Zpravodaj Vigantic
Občasník Obce Vigantice, okres Vsetín
Datum vydání – březen 2012

1/2012

zdarma

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
V jarních měsících budeme rozšiřovat místa pro tříděný
odpad. V obci jsou pouze dvě místa, která jsou na velikost
naší obce nedostačující. Celkem bude v obci 5 míst na
separovaný odpad. Budoucnost ukáže, zda bude potřeba
zvýšit počet těchto míst. Pro občany žijící v okrajových
částech bude připraven pytlový svoz tříděného odpadu.
Dále bude separovaný odpad rozšířen o kontejnery na
papír. Důležitým faktorem na výslednou cenu za odpad, je
hmotnost. Z toho vychází, že je důležité kromě plastů, třídit
v co největší míře sklo a papír. Tímto bychom chtěli
občany vyzvat, aby se v co největší míře třídil odpad,
protože zpět se nám mohou vrátit nemalé finanční
prostředky.
V současnosti je nadále zájem o stavební parcely v novém

máme za sebou zimní období, které z dlouhodobějšího
hlediska, patřilo k těm průměrným. Bylo několik extrémně
mrazivých dnů, které přinesly na několika místech havárie
vodovodního řádu. Tyto havárie byly v krátké době
odstraněny.
S příchodem jara začneme realizovat plánované investiční
akce, se kterými bych Vás, alespoň částečně seznámil. V
loňském roce začaly rekonstrukce lesních cest Na Súši a
Sulovská. Tyto cesty jsou již skoro hotovy, ale dojde ještě k
jejich předání. Začátkem roku bylo vydané stavební
povolení na realizaci kanalizace v lokalitě Vezník. V těchto
dnech bude výběrové řízení na zhotovitele díla. Realizace je
plánována v období květen – říjen. Tím dojde k napojení
stávající kanalizace realizované v rámci akce Čistá Bečva.
Další stavební povolení bylo vydané na vybudování polní
cesty v lokalitě Skalka. Tato akce bude realizována v rámci
pozemkových úprav. Hrazena bude buď z Evropských
nebo z národních zdrojů. Toto bude rozhodující, zda
realizace bude v letošním nebo v příštím roce. Vybudování
této cesty zlepší přístup na jednotlivé pozemky, které jsou
v současnosti v neutěšeném stavu.
Dalším fenoménem jsou mosty přes potok Hážovka, které
jsou v dosti špatném stavu. Pro letošní rok byla na opravu
mostů vyčleněna částka 1 mil. Kč. V současnosti je
zpracovávaná cenová kalkulace, na jednotlivé mosty. Z
celkových 11 mostů je nutno 9 z nich opravit. Další
investiční akce např. vybudování parkovacích ploch u
kostela, vydláždění chodníku na hřbitově, nové oplocení
kolem hřbitova, prodloužení chodníku u ZŠ, zhotovení
parkovacích ploch u bytovek, možné rozšíření prostor pro
SDH, dle možností investice do místních komunikací. Toto
je částečný výčet plánovaných akcí, které chceme v
letošním roce realizovat a o kterých budeme občany
informovat.
Jednotlivé
práce
budou
realizované
dodavatelsky, ale také svépomocí. Základem svépomocných
prací je dobře fungující kolektiv lidí, které se podařilo dát
dohromady. Doufám, že na konci roku budeme moci
konstatovat splnění většiny plánovaných úkolů.
S pozdravem

obvodu Horní dráhy. Tyto finanční prostředky nám
umožňují do dalších období plánovat a realizovat potřebné
akce.
V závěru tohoto článku bych Vás chtěl pozdravit jménem
svým, jménem zastupitelstva obce, popřát Vám hodně
zdraví, elánu v začínajícím jarním období a příjemné
prožití nadcházejících Velikonočních svátků.
Starosta obce: Aleš Depta

Usnesení z jednání zastupitelstva
USNESENÍ
9. zasedání zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 29. února 2012
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Hospodaření v obci Vigantice - 2011
Par/Pol
1031
2212
2219
2221
2321
3113
3314
3319
3322
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3429
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3745
4349
4359
5512
6112
6149
6171
6310
6399
6402
6409
0000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1347
1351
1361
1511
2460
4111
4112
4113
4116
4213

Popis
Pěstební činnost
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Záležotosti kultury jinde neuváděné
Zachování a obnova kulturních památek
Činnosti registrovaných církví
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti (sděl. prostředky)
Ostatní záležitosti kultury, církví apod.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost
Nebytové hospodářství (budova MŠ)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výst. a údržba místních inž. sítí
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr s svoz nebezpečných odpadů
Sběr s svoz komunálních odpadů
Sběr s svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní dávky povahy soc. zabezp.
Sociální péče a pomoc občanům
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Ost. všeob. vnitřní správa
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Finanční operace jinde neuváděné
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy z daní a poplatků
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmů fyz. os.ze sam. výd. čin.
Daň z př. fyz. osob z kapit.
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob (obec)
Podíl na příjmech z DPH
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za provozování výher. aut.
Odvod z výtěžku za provoz. výher. aut.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Půjčky a splátky půjček od obyvatelstva
Neinv. transfery ze st. rozp.
Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozp.
Neinv. transfery ze st. rozp.
Ost. neinv. přijeté transfery
Inv. transfery ze st. rozp.
Kauce na nájem (JD Rozhlasy)
Celkem příjmy a výdaje

k 31. 12.
Příjmy
2 015 818,00
22 800,00

1 315,00

781 180,80
32 680,00
134 725,00

540 503,08
16 676,00
250,00
971 633,00

7 510 166,00
21 200,00
22 863,50

55 150,00
27 306,96

Výdaje
2 858 298,00
239 558,49
2 400,00
67 620,00
177 485,47
1 053 833,00
70 677,50
5 000,00
24 870,00
35 000,00
726 492,72
11 250,00
465 787,26
343 394,30
536 698,00
25 000,00
1 220 597,87
287 410,00
649 101,95

Rozpočet obce Vigantice

Rozpočet
Příjmy
1 917 000

1 000

750 000
33 000
135 000

530 000
17 000

Výdaje
6 650 000
300 000
5 000
68 000
230 000
1 102 000
71 000
5 000
25 000
35 000
775 000
13 000
500 000
350 000
537 000
25 000
1 225 000
340 000
675 000

971 000
49 800,00
4 700,00
2 895 044,57
29 175,00
496 408,40
44 650,00
226 204,28
9 894,00
87 585,78
1 221 972,00
5 187,00
1 172 107,50
19 662,00
1 320 879,00
5 936,00
5 094,00

9 020 000
7 000
20 000

10 000
21 000

50 000
5 000
2 900 000
30 000
500 000
50 000
240 000
20 000
10 000
92 000
1 260 000
6 000
1 200 000
20 000
1 350 000
6 000
6 000

1 479 291,43
1 380 000
236 946,55
190 000
121 561,32
130 000
1 396 392,07
1 400 000
757 720,00
758 000
3 173 065,00
3 250 000
304,00
255 569,00
255 000
14 100,00
14 000
7 515,00
10 000
800,00
1 000
13 000,00
13 000
3 186,00
4 000
45 000,00
40 000
57 306,00
57 000
67 720,00
45 000
341 465,95
320 000
37 098,00
36 000
5 187,00
6 000
266 100,00
266 000
110 873,61
111 000
69 000,00
69 000
483 337,39
483 000
15 668,00
21 112 473,66 16 394 774,09 22 270 000 20 676 000

Výsledek hospodaření
Financování (+ při schodku rozpočtu/ - při přebytku rozpočtu)
Zůstatek na BÚ k 31.12.2010
(číslo účtu 231 + 236)
8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech (+ snížení/ - zvýšení)
- zapojení fin. prostředků z hospodaření minulých let do rozpočtu
Ve Viganticích, 17. ledna 2012

4 717 699,57

1 594 000

-4 717 699,57
131 357,46

-1 594 000
131 000

4 849 057,03

Par
1031
2212
2219
2221
2321
3113
3314
3319
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3613
3631
3632
3636
3639
3721
3722
3723
3745
4349
4359
5512
6112
6171
6310
6399
6409
0000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1347
1351
1361
1511
4112
4113

Popis
Pěstební činnost
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Činnosti knihovnické
Záležotosti kultury jinde neuváděné
Činnosti registrovaných církví
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti (sděl. prostředky)
Ostatní záležitosti kultury, církví apod.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Nebytové hospodářství (budova MŠ)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr s svoz nebezpečných odpadů
Sběr s svoz komunálních odpadů
Sběr s svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní dávky povahy soc. zabezp.
Sociální péče a pomoc občanům
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Finanční operace jinde neuváděné
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy z daní a poplatků
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmů fyz. os.ze sam. výd. čin.
Daň z př. fyz. osob z kapit.
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob (obec)
Podíl na příjmech z DPH
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Pobytové poplatky
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovacích kapacit
Poplatek za provozování výher. aut.
Odvod z výtěžku za provoz. výher. aut.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozp.
Neinv. přijaté transfery ze státních fondů
Celkem příjmy a výdaje

pro rok 2012
Příjmy
1 200 000

1 000

750 000
13 000
130 000
236 000
20 000
6 552 000
20 000
20 000

10 000
20 000

1 380 000
200 000
120 000
1 400 000
2 100 000
3 100 000
260 000
14 000
7 000
1 000
3 000
3 000
40 000
15 000
50 000
340 000
282 000
400 000
18 687 000

Výsledek hospodaření

21 022 000
-2 335 000

Financování (+ při schodku rozpočtu/ - při přebytku rozpočtu)
Zůstatek na BÚ k 31.12.2011
(číslo účtu 231)
(číslo účtu 236)
celkem
8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (+ snížení/ - zvýšení)
- zapojení fin. prostředků z hospodaření minulých let do rozpočtu
Ve Viganticích dne: 29. února 2012

Výdaje
4 020 000
2 050 000
85 000
68 000
2 150 000
1 188 000
42 000
5 000
10 000
590 000
13 000
210 000
310 000
220 000
520 000
340 000
815 000
5 000
1 547 000
30 000
590 000
50 000
210 000
20 000
12 000
132 000
1 200 000
1 400 000
20 000
3 060 000
110 000

2 335 000
4 407 000
442 000
4 849 000
2 514 000

Starosta obce: Aleš Depta

1 725 000
Obec Vigantice

Zastupitelstvo obce
bere na vědomí kontrolu usnesení 8. zasedání.
9/68
bere na vědomí zprávu o hospodaření obce Vigantice
za rok 2011.
9/69
schvaluje v souladu s ustanovením §4 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
rozpočet obce Vigantice na rok 2012. Celkové příjmy
18.687.000,- Kč, celkové výdaje 21.022.000,- Kč. Rozpočet je

schodkový a schodek bude uhrazen finančními prostředky z
minulých let.
9/70
schvaluje v souladu s ustanovením §3 zákona č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
rozpočtový výhled na období let 2013 - 2015.
9/71
schvaluje podle § 84 odst. 2, bod „plnit úkoly
stanovené zvláštním právním předpisem“ zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a
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podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, Zadání územního plánu sídelního
útvaru Vigantice.
9/72
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene energetického zařízení (zřízení el. přípojky NN na p.č.
629/5 – Petr Slovák).
9/73
jmenuje členy zastupitelstva Hanu Foltasovou a
Viléma Baroše zástupci obce ve školské radě Základní školy a
Mateřské školy Vigantice.

9/74
schvaluje zahrnutí výstavby dětského hřiště do
plánování obce pro rok 2012 s využitím dotace od MMR.
9/75
schvaluje všeobecné podmínky příspěvkového
programu obce Vigantice pro rok 2012 a přidělení příspěvků
pro jednotlivé projekty a pověřuje starostu obce uzavřením
příslušných smluv o poskytnutí příspěvku s jednotlivými
žadateli.
9/76
vyhlašuje v souladu s OZV č. 1/99, ve znění OZV č.
1/2005 a OZV č. 1/2011 výběrové řízení pro poskytnutí půjčky
z „Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice“ pro rok 2012 ke dni
1. 3. 2012 a schvaluje podmínky výběrového řízení.

Z činnosti výborů a komisí
Kontrolní výbor
• 17. 2. 2012 se kontrolní výbor sešel, aby provedl závěrečné úkony potřebné k ukončení inventarizace majetku obce za rok
2011. Pak připojili podpisy pod závěrečnou Inventarizační zprávu za rok 2011.
• 9. 3. 2012 se kontrolní výbor sešel, aby provedl kontrolu zápisu a usnesení 9. zasedání ZO Vigantice ze dne 29. 2. 2012.
Kontrolní výbor konstatuje, že 9. zasedání zastupitelstva obce Vigantice proběhlo v souladu s právními předpisy.
Předseda kontrolního výboru: Miroslav Janík

Finanční výbor
17. ledna 2012 se finanční výbor sešel, aby posoudil hospodaření obce za uplynulý rok 2011:
V příjmech: U paragrafu 1031 – pěstební činnost jsme
pronájem parcel stavební firmě, která v obci opravovala lesní
cesty.
v původním rozpočtu předpokládali z těžby 900 m3 dřeva
příjem kolem 900 tis. Kč. Příznivý vývoj cen dřeva nám však
Ve výdajích: U paragrafu 1031 – pěstební činnost oproti
při těžbě 1100 m3 dal výnosy za 2 015 tis. Kč.
původnímu rozpočtu jsme museli zaplatit část z ceny oprav
U paragrafu 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských
lesních cest ve výši 2400 tis. Kč.
U paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod bylo
sítí jsme realizovali prodej plynových rozvodů ve stavebním
obvodu Horní Dráhy II a získali jsme navíc téměř 972 tis. Kč.
nutné přepracovat projektovou dokumentaci zamýšleného
U paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj jsme
propojení horního konce obce na čističku Hutiska-Solance.
v rozpočtu počítali z prodeje stavebních parcel a parcel
Tím se nečerpalo 970 tis. Kč.
Původní rozpočet pro rok 2011 počítal s výsledkem
v průmyslové zóně s příjmy 4 720 tis. Kč. Podařilo se
realizovat příjmy ve výši 7 510 tis. Kč, na čemž měl zásluhu
hospodaření + 2 014 tis. Kč, k 31.12.2011 byl ale výsledek + 4
849 tis. Kč.
větší počet prodaných parcel a příjem 1 530 tis. Kč, za
12. února 2012 se finanční výbor sešel s vedením obce a účetní u přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2012:
V rozpočtu očekáváme příjmy v úhrné výši 18 687 tis. Kč.
Sečteno a podtrženo, za stávajícího stavu očekáváme výsledek
Z pěstební činnosti za těžbu dřeva čekáme příjem 1 200 tis. Kč
hospodaření v roce 2012 schodkový a to – 2 335 tis. Kč. Čísla
a i u jiných paragrafů jsme v očekávaných příjmech zdrženliví.
jsou to zneklidňující, ve hře však je schválená dotace
Ve výdajích počítáme s celkovou částkou 21 022 tis. Kč, což
z evropských fondů na dokončované, výše jmenované opravy
výrazně převyšuje část příjmovou. Za rekonstrukci lesních cest
lesních cest Sůlovská a Súš. Schválená dotace představuje
budeme muset ještě doplatit 3 600 tis. Kč, propojka horního
částku 3 424 tis Kč a je jen otázkou, zda tyto finanční
konce obce na čističku Hutiska-Solance nás kvůli vynucené
prostředky dostaneme letos nebo, jak zní původní smlouva,
změně projektu vyjde na téměř 1 600 tis. Kč.
v roce 2013.
Předseda finančního výboru: Petr Klust

Kulturní komise
Ve spolupráci s Janou Porubskou jsme pozvali Zuzanu Neřádovou a Martina Skalíka, kteří nám
přiblížili cvičení SM-S. Jde o komplexní program : protahování, posilování, koordinace.
Smíškův systém (MUDr. Smíšek - tvůrce) vytváří komplexní systém péče o pohybový aparát
člověka. Cvičení zároveň významně zlepšuje funkci vnitřních orgánů.
Základem metody je spirální stabilizace páteře, která pohybem paže aktivuje šikmé břišní svaly a
protahuje páteř směrem vzhůru. To umožňuje léčbu, prevenci a regeneraci páteře a velkých kloubů.
Cvičení má za cíl zlepšit funkce páteře (stabilitu i mobilitu - pohyblivost). Zlepšujeme koordinaci
pohybu. Posilujeme svaly, které páteř chrání a vytváříme stabilizační svalové spirály. Zvyšujeme
celkovou kondici. Hlavní důraz je kladen na zapojení šikmých břišních svalů a svalů hýžďových do
každého cviku.
Do kurzu začátečníků se nás přihlásilo 8.
V březnu se těšíme na již tradiční jarní výstavu, oslovujeme vystavující a snažíme se výstavu něčím
novým zpříjemnit. Díky všem, kdo výstavu připravují a přispívají tím ke krásné jarní atmosféře.
Také v letošním roce připravujeme soutěž „Rozkvetlá obec Vigantice“.Všichni, kdo mají zájem se
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zúčastnit budou včas informováni na kabelovém vysílání.
Předsedkyně kulturní komise: Hana Foltasová

Příspěvkový program obce Vigantice pro rok 2012
Bodem 9/75 byly na 9. zasedání zastupitelstva obce Vigantice
schváleny všeobecné podmínky příspěvkového programu obce
Vigantice pro rok 2012 a přidělení příspěvků pro jednotlivé
projekty.

Prozatímní výčet kulturních, společenských a sportovních akcí
podporovaných obcí Vigantice
ORGANIZÁTOR
MS Rysová-Vigantice
TJ Vigantice
SDH Vigantice
SDH Vigantice
Kulturní komise
Stanislav Slovák
SDH Vigantice
Sportovní komise
Ing. Luboš Hlaváček
ZŠ a MŠ a SDH
SDH Vigantice
TJ Vigantice
TJ Vigantice
TJ Vigantice
TJ Vigantice
TJ Vigantice
TJ Vigantice
TJ Vigantice
TJ Vigantice
Kulturní komise
MS Rysová-Vigantice
MS Rysová-Vigantice
MS Rysová-Vigantice
SDH Vigantice
SDH Vigantice
ZŠ a MŠ Vigantice
OÚ a kulturní komise
OÚ a kulturní komise
ZŠ a MŠ Vigantice
Kulturní komise
Sport. komise a ZŠ a MŠ
Kulturní komise

PROJEKT
Myslivecký ples
Ples sportovců
Hasičský ples
Maškarní ples
Jarní výstavka
Jarní smeč (nohejbal u St. Slováka)
Stavění máje
Vigantický smeč
Vigantický Trul (turnaj v mariáši)
Dětský den
Kácení máje
EMCO Cup (turnaj v kopané chlapců)
O pohár starosty obce (kopaná žáci)
70. výročí TJ - reprezentanti ČR
70. výročí TJ - turnaj mladší přípravky
70. výročí TJ - turnaj mladších žáků
70. výročí TJ - turnaj starších žáků
70. výročí TJ - turnaj starých pánů
Kolonia - Svět, Turnaj složek (kopaná)
"Rozkvetlá obec Vigantice"
Zábavné odpoledne na myslivecké chatě
Předpouťová zábava
Pouť
Hovaria Cup (turnaj v nohejbalu)
Pochod kolem Vigantic
Podzimní drakiáda
Vítání nových občánků
Společné posezení seniorů
Tradiční putování s broučky
Vánoční výstava
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční koncert v místním kostele

2012
leden
leden
únor
únor
duben
duben
duben
květen
květen
květen
květen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červenec
srpen
srpen
září
září
září
říjen
říjen
říjen
listopad
prosinec
prosinec

Kč
1 000
1 000
1 000
5 000
2 000
1 000
2 000
2 000
1 000
5 000
1 000
3 000
3 000

Všeobecné podmínky pro podání žádosti o příspěvek v
rámci vyhlášených programů pro rok 2012
1. O příspěvek se mohou ucházet občané obce Vigantice a
fyzické a právnické osoby, které působí na území obce
Vigantice.
2. Žádosti o příspěvek na rok 2012 je možno podávat od
1.3.2012.
3. Obecná pravidla pro udělování příspěvků zahrnují zejména
tyto fáze:
bude
a. vyhlášení programů podporovaných v roce 2012
později
b. přijímání žádostí o příspěvky
upřesněno
c. uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
1 500
d. vyúčtování čerpání prostředků
3 000
Žádosti o příspěvky se předkládají písemně v požadované
3 000 4.
X
formě, nejlépe na formuláři, který bude žadateli zaslán v
5 000
elektronické podobě.
2 000
Žádosti nesplňující podmínky příspěvkového programu
2 000 5.
1 000 budou vyřazeny.
X
6. V rámci příspěvkového programu vyhlášeného na rok 2012
X
2 000 lze požádat o přidělení finanční podpory i na akce, které byly
2 000
realizovány v daném roce před 1.3.2012.
5 000
O výsledku řízení o udělení příspěvku bude zájemce
3 000 7.
informován
písemně bez udání důvodu konečného rozhodnutí.
Celkem
57 500
8. Obec Vigantice si v případě udělení příspěvku vyhrazuje
právo neposkytnout prostředky v plné výši. V případě udělení příspěvku bude s žadatelem uzavřena „Smlouva o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce Vigantice“, ve které se žadatel zaváže provést vyúčtování čerpání nákladů.
9. Příspěvky do výše 3 000,- Kč nepodléhají vyúčtování.
10. Projekty musí být realizovány v roce 2012 v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí příspěvku.
11. Proplacení finančních prostředků bude provedeno v průběhu realizace nebo po realizaci projektu.
12. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto příspěvkového programu lze použít pouze v souladu s účelem přidělení.
13. Příjemce příspěvku umožní zástupcům obce Vigantice průběžně sledovat realizaci projektu.
14. Kritéria a zaměření příspěvkového programu pro příslušný rok vyhlašuje zastupitelstvo obce Vigantice společně se schválením
rozpočtu.
15. O udělení a výši příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce Vigantice.
16. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem Obce Vigantice.
Schváleno na 9. zasedání zastupitelstva obce Vigantice dne 29.2.2012
Starosta: Aleš Depta

Tříkrálová sbírka 2012
Aktualizováno v úterý 6. března 2012 v 16:00 hodin.

celkem Kč

Výnosy koledy celkem (2000 - 2012)
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Od roku 2000 se v rámci Tříkrálové sbírky
vybralo úctyhodných 646 791 258,- Kč

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ročníky
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Diecéze nebo arcidiecéze

Počet evid. Průměr Kč na
pokladniček
pokladničku
3 781

Brno
České Budějovice
Hradec Králové

4 616

Region Rožnovsko
Výnos [Kč]
17 453 623

896

4 320

3 870 506

2 583

4 068

10 506 677

527

2 266

1 194 437

Olomouc

4 792

4 409

21 127 165

Ostrava-Opava

2 567

4 808

12 343 379

963

3 374

3 249 052

1 600

2 590

4 144 628

17 709

4 172

73 889 467

Litoměřice

Plzeň
Praha*
Koleda celkem
DMS zaslané během ledna 2012**
Ostatní finanční dary***

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 celkem

759 510
324 741
74 973 718

Na obyvatele

Výnos [Kč]

Dolní Bečva
Horní Bečva
Hutisko-Solanec
Malá Bystřice
Prostřední Bečva
Rožnov pod Radh.
Střítež nad Bečvou
Valašská Bystřice
Velká Lhota
Vidče
Vigantice
Zašová
Zubří

1 857
2 447
2 009
330
1 686
16 960
848
2 277
500
1 682
992
2 956
5 594

42,37
20,39
50,33
27,17
38,88
14,52
23,74
44,30
26,52
36,42
40,33
36,26
29,84

78 686
49 886
101 118
8 966
65 551
246 343
20 129
100 866
13 260
61 252
40 008
107 186
166 918

Region celkem

40 138

26,41

1 060 169

Obyvatelé

Záměry využití výtěžku Tříkrálové sbírky pro charitu Valašské Meziříčí:
vybavení Centra služeb pro osoby se zdravotním postižením v Rožnově
vybavení Charitního domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici
podpora preventivních služeb ve Valašském Meziříčí
(Azylový dům pro matky s dětmi,
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi,
Domino - služby pro lidi bez domova)

*) V tom je započten i výnos sbírky u Řeckokatolické charity (7 534 Kč).
**) V tom jsou započteny i DMS, které přišly během Tříkrálového koncertu,
kdy dárci zaslali 24 065 DMS, což představuje částku 649 755 Kč.
***) Dary prostřednictvím bankovních převodů, složenek a DMS (zaslané
kromě měsíce ledna).

Nakládání s odpady
Obec Vigantice zajišťuje sběr a svoz odpadů prostřednictvím Technických služeb Valašské Meziříčí a
společně s kolektivním systémem EKO-KOM zajišťuje zpětný odběr obalů. Prioritou v oblasti nakládání s
komunálními odpady vznikajícími na území naší obce je vytvořit podmínky pro jejich co nejširší třídění a
tak snižovat množství odpadů ukládaných na skládku a přispět k ochraně přírody a přírodních zdrojů.
V celé České republice se vyprodukují asi 2 miliony tun odpadu ročně. To je přibližně 200 kg odpadu na
osobu. Každý z nás ročně vyhodí zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastu, 15 kg skla, 5 kg kovů a 1,4 kg nápojových kartonů. Pokud jsou
tyto suroviny správně roztříděny do odpadových nádob, lze je znovu využít a objem odpadků, které končí na skládkách nebo ve
spalovnách se minimalizuje.
V obci Vigantice jsme v roce 2011 vyprodukovali celkem 212 tun
Kategorie odpadu Množství [t] Náklady [Kč]
Kč/t
komunálního odpadu, to je 212 kg na osobu a za jeho likvidaci jsme Komunální
154,396
369 222
2 391
zaplatili 550 tis. Kč. Komunální odpad je odvážen na skládku odpadu Velkobjemový
32,050
79 057
2 467
11,740
28 959
2 467
firmy ASOMPO v Životicích u Nového Jičína. Z celkového množství Hřbitovní
4,357
28 455
6 531
odpadu jsme vytřídili 9,84 tun plastů a skla. Plasty jsou sváženy do Nebezpečný
2,976
28 163
9 463
třídírny v Kopřivnici, sklo je dováženo do skláren v Kyjově a vytříděný Plasty
Sklo
6,860
16 537
2 411
papír do sběrny firmy PARTR, spol. s r.o. ve Valašském Meziříčí.
Celkem
212,379
550 393
Tvrdí se, že lze recyklovat téměř 40% odpadů. To je ideální stav, ke
kterému se ale můžeme postupně blížit. Když budeme důsledněji třídit.
Na území obce je nyní umístěno celkem 6 nádob na tříděný odpad. To je žalostně málo, když bychom vzali v úvahu, že dostupnost
nádob pro občana by měla být do 100 m. Proto se vedení obce rozhodlo využít možnosti zapůjčení dalších sběrných nádob od
systému EKO-KOM. V průběhu měsíce dubna by se počet sběrných míst měl
rozšířit na 5 (Tatra, Vezník, bytovky, Kolonie, stavební obvod). Navíc by ke
kontejnerům na tříděné sklo a plasty měly přibýt i modré kontejnery na tříděný
papír.
V okrajových částech obce, kde je nemožné vytvořit dostatečně hustou síť
nádob na separovaný odpad, bude pro podporu třídění zaveden pytlový sběr
plastů a nápojových kartonů. Svoz pytlů bude probíhat ve vybraných
lokalitách zpravidla 1x v měsíci.
O tom, že správné nakládání s odpady je základním prvkem péče o životní
prostředí v obci, není sporu. Stejně tak jako o tom, že tato činnost něco stojí. Je
to ale samozřejmě investice do života našich potomků. Jakkoliv jsou tato fakta
neoddiskutovatelná, neznamená to, že bychom se neměli snažit náklady na tuto
činnost minimalizovat při dodržení všech nutných podmínek.
Chtěli bychom proto vyzvat občany jednak k tomu, aby v rámci svých
možností odpad třídili, jednak aby se zamýšleli nad tím, jak tuto činnost zlepšovat a své poznatky uplatnili jako podněty pro
odpovědné činitele obce. My jako zastupitelstvo obce se zaručujeme za to, že iniciativa občanů a z ní plynoucí očekávané úspory
budou plně promítnuty do výše individuálních poplatků za likvidaci odpadu.
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Žlutý kontejner na plasty
ANO - Do kontejnerů na plasty patří
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v
menších kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a
jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.

Zelený kontejner na sklo
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme
vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od
vína,
alkoholických
i
nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin. Patří
sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude
se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe
zelený a bílý kontejner, vhazujeme do
bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Modrý kontejner na papír
ANO - Hodit sem můžeme například
časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s
tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku!
Nevadí
ani
papír
s
kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.
NE - Do modrého kontejneru nepatří
uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv
znečištěný
papír.
Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat.
Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice.

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek
komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit obaly
převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).
Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů a je zapojena do systému EKO – KOM, získává nárok na odměnu za
zajišťování zpětného odběru a následného využití
odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na základě
pravidelného čtvrtletního hlášení o množství druzích a
způsobech nakládání s využitelnými složkami
komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména
na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s
účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních
odpadů.

Nekonečný “psí“ příběh
Postesknutí jednoho nejmenovaného starosty nejmenované obce.
Dle vyjádření odborné firmy je ale speciální likvidace psích
exkrementů v papírových sáčcích a pytlích dopravovaných do
kompostárny tak drahá, že k ní přistupují snad jen velká města.
Proto doporučuje běžnou likvidaci třeba i v plastových sáčcích
do komunálního odpadu. Popelnici má doma každý a
odpadkové koše na těch nejexponovanějších místech máme
taky. Jen se nám musí chtít to hovínko sebrat, dát je do sáčku, a
odložit je do nejbližšího odpadkového koše nebo až doma do
popelnice. Někteří pejskaři to takto přesně umí, proč by to tedy
nemohli dělat všichni? Vždyť ti, kterým je nepříjemné uklidit po
vlastním pejskovi, si přece musí uvědomovat, že to pak za ně
musí udělat někdo jiný!
Určitě se shodneme na tom, že udělovat spoluobčanům pokuty
není nic příjemného a ve zdravém prostředí by to vůbec nemělo
být. Na druhé straně ale ti, kterým tento popsaný problém
opravdu vadí, oprávněně vyžadují zajištění nápravy. Jak z toho
ven? Mým přáním je žít ve společenství, kde se každý
jednotlivec usilovně snaží přispívat ke stále lepšímu stavu, ať
už ve vztahu k ostatním, nebo k celku, ke svojí obci, kterou chce
mít co nejhezčí. Udělejme, prosím, z tohoto pohledu krok k
lepšímu i se svými čtyřnohými přáteli.

Je to až k nevíře, ale jedním z
nejvíce diskutovaných témat za těch
mých dvacet roků starostování je
neukázněnost některých majitelů
psů, a zvláště pak její důsledky, které spatřujeme doslova na
každém kroku.
Kolik to bylo času, vynaloženého na úkor mnohem
podstatnějších věcí, s nevalným výsledkem viditelným vždy jen
po krátkou dobu po každém dalším pokusu o sjednání nápravy.
Přiznám se, že jsem tuto ponižující agendu před pár lety pustil
z hlavy. Určitě ke spokojenosti těch, kteří od tohoto
„zvelebování“ našich veřejných prostranství nehodlají
ustoupit, na druhé straně zcela jistě k nelibosti všech ostatních,
jimž „takto ozdobená“ obec vadí.
Stovky psích hromádek v zářivé sněhobílé přikrývce v
uplynulých zimních měsících mne donutily, abych na tento
nešvar alespoň takto znovu poukázal a všem, kteří svoje psy
stále nechávají volně pobíhat po veřejných plochách nebo je
bez uzardění i na těch nejviditelnějších místech venčí, opět
připomenul, jak neslušné a nepěkné je jejich počínání.
Někteří z nich argumentují tím, že obec vybírá dost peněz na to,
aby si s tímto problémem poradila, třeba osazením zvláštních
odpadkových košů s pytlíky na psí výkaly.

Psí exkrementy nemají charakter směsného komunálního odpadu. Jedná se o bioodpad a tak by s ním také mělo být zacházeno.
Pokud vyhazujete „psí dáreček“ do běžného kontejneru, bude s ním nakládáno jako s komunálním odpadem. Tedy bude odvezen
do spalovny nebo na skládku, což není zrovna ekologické řešení. Na skládkách navíc tuny psích výkalů mohou být i zdrojem šíření
endoparazitů a jiných onemocnění.
V zákoně č. 69/1991 Sb. se na exkrementy vztahují ustanovení o organických odpadech a nakládání s nimi.
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Paragraf 127 Občanského zákoníku říká, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by obtěžoval nebo omezoval své okolí. Např.
také nesmí obtěžovat pachy, pevnými a tekutými odpady. Znečišťování životního prostředí řeší např. zákon č. 87/1987 Sb. v
platném znění o veterinární péči, podle kterého chovem zvířat nesmí být
ohrožováno životní prostředí.
Mezi nejvhodnější způsoby, jak z hlediska hygieny, tak
ekologie, lze zařadit sběr do biologicky odbouratelných
materiálů (sáčků) a následné odhození do košů určených na psí
exkrementy. Pokud je ale někomu lhostejná příroda, zdraví a
finanční postih, jsou nejspíš slova zbytečná. Při pořízení pejska
jsme si zároveň pořídili i zodpovědnost za jeho činy a podle
toho bychom se měli také chovat. Snad ohleduplných lidí bude
do budoucna přibývat a voňavých pokladů na botách ubývat.
Na Tchaj-wanu vymysleli svérázný způsob, jak přimět majitele psů, aby po
svých miláčcích uklízeli výkaly. Uspořádali speciální loterii, do které se mohli zapojit jen zodpovědní majitelé psích miláčků. Za
každý pytlík s exkrementy dostal poctivý sběratel los, šťastlivci pak mohli vyhrát zlatou cihlu.
V Americe vyřešili problém psích hovínek. Využijí je k osvětlení parků s využitím biostanice vyvíjející metan z rozkládajících se
exkrementů.
Číňané chtějí zavést politiku jednoho psa.
České řešení se možná jmenuje „clipnex“. Clipnex umožňuje exkrement sebrat čistým, hygienickým způsobem do mikrotenového
sáčku bez kontaktu ruky s exkrementem.

Základní škola a mateřská škola Vigantice
Informace o zápisu do MŠ a ZŠ Vigantice v roce 2012
15. 3. proběhl zápis do MŠ Vigantice pro školní rok 2012/2013. - Bylo podáno 17 přihlášek, z toho bude uspokojeno 9 žádostí, 8
dětí nebude přijato. Z toho jsou čtyři maminky na mateřské dovolené, takže na školce netrvají (s rodiči bylo hovořeno), jedno dítě
má trvalý pobyt v Hážovicích, nesplňuje tedy kritéria, dva nejmladší nebudou přijati (rodiče jsou předběžně srozuměni a nic
nenamítají) a mezi dvěma dětmi se rozhoduje o nepřijetí, rozhodne zaměstnanost matky.
7. 2. 2012 proběhl zápis do ZŠ Vigantice pro školní rok 2012/2013. - K zápisu se dostavilo 11 dětí, dvěma byla odložena na žádost
rodičů a doporučení PPP Valašské Meziříčí nebo SPC (speciální pedagogické centrum) a dětského lékaře školní docházka o jeden
rok. Jedno dítě bylo přihlášeno na jinou školu. Rozhodnutí o přijetí na ZŠ a MŠ Vigantice obdrželo 8 dětí, z toho ještě dvě se
hlásily i na jiné školy, takže s nimi nemůžeme s určitostí počítat. Z toho vyplývá, že pro školní rok 2012/2013 můžeme počítat s 6
dětmi. K 19. březnu 2012 se na naši školu hlásí dvě nové děti, žák 2. ročníku a jeden předškolák.
Současný stav dětí na škole je 34. 9 žáků odejde a 6 až 8 přijde. Pro školní rok 2012/2013 tak můžeme počítat s 31 až 33 žáky.
Ředitel ZŠ a MŠ Vigantice: Mgr. Jaroslav Hrbáček

Co se dělo od ledna ve škole?
Lyžařským kurzem (2. až 6. ledna) jsme zahájili nový rok. Účast 21 dětí ze školy a 7 dětí ze školky. Kurz probíhal v odpoledních
hodinách od 12.00-16.00 hod. V průběhu týdne jsme měli dva dny slunečno a tři dny se střídaly srážky sněhové. Podmínky byly i
přesto dobré a děti se pod vedením instruktorů naučily a zdokonalily v lyžování. Byli jsme rozděleni do tří skupin. První dvě
skupiny již od druhého dne jezdily na vleku jižní sjezdovky a ve čtvrtek trénovaly i
na severním svahu, kde je sedačková lanovka. Třetí skupina začínajících lyžařů
lyžovala v areálu lyžařské školy, ale také někteří ze začátečníků jezdili poslední dva
dny na vleku v areálu školy. V pátek proběhly závody mezi družstvy a děti přijeli
podpořit také rodiče, kteří se mohli přesvědčit o tom co se děti za týden naučily.
Někteří své ratolesti nepoznávali. Děkuji všem kdo pomáhali při doprovodu dětí.
12. ledna nás přijeli již tradičně navštívit kamarádi ze ZŠ Záhumení. Společně jsme
si zahráli vybíjenou a přehazovanou. Naši žáci byli úspěšnější a velmi je to potěšilo,
už se těší na další setkání ve škole na Záhumení.
27. ledna v rámci školní družiny proběhl vědomostní kvíz. Děti si porovnávaly své
vědomosti ve dvojicích, okruhy otázek byly kulturní, sportovní, ale také z oblasti
přírodovědné.
Na konci ledna připravovali žáci v družině drobné papírové dárky pro kamarády ze
školky. Blížil se totiž zápis do 1.ročníku.
8. února si děti vyrobily v družině různé škrabošky a připravili jsme si malý školní
maškarní rej. V tělocvičně školy jsme plnili sportovní úkoly, každý úkol byl oceněn
žetonem a nejlepší sportovci byli odměněni.
Ve výtvarné soutěži „Zima na Valašsku“, pořádané Střediskem volného času v Rožnově pod Radhoštěm, byla oceněna Patricie
Mikulenková.
V březnu navštívíme místní knihovnu a je připraven test o knížkách a spisovatelích. Na konci měsíce bude vyhlášen nejlepší čtenář
školní knihovny.
Připravujeme drobné výrobky na jarní výstavu.
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Žáci, kteří chodí do turistického kroužku, zahájili projekt „Staré i nové dřevěnice ve Viganticích“. Pokud uvidíte skupinku dětí s
fotoaparáty a budou se vás vyptávat na historii dřevěných domů ve Viganticích, prosím, neodmítejte je a pomozte jim při pátrání
po starých i nových dřevěnicích.
Vedoucí školní družiny: Hana Foltasová

Co se dělo od ledna ve školce?
1. 3. 2012 jsme pro děti ze školky uspořádali karnevalové dopoledne, karnevalový rej se soutěžemi, pohádkou o Ježibabách ( to
jsme byly my učitelky), děti měly hodování a tanec, prošli jsme v maskách celou školu a užívali si dne. Myslím si, že dětem se
karneval hodně líbil.
15. 3. 2012 proběhl v mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání, rodiče budou písemně informováni o přijetí (případně
nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání do 30 dnů.
Středisko volného času v Rožnově pod Radhoštěm vyhlásilo na měsíc březen výtvarnou soutěž "Můj zvířecí mazlíček".
Zúčastníme se jí a doufám, že vyhrajeme !
Vedoucí pedagog MŠ: Dana Barošová

Sbor dobrovolných hasičů Vigantice
Ples SDH a Maškarní bál
Dne 11.2.2012 se v tělocvičně ve Viganticích
uskutečnil ples pořádaný SDH Vigantice. Na
této události se mimo jiné konaly také dvě
tomboly (šatnové lístky a losy). Na plese se
podle mého názoru všichni dobře bavili a
pořádně si jej užili. O den později se konal Maškarní bál. Jako každým
rokem byl pro děti i jejich rodiče připravený bohatý program
(recitování, soutěžení, tombola atd.).Při slavnostním vyhlášení cenu za
nejlepší masku získali Šmoulové. Po skončení se členové sboru, ale i
lidé, kteří byli nápomocni při organizaci karnevalu, ale i další zapojili
do úklidu tělocvičny. Timto bych vám jménem sboru dobrovolných
hasičů všem rád poděkoval. A také bych velmi rád poděkoval všem
sponzorům, kteří nám tuto akci pomohli uspořádat.

Maškarní bál

Starosta SDH: Petr Klust

TJ Modrá hvězda Vigantice
Zpráva předsedy TJ Vigantice o průběhu výroční schůze dne 5. 2. 2012:
Dobrý den, pokusím se Vás seznámit s
naší prací ve fotbalovém klubu Modrá
hvězda Vigantice. 5. února 2012 jsme
uskutečnili výroční schůzi pro členy a
příznivce našeho klubu, kde jsme hodnotili práci a sportovní
výsledky za uplynulý rok 2011. V úvodu jsme přivítali hosty.
Za SDH Vigantice přišel pan Jaroslav Novotný, za obec a
obecní zastupitelstvo se zúčastnil pan Miroslav Janík. Ještě než
došlo k přečtení programu výroční schůze, byla vyhlášena
minuta ticha k uctění památky členů TJ, zesnulých v roce 2011.
Prvním bodem byla hospodářská činnost do které spadá
údržba a opravy celého areálu. To je hlavní hřiště s travnatým
povrchem a škvárové hřiště, budova kabin a ubytovny s
restaurací, tribuna, veřejné záchodky, bufet, stánek s udírnou,
obě dětská hřiště, ploty, travnaté a zpevněné plochy kolem
celého areálu. K těm nejnáročnějším a nejnákladnějším úkolům
patří údržba hracích ploch a budovy. V roce 2011 jsme do této
činnosti vložili bezmála 100 000 Kč a stejnou částku chceme
investovat i letos. Většinu prací se snažíme dělat svépomocí
formou brigád a rovněž jako brigádníka zaměstnáváme správce
pana Miroslava Janču a uklízečku paní Hanku Bělunkovou. Za
jejich práci jim patří velký dík. Za největší splněný úkol v
minulém roce považuji výměnu střešní krytiny a zateplení
střechy na budově ubytovny.Tuto akci z velké části financovala
Obec Vigantice, se kterou máme už tradičně velice dobrou
spolupráci, jak po stránce řešení různých problémů, například
zapůjčení techniky, tak i po stránce finanční výpomoci. Obec
Vigantice nám každoročně přispívá formou příspěvků nemalou
částkou na provoz a bez této pomoci bychom jen těžko
fungovali. Naším společným cílem je také vybudování

víceúčelového hřiště na naší druhé hrací ploše, což je “škvára“,
která už v dnešní době nesplňuje požadavky na hru a přípravu
našich týmů. Takže spolupráce s obcí je na jedničku a panu
starostovi Aleši Deptovi a celému zastupitelstvu patří velký
dík.
K druhému bodu, sportovní činnosti, přednesl zprávu sekretář
oddílu pan Zdenek Porubský: “Náš klub má 5 oddílů: staří
páni, muži, starší žáci, mladší žáci a přípravka. Muži hrají
krajský přebor zlínského kraje, mládežnická mužstva hrají
okresní soutěže a staří páni regionální soutěž.
Staří páni hrají pod taktovkou Petra Jurajdy a Jiřího Vičana.
Hrají hezký fotbal, čímž zpříjemňují pátky fanouškům
Vigantic. Za staré pány hrají fotbalové legendy z Vigantic a
bývalí aktivní hráči z blízkého okolí.
K mužům se vyjádřil trenér Radek Malina. Hodnotil jaro
sezóny 2010-2011, po kterém se naše mužstvo po velice
kvalitních výkonech umístilo v popředí tabulky krajského
přeboru a všichni byli s výsledky spokojeni. Nová sezóna
2011-2012, tedy její podzimní část, už našemu mužstvu tolik
nevyšla a hlavně úvod nebyl z naší strany vůbec dobrý. Proto
jsme v posledních pěti kolech museli něco změnit. Za pomoci
našeho rodáka a hráče prvoligové Sigmy Olomouc Radima
Kučery jsme na hostování získali bývalého prvoligového hráče
s více než 300 ligovými starty Josefa Muchu. Jeho zkušenosti
se ukázaly jako klíčové a my jsme v posledních pěti zápasech
neprohráli a získali jsme 13 bodů, takže na konci podzimu jsme
na 10. místě tabulky s 21 body. Je to dobrá výchozí pozice pro
udržení se v soutěži, což je náš prvořadý cíl pro tuto sezónu.
Naší snahou je každý rok do týmu zapracovat mladé hráče,
takže i letos jsme do zimní přípravy pozvali pár mladých
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nadějných fotbalistů z okolí. Za práci kolem týmu bych taky
rád poděkoval nejen trenérovi , ale i vedoucímu mužstva
Rosťovi Malinovi a masérovi Renému Klustovi.
Starší žáci hrají první rok na velkém hřišti, což se odráží na
výsledcích, ale herně jsou na tom kluci určitě dobře a to i s
přispěním hráčů z Hutiska-Solance. Jsme sice poslední, ale
kluci to hrají s přehledem. Nechci jmenovat nejlepší, abych na
někoho nezapomněl, jelikož hrají všichni hezký fotbal,
nicméně oporami týmu jsou určitě Roman Horák a Vojta
Vičan. I když jsou kluci dohromady 1 metr vysocí, tak svou
fotbalovou inteligencí převyšují ostatní protihráče. Trenéry
jsou Bob Šulák a Jarda Paprskář.
Mladší žáky trénuje Milan Náměstek a David Bolcek. Kluci
jsou šikovní a talentovaní. Většina, nebo spíš všichni, budou
hrát společně ještě jeden rok a tak určitě budou více vyhrávat, i
když o to úplně nejde. Nejsem sice trenér, ale mohl bych
jmenovat opory mužstva a těmi jsou Jan Kuběna, Alex Fiala,
Dája Vojkůvka, Lukáš Cabák, Kryštof Špatný, Rosťa Babinec
a pokud je přítomen, tak také Vít Porubský.
Přípravka, to je nová kategorie. Teprve druhý rok spolu kluci a
holky hrají, a už sbírají body. Jsou moc snaživí. Trenéry jsou
Pavel Šturala, Martin Nerad a Zbyňek Ondřej. Nevím, koho
jmenovat za opory mužstva, ale určitě bych mohl jmenovat
Šimona Pavlicu, který je velký bojovník a moc šikovný
fotbalista.V tomto oddílu máme víc jak 30 velice šikovných

dospělých. S prací u mládeže nám velice pomáhají naši slavní
fotbalisti, a to Milan Baroš, Radim Kučera a René Bolf, kteří,
pokud jim to čas dovolí, přijdou a velice rádi udělají pro děti

trénink a odpoví na všechny otázky, na které se děti ptají. Taky
koupí míče nebo dresy.“
Letošní rok bude pro klub TJ Vigantice moc významný.
Slavíme "70" let. Chceme pořádat turnaje pro všechna shora
uvedená mužstva, ale také chceme uspořádat nějaký ten
fotbálek ve spolupráci s našimi slavnějšími fotbalisty, a to
Radimem Kučerou, Milanem Barošem a Rendou Bolfem, kteří
našemu fotbalu pomáhají. Takže jaro i léto bude u nás celé
věnováno oslavám a různým akcím, kterými chceme bavit naše
příznivce. Prvním turnajem bude koncem března halový turnaj
na Dolní Bečvě pro kategorii 2000 a mladší.
Dlašími body programu výroční členské schůze byla
ekonomická část, následovala zpráva revizní komise a
rozpočet pro rok 2012. Jsou to celkem interní údaje, proto
pouze ve zkratce:
·
Hospodařili jsme celkem úspěšně a do letošního roku
jsme šli s mírným přebytkem.
·
Revizní komise shledala naše hospodaření v pořádku,
bez připomínek.
·
Ve výdajích na sportovní činnost jsme vyčlenili 300
000,- Kč, údržba areálu a budov bude stát 100 000,- Kč a
hlavní hrací plocha (tráva) nás přijde na 60 000,- Kč.
V diskusi vystoupil především pan Miroslav Janík a měl
několik podnětů. Na prvním místě zvýšit úsilí pro vybudování
víceúčelového hřiště, pro zkvalitnění našich internetových
stránek a pro zvýšení počtu trenérů pro mládež.

dětí (kluci i holky) a snažíme se jim co nejvíce věnovat.
Naší snahou pro budoucí roky je co nejvíce se věnovat práci s
mládeží a rozšířit naší základnu o družstvo dorostu, které nám
velice chybí k doplňování hráčského kádru v mužstvu
A to je zhruba vše, co jsme na výroční schůzi probrali. Jsme velice hrdí na to, co naši předchůdci v areálu zbudovali a naší snahou
je pokračovat v jejich práci. Byli to především dlouholetý předseda pan Josef Fojtášek, pan Miroslav Janík, obec Vigantice a
samozřejmě všichni, kdo jim pomáhali a za to jim patří velký dík. V závěru bych rád poděkoval všem sponzorům Modré hvězdy za
jejich přízeň, bez které by jsme těžko hledali prostředky na udržení chodu celého klubu. Takže našim cílem je udržet chod klubu na
co nejlepší úrovni, udržet mužstvo mužů co nejdéle v krajském přeboru, mít co nejúspěšnější a kvalitní mládežnické týmy, stále
vzkvétající areál a co nejvíce spokojených fanoušků.
Předseda TJ Vigantice: Pavel Šturala

Myslivecké sdružení Rysová-Vigantice
Hodnotící zpráva předsedy MS Rysová-Vigantice pro výroční schůzi dne 4. 3. 2012:
Vážení myslivci, vážení hosté,
dovolte mi, abych vás přivítal na
dnešní výroční členské schůzi (VČS)
MS Rysová-Vigantice. VČS má
především zhodnotit úkoly a dění v uplynulém mysliveckém
roce, co jsme si na minulé VČS odsouhlasili v plánu činnosti,
zdali se nám to či ono podařilo nebo naopak, z čeho bychom si
měli vzít ponaučení do dalších let. Současně by jsme si měli
nastínit úkoly a akce, které nás čekají v tomto roce. Nyní bych

se v krátkosti vyjádřil k chodu našeho MS a fungování na
jednotlivých úsecích činností.
Členská základna
MS Rysová – Vigantice má v současné době 31 aktivních
členů, 3 čestné členy a čekatelů členství je v současné době 6.
Věkové složení aktivních členů MS je následující: ve věkové
kategorii 30 až 40 let je 6 členů , v kategorii 41 až 50 let 8
členů, 51 až 60 let 5 členů a v kategorii 61 a více let 12 členů.
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Průměrný věk aktivních členů je 55 let. Jak je vidět, členská
základna ve sdružení nám stárne čím dál víc. V loňském roce
jsme přijali do kandidátské lhůty 2 čekatele členství, kteří se
plně zapojili do činnosti sdružení.
Bohužel, loni jsme se rozloučili s naším dlouholetým členem
Josefem Fojtáškem, který prohrál svůj boj s těžkou nemoci.
Výborové a členské schůze
Výbor MS se schází pravidelně první neděli v měsíci. Na
výborové schůzi je vždy přítomen někdo z členů kontrolní a
revizní komise. Výborových schůzí v minulém roce bylo
uskutečněno 10 a účast byla 83%. Náplní schůzí je řešení
provozních problémů MS, o činnosti výboru je členská schůze
průběžně informována a návrhy výboru jsou předkládány k
odsouhlasení členské schůzi.
Členské schůze byly v minulém roce čtyři. Průměrná účast na
schůzích je 75%. Účast na schůzích a zájem o dění v MS
nechť si každý zhodnotí sám za sebe, vždyť při současné
absenci honů na drobnou zvěř, je to prakticky jediná možnost
společného setkání a probrání záležitostí týkajících se našeho
MS a samozřejmě i mysliveckých zážitků.
Brigádnická činnost
V roce 2011 jsme celkem odpracovali více než 1167
brigádnických hodin. Brigády jsme prováděli zejména v areálu
bažantnice a týkaly se údržby chaty, střelnice a areálu
bažantnice. Podařilo se nám, v rámci společných brigád
konečně opravit několik posedů, avšak spousta dalších je
potřeba vyspravit a uvést do stavu, který dovolí jejich bezpečné
a účelné užívání. Některé nevyhovující myslivecké zařízení
bude případně potřeba úplně zrušit. Tento úkol bude v
letošním roce jedním z prioritních, poněvadž se tato situace
táhne již několik let. Z dalších úkolů, které jsme si stanovili na
minulé VČS, se nám nepodařilo dodělat bedno přístřešku u
chaty. Tuto záležitost musíme rovněž letos dokončit. Z
loňského roku máme ještě nedořešenou záležitost nového
skladu krmiva.
Samozřejmě i v letošním roce nás opět čekají brigády spojené
s
údržbou
areálu
střelnice a chaty. Chata
by zasloužila vymalovat
a nějaký chodník před
vchodem by zkulturnil
prostředí okolo ní. Dále,
pokud nám to finanční
situace dovolí, budeme
pokračovat s nákupem
bažantů.
Pro
tuto
záležitost však bude
vhodné
vybudovat
malou vypouštěcí voliéru. Jako ideální se nám loni při honu
ukázala lokalita ve Studeném.
V rámci brigád, už to bylo dříve avizováno, bychom v
součinnosti s Honebním společenstvem vypomohli s umístěním
informačních cedulí pro turisty a návštěvníky na
nejfrekventovanějších cestách, vedoucích přes naši honitbu.
Kulturní a společenská činnost
Rok 2011 byl na kulturní akce, které jsme pořádali, bohatší než
v minulých letech. V červnu jsme uspořádali v rámci oslav 600
let založení obce Vigantice sportovně střelecké odpoledne pro
občany Vigantic. Tato akce se nám, myslím, povedla a
účastníci soutěží odcházeli domů plní zážitků.
Další akcí v pořadí byly samotné oslavy 600 let založení obce
Vigantice. Zde jsme zajišťovali pohoštění a občerstvení pro
návštěvníky oslav, poté následovala předpouťová zábava, kde
bylo pro hosty připraveno 5 druhů gulášů a myslivecká
tombola. Díky výbornému počasí se oslavy a předpouťová
protáhly až do ranních hodin. Druhý den jsme dále pokračovali

v zajištění občerstvení a pohoštění na Vigantické pouti. Tuto
náročnou akci se nám podařilo velice dobře zajistit a
zorganizovat, za což patří dík všem členům, kteří se na ní
aktivně podíleli. V letošním roce budeme opět pořádat
předpouťovou zábavu a pouť, kterou se nám podařilo za 2
roky, co ji organizujeme, velmi pozvednout. Věřím, že k velké
spokojenosti občanů Vigantic.
Další pro nás nejvýznamnější kulturní akcí je myslivecký ples,
který se stal již tradicí a je svou úrovní vyhlášený v širokém
okolí. V letošním roce se nám podařilo tuto akci opět dobře
zvládnout, o čemž svědčí výsledný finanční efekt. Vzhledem k
tomu, že ples je naším hlavním zdrojem financí na chod a
provoz myslivosti, musíme v této kulturní akci, dokud bude
zájem veřejnosti, pokračovat i přes rostoucí vedlejší náklady a
poplatky na zajištění plesu. Musíme si uvědomit, že dnes
fakticky nelze bez financí nic udělat a pořídit. A my zejména
na nákup krmiva pro zvěř vynakládáme nejvíce peněz. Je
jenom na nás, jakým způsobem si finanční prostředky
zajistíme.
K dalším tradičním akcím, které pořádá naše MS, patří
brokové střelby. V loňském roce jsme uskutečnili pouze střelby
našeho MS a ty opět, jako již po mnoho desítek let, ovládli
bratři Josef a Zdeněk Mikundovi. V letošním roce opět
uspořádáme střelby našeho MS.
Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době, díky kriticky
nízkým stavům zajíce, už hony na drobnou zvěř nepořádáme,
jsme loni zakoupili 84 ks bažantů a uspořádali hon s poslední
lečí, kde jsme si zážitky z toho dne probírali až do pozdních
nočních hodin. Tento hon se nám na poprvé myslím vyvedl,
bohužel na hon s divokou populací bažanta to nemá. Avšak v
dnešní době a ani v budoucnu se nám už bažanta do přírody
vrátit asi nepodaří. Jak jsem již zmínil dříve, pokud nám to
finanční situace dovolí, budeme pokračovat i letos v nákupu
bažantů.
Závěrem
Vážení myslivci, letošní rok končí nájemní smlouva s HS
Rysová–Vigantice. Jak jsem vás informoval na poslední
členské schůzi, dne 9.12.2011 proběhla valná hromada
Honebního společenstva, na které, dle programu valné
hromady, proběhlo hlasování o prodloužení nájemní smlouvy
MS Rysová–Vigantice, o.s. na dalších 10 let. Prodloužení
nájemní smlouvy bylo jednohlasně schváleno, takže v podpisu
nájemní smlouvy by nám nemělo už nic zabránit. Samozřejmě
stále platí ustanovení v provozním řádu MS o výstavbě nových
a opravě stávajících mysliveckých zařízení, že před zahájením
prací je nutný souhlas vlastníka pozemku. Beru to jako zažitou
samozřejmost, ale myslím si, že zopakování této skutečnosti
nikomu neuškodí a dobrá spolupráce a součinnost s vlastníky
pozemků nám všem bude jen ku prospěchu.
Na závěr bych chtěl tímto velice poděkovat za spolupráci
zejména Honebnímu společenstvu Rysová-Vigantice, ZOD
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Rožnovsko, OÚ Vigantice, dále sponzorům za přízeň a ještě
jednou všem aktivním a pracovitým členům za to, co pro
myslivecké sdružení udělali a dělají. Zároveň všem členům

přeji do nového mysliveckého roku co nejvíce zdraví, osobních
úspěchů a spoustu skvělých mysliveckých zážitků.
Předseda MS Vigantice-Rysová: Lukáš Fojtášek

Český svaz včelařů, o.s. ZO Hutisko - Solanec
V neděli 11. března 2012 se uskutečnila v restauraci Myslivna na Hutisku výroční schůze včelařů, přesněji
Základní organizace Hutisko-Solanec Českého svazu včelařů, o.s.
Vigantice mají v této organizaci silné zastoupení. Jmenovitě: Vítězslav Vrána, Pavel Koláček, Leopold
Orság, Jaroslav Maléř, Lubomír Mareš, Miloslav Koláček, Josef Slovák, Petr Vičan, Jan Mikita, Pavel
Kovařík, David Hoferek, Antonín Vančura (řazeno podle množství obhospodařovaných včelstev). Navíc
na této výroční členské schůzi byli do místní organizace nově přijati další začínající včelaři, kteří mají svá
včelstva dislokována v katastru obce Vigantice: Petr Juříček, Radek Tydlačka,
Josef Nesvadba a Tomáš Mičánik.
Jak se chovat při rojení včel?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zachovejte klid, neutíkejte.
Zavolejte příslušné včelaře nebo na obecní úřad.
Nestříkejte roj vodou ani jinými postřiky.
Vyhýbejte se těmto místům.
Nesnažte se roj strhnout.
Nepoužívejte v blízkosti mobilní telefon.
Při poštípání vyndejte žihadlo a zasažené místo namažte octem.
Podejte antihistaminika a dostatek vody - fenistil léky na alergii a další.
Dejte pozor na šok nebo alergickou reakci - raději ihned vyhledejte lékaře.

Med – pokrm bohů a záruka zdraví
Med je hustá sladká kapalina, kterou produkují včely. Existuje
asi 20 000 druhů včel, ale pouze jeden druh, včela medonosná,
produkuje dostatečné množství medu, aby se dal využívat.
Včely produkují med z nektaru, což je řídká kapalina
nacházející se v květech rostlin. Chuť a barva medu částečně
závisí na rostlinách, které včely navštěvují. Na půl kilogramu
medu je třeba šťávy asi z jednoho a půl milionu květů. Včely
shánějící obživu přinášejí do úlu nektar (směs cukrů a vody) i
pyl. Dělnice tam do směsi přidávají enzymy, které snižují
obsah vody asi na dvacet procent a štěpí větší molekuly cukrů.
Med se potom ukládá do plástů a později buď podává larvám,
anebo se šetří jako potrava na zimu.
Malé molekuly cukrů, např. glukózy a fruktózy, lidský zažívací
trakt rychle vstřebává, a proto si med rychle získal pověst
rychle působícího zásobníku energie.
Nejlepší med je z nektaru jetele a akácií. Nektar některých
rostlin, jako je borovice, může dodávat medu nepříjemnou
chuť. Med se nemusí rafinovat. Prodává se buď v plástvích
nebo jako kapalina poté, co se vytočí z pláství. Kromě cukrů
(jež tvoří 75 procent) a vody obsahuje med malá množství

vápníku, železa, hořčíku, draslíku, sodíku, síry, fosforu a
bílkovin, éterických olejů a vitaminů. Med se tradičně užívá
jako tonikum nebo „životabudič“, a také při léčbě
chudokrevnosti a oběhových obtíží. Jeho tišící účinky sou
všeobecně známé. Při bolení v krku pomůže sklenice horkého
mléka s lžičkou medu, totéž platí při příznacích chřipky –
přidejte jen číšku brandy. Tišící účinky má nápoj ze sklenice
horké vody, 2 lžiček medu a šťávy z poloviny citronu, který se
pije před spaním.
Cukernatění medu je přirozený proces a nezhoršuje jeho
kvalitu. Naopak rozehřívání je postup, který kvalitu neodvratně
poškodí! V některých pramenech se uvádí maximální teplota
40°C. Někteří včelaři tvrdí, že i při tomto zahřátí dochází k
přeměně léčivých látek na karcinogenní. Nemalé procento
včelařů med kvůli svým zákazníkům rozpouští a tím i ničí.
Pokud tedy koupíme med cukernatý, máme alespoň záruku
původní přírodní kvality – pomoci si můžeme tzv.
zpastovatěním, kdy med jednoduše mechanicky rozmícháme,
medu tak neuškodíme.

Obecní knihovna ve Viganticích
Půjčovní doba: Otevřeno každé úterý
Poplatky (čtenářský příspěvek):
děti, studenti,důchodci
dospělí čtenáři
1. upomínka:

16:00 hod. – 19:00 hod.
2. upomínka:
3. upomínka:
upomínací dopis:
ztráta nebo poškození knihy:
ztráta nebo poškození časopisu:

30 Kč
50 Kč
30 Kč
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40 Kč
50 Kč
80 Kč
cena knihy + 80Kč
cena časopisu + 40Kč

V současné době máme kolem 2500 svazků a asi 300 svazků z cirkulačního souboru, který tu zůstává 1 rok. Provoz knihovny je
automatizován, půjčujeme přes počítač. Knih si čtenář může půjčit libovolně, kolik si troufá přečíst do dvou měsíců, kdy by je měl
vrátit
bez
upomínky.
Časopisy odebíráme 2, pro
děti Čtyřlístek a pro dospělé
Rodinný dům.
Naše knihovna je uváděna
jako
prostorově
druhá
nejmenší v okrese, což je
na úkor posezení mezi
knihami, ale přesto má své
věrné čtenáře, kteří si tu
dokážou najít to, co je
zajímá a baví.

Knihovnice a kronikářka: Jana Krhutová

Zprávy obecního úřadu
Tak už nás je přes 1 000 !
Dne 5. března 2012 se k trvalému pobytu přihlásili dva občané a počet obyvatel obce Vigantice se tím dostal na číslo 1001. Od
března už nejsme rodná víska Milana Baroše, nýbrž rodná obec Milana Baroše kategorie 1000 až 5000 obyvatel. Díky změně
rozpočtového určení daní z roku 2008 jsme na tom jako obec sice nijak finančně nevydělali, ale už jenom ten pocit!
Jarní výstava
V sobotu 31. března 2012 od 14:00 do 16:00 proběhne díky členkám kulturní komise už tradiční „Jarní
výstava“.
V zasedací místnosti obecního úřadu na vás dýchne v plné síle jaro. Budou k vidění a zakoupení
velikonoční věnce a kraslice, dekorace s jarními motivy a bohatý sortiment jarních květin (hyacinty,
muškáty, begónie…).
Na vaši návštěvu se těší organizátorky. Vstupné je dobrovolné.
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu
V sobotu 28. dubna 2012 od 9:00 do 15:00 se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu.
Kontejnery budou v obci rozestavěny na obvyklých místech a jako obvykle žádáme občany, aby do nich neukládali kovový šrot
(jeho sběr zajisté i letos zorganizují hasiči), zbytky rostlin a stromů (lze kompostovat nebo spálit, pokud neobtěžujete sousedy) a
odpad nebezpečný.
Odběr nebezpečného odpadu
V sobotu 28. dubna 2012 od 9:00 do 11:00 proběhne odběr nebezpečného odpadu.
Akce proběhne před budovou obecního úřadu a pracovníci firmy JAPA z Rožnova zde od vás odeberou odpad jako baterie a
akumulátory, zářivky, odpad s obsahem rtuti, chladničky a mrazničky, televizory, monitory i ostatní elektroniku, tuky, oleje a jiná
maziva, barvy, lepidla a pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny a hydroxidy, odmašťovací přípravky, pesticidy, jakož i obaly
a odpady znečištěné látkami, které mají nebezpečné vlastnosti. Samozřejmě zdarma.
Odeberou od vás i ojeté pneumatiky!
Očkování psů a koček
V sobotu 21. dubna 2012 od 9:00 do 11:00 je zajištěno hromadné očkování psů a koček
Před budovou obecního úřadu bude vakcinaci provádět MVDr. Radim Korbáš, očkovací průkazy vezměte s sebou (je možnost
vystavení očkovacího průkazu). Cena očkování je 120 Kč.
Upozorňujeme všechny, že na knižních
pultech se právě objevil 1.díl publikace "Jak
pochopit vlastní manželku".

Manželská romantika po 28 letech:
Můžeš mi sundat košilku... ,
můžeš mi sundat podprsenku... ,
můžeš mi sundat kalhotky... ,
.... ale kolíčky nech na šňůře... !!!

Zpravodaj Vigantic vydává obec Vigantice, IČ 00304441, Vigantice 203 Evidence Ministerstva kultury MK ČR E 17168 (neprošlo jazykovou úpravou)
Tiskne Grafia Nova, s.r.o., Rožnov pod Radh.
Příspěvky posílejte na e-mail: obecvigantice@iol.cz,
Tel.: 571 655 142, Mobil: 734 278 891
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