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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vás všechny
pozdravil v době adventní a popřál Vám,
krásné, pohodové vánoce a do nového roku
pevné zdraví. Aby byl rok 2021 lepší, než
ten letošní, „Coronavirový“.
Pevné zdraví…
Zdenek Porubský, starosta

Ze života obce Vigantice
Provozní doba
obecního úřadu Vigantice

Provozní doba obecního úřadu Vigantice v době vánočních svátků.
Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání řádné dovolené,
bude obecní úřad UZAVŘEN od čtvrtka 17. prosince 2020.
Obecní úřad bude v provozu od pondělí 4. ledna 2021.

Poděkování
Vánoční strom jsme letos nemohli rozsvítit společně a také jsme se z důvodu nouzového
stavu nesetkali na obvyklém jarmarku. Přesto se vánoční strom rozsvítil v sobotu 28. listopadu 2020.
Krásný strom naší obci věnovali manželé Bordovští z Tylovic. Pan J. Fojtášek a výjezdová jednotka
SDH Vigantice za podpory ostatních, strom přemístila před budovu OÚ Vigantice, kde se z něj
můžeme radovat.
Poděkování na konci letošního roku patří také všem zaměstnancům obce. Pomocnou
ruku podali také někteří občané. Poděkování patří všem, kdo se starají o běžný chod v naší
obci a není je vidět, například při úklidu prostranství kolem kontejnerů s tříděným odpadem,
hřbitova, pomníku i ostatních veřejných prostranství obce. Jsme rádi, že se na ně můžeme
obrátit, hlavně když je nutná rychlá pomoc, či oprava.

Odpadové hospodářství obce Vigantice
v pátek od 7:00 hodin. Svoz provádí svozová firma Technické
služby Valašské Meziříčí Marius Pedersen Group.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU - první svoz je čtvrtek

SBĚRNÝ DVŮR VIGANTICE – provoz v roce 2020 končí

21. ledna 2021. 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.

v sobotu 19. prosince. Otevření sběrného dvora v roce 2021 je
ve středu 6. ledna 2021.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU - první svoz je
v pátek 8. 1. 2021 a další následují opět pravidelně 1x za 14 dní

V době nouzového stavu způsobeného
virovou epidemií, nebylo možné
navštívit naše jubilanty.
Přijměte dodatečně upřímné
blahopřání za obec Vigantice, hlavně
pevné zdraví a rodinnou pohodu.

V období říjen – prosinec 2020
oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Příjmení, jméno:
Majerová Ludmila
Jurková Anna
Čuřík Josef
Maléř Jaroslav

Občané, kteří nechtějí být zveřejňování
ve Zpravodaji, oznamte toto na OÚ
Vigantice telefon: 571 655 142.

Věk:
70 let
85 let
70 let
90 let

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 30. 9. 2020
bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
13/116 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8016160/4, Vigantice, p. č. 545/208 a 209,
NNk, sepsanou mezi smluvními stranami, povinným, Obec
Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, IČO : 00304441,
a oprávněným, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a pověřuje starostu obce Zdenka
Porubského k podpisu uvedené smlouvy,
13/117 pověřuje starostu obce, Zdenka Porubského,
k zastupování obce na jednáních Místní akční skupiny
Rožnovsko, z. s., Zašová 36, 756 51 Zašová, a uděluje mu
pravomoc udělovat plnou moc v případě zastupování další osobou,
13/118 schvaluje Dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku
obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko ze dne 8. 9. 2015 dle
předloženého návrhu.,

13/119 schvaluje dar ve výši 10.000,- Kč, který poskytne
Základní škole a Mateřské škole Vigantice, okres Vsetín,
příspěvková organizace, Honební společenstvo, Rysová –
Vigantice, se sídlem ve Viganticích, 756 61 Vigantice, zastoupené
Josefem Mikundou, a to na zakoupení chybějících věcí
pro mateřskou školu,
13/120 schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 0157/2020/MP,
o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území
obce Vigantice a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem uvedené smlouvy,
13/121 schvaluje Směrnici č. 1/2020 pro stanovení výše
nájemného bytů ve vlastnictví obce Vigantice č. p. 196, podle
které stanovuje cenu nájmu na 51,60,- Kč /m2/měsíc,
Hana Foltasová
Místostarosta

Zdenek Porubský
starosta

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 29. 10. 2020
bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
14/122 schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99027132862 uzavřenou
mezi Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
č. p. 969, PSČ 114 07 Praha 1, a Obcí Vigantice, Vigantice 203,
756 61 Vigantice, a pověřuje starostu obce Vigantice Zdenka
Porubského podpisem uvedené smlouvy,
14/123 schvaluje Smlouvu o úvěru č. 99027357913 uzavřenou
mezi Komerční bankou a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33
č. p. 969, PSČ 114 07 Praha 1, a Obcí Vigantice, Vigantice 203,
756 61 Vigantice, a pověřuje starostu obce Vigantice Zdenka
Porubského podpisem uvedené smlouvy,
14/124 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
rozpočtové opatření Obce Vigantice č. 4 pro rok 2020, (příjmy:
+ 11.413.730,- Kč, výdaje: + 19.199.000,- Kč, financování:
- 7.785.270,- Kč),
14/125 schvaluje poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce
pro rok 2020 spolku FK Vigantice, z. s., Vigantice 44, 756 61
Vigantice, ve výši 2.100.865,80,- Kč na investiční akci
Víceúčelové hřiště v areálu FK Vigantice a pověřuje starostu obce
Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
Hana Foltasová
Místostarosta
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Zdenek Porubský
starosta

Zpráva pro čtenáře Obecní knihovny Vigantice
Knihovna znovu otevřena od úterý 8.12.2020
Čekají vás samozřejmě nějaká omezení,
a tak vás prosíme o ohleduplnost a dodržování
následujících pravidel:
•
před
vstupem
do
knihovny použijte
dezinfekci, která je připravena na chodbě
knihovny
•
vstup možný pouze s ochranou úst a nosu
•
dodržujte
bezpečné rozestupy
alespoň
2 metry
•
pobyt v knihovně omezte pouze na nezbytně
nutnou dobu
Provozní doba knihovny každé úterý
10:00 – 12:00 a 16:00 – 18:00 hodin.
Na setkání se těší knihovnice Jana Krhutová.

Ocenění obce Vigantice 1. místo v celostátní soutěži obcí a měst
O Křišťálovou popelnici 2019 v kategorii obec 501 – 5 000 obyvatel
16. ročník soutěže O Křišťálovou
popelnici v netradiční podobě! Zástupci EKO-KOM
se tentokrát rozjeli předat ocenění přímo do nejlepších
obcí. Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát
soutěž určena všem obcím ČR zapojeným v systému
EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních
kategoriích. Do 16. ročníku postoupilo 66 nejlepších
měst a obcí.
Ocenění převzal starosta obce Zdenek
Porubský a místostarostka Hana Foltasová dne
11. 11. 2020.

Poděkování patří všem zodpovědným

občanům obce Vigantice, kteří poctivě třídí odpad svých domácností.
Bez Vaší spolupráce bychom nemohli přebírat toto ocenění.
Po letošní konferenci Odpady a obce 2020, která se v minulosti
konala vždy za přítomnosti stovek účastníků v Hradci Králové a letos si
kvůli koronavirovým omezením odbyla svou on-line premiéru, proběhlo
v netradičním kabátu i předání ocenění vítězům celorepublikové soutěže
obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“ za rok 2019. Na rozdíl
od minulých let neproběhlo předání ocenění zástupcům nejlépe třídících
obcí na slavnostním večeru konference v Hradci Králové. Naopak
zástupci společnosti EKO-KOM se rozjeli dnes přímo na radnice a obecní
úřady, kde ve stejnou chvíli předali ocenění a zveřejnili jim umístění
v soutěži. Vyhlášení tak proběhla v komorním duchu, na radosti to ale
oceněným obcím neubralo.
Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem
obcím ČR zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech
velikostních kategoriích. Do užšího výběru 16. ročníku soutěže O Křišťálovou
popelnici postoupilo 66 nejlepších měst a obcí – pět zástupců z každého kraje
a hlavní město Praha. Ocenění získaly 3 nejlepší obce a města z každé
kategorie a z těch vítězných vzešel i absolutní vítěz. Květiny, malé křišťálové
popelnice a v případě vítězů i šeky s finanční odměnou předali nejlepším
obcím a městům v rámci dnešní svatomartinské tour zástupci EKO-KOM, a.s.
Kategorii obcí do 500 obyvatel ovládly tentokrát Potůčky,
v kategorii obcí od 501 do 5 000 obyvatel zvítězily Vigantice a v kategorii
nad 5 001 obyvatel dosáhl na vítězství Vimperk. Jihočeský Vimperk se stal
zároveň absolutním vítězem 16. ročníku soutěže O Křišťálovou popelnici
a doplnil tak seznam vítězů na putovní Křišťálové popelnici, kterou starostce
Jaroslavě Martanové předala regionální manažerka AOS EKO-KOM Lenka
Pravdová.
Co je hodnoceno? Každý kraj měl pětici nejlepších zástupců.
Do celostátního užšího výběru totiž postoupili automaticky vítězové
z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali příslušní
regionální manažeři EKO-KOM, a.s., vybírat však mohli pouze z obcí, které
se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. místě. V užším výběru pak o těch
nejlepších rozhodovala celá řada kritérií. Jako vždy se hodnotilo nejen
dosažené množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu,
hodnotil se také poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota
sběrné sítě (včetně pytlového sběru a individuálních nádob), přihlíželo se také
k tomu, jestli obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy a celkově jaké
jsou v obci vytvořené podmínky pro nakládání s odpady. Hodnocení je tedy
velmi komplexní a provádí se především na základě údajů poskytovaných
obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví.
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Tříkrálová sbírka 2021 bude!
Radostnou zvěst roznesou Tři
králové po České republice děj se co děj!
Tím jsme si byli jistí, už když jsme
přemýšleli, jakou podobu bude letošní
sbírka
vzhledem
k protiepidemickým
opatřením mít.
Koledovat se bude. Můžete se tak těšit na návštěvu
a požehnání koledníků. To vše samozřejmě za dodržení
hygienických opatření a vládních nařízení, která tuto podobu
sbírky umožní.
Zároveň bude ale probíhat i koleda online. Aktuální
informace
k tomuto
způsobu
koledování
můžete
sledovat webových stránkách Charity Valašské Meziříčí.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání
do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů
i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví
našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak
se tři králové pilně připravují na možnou koledu s rouškami
i koledu virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda
se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké podobě.
I tři králové totiž musí počítat s možností, že
epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří
v tvář. V současné době vymýšlíme podobu sbírky.
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický
počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou
koledou. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda
s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení. Charity
na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými hygienickými
stanicemi, aby byly stoprocentně připravené neriskovat zdraví
svých přispěvatelů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří
se do sbírky také zapojují. Ti za sebou budou mít náročné měsíce,
a i nadále bude jejich pomoc nepostradatelná. Bohužel však
musíme brát v potaz také hrozící nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně,
protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se
i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka
Gabriela Víšová z Charity ČR. Sbírka se podle ní intenzivně
připravuje na vpád do virtuálního prostoru a své věrné příznivce se
pokusí oslovit on-line. Nechce přitom připravit dárce o zážitek
z koledy, ani požehnání, které koledníci do domů přinášejí.
„Snažíme se využít všechny možnosti, které nám on-line prostor
nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno
společné – ani tentokrát se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti

CENOVÉ

dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je
pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci
Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel
zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že
se jim povede je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz
koledování by nás velmi mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet
nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři králové po České republice
děj se co děj!
Informace o konkrétní podobě Tříkrálové sbírky
na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí. Koordinátor
Tříkrálové sbírky v obci Vigantice Eva Vičanová.
Za Charitu Valašské Meziříčí: Martina Došková

OZNÁMENÍ

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
oznamuje cenu vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2021:

- cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané
pitné vody
- cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní
vody vypuštěné do veřejné kanalizace
Žádáme odběratele, aby n e s d ě l o v a l i k 31. 12. 2020
stavy svých vodoměrů, protože budou stanoveny technickým
propočtem
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Farnost Vigantice
Probíhá jedno z nejkrásnějších období. Přejeme všem příjemné prožití
adventního času a pohodové přípravy vánočních svátků, tak aby si je co nejlépe užily
děti i jejich rodiče a prarodiče. Všem, kteří chtějí nasát krásnou a požehnanou atmosféru,
přikládáme rozpis bohoslužeb v naší kapli Proměnění Páně ve Viganticích na toto
období:
24. 12. – Štědrý den v 16:00 hodin
25. 12. – Boží hod vánoční v 10:30 hodin
27. 12. – Mše svatá v 10:30 hodin

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Za chvíli skončí podzim a z nebe
se snesou první vločky. Tak jak utíká den
za dnem, tak i naši školáci rostou jako z vody.
Začátek školního roku se plynule rozběhl,
přivítali jsme v něm 6 novým prvňáků - samé
kluky. V září jsme se zúčastnili Běhu
za zdravím a přivezli jsme si 5 medailí.
Dvakrát jsme navštívili obecní knihovnu,
při první besedě proběhlo pasování čtenářů a při druhé jsme
si četli o životě tučňáků. Mladší žáci spolu s dětmi z mateřské
školy sledovali Houbařskou pohádku divadla Koloběžka. Podařilo
se nám vytvořit první školní časopis Vigančánek, který má 26
stran, je barevný a opravdu povedený. Podívat se na něj můžete
prostřednictvím našich webových stránek a tvořili ho nejen
školáci, ale i děti
z mateřské
školy.
Protože na podzim
zraje ovoce, děti
z MŠ přiložily ruku
k dílu
a
spolu
s šikovnými
p. učitelkami sbíraly
švestky
a uvařily
povidla. Školáci zas
upekli
jablečné
štrúdly
a kuchtili
poháry
se
šlehačkou. Bohužel
14. 10.
se opět
uzavřely všechny
školy a žáci museli
přejít
na tzv.
distanční
výuku.
Podařilo se nám
začít
s on-line
výukou, a tak jsme

se mohli alespoň vídat prostřednictvím počítačů. Naštěstí
se po měsíci situace trochu uklidnila a my už zas můžeme chodit
do školy. Bohužel jsme nemohli zrealizovat chystané akce –
Drakiádu, Pochod broučků, Setkání se seniory či projektové
dopoledne – Planetárium. Děti z mateřské školy „stihly“ vítat malé
občánky, jít spolu s rodiči na sobotní výšlap, což je už tradiční
akce pořádaná MŠ nebo si ve školce prožít vlastní pochod broučků
s překvapením. I když se letos neuskuteční pravidelný vánoční
jarmark, už si začínáme celou školu zdobit zimními motivy. Hrají
nám tu koledy, zdobíme stromečky, vyrábíme svícínky a jiné
dekorace, které nám připomínají nejkrásnější část roku – Vánoce.
V areálu školy se dokončuje venkovní učebna a finišují práce
v přírodovědné učebně. Držte nám palce, naši školáci se zúčastní
literární soutěže O pejscích, kterou pořádá Středisko volného času
v Rožnově pod Radhoštěm.

Za celý kolektiv naší školy Vám přejeme
krásné svátky a pevné zdraví do dalšího roku.
My doufáme, že se po Novém roce všichni sejdeme
ve školních lavicích, abychom mohli pokračovat v tom, co nás
baví.
Mgr. Lenka Zavadilová – ředitelka školy.
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Včelaři ve Viganticích
Konec roku je vždy obdobím bilancování
a i v naší Základní organizaci Českého svazu
včelařů z Hutiska–Solance a Vigantic je letos
opravdu co hodnotit.
V tomto velice zvláštním čase, který ovlivnil
snad všechny oblasti našeho života, se život
v naší včelařské obci nezastavil. Včelaři měli
díky nastalé situaci mnohdy více času se věnovat své zálibě.
Správným a rozumným krokem včelaře bylo stabilizovat zdravotní
stav včelstev, neboť aktuální stav s varroázou je tristní. Situace se
dostala tak daleko, že pokud se včelař nepřizpůsobí moderním
trendům v léčení a ošetřování včelstev, může o ně velmi rychle
přijít. Cílem aktivních členů organizace bylo seznámit s těmito
trendy další včelaře a pomoci jim s novým přístupem. Veřejné
ukázky práce se včelami, metodika ošetřování a další moderní
postupy prezentované na včelnici u Petra Vičana, byly po dlouhou
dobu už tradicí. Nyní se však včelaři, jako i spoustu dalších
profesí, přesunuli do virtuálního prostoru, kde čerpají nové
informace a nápady pro svou práci se včelami.
Letošní i loňský včelařský rok byl, co se týče produkce
medu, celorepublikově velice slabý. Jakoby ale nad Valašskem
držel tam nahoře někdo ochrannou ruku a my jsme měli štěstí
na lipovou snůšku, která přinesla alespoň nějaký ten med na dárky
pro ostatní a na vánoční stůl. Více toho opravdu nebylo. Proto
se nehněvejte na svého včelaře, že už medu nemá. Ostatní takové
štěstí neměli, v posledních dvou letech evidujeme celorepublikový
výpadek medovicového (lesního) medu, který mrzí nejen včelaře,
ale i spotřebitele. Je to dáno změnou klimatu, které neumožňuje
nastavit podmínky pro vznik tohoto zdroje včelí potravy.
Zjednodušeně řečeno je buď hodně teplo a sucho, nebo velký
chlad.
Letos bylo v naší třiapadesátičlenné organizaci
vyprodukováno 4357 kg medu, získáno 192 kg včelího vosku,

vychováno 117 nových matek-královen, to vše z celkových 522
včelstev.
Více než stáčet med jsme letos včelaře mohli vidět
se žebříkem na rameni, jak utíká za svým rojem. Rojová nálada
byla tento rok ve včelách tak silná, že se v některých případech
vyrojilo i 50% včelstev na stanovišti. Tento jev má logicky
za následek i propad v produkci medu. Včelí roj si totiž téměř
veškerou medovou zásobu bere s sebou. Rojení je přirozená
vlastnost včelstev. Silný reprodukční pud se u včel včelař snaží
potlačit chovem těch “správných nerojivých matek”
a protirojovými opatřeními prováděnými v období dubna a května.
Včelař ale včelstvu neporučí, tak je čas od času přinucen i pro ten
žebřík do kůlny skočit.
Na začátku následujícího roku budeme nejspíše
ochuzeni o tradiční veřejnou ochutnávku medu. Doufáme
a díváme se do budoucna s nadějí, že se situace zklidní a my
se opět budeme moci
sejít s příznivci
včelaření,
posedět
u medoviny a těšit se
na ásledující
včelařský rok a akce
s ním spojené.
Všem
občanům
bychom
rádi popřáli klidné
a pohodové svátky
strávené ve zdraví
a pohodě, v novém roce úspěch a radost z věcí běžných
i nevšedních.
S jazykem vypláznutým na rok 2020 přejí vše dobré
v roce následujícím včelaři z Vigantic.
Za ZO ČSV Radek Tydlačka

Aktuálně z činnosti mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Divná doba s tím koronavirem!
Letošní rok nás zkouší docela jinak, než jsme
bývali zvyklí. Při první nákaze na jaře jsme se
jako Češi semkli a disciplinovaně čelili všem
negativním nástrahám této nakažlivé nemoci.
Po delší době jsme se zase ukázali jako národ schopný řešit
problémy a pomáhat si navzájem. Nebyli jsme vůbec na něco
takového připraveni. A zase se osvědčily „Zlaté české ručičky.“
Ve velkém se začaly šít roušky, vyrábět štíty, speciální masky
a filtry, rozjely se výroby na speciálních tiskárnách, zapojily
se vysoké školy a výzkumné ústavy, mladí pomáhali s rozvozy
potravin. Zavření ekonomiky, škol, řady služeb, hotelů a restaurací
nás trápilo téměř do léta. Pak jsme se postupně začali vracet
do normálu. Řada politiků, část lékařů a i někteří lidé začali tvrdě
kritizovat omezující opatření. Vláda tak postupně tato opatření
rušila. Jestli to bylo dobře, nebo ne musí si vyhodnotit každý sám.
Ti samí politici teď zase kritizují vládu, že rozvolňovala
předčasně. Kdyby bylo možné ihned pustit, co říkal před dvěma
měsíci. To by asi drželi …. – raději nemluvili.
Nám myslivcům se tak otevřela příležitost uspořádat
tradiční letní večer a následně pokračovat poutí ve Viganticích.
Obě akce se vydařily. Vyšlo počasí a nám se podařilo zabezpečit
oblíbenou kapelu, mysliveckou kuchyni, mysliveckou tombolu
i několik stánků s občerstvením. Účast byla ještě vyšší než
předešlé roky. Lidé byli natěšeni. Jen se projevila určitá opatrnost
starší generace v obavě před koronavirem, jak na výletě, tak
na pouti. A tak účast byla hlavně té mladší a střední generace.
Z ulovené srnčí, jelení, daňčí zvěře a divočáků se nám podařilo

připravit všechny osvědčené speciality. Jak zvěřinové guláše, tak
svíčkovou z jelena a vepřovou se zelím z divočáka. Spokojeni byli
návštěvníci a nakonec i my pořadatelé. Stále totiž nebylo jasné,
jaká budou nakonec omezení v počtech účastníků.
Letní lovecká sezóna nebyla nijak narušena. Podařil
se splnit odlov srnčí zvěře, odlovit vysokou na letní večer
a průběžně se loví divoká prasata a škodná – zejména lišky
a jezevci. Zvěřinu připravujeme i na tradiční myslivecký ples
v lednu 2021, ale zatím není jisté, jestli takové akce budou
povoleny. Spíše to vypadá, že ne, ale ještě jsou před námi dva
měsíce. Podrobné hodnocení lovecké sezóny přineseme
ve Zpravodaji č. I/2021.
Od doby, kdy se začínaly uvolňovat opatření, jsme
se soustředili na brigády při budování mrazicího boxu, bourárny
a nového sociálního zařízení na myslivecké chatě. Vyžádalo
si to stovky brigádnických hodin. Nejvíce se angažoval Víťa
Baroš, který si celou akci vzal na starost a sám udělal
elektroinstalace, dále Jarda Juříček, Janča Miroslav, Josef
Fojtášek, Olda Válek, Hampl Honza, Žabka Josef, Mišo František,
Petr Juříček a další. Udělal se velký kus práce a hodně nám
pomohla parta roubenkářů Děckých s vazbou, pan Straka
se postaral o vodu a topení. Myslivecká chata tak bude mít, kromě
střelnice, taky odpovídající zařízení na zpracování a uchovávání
zvěřiny a taky slušné sociální zázemí. S materiálem a investicí
nám pomohl hlavně obecní úřad a ZOD Vigantice. Toho si velice
vážíme a děkujeme!
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Samostatně se každý člen staral o svá lovecká zařízení
a krmelce. V revíru přibylo několik nových kazatelen i posedů.
V tom se angažovali zejména noví čekatelé na členství Bohuš
Roman, Hampl Honza i další. Celou loveckou sezónu jsme měli
oseto a starali se o 5 mysliveckých políček na místech, kde
se snažíme stáhnout zvěř, aby se omezily škody na polích
a lesních porostech. Na zimní sezónu si každý připravil svá krmná
zařízení a nachystal dostatek kvalitního sena, kaštany, žaludy.
Ze společných prostředků jsme nakoupili 70q ovsa, 70q řepy
a 6kg minerálů. Letos byla velká úroda jablek, tak jsou vidět
i u krmelců a krmelišť. Navíc byla taky velká úroda žaludů,
bukvic a kaštanů a tak má zvěř dostatek přirozeného krmení.
Přirozená strava výrazně snižuje
úspěšnost odlovu divokých prasat, která se
zdržují v bukových a dubových lesích.
Často se musíme jen divit, když nám
ve sdělovacích prostředcích ukazují, jak
celé tlupy prasat rozrývají parky a plochy
uprostřed sídlišť. Na lidi nikterak
nereagují – pro nás neuvěřitelné!
Po nocích se věnuje intenzivně lovu asi 15
myslivců. Desítky, ba stovky hodin
na čekané. Lovíme do 30 prasat ročně, což
je třikrát tolik jak před několika roky, ale
být úspěšný je pro každého svátek. Někdo
uloví čtyři, někdo jedno, někdo za celý rok
štěstí nemá. To samé je s vysokou. Navíc
na myslivce sílí zase tlak na lov divokých
prasat kvůli šíření afrického moru prasat
v severních Čechách z Německa a Polska. Jak to bylo, u nás
ve Zlíně ještě před rokem, si dobře pamatujeme.
Teď je právě období společných honů, naháněk, nátlaček
a taky individuálních lovů lišek a kun. Společné lovecké akce jsou
povoleny za podmínky dodržení určitých nařízení. Zakázány jsou
poslední leče. Prostě po honu žádné posezení a zábava, odchod
domů. Poslední dva měsíce druhé vlny šíření koronaviru nás zase
zkoušejí. Většina lidí dodržuje nařízení, jiní mají plná ústa
demokracie, kterou si každý vysvětluje po svém. Někdo nebude
nosit roušku, jiný si myslí, že mu nikdo nebude nařizovat, kde
může jet na dovolenou, někteří pořádají demonstrace, někteří
se tam jdou poprat s policií. Naštěstí i okolní státy před námi
zavřely hranice a je klid! Že je to naprosto sobecké a že svoboda
jednoho je limitována svobodou druhého, nikoho nezajímá. Všech
se nás to bezprostředně dotýká, a společným zájmem musí být, ať
se z toho co nejdříve dostaneme s co nejmenšími následky
a ztrátami.

Přikrmovat jsme začali už koncem října, aby se zejména
srnčí zvěř dostala do dobré kondice, v pohodě přečkala zimu,
získala dostatek zásob na výživu právě rostoucích plodů a vývoj
paroží. Zvěři teď naopak chybí dostatek klidu. Celé dny včetně
sobot a nedělí je slyšet v lese motorové pily, traktory, a když
se tam zrovna netěží, tak tam rajtují motorkáři. Na loukách i v lese
se během roku ukazovaly celkem nadějně rostoucí stavy zajíců.
Teď je jich zase jen pár. O čem to je? Změnilo se sice hospodaření

i u nás v zemědělství, ale je to stále ještě o příkladné zemědělské
výrobě. Nejde tady o řepkové baróny, pěstování obilí do spaloven
a kukuřice do bioplynek, co vynáší. Smutné je, že na rozdíl
od těchto zemědělců ta poctivá zemědělská výroba zaměřená
na produkci mléka, masa a potravin má oproti nim tak mizerné
podmínky. Těch několik lánů ovsa a kukuřice spolu s travními
porosty ZOD i soukromým rolníkům slouží k zabezpečení krmiva.
Toho si opravdu važme!
Naopak máme problémy se škodnou, chráněnou dravou
zvěří a všemohoucími ochránci. Zajíců je v naší honitbě určitě
méně, než jednotlivých druhů dravců. Lišky, kuny a jezevce jsme
schopni regulovat lovem, a když ne, tak je to náš problém. Ale
volavky, krkavce, káně, jestřáby, sovy
a další ne. K tomu se přidávají vlci, kteří
už podruhé letos úřadovali v našem
revíru. Ještě čekáme nějakého medvěda.
No, a jestli si naschvál vybrali tentokrát
ovce bývalého předsedy mysliveckého
spolku a jednoho z nejaktivnějších
myslivců Vítě Baroše u jeho domu,
vypadá spíše jako smyšlená bajka. Nabízí
se otázka, jsou to vůbec divocí vlci, nebo
vypuštění z chovu ochránců? A oni
se k tomu hrdě hlásí a hlavně zdůrazňují,
že škodu uhradí. Neuhradí! Nemají za co!
Mají jen náklady na vlastní činnost
a škody platí stát z našich daní. Přiživují
se na dotacích příspěvkových organizací,
případně
na stavebních
akcích,
zemědělcích a podnikatelích. Za jejich podpis na stavebním
povolení, případně jakou půdu může zemědělec a čím
obhospodařovat, co může chovat, za to se berou velké peníze. Teď
zrovna Hnutí duha zase zablokovala u soudu dostavbu dálnice D1
u Přerova. Schází poslední úsek obchvat Přerova, překlenutí
železničního koridoru a napojení na již několik let hotový úsek
pod Horními Moštěnicemi na Kroměříž. No a to bude zase stát
desítky miliónů. Škoda, že se tak vehementně neangažují proti
stavbám hangárů skladišť a překladišť. Na ty nadnárodní
organizace asi nemají!
Kolik řečí bylo zase přes léto kolem oteplování planety
a sucha. No všimli jste si, že by bylo málo vody? Spíše naopak.
Dodnes jsou podmočené lány kukuřice, řepy a dalších plodin, kde
se nedostala sklízecí technika. Nemáme nic proti mokřadům, spíš
naopak. Ale proč se blokují stavby přehrad, nádrží a rybníků, které
jsou hlavní zásobárny vody? To nejde do hlavy. Potoky a řeky
se dláždí, nenajdete jedinou tůňku, voda tam většinu roku skoro
neteče, ale jak pár dní zaprší, voda se vylije z koryta, nadělá škody
v okolí a za dva dny je pryč. O co lépe jsou na tom třeba v Norsku,
Švédsku, Finsku, ale i na Slovensku, kde jedete a pořád z jedné
strany silnice je jezero, nebo řeka.
Ale dost o ochráncích a ochraně přírody. Stejně na to
jednou dojedeme. Uvidíme, jak se bude v nejbližších měsících
vyvíjet situace s pandemií. Přejeme všem, aby dobře.
Momentálně se normálně nesejde ani výbor. Nevíme sice, jaká
budou omezení, ale pokud by to jen trošku šlo, budeme
připravovat myslivecký ples v lednu. A kdyby to náhodou
nedopadlo, tak budeme přemýšlet o nějakém náhradním řešení.
Přejeme všem klidné a spokojené Vánoce a do Nového roku
hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody. Užívejte vitamíny
a nezapomeňte na ty tekuté valašské! Opravdu to pomáhá a letos
byla dobrá úroda. Tradičně děkujeme za podporu Obecnímu
úřadu, vedení ZOD, spřáteleným firmám, sponzorům,
podnikatelům a všem našim spoluobčanům z Vigantic a přilehlých
obcí a také rodinám. Těšíme se na Vaši návštěvu mysliveckých
akcí.
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
František Vaněk, místopředseda
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Zpráva za SDH Vigantice
Stejně jako pro ostatní spolky, byla pro náš sbor činnost
v letošním roce velmi omezená. Plánované oslavy 120 let
od založení sboru se uskutečnit nemohly, stejně tak jako většina
ostatních společenských akcí. Jedinými našimi většími počiny
letošního roku byly Maškarní ples pro dospělé, Dětský maškarní
ples a Ukončení prázdnin pro děti. Ukončení prázdnin jsme letos
pořádali poprvé a díky pozitivním ohlasům návštěvníků
se budeme snažit akci v příštím roce zopakovat.
Sportovní sezóna TFA byla taky, kvůli vládním
nařízením, velmi omezená. Náš TFA tým se zúčastnil pouze 8
závodů. Dvakrát ve Velkých Karlovicích, ve Větřkovicích
u Opavy, na rozhledně Sůkenická, v Březové a nesmí chybět
tradiční TFA Salaš. Mimo Českou republiku se Dušan zúčastnil
ještě dvou závodů na Slovensku. Nejlepšími výsledky sezóny jsou
2. místo Dušana Pokorného na TFA Súkenická a 2. místo Hany

Petřekové na TFA ve Větřkovicích a na Nočním Železném hasiči
ve Velkých Karlovicích.
V letošním roce jsme se snažili obnovit činnost mládeže
v našem sboru. V srpnu probíhal nábor mladých hasičů a díky
Adéle Adámkové se podařilo sestavit družstvo mladých hasičů.
Jejich přípravě však nepřála vládní opatření, a tak se zatím sešli
pouze na tři přípravné schůzky.
Konání tradiční Výroční Valné hromady je zatím nejisté.
Jakmile budeme mít finální rozhodnutí o konání či nikoli, budeme
Vás informovat.
Závěrem bych Vám za celý sbor ráda popřála klidné
prožití Vánočních svátků a vše nejlepší do dalšího roku. Budeme
všichni doufat, že Covid zmizí z našich životů stejně záhadně,
jako se letos na jaře objevil.
Hana Petřeková

FK Vigantice
Zdravíme poctivé čtenáře Vigantického
zpravodaje, zvláště ty, kteří se zajímají o dění
v našem fotbalovém klubu. Od minulého vydání
se toho u nás moc nezměnilo ani neudálo. Opět
nás omezila již obávaná nákaza a s tím i spojená
vládní opatření.
I tak ale kluci stihli odehrát pár zápasů a na trénincích
nabrali svalovou hmotu a naučili se novým kouzlům. Mladší žáci
ročník 2008 a 2009 sehráli za podzimní část pouze 6 mistrovský
zápasů. Ani v jednom nezaváhali a s velkým přehledem si připsali
do tabulky samé výhry. Zatím jim patří druhá příčka s parádním
skórem: 66 vstřelených branek a pouze 4 góly, které nám vsítili
naši soupeři. 4 zápasy budeme muset dohrávat na jaře, takže nás
čeká pořádná porce zápasů. Momentálně trénujeme třikrát týdně
na umělé trávě. Do konce roku bychom chtěli ještě sehrát
minimálně dva přátelské zápasy. Jestli to bude s ligovými týmy
nebo s někým místním je ve hvězdách. Zatím máme přislíbený jen
zápas s Valašským Meziříčím. Stále ale čekáme, jestli vůbec
nějaký zápas budeme moci odehrát, ale pevně věřím, že všechno
klapne. Po novém roce chceme určitě pro kluky uspořádat
soustředění ve Viganticích. V březnu nám to kvůli Covidu
nevyšlo, tak snad nám to tentokrát vyjde.
Bohužel již v minulém vydání jsem zmínil, že se u nás
nepodařilo poskládat tým starší přípravky ročník 2010 a 2011.
A tak čtveřice našich hvězdiček musela svá utkání odehrát za tým
Dolní Bečvy. Jedná se o: Jakuba Smrčka, Lukáše Motošického,
Martina Děckého, Šimona Kubína, a ještě Sebastiana Fiuráška,
který ale moc zápasů neodehrál. Byl jsem svědkem některých
zápasů a naši kluci patřili vždy mezi tahouny týmu. Vždyť

i většinu gólu vstřelila již zmíněná obávaná čtveřice našich borců.
Jarní část budou muset odehrát ještě na Dolní Bečvě. Ale jsem
přesvědčen a uděláme pro to maximum, aby příští sezónu už
ve Viganticích byly všechny mládežnické kategorie.
Naše nejmenší chlouba a to mladší přípravka ročníky
2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 také sehrála pár zápasů. Zde
se hrají turnaje, kde se sejdou většinou 4 nebo 5 týmů a rozdají
si to vždy každý s každým. Tady se výsledky nezapisují. Zde jde
hlavně o to, aby se děti potakaly na hřišti a pořádně si zadováděly.
Ti teď momentálně čekají až se otevřou tělocvičny, aby mohli zase
společně trénovat. Tréninky by měly být dvakrát v týdnu
a to v pondělí a ve středu.
Fotbalový klub Vigantice Vám přeje krásné prožití
vánočních svátku, hlavně zdravíčko a šťastný nový rok 2021
a v tom nastávajícím na viděnou.
Šéftrenér mládeže Filip Pikal
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