a e-maily. První výborovou schůzi jsme
zorganizovali za standardních hygienických podmínek a pěkného
počasí venku na myslivecké chatě až 4. května. Vzhledem k tomu,
že 15.5. je termín začátku lovu srnců, bylo potřeba naplánovat
odlov, vystavit povolenky, zhodnotit krmnou sezonu, naplánovat
brigády, vyhodnotit bodový systém, který svědčí o zapojení členů
na akcích, brigádách, odlovy škodné, divokých prasat, srnčí
i vysoké zvěře.
Celkové zhodnocení ve svém kritickém vystoupení
provedl předseda Jiří Jurajda. Zdůraznil omezení krmelišť
pro divoká prasata a prostory, kde se nesmí krmit, stejně jako
zpřístupnění kazatelen pro všechny myslivce. Vzhledem
k rozvolňování opatření je předpoklad, že budeme organizovat
letní večer a v neděli pak pouťovou oslavu. Vejdeme
se pravděpodobně do limitu 300 návštěvníků, ale budeme se muset
připravit na přísnější hygienická opatření, která budou v té době
platná. Myslivecký hospodář Lukáš Fojtášek zhodnotil loveckou
sezónu 2019. Podařil se odlov srnčí zvěře, odlovily se 4 ks vysoké,
překročil se opět odlov černé zvěře, celkem 26 kusů, přes 40 lišek,
4 jezevci a další škodná. Od začátku roku je úhyn 4 ks srnčí zvěře.
Jsou zaseta všechna myslivecká políčka, u kterých se nebudou
dělat krmeliště pro divoká prasata. Upozornil na podmínku
oznámení a projednání stavby posedů a kazatelen, seznámil

s obdržením dotací na políčka a zakoupené plašiče. Momentálně je
nejaktuálnější ochrana srnčat a zajíců při senosečích, které se již
rozjely. Je to právě nejkritičtější období kladení mláďat. Diskuse
se zaměřila hlavně na problém zamknutých kazatelen, stavby
neohlášených mysliveckých zařízení a omezení krmelišť.
Ke kulatému životnímu jubileu 70 let obdrželi oslavenci
vedle věcného daru i odlov srnce v letošním roce. Tohoto výročí
dosáhli Vítězslav Baroš, František Majer, Jiří Zubek a Oldřich
Válek. Věcné ceny pak k šedesátým narozeninám obdrželi Josef
Orsák a k padesátinám Pavel Škarpa. I touto cestou blahopřejeme
s přáním hodně zdraví a spoustu krásných zážitků z přírody
při výkonu myslivostí. Za kandidáta členství jsme přijali Milana
Zezulku a tím pokračujeme v doplňování členské základny o další
mladé myslivecké kolegy. Momentálně máme 7 čekatelů členství.

Po tradičním mysliveckém guláši následovaly střelby
mysliveckého spolku. Po dlouhé době a patřičných terénních
i technických úpravách vrhaček a věží se střílela nejen baterie,
ale i lovecké kolo. Ne každému se dařilo. Jsou však mezi námi
i takoví, které tato disciplína nezaskočila, a mohli by
se porovnávat s profesionálními střelci. Zejména letošní vítěz
Zbyněk Mikunda, následován otcem Zdeňkem Mikundou. Zbyněk
měl jen po jedné chybě, Zdeněk o chybu na věžích více.
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Výborných výsledků pak dosáhli postupně Baroš Víťa, Jurajda
Jiří, Mikunda Libor, Martiňák Michal, Jurajda Martin, Janča
Miroslav, Jurajda Jiří mladší a Žabka Josef. Druhou soutěž
ve ztíženém
závodě
„Půl“,
kde
se vypadává po 3 chybách ve střelbě
z různých pozic a postů vyhrál Martiňák
Zdeněk, druhý byl Jurajda Martin a třetí
Martiňák Michal. Své umění hodné
obdivu nás všech sklízel Martiňák Lukáš
nejmladší, který za asistence svého otce
s přehledem sundával i ty nejnáročnější
položky. Potvrdilo se, že jablko nepadá
daleko od stromu A tak se v dobré
náladě
a pohodě
sobotního
dne
uskutečnila první společná myslivecká
akce. Kromě společných brigád, které
již běží od začátku května.
Posláním společných střeleb
spolku není jen sportovní zápolení, ale před začátkem lovecké
sezóny, která se zahajuje odlovem srnčí zvěře, je prokázat
bezpečné zacházení se zbrani včetně úspěšné střelby na cíl. A to se
nám opět povedlo a potvrdilo.

Tak jsme ukončili bez výroční členské schůze celoroční
úsilí jak v myslivecké činnosti, ochraně přírody, ale i v kulturně
společenském zapojení v rámci obce Vigantice a přilehlého okolí.
Už teď ale můžeme říci, že se nám mimořádně vydařily naše
stěžení akce pro veřejnost a to jsou myslivecký večer pokračující
druhý den pouti ve Viganticích a taky myslivecký ples. Určitě
tomu přispívá rok od roku kvalitnější zázemí výletiště, do kterého
obec investovala značné prostředky a taky možnost pořádání
mysliveckého plesu v prostorách školy, kde nám vycházejí vstříc
s kuchyní, jídelnou, velkým sálem tělocvičny i přilehlými prostory
na bary, šatny a sociálky. Za to patří vedení obce i školy naše
poděkování. Myslivci se na oplátku snaží připravit pro návštěvy
kvalitní občerstvení, mysliveckou kuchyni, bohatou tombolu,
zahajovací program i osvědčenou kapelu. Spokojenost potvrzuje
narůstající účast nad 300 lidí.

Ochrana zvěře při senosečích – stále velké téma!
Na polích se ve velkém začala kosit tráva a zemědělci to
samozřejmě využívají k přípravě krmiva. Málo sněhu, velmi suché
jaro s nedostatkem srážek způsobilo, že tráva je poměrně řídká
a nízká. Proto zatím ztráty na vysečené zvěři jsou minimální.
Instalovali jsme do nahlášených lokalit plašiče, apelujeme
na zemědělce, aby nekosili louky po obvodu, ale jak jim to ukládá
zákon od středu do kraje, aby zvěř bez strachu prostor skrytě
opustila. Současné deště, určitě podpoří travní porosty a tím
se zvětší i rizika vysečení mláďat. O to větší pozornost tomu
budeme věnovat. Rozhodli jsme se nakoupit i nový systém
pachových plašičů, kdy se pachy, které zvěři vadí, aplikují
do smotků z dřevěné vlny a rozhazují se do luk. Po čase
se samovolně rozpadnou, nikdo je nesebere a životnímu prostředí
neškodí.

Ochránit srnčata, malé zajíce i zpěvné ptactvo
před vysečeními a minimalizovat škody na zvěři je momentálně
naše největší starost. Příkladný přístup je opět ze strany ZOD.

Není to jen tím, že ve vedení družstva je naší činnosti nakloněný
předseda Josef Mikunda, ale i Víťa Baroš mladší i starší, jako naši
členové mají zájem pro to udělat maximum. Zájem by to ale
neměl být jen myslivců, ale široké veřejnosti. Nejde o to, aby
se domů nosily nalezená srnčata. To by se udělalo více škody, než
užitku. Ale upozorňovat na nedostatky a třeba se i po dohodě
zapojit!
Na loukách, ale i na zasetých polích můžete vidět
světelné a akustické plašiče.
Nainstalovali je tady myslivci
na ohlášení, že se další den bude kosit. Nebo taky proto, abychom
zabránili škodám na osetých porostech. Prosíme všechny, aby je
nepoškozovali a nechali na místě! Srny raději odvedou srnčata
někde do klidu. Některé plochy procházejí naši členové se psy.
Ostatně ohlašovací povinnost kosení mají všichni majitelé větších
pozemků. Za to jsme samozřejmě vděčni a děkujeme!

Když potkáte vlka, tak to není pohádka
O červené Karkulce!
A máme je tady taky. Už ne jen někde v hlubších
hvozdech Beskyd, ale i v našem revíru. Někteří se radují, jiní
varují a myslivci taky! Sotva skončily loňské manévry ochránců
s medvědy, začaly s vlky. První roztrhaná jehňata i dospělé
ovečky na pastvinách nad Hubertkou. Sjely se delegace, přizvali
veterináře a další odborníky. Píšou se zprávy a protokoly.
Ochránci ubezpečují majitele, že mu škody uhradí. Ale kdo
ty hradí? Ne ochránci, kteří medvědy, vlky, rysy, bobry, vydry,
volavky, kormorány, krkavce a další dravce chrání zákonem, ale
daňoví poplatníci ze státního rozpočtu. Ne moudré hlavy, které
prosazují, aby to v přírodě bylo jak za středověku. Proč sami tak
nežijí, nechodí pěšky, bez mobilu a další techniky oblečení
do kožešin?
Nevím, jak se musel cítit pan Kutílek, když uviděl
tu spoušť. Sedáváme často po nocích na škodnou, nebo divoká
prasata a běžně ho vidíme i kolem půlnoci s ovečkami na pastvě,
nebo u ohrady, kde je má na podzim. Tady se pasou celoročně
koně, krávy, ovce, je tu chovatelka koz. Vlci se množí, co se týká
porodnosti asi jako divoká prasata. Máme zaděláno na další
problém. Někde už zdecimovali nejen kvalitní chovy zvěře, ale
škody na domácích zvířatech jdou do miliónů. Navíc se prokázalo,
že se často nejedná o divokou populaci vlka, ale odchované,
vypuštěné jedince. Ale ochranářská loby jde tvrdě za svým a navíc
se tím i solidně živí v různých neziskových organizacích. A jsou
jich desítky, ne li stovky. Stačí si zadat do vyhledávače
na internetu, jaký vyjede seznam.
Momentálně je velké téma nedostatek vody a oteplování
země. Samo Ministerstvo životního prostředí a zemědělství přišlo
s myšlenkou na stavbu přehrad. Je vytipovaných asi 30 lokalit.
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Od nás voda jen odteče narovnanými řekami s vydlážděnými
koryty. Aby se voda zadržela a mohla využít jako zásobárna pitné
a užitkové vody, k tomu jsou tu přehrady. Ne, je potřeba dělat
mokřady! Za dobu, co tu máme demokracii, se nepostavila ani
jedna přehrada. A asi ani nepostaví, protože se vždy najdou
odpůrci čehokoliv, kteří to zablokují. Ochránci všeho možného
v čele. Uvidíme a necháme se překvapit.
Nastává letní čas, období prázdnin, dovolených,
odpočinku. Letošní léto, poznamenané koronavirovou pandemií,
bude pro většinu z nás neobvyklé. Školáci jakoby měli prázdniny
neprázdniny už teď. Nefungují cestovky, kempy, hotely
a restaurace. Hranice se otevírají většinou až v červnu, někde
v červenci a někde se nebude moci cestovat ještě déle. Nemáme
jistotu, že nepřijde další vlna nákazy a opatření se zase zpřísní.
Přesto si Vám myslivci dovolují popřát hlavně zdraví, dostatek
klidu, a aby se zase vše co nejrychleji vrátilo do normálu. Přejeme
Vám taky hodně pohody, krásné počasí, dobrou úrodu na poli,

v zahradách, zahrádkách. To se počítá, jak se potraviny neustále
zdražují.
Děkujeme za spolupráci a podporu vedení Obecního
úřadu, vedení ZOD, hasičům, sportovcům i občanům Vigantic
a přilehlých obcí. Dík patří našim příznivcům, spřáteleným
podnikatelům a rodinám. Velice si ji vážíme a nadále budeme
usilovat o Vaši přízeň pořádáním tradičních mysliveckých akcí
i podílet se na společenském životě v obci Vigantice. Zároveň
si Vás myslivci dovolují všechny srdečně pozvat na letní večer,
který se bude konat 8. srpna a 9. srpna na pouť
ve Viganticích. Obě akce se tradičně konají na obecním
výletišti. Podle aktuální situace budeme předem informovat
na plakátech i v místních sdělovacích prostředcích.
Těšíme se na Vaši účast!
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
místopředseda František Vaněk

Inzerce

Prodej přebytků drůbežího
masa z volného chovu
Krůty, kačeny, husokačeny, husy,
kuřata, králíci – krmeno obilím,
šrotem, senem, bramborami,
kopřivami, trávou.
Možno objednávat
na tel.č. 728 096 251

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje - pátek 25. září 2020.
- 10 -

SDH Vigantice
Co dělali hasiči na jaře?
Rouškové jaro roku 2020 si asi budeme
všichni dlouho pamatovat. To co se dělo kolem
nás změnilo život nám všem a těžko by si někdo
dokázal představit takové změny před 3-4 měsíci. Dnes se snad
už život pomalu vrací k normálu. I když z pohledu hasičů to asi
taky nebylo obvyklé jaro. Nestává se často, aby během 40 dnů
byly tři mimořádné události v katastru naší obce.
První událost se odehrála v úterý, 21. 4. 2020
ve večerních hodinách, kdy byla jednotka vyslána k požáru sazí
v komíně bytovky č. p. 200 ve Viganticích. Průzkumem na místě
události bylo potvrzeno zahoření sazí ve spalinové cestě,
plamenné hoření nebylo viditelné. Z vyústění komína vylétávaly
žhavé kousky popela. Spolu s jednotkou Rožnova p/R
a Valašského Meziříčí byla provedena kontrola komínového tělesa
pomocí termokamery a kontrola bytů. Následně se všechny
zúčastněné jednotky vrátily zpět na své základny. Operační
středisko při této události neponechalo nic náhodě a na zásah
vyslalo ihned i výškovou techniku, kterou jsme naštěstí
nepotřebovali. Celkem zasahovaly 2 profesionální jednotky
a 1 jednotka dobrovolných hasičů. Co bylo na této události
pikantní, že jsme u stejného komínu byli na výjezdu téměř přesně
před rokem.
Druhá událost byla v pátek 18. 5. 2020 v 15.53 hod., kdy
byla jednotka PO Vigantice vyslána k požáru lesního porostu
v lokalitě Vigantické Díly. Při příjezdu na místo události bylo
průzkumem zjištěno několik doutnajících pařezů po předešlém
pálení klestí (bez dozoru osoby zodpovídající za pálení). Vlivem
silného větru došlo ke znovu rozhoření zbytků klestí a pařezů.
V součinnosti s JPO Rožnov pod Radhoštěm byl natažen jeden
vysokotlaký proud vody vedený z CAS 24/2500/250 M2T
Renault, kterým byly ohniska lokalizována a následně

zlikvidována. Malá lokální ohniska byla zlikvidována za pomoci
kanadské ruční stříkačky. Poté se naše jednotka vrátila zpět
na svou základnu. Celkem zasahovala jedna profesionální
jednotka a 2 jednotky dobrovolných hasičů.
Jako třetí událost byl lesní požár ve středu 27. 5. 2020
v 3.13 hod. Při příjezdu na přibližné místo nebyl zde viditelný
žádný požár, proto se telefonicky kontaktovala osoba ohlašující
tuto událost. Tato osoba opětovně potvrdila, že vidí jak hasičskou
techniku, tak i požár, který by se měl nacházet směrem k obci
Dolní Bečva. JPO Vigantice se vydala na průzkum přilehlého lesa
směrem, který uvedla oznamovatelka. Během průzkumu nás
telefonicky informoval velitel JPO Rožnov pod Radhoštěm, že se
jedná o planý výjezd. Jednotka Vigantice se vrátila zpět k vozidlu
a následně na svou základnu. Celkem na místě zasahovaly
2 profesionální a 2 jednotky dobrovolných hasičů.
Pokud bychom se měli zamyslet nad těmito událostmi
z pohledu občanů, tak musíme říct, že události dopadly dobře.
Nikdo nebyl zraněn a nevznikly žádné velké škody na majetku.
Z pohledu výjezdové jednotky to byly výjezdy
v různých denních i nočních dobách, které jsme velmi slušně
zvládli, jak početním stavem zasahujících hasičů, když na dva
zásahy vyjíždělo 8 hasičů a na třetí výjezd bylo 5 hasičů, tak
i výjezdovými časy v denní době do 4 min. a v noci do 7 min.
Blíží se nám léto, které věřím, že si užijeme. Pro hasiče
končí „komínová“ sezóna a začíná mimo jiné sezóna sršňů, vos
a včel. Tak mi dovolte, abych Vás informoval, že naše výjezdová
jednotka je vybavena pro likvidaci hnízd sršňů, vos a včel, které
by mohly být pro Vás nebezpečné. Takže Vám v této oblasti
můžeme pomoci.
Zpracoval: Petr Klust
náměstek starosty SDH

Máj 2020, dětský den a oslavy sboru
Dnešní
opatření
v souvislosti
s onemocněním
COVID - 19 komplikují pořádání různých akcí. Nevyhnulo se to
ani našim akcím.
A dlouho jsme se rozmýšleli, zda máj vůbec stavit.
Nakonec jsme rozhodli, že ano a netradičně jsme postavili májku
u hasičské zbrojnice. Kácení máje bychom chtěli uskutečnit

5. 6. 2020 v 17.00. Rádi Vás uvidíme.
Dne 31. 5. 2020 jsme plánovali zorganizovat dětský den.
Dne 6. 6. 2020 se měly uskutečnit oslavy 120. let
od založení Sboru dobrovolných hasičů Vigantice.
Bohužel stávající opatření v souvislosti s událostmi
kolem, jsme byli nuceni tyto akce zrušit.
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Badminton Vigantice
Když se ze dne na den zavřela školka a škola, zmrazilo
to aktivitu také našeho kroužku. Divné a nečekané období
kupodivu nepřineslo pouze izolaci, ale ve spoustě sportovcích to
nastartovalo změnu přístupu k tréningu a pohybu a začali
přemýšlet jinak. V této době vzniklo nejen na sociálních sítích
několik návodů z různých částí světa o tom, co vše se dá dělat
například na chodbě panelového domu, nebo v dětském pokoji
o rozměrech 3x3 m. Výsledek je ten, že jsme bohatší o nové
přístupy a uvědomili jsme si, jak moc máme sport rádi.
Dne 4. 5. jsme s velkou radostí poslali rodičům mail
s textem „dobrá zpráva: Od zítřka opět trénujeme !!!!!!! a od té
doby si znovu společně užíváme radost z pohybu. Dnes už chodí
90% dětí a vše je jak má být.
Na konci sezóny chystáme závěrečný turnaj dětí
a poslední týden v srpnu opět plánujeme badmintonový kemp.
Zdravíme všechny, kteří se rádi hýbou
Petra, Libor a Pepča
ZPRAVODAJ VIGANTIC vydává obec Vigantice, IČ 00304441, Vigantice 203
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Čtvrtletník.
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