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

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zraněním. Dále proběhly úpravy kolem malého bazénku,
oprava a nátěr oplocení bazénu apod.
Tímto chci také zmínit, že když nebudete mít ve slunečných
dnech nějaký program, přijďte navštívit místní koupaliště.
V jarním vydání jsem zmiňoval snahy o rozšíření počtu
kontejnerů na separovaný odpad. Bylo mi řečeno, že naše

Dovolte mi, abych Vás prostřednictvím našeho zpravodaje
pozdravil a popřál v již letních dnech hodně pohody.
S příchodem léta pokračují plánované práce, které opět
ukrojí závazek, který jsme Vám na začátku volebního
období dali.
O některých bych se zmínil. Jednak jsou to ukončené lesní
cesty Sulovská a přes Súš, které jsou již plně využívány.
Popravdě řečeno, nemám z toho velkou radost, protože
hlavně pro osobní a nákladní automobily nejsou tyto cesty
vhodné a to zejména svoji šířkou.
Na tyto cesty byla nedávno podaná žádost na proplacení,
takže koncem června, popřípadě začátkem července dojde
k jejím kontrolám. Již jsme slyšeli kladné ohlasy od občanů
na tyto cesty a těší nás, že se tato dotace podařila získat.
Dalším palčivým problémem jsou obecní mosty. Na všech
mostech bylo provedeno technické posouzení, které
ukázalo jejich žalostný stav. Po prohlídce mostů odborná
firma doporučila první krok, kterým je provádět průběžně
čištění konstrukce od zarůstající trávy, křovin apod. To se
bezodkladně provedlo a dnes již jsou na třech mostech
provedeny diagnostiky, bez kterých není možné určit
rozsah rekonstrukce. Jde o to, aby částka byla účelně
využita. V rozpočtu obce pro tento rok byla na opravy
mostů vyčleněna
částka 1mil. korun. Na některých
mostech bude muset být omezení hmotnosti nákladních
vozidel, která nejvíce přispívá k jejich poškozování.
Na místním hřbitově pokračují obnovy chodníků. Schází
dodělat ještě předláždění jedné strany. Bylo vybudované
místo pro kontejner hřbitovního odpadu, který bude
oplocený a vstup k němu bude ze hřbitova.
V současnosti se připravují podklady pro podání žádosti o
dotaci na obnovu centra obce. Bylo vybráno místo kolem
kostela, neboť zde chceme vybudovat stání pro automobily
v okolí kostela. Nabízí se zde využití dotace, protože stejně
by šly finanční prostředky z rozpočtu obce. Jednalo by se o
již zmíněné parkoviště, novém oplocení, rozšíření cesty v
okolí hřbitova, parkování v horní části hřbitova,
předláždění před kostelem, nové schodiště do kostela, nové
zábradlí, výsadba zeleně, informační tabule, lavičky.
Věřím, že tato žádost bude úspěšná a vytvoříme příjemné
místo, které bude sloužit také k setkávání při poutích,
vánočních koncertech, svatbách apod.
V letním období navštíví mnoho lidí také místní koupaliště,
které je příjemným místem k odpočinku. Zde došlo také k
některým úpravám, které zkvalitní pobyt návštěvníkům.
Hlavní úpravou byl vstup k bazénu, kde byl vyměněn
povrch ve sprchách. Bylo to hlavně kvůli bezpečnosti, před

obec dostane tyto kontejnery, ale až v měsíci září, říjen.
Tímto bych Vás tedy chtěl požádat o strpení.
Všechny práce, které se v obci provádějí, jsou v nemalé
míře zásluhou lidí, kteří se na zvelebování obce chtějí
podílet. Za to bych jim chtěl poděkovat a do budoucna
pokračovat v takto nastaveném trendu.
Co se týče stavebního obvodu Horní dráhy II, tak zde je
výstavba v plném proudu a zbývá zde již je 5 volných
parcel.
Dost už bylo práce a přejdu nyní k záslužným činnostem,
které mají na starosti naši zastupitelé a jejich týmy při
pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí. Snahou
obce je finančně podporovat tyto činnosti, které jsou
důležitou oblastí života v obci. Letos byly poprvé
komplexně podpořeny přijatým příspěvkovým programem
tyto činnosti a chceme tyto činnosti i nadále podporovat.
Za to všem, kteří se podílíte na organizaci, velký dík a
uznání.
Další velký dík patří pedagogům a zaměstnancům v naší
Základní škole a Mateřské škole, kteří vytvářejí dobré
podmínky pro děti rodičů, kteří nám dali důvěru a
rozhodli se umístit své děti v této škole.
Vážení občané, chtěl bych Vám popřát o nadcházejících
prázdninách a dovolených hodně pohody, odpočinku a
načerpání nové energie. S pozdravem
Starosta obce: Aleš Depta
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Hospodaření v obci Vigantice - 2012
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
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1347
1351
1355
1361
1511
4112
4116

Skutečnost k. 31. 5.

Popis

Příjmy
112 351,80

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
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.
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozp.
Neinv. přijaté transfery ze státních fondů

1 350,00

390 710,50
1 260,00

99 342,00

3 900 119,00
10 400,00
6 327,00

47 080,00
23 986,54

129 875,24
204 133,00
11 463,40

249 509,60
11 250,00
21 759,00
48 654,00
52 000,00
10 250,00
109 857,00
64 747,20
350 730,38
13 688,00
213 207,60
18 647,00
11 292,34
4 674,00
39 738,00
438 673,00
564 044,48
7 101,00
-335 647,56
5 000,00

595 415,00
62 990,00
70 284,00
602 699,00

14 719,59
25 692,00
-4 430,00
1 308,00
118 000,00

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

6 146 953,99
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13 000
130 000
236 000
20 000
6 552 000
20 000
20 000

10 000
20 000

18 687 000

21 022 000

1 485 988,44

-2 335 000

-1 485 988,44
4 807 095,68
41 961,35
4 849 057,03

2 335 000
4 407 000
442 000
4 849 000

6 335 045,47

2 514 000

Usnesení z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce

750 000

50 000
340 000
282 000
400 000

Ve Viganticích dne: 14. června 2012

USNESENÍ
10. zasedání zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 30. května 2012

1 000

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

260 000
14 000
7 000
1 000
3 000
3 000
40 000
15 000

262,00

7 632 942,43

Rozpočet
Příjmy
1 200 000

1 380 000
200 000
120 000
1 400 000
2 100 000
3 100 000

1 310 721,00
1 174,00
227 376,00
13 000,00
655,00
150,00

Celkem příjmy a výdaje

8115

Výdaje
3 756 390,80
134 300,51
11 616,00

3. zmocňuje starostu Aleše Deptu k provedení všech
úkonů k založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s.
zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a
souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení
vkladu, přičemž starosta je oprávněn zmocnit případně další
osobu ve stejném rozsahu.

bere na vědomí kontrolu usnesení 9. zasedání.
10/77 – 1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
2. rozhodlo a) o založení akciové společnosti
Valašská vodohospodářská, a.s. bez veřejné nabídky akcií s
tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií
uvedený v zakladatelské smlouvě, a to peněžitým vkladem za
emisní kurs jedné upisované akcie 246,- Kč, přičemž
nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246,- Kč za jeden kus akcie
znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě
dle posudku, který je přílohou důvodové zprávy.

4. ukládá zajistit realizaci bodů a) až c ) uvedených v
bodě 2 tohoto usnesení, v předpokládaném společně ujednaném
termínu založení společnosti dne 10.7.2012
10/78 schvaluje závěrečný učet obce Vigantice za rok 2011
dle předložené zprávy a převod hospodářského výsledku na
účet nerozdělený zisk.

b) schvaluje zakladatelskou smlouvu a
stanovy akciové společnosti Valašská vodohospodářská, a.s. v
předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů
akciové společnosti dle přílohy 1, přičemž založení
společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu,
stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro případ, že by
společnost byla zakládána pouze některými zakladateli
uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že
společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v
zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady – akcie
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – alespoň ve
výši 200.000.000,- Kč s tím, že zbývající část akcií při
nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným
svazkem obcí „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko“ a
splacena vkladem peněžitým.

10/79 schvaluje
hospodářský
výsledek
příspěvkové
organizace „Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres
Vsetín, příspěvková organizace“ ve výši + 165 311,92 Kč a
schvaluje převedení výsledku na rezervní fond příspěvkové
organizace „Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres
Vsetín, příspěvková organizace“.
10/80 deleguje v souladu s §84, odst. 2, písm. f), zák. č.
128/2000 Sb., zákona o obcích, jako zástupce obce Vigantice
na řádnou valnou hromadu společnosti VaK Vsetín, a.s. pro rok
2012 starostu obce Aleše Deptu. Jako náhradníka deleguje
místostarostu obce.
10/81 schvaluje spoluúčast obce při financování realizace
záměru revitalizace centra obce s využitím finančních
prostředků z dotačního titulu ROP NUTS II – Střední Morava.

c) souhlasí s nepeněžitým vkladem do
společnosti Valašská vodohospodářská, a.s., jak je popsán v
zakladatelské smlouvě.

Z činnosti výborů a komisí
Kontrolní výbor
13. 6. 2012 se kontrolní výbor sešel, aby provedl kontrolu zápisu a usnesení 10. zasedání ZO Vigantice ze dne 30. 6. 2012.
Kontrolní výbor konstatuje, že 10. zasedání zastupitelstva obce Vigantice proběhlo v souladu s právními předpisy.
Dalším bodem schůze byla kontrola termínů konání zasedání zastupitelstva obce Vigantice od ustavujícího zasedání po
komunálních volbách v roce 2010. Uskutečnilo se celkem deset zasedání:
Poř. číslo Termín
Přítomní zast.
Omluvení zast.
Občané Hosté
1.
12.11.2010
9
7
2.
26.11.2010
9
2
3.
20.12.2010
8
1
4
4.
08.02.2011
9
7
5.
27.04.2011
8
1
5
6.
22.06.2011
7
2
3
7.
21.09.2011
8
1
6
8.
01.12.2011
7
1
7
9.
29.02.2012
7
1
9
10.
30.05.2012
7
1
3
2
Při kontrole bylo zjištěno, že termín max. 3 měsíců mezi jednotlivými zasedáními je dodržován (§ 92, odst.1, zákona č.128/2000
Sb., o obcích).
Předseda kontrolního výboru: Miroslav Janík

Finanční výbor
16. května 2012 se finanční výbor sešel, aby se seznámil s dokumentem „Závěrečný účet obce Vigantice za rok 2011.
1. Výsledek rozpočtového hospodaření, tedy saldo příjmů a výdajů tříděných podle rozpočtové skladby:
Rozpočet schválený
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování

14 905 000,00
12 592 000,00
-2 313 000,00

Rozpočet po změnách
22 270 000,00
20 676 000,00
-1 594 000,00

Plnění rozpočtu
21 096 805,66
16 394 774,09
-4 702 031,57

2. Výsledek hospodaření vykázán jako rozdíl nákladů a výnosů ve věcné a časové souvislosti:
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Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření

9 739 940,93
21 548 401,80
11 808 460,87

před zdaněním

Výsledek 9 719 030,87 Kč po zdanění bude po schválení závěrečného účtu obce převeden na účet nerozděleného zisku.
3. Hospodářskou činnost obec Vigantice neprovozuje.
4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
Příspěvek na výkon státní správy
Účelové dotace celkem
Dotace do rozpočtu obce celkem

266 100,00
668 398,00
934 498,00

5. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí:
Základní škole a Mateřské škole Vigantice obec Vigantice poskytla na provoz na rok 2011 příspěvek ve výši 932 000,- Kč.
Rezervní fond
159 306,60

Investiční fond
257 578,10

Výsledek hospodaření celkem
165 311,92

6. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 pracovníkem Krajského úřadu Zlínského kraje proběhlo ve dnech 24. a 25.10.2011
a ve dnech 22. a23.2.2012. Zpráva o výsledku přezkoumání konstatuje, že zjištěné méně závažné chyby a nedostatky byly
odstraněny. Byly zjištěny dle § 10, odst. 4, písm. b zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rospočtu územního celku
11,24 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
1.40 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
0%
Finanční výbor doporučil zastupitelstvu obce schválit „Závěrečný účet obce Vigantice za rok 2011“ a zároveň doporučil schválit
převedení hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Vigantice do rezervního fondu této příspěvkové organizace.
Předseda finančního výboru: Petr Klust

Kulturní komise
Moje oblíbená dřevěnice ve Viganticích
Kulturní komise vyhlásila 2. ročník výtvarné soutěže, tentokrát na téma
„Moje oblíbená dřevěnice ve Viganticích“. Soutěží se ve čtyřech věkových
kategoriích :
1. Děti mateřské školy
2. Žáci 1.a 2. ročníku základní školy
3. Žáci 3.a 4. ročníku základní školy
4. Žáci 2.stupně základní školy
Formát i technika byly libovolné, uzávěrka soutěže byla k 15. červnu 2012.
Pro vítěze v každé kategorii jsou samozřejmě připraveny hodnotné ceny.
Také pro letošní rok je připravena soutěž „Rozkvetlá obec Vigantice“.
Přihlášky si můžete vyzvednout a odevzdat v místních obchodech a na OÚ. Přihlášky odevzdejte do 30. 6. 2012 nebo se můžete
přihlásit i telefonicky na číslech: 721 960 990 nebo 725 602 080.
Připomínáme, že soutěž se vyhlašuje v kategorii : balkóny a okna v rodinných a bytových
domech
Kritéria hodnocení: celkový vzhled květinové výzdoby a sladění zeleně a květin s domem
Hodnotící komise: 3 členové kulturní komise, 2 zástupci z řad občanů (kteří mají zájem stát
se členy hodnotící komise a nebudou se soutěže účastnit) a 1 odborník na pěstitelství.
Komise bude obcházet přihlášené účastníky po domluvě v červenci a poté na konci srpna a
bude přidělovat body za celkový vzhled.
Vítězové na 1. - 3. místě obdrží ceny, které budou oficiálně předány do 30. září.
Předsedkyně kulturní komise: Hana Foltasová

Vigantický trul 2012
Dlouhá řada vozů parkujících v
sobotu hodinu po poledni před
restaurací Tatra ve Viganticích
dávala tušit, že v lokále bude
plno.
V
restauraci
Tatra
ve
Viganticích se v sobotu 5. května 2012 konal 4. ročník
tarokového turnaje Vigantický trul 2012. Klání patří do seriálu
Valašské tarokové ligy.
Zejména zadní rozlehlá místnost se velmi rychle naplnila a
kolem šestnácti stolů se usadilo více než šedesát hostů. Přijeli z
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Mezi čtyřiašedesáti tarokáři je také šest žen. Dávají tak
zapomenout na obecnou domněnku, že karty jsou pouze
mužskou záležitostí. „K tarokům jsem se dostala na vysoké
škole, přes bratra a jeho kamaráda. Začali jsme spolu hrávat,"
svěřuje se jedna z karbanic Anna Neumanová z Vigantic, která
v občanském povolání vyučuje na Obchodní akademii ve
Valašském Meziříčí.
Taroky se staly jejím celoživotním koníčkem. „Když jsem se
vdala, naučila jsem je hrát i manžela. Královská hra, jak se
tarokům také říká, však baví i další členy její rodiny. Hrají ji i
syn, sestra a bratr. „Moje maminka nám za to vždycky
nadávala. Říkávala, už zase máte v rukou ty čertovy obrázky.
Ale bránila nás stařenka. Ta říkala, nech je být, taroky nehraje
žádný blbec," vzpomíná s úsměvem Anna Neumanová.
Turnaj Vigantický trul byl letošním čtvrtým z deseti
tarokových turnajů spadajících do každoročního seriálu
Valašské tarokové ligy. Šest nejvíce vydařených se každému
hráči počítá do celkového pořadí. Hrají se na různých místech
Valašska. Třeba v Rožnově, Valašské Bystřici, Horní Bečvě,
Veselé či v Halenkově.
Ve Viganticích byl v sobotu nejlepším hráčem Václav
Švadlenka z Přerova, druhý skončil Milan Vychodil z Veselé a
třetí Lubomír Palacký z Valašského Meziříčí. Nás těší, že se
reprezentanti Vigantic v tak kvalitně obsazeném turnaji
neztratili a tři z nich se dokonce umístili v první dvacítce.
Víťovi Barošovi, Vraťovi Majerovi a Luboši Hlaváčkovi
gratulujeme a všem děkujeme za dobrou reprezentaci Vigantic.
Převzato: Valašský deník

nejrůznějších koutů republiky, aby se zúčastnili 4. ročníku
turnaje v královské hře taroky nazvaného Vigantický trul.
Dvojice mužů skloněných nad přenosným počítačem

dokončuje seznam účastníků a tiskne listinu s rozlosováním.
Nastává velké stěhování národů a hráči hledají nová místa
podle dodaného rozpisu. „Vítám vás ve Viganticích a přeji
všem dobrý list," promlouvá k přítomným starosta Vigantic
Aleš Depta poté, co všichni naleznou svůj stůl pro první kolo.
S organizačními pokyny jej vystřídá další řečník Pavel
Omelka, který má pořádání tarokového turnaje ve Viganticích
pod palcem. „Bývá to nejlépe obsazený turnaj snad i díky
největší dotaci od sponzorů. Dnes přijelo šedesát čtyři hráčů,"
prozradil Pavel Omelka ještě před zahájením prvního
padesátiminutového kola karetní hry.

Základní škola a mateřská škola Vigantice
Základní škola
Přiblížil se konec školního roku 2011/2012,
všem dětem přejeme příjemné prožití prázdnin, hodně sluníčka, skvělých zážitků a mnoho krásných chvil ať už v
tuzemsku nebo na zahraničních rekreacích. Zároveň jim však připomínáme, ať na sebe dávají pozor a ať si hlídají své zdraví,
protože k úrazu může dojít kdekoliv a kdykoliv, ať u vody, na horách nebo na cyklistických stezkách nebo jiných komunikacích.
Zítra, tj. v úterý 19. 6. 2012 se rozloučíme s našimi předškoláky, týká se to 9 dětí, které navštěvují naši MŠ. O dvou
dětech, i když jsou přihlášeny k nám, nevíme, kam půjdou. Takže do 1. ročníku čekáme 7 dětí. Přejeme jim hodně radosti ve školní
práci.
Organizace školy pro školní rok 2012/2013:
I. třída ( 1. ročník + 2. ročník)
( 7 + 12) = 19 žáků
II. třída ( 3. ročník + 4. ročník)
( 5 + 8) = 13 žáků
škola celkem
19 + 13 = 32 žáků

paní učitelka
ředitel školy

Mgr. Alena Kadeřábková
Mgr. Jaroslav Hrbáček

Další informace:
Naše škola je zapojena do projektu „ EU peníze školám“ týkající se výpočetní techniky. V rámci projektu bude naše škola
vybavena o novou IT technologii (počítače, dataprojektor, interaktivní tabuli a novou kopírku).
Dále bychom chtěli informovat rodiče, že chceme posílit výuku anglického jazyka, a to navýšením hodin přímo ve výuce
a také zavedením kroužku anglického jazyka na naší škole (finanční spoluúčast rodičů).
Děkuji za spolupráci s obecním úřadem a přeji všem příjemné prázdniny a zaslouženou dovolenou.
Ředitel ZŠ a MŠ Vigantice: Mgr. Jaroslav Hrbáček

Ve čtvrtek 19. 4. 2012 navštívil sokolník skupiny Vancoš naši

Fotografování dřevěnic
Tento projekt jsme spustili na začátku března a má pracovní
název „Dřevěnice ve Viganticích“. Focení se účastní děti z
turistického kroužku, to je 16 dětí z 2. až 4. ročníku.Po
zpracování získaných dokumentů bychom chtěli vydat malou
publikaci o starých i nových dřevěných domech a umožnit
občanům z Vigantic její zakoupení na vánočním jarmarku.
Rádi uvítáme spolupráci obyvatel, kteří vlastní takové domy a
něco zajímavého se od nich povyprávějí. Už jsme zjistili,že na
pravém břehu Hážovky je dřevěnic více.
Sokolnické vystoupení v ZŠ a MŠ Vigantice
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pokračovali v přehazované, zde byli naopak lepší žáci
Záhumení a těsně zvítězili. Celkově tedy skončilo sportování
remízou, což potěšilo obě družstva. Kamarádství a sportovní
duch ovládl školní hřiště a po společné gratulaci a předání
sladkostí pro oba týmy jsme se vydali na náměstí v Rožnově
na zmrzlinu.Už teď se děti těší a ptají, kdy se zase setkají.

školu s ukázkou dravých ptáků. Děti měly možnost vidět orla,
supa, káně, jestřába, kondora a sovy. Sokolník velmi hezky a
poutavě povídal o dravcích, o historii lovu s dravými ptáky, o
soužití člověka s přírodou. Vystoupení bylo profesionálně
ozvučeno, všechny děti se zájmem sledovaly dravce, jejich let
nad zahradou školy, měly možnost pohladit si sovu, zblízka
vidět jejich krásu. Děti odcházely s příjemným pocitem a
nadšeni, nejen ti starší i s poučením o přírodě. Zážitky z
vystoupení ještě dlouho zněly školou...

Koloušci u Mikundů
Ve středu 7.6. jsme byli pozváni k panu Mikundovi. Ukázal
nám malé jen pětidenní koloušky. Matka je odvrhla, a tak se o
ně starají. Viděli jsme krmení a mohli jsme si je i pohladit a
potěšit se jejich roztomilostí. Ukázal nám také svého pejska,
který byl s koloušky ve výběhu a nahrazoval jim matku.
Olizoval je a tulil se k nim. Byli jsme nadšeni a děkujeme za
toto setkání. V pátek 9.6. se byly na koloušky podívat i děti ze
školky, v rámci dopolední vycházky.

Návštěva dopravního hřiště
Ve čtvrtek 24. května se děti pod vedením pana ředitele J.
Hrbáčka vydali na dopravní hřiště na ZŠ Pod Skalkou .Před
tím přijeli do školy policisté a probrali s dětmi 3. a 4. ročníku
dopravní situace, seznámili je s dopravními značkami a
řešením přednosti v jízdě na křižovatkách. Potom žáci zvládli
pro ně náročný test a po absolvování praxe na dopravním hřišti
dostali průkaz mladého cyklisty.

Školní výlet
V pátek 15.6. vyjela škola na školní výlet. Účastníci zájezdu v
úvodu vykoupili blíže nespecifikovaný supermarket a pak
navštívili ZOO v Ostravě. Populární je teď mezi dětmi sbírání
obrázků zvířat do alba a v ZOO si teď mohly některá zvířata
prohlédnout zblízka. Další zastávkou byla Kopřivnice a
návštěva zdejšího Technického muzea Tatra s expozicí
historických
automobilů
a
letadel.
Pěkný
výlet.

Sportujeme na Záhumení
U dětí velmi oblíbené sportovní odpoledne. Ve čtvrtek 7.6. se
vydalo 17 dětí naší školy do Rožnova na odvetné setkání v
míčových hrách se ZŠ Záhumení. Počasí bylo ideální. Začali
jsme vybíjenou a naši žáci byli opravdu velmi zdatní. Přehráli
kamarády a dvakrát vyhráli. Po malém odpočinku jsme

Žáci fotografují dřevěnice

Sportujeme na Záhumení

Mateřská škola
V roce 2005 provoz zahájen v budově ZŠ.
− MŠ je jednotřídní, s maximálním počtem dětí 28
− MŠ navštěvují děti od 3 – 6 let, v případě odkladu
školní docházky i 7leté děti
− MŠ je zaměřena na rozvoj dítěte, charakterizuje ji
svoboda, neformálnost a individualizovaná struktura
výchovných i vzdělávacích cílů. Klade důraz na rodinnou
atmosféru, na přirozené prostředí k sociálnímu učení
poznání.
− jednou týdně máme pro předškolní děti v hodinách
odpoledního klidu kroužek – cvičení v tělocvičně, výtvarný
či turistický
− každoročně pořádáme besídky pro rodiče – vánoční a k
svátku matek, vždy s příjemným posezením u kávy
− zúčastňujeme se Vv soutěží vyhlašovaných SVČ v
Rožnově p/R.
− každoročně máme v MŠ karneval, plný reje a soutěží s
pohádkou
− s předškolními dětmi navštěvujeme kulturní akce v
Rožnově, divadelní představení, Vánoce na Valašsku
− každoročně absolvujeme plaveckou školičku

Koloušci u Mikundů

− těšíme se na už tradiční rozloučení s předškoláky, které
se koná na školní zahradě, je plné her a soutěží, probíhá ve
spolupráci s rodiči a ZŠ, která je velmi dobrá
− v červnu jezdíme na výlet - už podruhé na Bílou,
tentokrát na Pirátské dobrodružství
− letos jsme poprvé s předškolními dětmi přespali v MŠ,
odpoledne jsme spojili s vycházkou z Dolní Bečvy přes Sůš,
děti si samy udělaly na večeři pizzu, co kdo má rád
− společně se ZŠ drakiáda, pochod broučků
− dětský den s SDH
− koncem června, pokud to počasí dovolí, využíváme
místní koupaliště v čase pobytu venku
− příprava na vánoční jarmark
− letos poprvé navštíví Nestudentky – budoucí kadeřnice,
děti se mohou nechat odborně učesat, upravit účes
− v březnu jsme navštívili místní knihovnu
Škola i školka je moderně a vkusně vybavena, stále se snažíme
dětem prostředí zpříjemnit. Přes Nadaci Děti-kultura-sport
jsme pořídili trampolínu, sportovní vybavení a i letos bychom
chtěli získat finanční podporu a zakoupit venkovní stůl na
stolní tenis.O tento grant máme již zažádáno a doufáme, že
vyjde. Ve školce se jedná o sestavě nábytku do herny.
Vedoucí pedagog MŠ: Dana Barošová
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Školská rada
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům
nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy,
zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet
jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské
rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané
školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.
Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován
zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků
nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné
uskutečnění voleb do školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci

nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na
základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské
rady ředitel školy.
Funkční období členů školské rady trvá tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské
rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává
ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je
povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího
předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj
jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se
vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské
rady.
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok,
vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8.
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli,
orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy
školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito
zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Náplň činnosti školské rady
1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a
k jejich následnému uskutečňování
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
4.
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků v základních a středních školách
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k
informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace
chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel

12. dubna se sešli členové školské rady na svém prvním zasedání v novém složení: za školu Dana Barošová a Mgr. Alena
Kadeřábková, za rodiče Ing. Dana Sklářová a Jana Janíková a za zřizovatele Hana Foltasová a Vilém Baroš. Hostem byl ředitel
školy Mgr. Jaroslav Hrbáček, který vedl tuto první schůzku.
Hlavním bodem bylo seznámení s činností školského zařízení, jednacím řádem a
zvolení předsedy a zapisovatele školské rady.
Hlasováním byla předsedkyní školské rady zvolena Ing. Dana Sklářová,
zapisovatelkou Jana Janíková.
Další schůzka je plánována na podzim tohoto roku.
Brigáda
Byl to první ročník společné brigády rodičů ZŠ a MŠ. Ve středu 18. dubna jsme se
sešli na hřišti školy a byli jsme překvapeni velkou účastí. Hrábě a metly si všichni
přinesli sebou, a proto jsme byli brzy hotovi. Děti a tatínkové postavili trampolínu a
vyvezli odpad, který se zde nahromadil. Potom přišlo vhod i malé občerstvení a
diskuze nad tím, co by se dalo na hřišti školy zlepšit. Zejména nás trápí zadní vchod
do školy, kde se za deštivého počasí drží voda a do školy se tak nosí bláto a kamení,
které je tam nasypáno.

Úklid u školy v režii školské rady

Za školskou radu: Hana Foltasová

Sbor dobrovolných hasičů Vigantice
Jaro 2012 v činnosti hasičů
Dne 26.3.2012 v 11.04 byl vyhlášen operačním
střediskem HZS Zlínského kraje poplach. Jednalo se o
požár v katastru obce Vigantice v lokalitě Skalka poblíž
rodinného domku pana Josefa Kuběny. Jednotka vyjela k
požáru v 11.09 hod. Při příjezdu byl zjištěn požár
travního porostu asi 50 m nad RD, který se šířil jihovýchodním směrem. Na
pozemku se snažil hasit majitel pozemku kropením vodou. Požár se rozšířil na pás
cca 50x200m. Jednotka začala zásah na kraji lesního porostu, kde se požár začal
šířit. Následně přijely ostatní jednotky, JSDH Rožnov pod Radh., HZS Valašské
Meziříčí, JSDH Hutisko-Solanec, které byly vyslány operačním střediskem. Požár
se podařilo lokalizovat a následně uhasit po vzájemné spolupráci všech
zainteresovaných jednotek v 12.32 hod. Místní jednotka prováděla kontrolu do
14:02 hod. Poté se jednotka vrátila na základnu, kde byla dále v pohotovosti. V 17:15 hod. byla JSDH Vigantice opětovně
provedena kontrola požářiště bez negativních zjištění a jednotka se vrátila na základnu. Při likvidaci požáru zasahovalo 20 hasičů.
Příčinou požáru bylo vypalování trávy. Zasažena plocha požárem byla odhadnuta na cca 10 000m².
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12. 5.2012 - v obci Lešná se uskutečnila obvodová soutěž
mladých hasičů. Družstva soutěžila v požárním útoku, štafetě
4x60, štafetě CTIF, štafetě dvojic a braném závodě
(uskutečněný na konci sezóny minulého roku). Naše družstvo
soutěžilo v kategorii mladší žáci. Umístilo se na 4. místě v
konkurenci 7 družstev.

28.4.2012 - naše družstvo žen se účastnilo „Velikonočního
poháru“ SDH Vsetín. Ženy se umístily na krásném 6. místě z
11 soutěžících družstev.
28.4.2012 - před budovou místního pohostinství Tatra prováděl
SDH Vigantice tradiční stavění Máje, při kterém, se účastnilo i
družstvo mladších žáků, kteří zdobili májku opravdu s radostí.

Ženy soutěží ve Vsetíně

Děti vyšňořily majku

na krásném 3. místě ze 7 družstev. A družstvo mužů se umístili
na 5. místě z 13 družstev.
1.6.2012 - na místním Výletišti se uskutečnilo kácení máje,
jako už tradičně bylo doprovázeno dramatickým vystoupením.
Letos byla tématem vystoupení Popelka, které pomáhají
„teletubbies“. Poté proběhla ukázka hasičské techniky a
posezení u ohně.

8.5.2012 – neznámí „recesisti“ nařízli v noci podpěry i kmen
májky. Takto podřezaný máj nechali napospas svému osudu.
Stačilo málo a mohlo být neštěstí na světě. Tento počin
neznámých aktérů naštěstí nezpůsobil žádné škody na majetku
ani na zdraví. Jen hasiči měli další starost, jak takto nešikovně
podřezaný máj bezpečně shodit dolů.
26.5.2012 - družstva SDH Vigantice se účastnili obvodové
soutěže mužů a žen na Horní Bečvě. Družstvo žen se umístilo

Majku navštívili hlupáci

Družstva žen a mužů na Horní Bečvě

Popelka poněkud netradičně

9.6.2012 - naše družstva mladých hasičů se zúčastnila
pohárové soutěže v obci Bystřička. Mladší žáci se umístili na
8. místě z 11 družstev. Starší žáci na pak 9.místě z 12 družstev.
10.6.2012 - družstvo žen z SDH Vigantice se zúčastnilo
pohárové soutěže ve Velkých Karlovicích, kde se jim podařilo
udělat krásný čas. Vzhledem ke skutečnosti, že družstvo
nebylo na soutěži, kde bylo celkem přes 40 družstev, až do
konce a výsledková listina není dosud zveřejněna, nevíme
zatím konečné pořadí.

Dne 1.6.2012 byl plánován dětský den, přípravy proběhly
zdárně. Jen počasí bylo proti. SDH do poslední chvíle věřilo,
že se počasí umoudří. Když to tak nevypadalo, SDH nechalo
vyhlásit obecním rozhlasem zrušení dětského dne. Do 20 min
po tomto hlášení se na výletišti sešlo cca 70 rodičů s dětmi.
Nakonec dětský den proběhl, byť ne v plném rozsahu. Děti se
mohly seznámit se současným vybavením hasičů SDH
Vigantice a Valašské Bystřice, kteří se přijeli ukázat s novou
Tatrou TERNO. Následovalo plnění různých disciplín. Závěr
patřil opékání špekáčků.

Kácení máje a dětský den

Mladí hasiči v Lešné

Mladí hasiči soutěží na Bystřičce

Soutěž žen ve Velkých Karlovicích

Starosta SDH: Petr Klust
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TJ Modrá hvězda Vigantice

70 let

Fanoušci „Modré hvězdy“ prožili letošní fotbalové jaro ve vysoké psychické zátěži. Počet účastníků
krajského přeboru se od příští sezóny snižuje ze 16 na 14, navíc sestoupí, díky neutěšenému vývoji ve
vyšších třídách, další tři kluby. Pro mužstvo Vigantic to byl boj o udržení. Po každém absolvovaném
zápase se přepočítávaly naše šance, ale nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Přišel den, kdy si
Zbrojovka Brno zajistila postup do Gambrinus ligy a z pěti sestupujících byli najednou jen tři. A naše
„Modrá“ měla krajský přebor jistý.
OP starší žáci sk. B
Sezóna se dohrála bez stresů, dvě naše
Rk.
Tým
Záp
+
0
Skóre
Body
1. Jablůnka
14
12
0
2
86:27
36
porážky venku už nic neřešily.
Krajský přebor mužů
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tým
Morkovice
Boršice
Uherský Brod
Holešov
Provodov
Luhačovice
1.Valašský FC
Slušovice
V. Karlovice + Karolinka
Bystřice p.Hostýnem
Vsetín
Vigantice
Kateřinice
Dolní Němčí
Hluk
Valašské Meziříčí B

Záp
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

+
18
17
16
15
16
15
13
13
12
11
11
11
10
9
6
4

0
3
5
6
8
5
5
6
5
6
8
6
3
6
4
4
6

9
8
8
7
9
10
11
12
12
11
13
16
14
17
20
20

Skóre
76:44
69:35
55:38
61:39
58:39
62:55
53:51
42:38
41:46
48:42
36:53
41:50
47:62
39:62
38:57
39:94

Body
57
56
54
53
53
50
45
44
42
41
39
36
36
31
22
18

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Val.Meziříčí B
Choryně
Dolní Bečva
Podlesí
Střítež n.B
Kelč
Vigantice

14
14
14
14
14
14
14

9
8
7
6
5
4
3

1
1
1
0
0
0
1

4
5
6
8
9
10
10

68:36
42:43
37:37
31:55
26:38
31:53
35:67

28
25
22
18
15
12
10

+
17
15
14
12
10
8
8
7
7
5
1

0
1
1
2
2
1
1
0
3
1
0
0

2
4
4
6
9
11
12
10
12
15
19

Skóre
99:23
96:23
81:36
60:42
60:58
54:34
68:97
50:72
51:61
35:75
12:145

Body
52
46
44
38
31
25
24
24
22
15
3

+

0

-

Skóre

Body

3

0

10

15:60
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Nejlepší střelec: Vojtěch Vičan - 9 branek
VALAŠSKÝ DENÍK OP ml. žáci sk. B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Hrachovec
Poličná B
Kelč
Vidče
Vigantice
Zašová
Valašská Bystřice
Zubří
Loučka
Hutisko
Krhová

Záp
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Nejlepší střelec: Kryštof Špatný - 12 branek
MINIKOPANÁ sk. B

26. května v sobotu se na místním fotbalovém hřišti uskutečnil už
Rk.
Tým
Záp
tradiční fotbalový turnaj „Emco Cup 2012“ s účastí 12 fotbalových Tabulka není k dispozici
Vigantice
13
mužstev mladších žáků z České republiky a Slovenska.
27. května v neděli pak proběhl turnaj starších žáků „O pohár Nejlepší střelec: Petr Juříček - 5 branek
starosty obce Vigantice k příležitosti osla 70. výročí založení Tělovýchovné jednoty – oddílu kopané“.

Hlavní oslavy 70 let kopané ve Viganticích vypuknou v sobotu 30. června 2012 v areálu TJ Modrá hvězda. Slavnostní den bude
zahájen už v deset dopoledne zahajovacím hvizdem fotbalového turnaje mladší přípravky, pokračovat se bude tradičním měřením
sil ve fotbalovém zápase žen „Kolonia vs. Svět“ a fotbalový svátek vyvrcholí turnajem složek obce Vigantice. Systémem každý
s každým si to rozdají místní sportovci, hasiči a myslivci a to je opravdu
prestižní záležitost.
Pro všechny bude zajištěno bohaté občerstvení a po skončení fotbalových klání
zpestří zábavu hudební produkcí skupina Navalentym. Příznivci fotbalu a
přátelé dobré zábavy jsou srdečně zváni!
„Život je koňské spřežení, nad kterým práská bič, člověk se párkrát ožení a
mládí je pryč.“ Tuto tvrdou realitu pochopili i dva naši fotbaloví junáci. Radim
Kučera a výrazně mladší Milan Baroš udělali vážná rozhodnutí a tím i pro nás,
jejich fanoušky, skončila báječná, bujará fotbalová léta.
V sobotu 2. června fotbalovou exhibicí tří výběrů v rodných Viganticích uzavřel
svou vrcholovou kariéru kapitán olomouckých fotbalistů Radim Kučera. Stoper
Sigmy se po uplynulé ligové sezóně rozhodl v 38 letech skončit a hrát už jen
krajský přebor doma ve Viganticích. Dlouholetá olomoucká opora sezvala
k nám na Valašsko řadu současných i bývalých spoluhráčů a fotbalových
osobností. Přijeli Tomáš Ujfaluši, Zdeněk Pospěch, Kamil Vacek, Radoslav
Kováč, Pavel Hapal, Radek Látal, Marek Heinz, trenéři Petr Uličný a Zdenek
Psotka. Radim Kučera dostal od Sigmy nabídku na další spolupráci ve
funkcionářské pozici, kterou přijal. Chce však ještě střílet branky za rodné
Vigantice. "Říkal jsem jim, že nebudu bránit, takže přes půlku určitě nepůjdu,"
culí se Kučera. "Budu jako volný hráč jenom vepředu a nebudu nic vymýšlet.
Doufám, že mě budou zásobovat balony." Přestože by v nové roli nestíhal
tréninky, na krajský přebor si troufá. "Tréninků za život mám až až," zasmál se
zkušený zadák, který odehrál v první lize 325 zápasů, v nichž vstřelil 25 branek
a v německé bundeslize 120 zápasů s 8 brankami.
Náš nejslavnější rodák, útočník Milan Baroš skončil v reprezentaci. O tom, že
Milan plánuje konec v reprezentaci, se hovořilo již před šampionátem a jeho
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sbohem reprezentaci po zápase s Portugalskem skutečně přišlo. Neoznámil to v první chvíli oficiálně, ale sdělil své rozhodnutí
spoluhráčům v kabině. Ti Milana pak odměnili potleskem za všechno, co pro národní tým udělal. Milan Baroš, který hrál za
reprezentaci dlouhých 11 let, v národním týmu odehrál 93 zápasů, v nichž vstřelil 41 gólů. To z něho dělá po Janu Kollerovi
druhého nejlepšího střelce v historii české a československé reprezentace. Jeho největší úspěchy přišly v roce 2004, kdy se stal
držitelem bronzové medaile z Mistrovství Evropy 2004 a s 5 brankami nejlepším střelcem tohoto turnaje. V roce 2005 triumfoval
v lize mistrů. Milan s vrcholovým fotbalem na klubové úrovni ještě zdaleka nekončí, takže mu držíme palce a jsme zvědaví, čím
nás v dalších letech překvapí. A jednou? Je šance, že kariéru zakončí v dresu mateřského klubu a usadí se ve Viganticích
s rodinou?
Redakce

Myslivecké sdružení Rysová-Vigantice
Myslivecký kroužek „ Poštolka „
Děti z Vigantic navštěvují myslivecký kroužek „ Poštolka „ , který vede dlouholetý člen mysliveckého
sdružení Hutiska – Solance pan Josef Skalík.
Každý týden si dávají sraz na základní škole v Hutisku – Solanci, odkud vyrážejí do přírody poznávat
zvěř, stromy a byliny. Již několikrát navštívili oboru v Juřince, kde chovají jeleny, daňky, muflony a
divočáky. Děti si tak mohou zblízka prohlédnout zvěř, kterou by jinak ve volné přírodě jen těžko
uviděly. V zimních měsících chodí zvěř do volné přírody také
přikrmovat. Do krmelců jim nosí seno, oves, jablka, kaštany,
žaludy a další pochoutky pro zvěř. Každoročně také probíhá
soutěž „ Zlatá srnčí trofej „ ,kterou pořádá myslivecké
sdružení Hutisko– Solanec ve spolupráci s místní základní
školou. Děti soutěží v poznávání stromů, psů, popisují
myslivecké trofeje a soutěží také ve střelbě ze vzduchovek.
Letos proběhl již 40. ročník místního kola soutěže, kde
dosáhly výborných výsledků děti z naší obce. Na prvním místě
se umístil Jiří Jurajda a na druhém místě David Mikunda v
kategorii A ( to jsou žáci 1. až 5. tříd ).
Pro děti je takový kroužek velkým přínosem do života a za
dlouhou dobu trvání mysliveckého kroužku „ Poštolka „ odtud
odešlo mnoho dětí, které si pak přírodu vybraly za svou náplň
života a staly se myslivci a lesníky z povolání.
Myslivecké sdružení Rysová – Vigantice srdečně zve všechny velké i malé občany Vigantic do areálu myslivecké chaty
„Bažantnice“ na 2. ročník turnaje ve střelbě o pohár starosty Vigantic, který se uskuteční v sobotu 21. července 2012. Součástí akce
bude turnaj složek v nohejbalu. Bohaté občerstvení a srnčí guláš!
Člen MS Rysová-Vigantice, o.s.: Zbyněk Mikunda

Farní společenství
Zprávy farního společenství
Čekají nás prázdninové změny pro měsíce červenec a srpen.
Především to bude přesun nedělních bohoslužeb na soboty,
vždy od 18:00 hod. a zrušení středečních mší svatých. Od
měsíce září se zase vše vrátí k předchozí praxi. Změny jsou
vynucené z důvodu prázdninových aktivit našich duchovních
otců a jejich vzájemného zastoupení.
Od 13. června 2012 byla uvedena v činnost v Rožnově pod
Radhoštěm nově zvolená pastorační rada, která má celkem 15
členů. Zvolení členové se zavázali ke službě ve farním

společenství aby každý svým dílem přispěl k dobrému chodu a
vzájemné pomoci mezi farníky.
Vzhledem k tomu, že patříme jako obec do rožnovské farnosti
a náš kostel je „filiální“, máme i my v této radě zástupce, paní
Emilii Kubíčkovou.
Tradiční každoroční pouť letos vyjde na 5. srpna, protože náš
kostel je zasvěcen svátku „Proměnění Páně“, který podle
kalendáře připadá na pondělí 6. srpna. Začátek poutní mše
svaté bude ještě upřesněn. Pravděpodobně však v čase mezi
9:00 – 10:00 hod. ranní.
Zástupkyně v pastorační radě: Emilie Kubíčková

Služby Czech POINTu

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou.
Výpisy, které můžete obdržet na OÚ Vigantice.
POSTUP VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU
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Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato
služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup
se stává veřejnou listinou.
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
• Co dostanete: Úplný výpis Listu vlastnictví
• Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
• Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
• Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
• Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
• Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
• Co dostanete: Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
•
•

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
• Co dostanete: Úplný výpis z Rejstříku trestů
• Kolik to bude stát: 50,- Kč
• Co potřebujete:
o
Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
o
Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) +
platný doklad totožnosti zmocněnce
• POZOR!! Není možné vydávat výpis z rejstříku trestů na jinou osobu, než na tu která o výpis žádá, bez ověřené plné moci.
• Informace k vydávání výpisů z Rejstříku trestů
VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ (od 1. 1. 2009)
• Co dostanete: Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
• Co potřebujete:
o
Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
o
Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) +
platný doklad totožnosti zmocněnce
• Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další stránku
VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ (od 1. 1. 2009)
• Co dostanete: Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Co potřebujete: Identifikační číslo organizace
• Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další stránku
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
Od 16. 4. 2009 došlo ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším
informačním systémem veřejné správy.
Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit
maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku
jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem
stanovené informace týkající se dlužníků.
Postup pro získání výpisu:
V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:
• identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle
• osobních údajů (konkrétní osoba)
• Kolik to bude stát: 100,- Kč za první stránku
50,- Kč za každou další stránku
Informace k vyřízení žádostí:
Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před
ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení.
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Zprávy obecního úřadu
Z matriky: K dnešnímu dni je trvalému pobytu ve Viganticích přihlášeno: 1015 osob.
Narozených dětí: 4
Úmrtí: 5
Upozorňujeme občany, že v týdnech 29. a 30., tzn. od 16. do 27. července bude Obecní úřad ve Viganticích uzavřen z důvodu
čerpání dovolené. Své záležitosti si proto laskavě vyřiďte s předstihem.
Rovněž upozorňujeme občany, že v týdnech 29. a 30., tzn. od 16. do 27. července budou uzavřeny zubní ordinace i ordinace
praktického lékaře z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení a dalších oprav v prostorách ordinací.
Letní koupaliště ve Viganticích je v provozu se stejným personálním obsazením
jako v loňské zezóně: správce pan Rudolf Ovsený, plavčík pan Bohumil Rajnoch,
pokladna a úklid paní Marie Hlaváčová.
Bufet s občerstvením: pan Václav Křenek
Vstupné:
děti do 15 let – 15 Kč
nad 15 let a dospělí – 30 Kč
po 17. hodině všichni – 15 Kč
Otevírací doba:
10:00 – 18:30 hod. (za pěkného počasí)
Je možnost si pronajmout lehátka a slunečníky.
Pevně věříme, že se letošní sezóna vydaří, že se všem návštěvníkům bude na
našem koupališti líbit a rádi se k nám budou vracet.
Vzkaz váhavým plátcům místních poplatků. I když neradi, museli bychom postupovat v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, který říká:
§11 (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
§11 (2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem k přímé úhradě.
§11 (3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
§11 (4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.
Je čas idylických sezení při grilování za teplých letních večerů
s tklivými zpěvy do noci. Roční období také vyžaduje neustálé
sečení trávy a další hlučné činnosti kolem domu. Vrčení
sekaček a křovinořezů s blížícím se podzimem vystřídá kvílení
pil a cirkulárek. Abyste se vyhnuli riziku, že budete

považováni svými sousedy za omezené ignoranty, dovolujeme
si vám připomenout obecně závaznou vyhlášku, která není
dokonalá, ale aspoň částečně nám nastavuje mantinely. Je
stručná a, když ji budeme dodržovat, máme šanci, že budeme
pro své sousedy snesitelní.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Vigantice se na svém zasedání dne 12. listopadu 2008 usnesením č. 12/87 usneslo vydat na základě § 10 písm.
a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
I.
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
1. rušení nočního klidu
2. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu
II.
Omezení činností:
1. noční klid je dobou od 22:00 hodin do 06:00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2. každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 06:00 hodin do 10:00 hodin a od
16:00 hodin do 22:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
III.
Účinnost:
tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení, tedy 28. 11. 2008.

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: mistostarosta@vigantice.cz,
Tel.: 571 655 142, Mobil: 734 278 891
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