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zdarma

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, pozdravit Vás u dalšího vydání našeho obecního Zpravodaje. Letní dny jsou již definitivně za námi, tak mi
dovolte malou rekapitulaci předešlého čtvrtletí.
V minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o podání žádosti na proplacení lesních cest z dotace SZIF. Dnes již mohu
konstatovat, že výši dotace 3.424.332 Kč jsme již obdrželi. Co se týče lesní cesty přes SÚŠ, tak zde jsem učinil opatření,
které zvýší bezpečnost, hlavně lidem, kteří jsou na procházce nebo jedou na kole.
Dalším palčivým místem jsou obecní mosty, na dva z nich bude oznámena výzva na zhotovitele. Věřím, že i zde budou
finanční prostředky účelně využity. Co se
týče místního hřbitova, zde byl vypracovaný
projekt „Revitalizace centra obce“ na který
by bylo možné čerpat dotaci. Ve druhém
kole byl tento projekt bohužel vyřazen.
Nicméně, budeme pokračovat vlastními
silami v dokončení nového oplocení kolem
kostela a následného zbudování parkoviště.
Zde bych chtěl poděkovat panu Pavlu
Barošovi, který velkým dílem přispěl k
realizaci nového plotu kostela. Jsou také
dokončeny chodníky mezi hroby a v
menším množství výsadba stromků.
Dalším dotačním titulem je
„Varovný
protipovodňový systém“, který by se měl
realizovat v příštím roce. Jak jste si již
mohli všimnout, tak došlo k rozšíření počtu
kontejnerů (zdarma) na separovaný odpad.
Přibyly kontejnery na papír, které nám
zvýší návratnost finančních prostředků z
firmy EKO-KOM. Zde bych chtěl všechny
občany požádat, aby se snažili plnit
kontejnery způsobem, který je označen na samotných kontejnerech. Čím víc budou kapacitně naplněny, tím víc peněz se
nám vrátí. Předem děkuji.
V současnosti probíhá dotazníková akce na získání „zdarma“ kompostér. Realizace by měla proběhnout v příštím roce. Je
snahou zpracovat vlastní posekanou trávu a ne jí vysypávat po různých místech, jak je tomu u některých občanů. Věřím, že
i zde nalezneme shodu.
Koncem září bude také realizace opravy komunikace, vedoucí od areálu OMD až na Hutisko-Posklu. Další opravou
komunikace bude cesta směrem na SÚŠ. Měly by být obě hotovy do konce tohoto roku.
V naší obci také probíhají práce, které svým rozsahem nejsou velké, ale jsou potřebné: sekání trávy, čištění chodníků,
natěry plotů apod. Jsem rád, že se daří zajišťovat dostatečný počet lidí, kteří na tom mají svoji zásluhu.
V začátku jsem se zmínil o letních dnech, kterých bylo letos víc, než v loňském roce. To se také odrazilo na naplněnosti
koupaliště návštěvníky nejen domácími, ale také z jiných regiónů. Podle ohlasů, také zde patří dík lidem za zkvalitnění
příjemného prostředí. Chtěl bych zdůraznit kvalitní připravenost vody na koupání, bez které by koupaliště nebylo
koupalištěm. Chtěl bych vyzvednout pana R. Ovseného za její kvalitní přípravu.
Chtěl bych také zmínit příspěvkový program schválený zastupitelstvem, který podporuje složkovou činnost. Je zde vidět, s
jakým nadšením jsou jednotlivé akce pořádány. Všem organizátorům patří náš dík.
Dalo by se psát daleko víc, ale můj prostor je vyčerpán, tak se milí občané budu těšit v dalších číslech našeho Zpravodaje.
Přeji Vám všem do dalšího období hodně pohody, zdraví a potřebného elánu. S pozdravem
Starosta obce: Aleš Depta
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Hospodaření obce Vigantice k 31. 8. a rozpočtové opatření pro rok 2012
Hospodaření k 31. 8.
Par/Pol
1031
2212
2219
2221
2321
3113
3314
3319
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3429
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3745
4349
4359
5212
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6409
0000
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1347
1351
1355
1361
1511
4112
4113
4116

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
Ostatní zájmová a rekreační činnost
Nebytové hospodářství (budova MŠ)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
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
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Pojištění funkč. nespec. (přijaté náhrady)
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 provozovaný 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
Ostatní neinvestiční přijaté dotace
Celkem příjmy a výdaje

Příjmy
483 267,60

3 970,00
1 350,00

547 262,00
4 347,00
147 000,00

156 847,20

5 666 819,00
15 180,00
11 207,50

47 280,00
36 083,91
6 515,00

Příjmy
1 200 000

394 186,00
11 250,00
85 862,00
299 250,36
202 000,00
15 000,00
32 367,00
164 382,00
216 680,40
82 800,00

750 000

584 310,02
14 543,00
315 903,20
33 817,00
50 474,85

6 552 000

1 000

13 000
130 000

236 000
20 000

Příjmy
900 000

520 000
340 000
815 000

236 000

6 762,00
64 252,80
682 850,00
948 439,83
12 191,00

132 000
1 200 000
1 400 000
20 000

20 000
20 000

10 000
20 000

953 033,00
162 361,00
109 966,00
1 193 113,00
1 911 830,00
2 063 197,00
1 174,00
249 777,00
13 800,00
655,00
200,00

750 000
3 000
130 000

20 000

6 552 000
20 000
20 000

58 000
45 000
7 000

Výdaje
4 080 000
2 050 000
85 000
70 000
1 550 000
2 004 000
42 000
95 000
10 000
640 000
13 000
210 000
360 000
220 000
33 000
520 000
360 000
855 000
166 000
5 000
977 000
30 000
640 000
100 000
210 000
20 000
12 000
50 000
182 000
1 200 000
1 400 000
20 000
3 060 000
30 000

1 380 000
200 000
120 000
1 400 000
1 912 000
3 100 000
2 000
260 000
14 000
7 000
1 000

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

3 000
10 000
15 000
70 000
50 000
340 000
282 000
89 000
266 000

50 000
340 000
282 000
400 000

188 000,00
265 771,80

1 000

3 060 000
110 000
1 380 000
200 000
120 000
1 400 000
2 100 000
3 100 000

262,00
5 000,00
21 595,59
49 647,00
-80,00
264 149,00

Rozp. opatření 1

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

5 000
1 547 000
30 000
590 000
50 000
210 000
20 000
12 000

1 116 965,64
14 006,00

14 580 580,60 11 538 511,95 18 687 000 21 022 000 18 263 000 21 299 000

Výsledek hospodaření

8115

Rozpočet

Výdaje
3 839 782,80
287 948,51
11 616,00
69 300,00
1 163 261,44
787 335,80
17 974,30
13 000,00

Financování (+ schodek rozpočtu/ - přebytek rozpočtu)
Zůstatek na BÚ k 31.12.2011
(č. účtu 231)
(č. účtu 236)
celkem
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
- zapojení fin. prostředků z hosp. minulých let do rozpočtu

Ve Viganticích dne: 12. září 2012

3 042 068,65

-2 335 000

-3 036 000

-3 042 068,65
4 807 095,68
41 961,35
4 849 057,03

2 335 000
4 407 000
442 000
4 849 000

3 036 000
4 807 000
42 000
4 849 000

7 891 125,68

2 514 000

1 813 000

Finanční výbor při OZ
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Usnesení z jednání zastupitelstva
USNESENÍ
11. zasedání zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 29. srpna 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání ZO.
11/82 schvaluje v souladu s §16 zákona č. 250/2000 Sb. o
obecní povahy č. 01/2012 – změna č. 8 územního plánu
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
sídelního útvaru Vigantice.
návrh rozpočtového opatření pro rozpočet obce Vigantice na
11/87 ruší „Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou se
rok 2012, tak jak byl předložen finančním výborem při OZ
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(příjmy – 424 tis. Kč, výdaje + 277 tis. Kč).
v obci“, která byla vydána schválením bodu 12/86 v usnesení
11/83 schvaluje prodej pozemku obce p.č. st. 373/1 – Ivana
12. zasedání zastupitelstva dne 12. 11. 2008.
a Václav Vaškovi (14 m2 – zastavěná plocha a nádvoří). Cena
11/88 vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
60 Kč/m2.
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
11/84 schvaluje prodej části pozemku obce p.č. 395/2 –
prostranství v obci“.
Petr Slováček (29 m2 – ostatní plocha, zeleň). Cena 60 Kč/m2.
11/89 ruší „Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008, o
11/85 schvaluje prodej části pozemku obce p.č. 395/5 –
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“, která
Petr Slováček (26 m2 – ostatní plocha, zeleň). Cena 60 Kč/m2.
byla vydána schválením bodu 12/87 v usnesení 12. zasedání
zastupitelstva dne 12. 11. 2008.
11/86 Zastupitelstvo obce Vigantice po ověření ve
smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
11/90 vydává „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností“.
pozdějších předpisů, že návrh změny č. 8 územního plánu SÚ
11/91 schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Městem
Vigantice není v rozporu s politikou územního rozvoje,
Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vigantice o působení Městské
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
policie Rožnov pod Radoštěm na území obce Vigantice a
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů,
pověřuje starostu obce Vigantice k podpisu této smlouvy.
stanoviskem krajského úřadu, vydává dle § 84 odst. 2, písm.
x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle
11/92 schvaluje přijetí žádostí na změny nového územního
§ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43
plánu obce Vigantice (příloha usnesení).
odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174
11/93 schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
zřízení věcného břemene a právo provést stavbu nového
předpisů, a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
zemního kabelového vedení NN: „Vigantice p.č. 600/99 a
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
600/96
NNK“.
způsobu evidence územně plánovací činnosti, opatření

Z činnosti výborů a komisí
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor konstatuje, že 11. zasedání zastupitelstva obce
Vigantice proběhlo v souladu s právními předpisy.

18. 7. 2012 provedena kontrola plnění namátkou vybraných
bodů usnesení zasedání zastupitelstva obce konaných v roce
2011 (čtvrté až osmé zasedání). Kontrolní výbor může
konstatovat, že vybraná usnesení byla splněna.

V posledním čtvrtletí roku čeká kontrolní výbor opět
kompletní inventarizace majetku obce, takže se máme všichni
na co „těšit“.

12. 9. 2012 kontrolní výbor provedl kontrolu zápisu a usnesení
11. zasedání ZO Vigantice konaného dne 29. 8. 2012.

Předseda kontrolního výboru: Miroslav Janík

Finanční výbor
Ochrana obyvatelstva s částkou 50 tis. Kč na první pomoc
občanům po případné živelné katastrofě. Tyto a další spíše
upřesňující úpravy v rozpočtovém opatření snižují očekávané
příjmy o 424 tis. Kč, rozpočtované výdaje jsou o 277 tis. Kč
vyšší.

Výbor se sešel dne 21. 8. 2012 s vedením obce a s účetní
obecního úřadu k přípravě prvního rozpočtového opatření pro
tento rok. Vypracování návrhu si vynutily změny v příjmové i
výdajové části rozpočtu, konkrétně u paragrafu 3113 Základní školy, když na účet obce přišla dotace 266 tis. Kč
z dotačního titulu „Moderní škola“ a bylo potvrzeno schválení
dotace ve výši 455 tis. Kč na vybudování bezbariérového
vstupu do budovy školy. V paragrafu 3635 – Územní
plánování jsme získali příslib dotace 89 tis. Kč na vyhotovení
nového územního plánu, 135 tis. Kč bylo potřeba začlenit do
rozpočtu na totéž ve výdajové části. 31 tis. Kč stál v tomtéž
paragrafu projekt „Revitalizace centra obce Vigantice“. Nově
jsme museli do výdajové části začlenit paragraf 5212 –

Na zasedání finančního výboru dne 12. 9. 2012 byly
kontrolovány účetní doklady, z předložených údajů byla
sestavena tabulka Hospodaření obce Vigantice k 31. 8. 2012.
Z tabulky je patrné, že za osm měsíců roku byly realizovány
příjmy ve výši 14 580 tis. Kč a výdaje byly čerpány ve výši
11 528 tis. Kč. K tomuto dni měla obec Vigantice na účtu
7 891 tis. Kč (v této částce ještě není zahrnutá přijatá dotace na
opravu lesních cest cca 3,5 mil. Kč).
Předseda finančního výboru: Petr Klust
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Kulturní komise
2. ročník soutěže „Rozkvetlá obec Vigantice“ dospěl do
finále. Soutěž byla vyhlášena v kategorii : balkóny a okna v
rodinných a bytových domech a hodnotícími kritérii byl
celkový vzhled květinové výzdoby a sladění zeleně a květin
s domem. Přihlásilo se celkem 14 soutěžících. Hodnotící
komise navštívila soutěžící 12. července a podruhé pak 6.
září, aby hodnotitelky mohly objektivně posoudit celou letní
vegetační sezónu u hostitele.
A konečně ve středu 26. září byly v zasedací místnosti
obecního úřadu slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. Ti,
kteří stanuli na pomyslné „bedně“ byli odměněni a všem
soutěžícím byly předány dárky. A jak to tedy všechno
dopadlo?
1. místo – manželé Rosmanovi
2. místo – manželé Horákovi
3. místo – Valová, Slovákovi
Gratulujeme a vítězům i všem soutěžícím děkujeme za
přínos ke zkrášlení naší obce.
V těchto dnech se členky kulturní komise věnují přípravám na každoroční besedu s důchodci a na vítání občánků. Rozbíhá se
organizace již tradiční „Vánoční výstavy“, která se uskuteční 1. prosince 2012 od 14:00 do 16:00 hod. v prostorách budovy
obecního úřadu. Na všechny akce Vás srdečně zveme!
Předsedkyně kulturní komise: Hana Foltasová

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Informace o škole
máme v rámci tohoto projektu také novou kopírku, na kterou
už pedagogové netrpělivě čekali. Pedagogové musí absolvovat
ještě několik modulů školení pro práci s interaktivní tabulí a
musí vytvořit řadu nových digitálních výstupů pro výuku, aby
byl projekt úspěšně dokončen. Vybavení školy novou IT
technologií bude sloužit k modernizaci školní výuky.
U školy byly udělány ještě následující akce, byl opraven a
natřen dřevěný plot kolem školní zahrady, vyměněna část
odpadní kanalizace z WC, která částečně také zapříčiňovala
prosak vody do šaten a sklepa pod školou – zbývá ještě dodělat
druhou část – odvodnění dešťové vody v témže místě, aby se
zamezilo dalším prosakům.
V rámci výuky byl upraven rozvrh ve výuce angličtiny –
přibyly dvě samostatné hodiny ( jedna pro 3. ročník a jedna
pro 4. ročník, dále byly změněny učebnice anglického jazyka ,
jak ve třetím tak ve čtvrtém ročníku, aby byla zabezpečena
kompatibilita výuky pro žáky, kteří odcházejí ze 4. ročníku.
Nově byly na škole také zřízeny 2 kroužky – kroužek
angličtiny - vede slečna Monika Kořínková, zvlášť pro 1. a 2.

3. září byl zahájen nový školní rok 2012/2013. Zahájení se
zúčastnili všichni žáci i s novými prvňáky, kteří přišli v

doprovodu svých rodičů. Zahájení nového školního roku
navštívil i starosta obce pan Aleš Depta, dále byli přítomni
všichni pedgogové i ostatní zaměstnanci školy.
V nastávajícím školním roce má naše škola dvě třídy s 32
žáky. I. třída (1. + 2. ročník) 7 + 12 = 19 žáků, vyučuje paní
učitelka Mgr. Alena Kadeřábková, II. třída (3. + 4. ročník) 5 +
8 = 13 žáků, vyučuje pan ředitel Mgr. Jaroslav Hrbáček.
Během prázdnin prošla učebna 1. třídy rekonstrukcí, kdy byla
odstraněna stěna, která rozdělovala učebnu na dvě části, z
hygienického hlediska vzniklo více místa pro žáky a v učebně
je i více světla.
Začátkem školního roku byla škola dovybavena interaktivní
tabulí, dataprojektorem a počítači, jeden počítač je ve II. třídě
jako součást interaktivní tabule. V místnosti, kde byla dříve
sborovna, byla zřízena počítačová učebna se čtyřmi novými
počítači v rámci operačního programu EU peníze školám – pro
rozvoj vzdělávání. V další fázi přibudou do počítačové učebny
z tohoto projektu ještě další dva počítače. V počítačové učebně

ročník a zvlášť pro 3. a 4. ročník a kroužek šachů, který
povede pan Kahánek. Dále jsou na škole ještě kroužky –
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turistický, pohybové hry, výtvarný, kroužek a modelářský –
vede paní vychovatelka Hana Foltasová. Na naší škole probíhá
také výuka náboženství, vede pan kaplan z rožnovské farnosti.

Přeji všem žákům, vyučujícím i ostatnímu personálu mnoho
zdaru a úspěchů.
Ředitel ZŠ a MŠ Vigantice: Mgr. Jaroslav Hrbáček

V září se pokusíme získat „Grant na podporu školství a zájmové činnosti“, který
vyhlašuje Nadace děti-kultura-sport z Uherského Hradiště. Přáli bychom si vybudovat
keramickou dílnu a pomocí grantu bychom chtěli zakoupit keramickou pec. Tím
bychom rozšířili na naší škole zájmovou činnost dětí školy i školky a samozřejmě
zpestřili výuku .
Již na začátku školního roku jsme se plně zapojili do sportovního klání. Žáci školy se
účastnili závodu ve vytrvalostním běhu, plavání a v mini házené. Děti ze školky se
zapojily do plnění sportovních disciplín: štafetový skok do dálky, hod do dálky
tenisovým míčkem, překážková dráha, maratónský běh, hod na terč.
Zahájili jsme také zájmovou činnost žáků:
ve školce: sportovní a výtvarný kroužek pro předškoláky.
ve škole :
Pohybový
Foltasová Hana
pondělí 14.30 – 15.30
22 dětí
Výtvarný
Foltasová Hana
úterý 14.30 – 15.30
22 dětí
Modelářský
Foltasová Hana
středa 14.30 – 15.30
6 dětí
Turistický
Foltasová Hana
čtvrtek 14.30 – 16.15, 1krát za 14 dní
14 dětí
Náboženství
pátek
13.15 – 14.15
7 dětí
Angličtina 1. a 2. r.
Kořínková Monika
středa
14.00 – 14.45
15 dětí
Angličtina 3. a 4. r.
Kořínková Monika
středa 14.45 – 15.30
9 dětí
Šachy
Kahánek Martin
pátek
14.30 – 15.30
10 dětí
Zájmové kroužky jsme rozšířili o výuku angličtiny a kroužek šachů.
8.září jsme vyšli na Lysou horu,kde jsme si prohlédli meteorologickou stanici a mohli nahlédnout do toho jaké počasí bylo dříve a
jak se měří dešťové srážky.
Zaměstnanci školy a školky přejí všem úspěšný nový školní rok.
Školská rada
Plánujeme další ročník drakiády. Termín bude vyvěšen na
škole . Stejně se pokusíme naplánovat a uskutečnit pochod
kolem Vigantic. Průvod broučků s tradičním ohňováním byl

naplánován na středu 24. října. 2. ročník vánočního jarmarku a
rozsvěcení vánočního stromu je zatím předběžně 8. prosince.
Za Školskou radu: Hana Foltasová

Sbor dobrovolných hasičů Vigantice
Léto 2012 v činnosti hasičů
Máme tu září a sezóna požárního sportu pomalu končí. V předešlých letech jsme v této disciplíně mohli
hodnotit hlavně družstva mladých hasičů a okrajově družstvo žen a mužů nad 35 let. S velkou radostí
můžeme říct, že letos je to mnohem veselejší . Nejvíce se o toto zasloužilo družstvo žen, které udělalo
velký pokrok jak v oblasti přípravy, vybavení a v neposlední řadě v nasazení, protože bez toho by
nedosáhly toho, čeho se jim během sezóny podařilo dosáhnout. Nebylo
to zadarmo, trénovat 4x týdně a o víkendech absolvovat 1 až 3 soutěže,
to určitě zaslouží obdiv. Za vším stál 10-ti členný kolektiv „holek“,
který šel za svým. Během sezóny holky absolvovaly celkem 19 soutěží,
z kterých přivezly pět třetích míst, dvě druhá místa a jedno první
místo.
Požární sport je založen na výborných výkonech jednotlivců a
dokonalé souhře celého družstva podpořené dobrým technickým
vybavením. Holky zapracovaly jak na individuálních výkonech tak na
souhře celého týmu. Sbor se snažil v rámci svých možností o
odpovídající technické vybavení. Zatím jsme ve stavu, že jsme
obměnili vše kolem, co se týká hadic, proudnic, savic, sacího koše,
rozdělovače, dresů a nyní nás čeká to srdce, což je mašina. Stávající
mašina s obsahem 1600 cm3 byla a je dostačující pro děti, ale v
současném požárním sportu jsou požární agregáty s obsahem 2000 cm3.
1. 9. Hutisko-Solanec: ženy – 1. místo
O to víc je třeba si vážit dosažených výsledků i dosažených časů.
Není to však jen motor a jeho obsah, je to úprava čerpadla pro takový výkon, což ve finále znamená částku 120 až 150 tisíc. Tato
částka není v rozpočtu SDH zrovna zanedbatelná, ale pevně věříme, že ve spolupráci se sponzory a obcí Vigantice se nám tato
záležitost podaří vyřešit, abychom na jaře mohli mít nové srdce v podobě nové stříkačky, čímž by holky mohly být zase o něco blíž
lepším časům a dalším vavřínům.
Starosta SDH: Petr Klust
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23. 6. Valašská Bystřice: ženy – 4. místo

24. 6. Němetice: ženy – 10. místo

5. 7. Horní Bečva: ženy – 10. místo

8. 7. Karolinka: ženy – 11. místo

14. 7. Veselá: ženy – 3. místo

14. 7. Velké Karlovice: ženy – 3. místo

21. 7. Poruba: ženy – 5. místo

21. 7. Střítež: ženy – 5. místo

1 .9. Prostřední Bečva: ženy – 2. místo

Pár vět o mladých hasičích
Družstva MH Vigantice se zúčastnily celkem 6-ti soutěží a jedné
předváděcí akce. Mladší žáci v této sezóně obsadili jedno 1. a jedno 3.
místo. Na to, že děti v tomto složení, trénují teprve druhým rokem a
prvním rokem se zúčastňují soutěží, je to výborný výsledek.
Nejkrásnější na celé sezóně byl její závěr, kdy děti, na soutěži ve Veselé,
vybojovali 1. místo. Na poslední, domácí soutěži ve Viganticích, skončili
na krásném 3. místě, když vylepšili svůj osobní rekord na 17,85
vteřin.Tento čas je největším úspěchem, protože za celou dobu mého
trénování se k němu ani zdaleka nepřiblížili. Proto se těšíme na další
sezónu, kde doufáme, že nám podobné časy budou padat pořád a budeme
moct bojovat o přední příčky i nadále.
Vedoucí mládeže SDH: Romana Grigorescu

14. 7. Veselá: mladší a starší – 8. a 7. místo

1. 8. Veselá: mladší – 1. místo !!!
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25. 8. Vigantice: mladší a starší – 3. a 8. místo

Hovaria Cup
Dne 15.9.2012 se uskutečnil V. ročník nohejbalového turnaje,
který se uskutečnil na počest dlouholetého velitele Sboru
dobrovolných hasičů Vigantice bratra Leopolda Mikundy. Turnaj
byl zahájen rozlosováním do družstev. Rozlosování naplnilo
představy všech zúčastněných a v nejednom okamžiku, i zde byla
cítit tradice. Do bojů se zapojilo celkem 5 družstev, které se utkaly
dvoukolově každý s každým. Počasí přálo, atmosféra byla bojovná
a nasazení vysoké. V litém boji bohužel přišel i první vážnější
úraz v historii turnaje, který trochu narušil příjemnou atmosféru.
Držíme palce marodovi, aby vše proběhlo zdárně k brzkému
uzdravení.
Ale pojďme zpět k turnaji, je to až neuvěřitelné, nejstarším
účastníkem turnaje byl Milan Baroš, který byl ve výborné kondici
a nakonec spolu s Tomášem Jurajdou a Filipem Pikalem obsadili
krásné druhé místo. Třetí místo obsadilo družstvo ve složení
Tomáš Bělik, Ondřej Vašek, Matěj Šturala. To nejlepší nakonec,
první místo obsadilo družstvo ve složení Radek Kedroň, Radek Porubský, Stanislav Slovák. Tak zase za rok.
Starosta SDH: Petr Klust

70 l et

TJ Modrá hvězda Vigantice
Něco o naší „Modré hvězdě“

Muži:
Muži jsou momentálně na 7. místě se ziskem 10 bodů. Před
domácím publikem hrají muži kvalitní zápasy, ale venku se
jim moc nedaří. K dobrým výkonům pomáhá náš rodák
Radim Kučera a David Mydlo z Dolní Bečvy. Naopak zadní řady mužstva opustil
Zdenek Porubský, který je na hostování v Dolní Bečvě a Ondřej Kulišťák, který šel na
hostování na Prostřední Bečvu.
Starší žáci:
Mužstvo straších žáků nám dělá radost pod vedením trenérů Boba Šuláka a Jardy
Paprskáře. Kluci jsou momentálně na 1. místě a vypadá to, že na tomto místě by se
mohli pohybovat do konce sezóny, jelikož je složeno z kvalitního domácího chovu a je
doplněno kluky z Hutiska - Solance, kteří za nás hostují. Za dva roky by kluci mohli
pomalu nakukovat do mužstva mužů. Hodně kluků je na střídavých startech v Rožnově
pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Domácí utkání hrají kluci v pondělí, jelikož
víkendy mají nabité a je málo dnů, kdy se setkají pohromadě. I přes to, že se kluci
dostávají do období puberty, musím je všechny pochválit, jelikož v konfrontaci s
ostatními kluby jsou fotbalovější a hlavně zůstávají na hřišti slušní, což se v ostatních
klubech nevidí. Kdo by jste chtěli naše kluky napodobit, či se mezi ně dostat, tak se k fotbalovému umu musíte taktéž upravit, a to
třeba, načesat si hezkou "patku" a hezky se navonět. .
Mladší žáci:
Mladší kluci se snaží ve svém chování i výkonech napodobit své
starší kamarády, od kterých se učinili na soustředění v obci
Rusava. Soustředění proběhlo v srpnu a tímto jsme zahájili novou
sezónu po odchodu několika našich dlouholetých posil z Dolní
Bečvy. Pravdou zůstává, že na odchody nechal mužstvo
zapomenout trenér David Bolcek se svou novou trenérskou
posilou Ivanem Babincem. Vzhledem k odchodu našeho brankáře
na Dolní Bečvu se do brány postavil Ondra Maliňák a Tomáš
Maléř z kategorie starší přípravka, kterou bohužel nemáme. I přes
svůj malý vzrůst se zapojili do sestavy starší kategorie s chutí a v
pohodě. Pod vedením trenéra brankářů Radka Maliny, který navíc
trénuje i brankáře starších žáků Štěpu Porubského, jdou všichni
brankáři výkonnostně nahoru.
Mladší přípravka:
Naši nejmenší, či nejmladší kategorii trénuje předseda Pavel
Šturala s Martinem Neradem. Mužstvo má v sestavě kluky i
holky. Letos se jim taktéž začalo dařit fotbalově a momentálně jsou na 3. místě. Není to důležité, ale i tyto malé děti potřebují
vyhrát, aby dostaly chuť do dalších bojů v tomto krásném kolektivním sportu.
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Ženy:
Pro všechny kategorie byly letos pořádány turnaje a turnaj byl
navíc pořádán i pro naše nové mužstvo žen, které letos začalo
hrát. Dámy si daly název „Modré hvězdy“ a, třebaže mužstvo
zatím nehraje žádnou ligu, ale jen různé exhibiční a přátelské
zápasy, je se určitě na co se dívat.
Závěrem:
Do budoucna chceme stále rozšiřovat naší hráčskou základnu,
což se zatím daří. Všechny děti hrají v krásných dresech,
každý hráč má na tréninku k dispozici svůj míč. Šatny máme
krásně uklizené a samotné hřiště bývá kvalitně upraveno.
Rodiče mohou na své ratolesti čekat v hezkém areálu našeho
stadionu s naší restaurací.
Tímto bych chtěl poděkovat všem sponzorům a činovníkům,
kteří řídí chod našeho malého fotbalového klubu a
samozřejmě pozvat všechny občany na naše domácí utkání.
Sekretář oddílu kopané: Zdenek Porubský

Myslivecké sdružení Rysová-Vigantice
Soutěž ve střelbě o pohár starosty Vigantic
Dne 21.července 2012 uspořádalo MS Rysová – Vigantice, o.s. 2. ročník soutěže o pohár starosty
Vigantice, ve střelbě z malorážky a vzduchovky. Pro všechny účastníky bylo připraveno bohaté
občerstvení a vynikající srnčí guláš.
Soutěž
probíhala v areálu střelnice u
myslivecké chaty. Od 13:00 hodin se malí i
velcí střelci začali snažit o co nejlepší výsledek. Soutěž byla rozdělena
do kategorií malorážka muži a ženy. Hojná účast soutěžících byla
předzvěstí litých střeleckých soubojů. Jako při prvním ročníku se
soutěž s prvními výstřely pořádně rozohnila a obsluha u malorážek
nestačila plnit zásobníky a měnit terče. Počasí přálo a tak se střílelo až
do soumraku.
Samostatnou kategorií pro děti byla střelba ze vzduchovky. Děti se po
celou dobu velice dobře bavily. Při vyhlášení výsledků byli všichni
malí střelci odměněni čestným diplomem a medailí. Celkovým vítězem
v dětské kategorii se při shodném nástřelu s Davidem Mikundou, ten
bohužel musel během soutěže odejít a tak se rozstřel o první místo
nekonal, stal Jiří Jurajda junior.
Doplňkovou soutěží byl turnaj v nohejbale. Na přírodním hřišti se
turnaje zúčastnily čtyři družstva. Turnaj se hrál systémem každý s
každým. Za stmívání byl konečně znám vítěz turnaje a tím se stalo
družstvo sportovců 2 ve složení: Ondřej Vašek, Matěj Šturala, Michal
Hrstka. Za tento mistrovský výkon bylo družstvo odměněno statným
srncem.
Po ukončení přeboru ve střelbě a turnaji v nohejbalu došlo k vyhlášení
výsledků. Střelci, kteří dosáhli stupně vítězů obdrželi z rukou zástupce
OÚ Vigantice pana Viléma Baroše upomínkové poháry a další hodnotné
ceny.
Po předání cen začala volná zábava a zážitky tohoto dne se probíraly až
do pozdních večerních hodin.
Kategorie mužů (malorážka):
1.
Bedřich Černobila
2.
Pavel Kyzek
3.
Petr Černobila

Výsledková listina jednotlivých kategorií.
Kategorie dětí (vzduchovka):
1.
Jiří Jurajda
2.
David Mikunda
3.
Josef Petřek

Kategorie žen (malorážka):
1.
Alena Kyzek Doktorová
2.
Pavlína Vašková
3.
Ilona Jurajdová

Nohejbal:
1.
Fotbalisti 2 Vigantice
2.
Fotbalisti 1 Vigantice
3.
Mladíci Vigantice
4.
Myslivci Vigantice
Předseda MS Rysová-Vigantice,o.s.: Lukáš Fojtášek
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Farní společenství
Zprávy farního společenství
Po předchozí dohodě s obecním úřadem navštívili v polovině září náš filiální
kostel pracovníci Státního památkového ústavu v Ostravě. Seznámili se s historií
našeho kostela, vyfotili a zdokumentovali veškerý náš kostelní
mobiliář.Originály dokumentů odeslali na arcibiskupství do Olomouce a kopie
dokumentů předali Římskokatolické farnosti v Rožnově pod Radhoštěm. Tím
jsme byli zároveň zařazeni do databáze moravských kostelů a jejich mobiliářů.
Pomůže to dohledávat ukradené sošky svatých a jiné kulturně cenné předměty,
které z našich kostelů mizí, protože se dobře prodávají do zahraničí. A jen
zlomek se jich odtud vrátí zpět.
Pastorační rada farnosti
Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby farnost byla živým
společenstvím věřících. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat
otázky farnosti a radit se o nich. Tím se rozumí prohlubování vědomí spoluodpovědnosti za farnost mezi věřícími, přinášení
podnětů a návrhů na slavení bohoslužeb. Členové pastorační rady si mají všímat zvláštních životních situací různých skupin
farního společenství, sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj ve městě s jeho problémy a přinášet vhodné návrhy k
jejich řešení, zastupovat zájmy katolíků na veřejnosti. Pastorační radu farnosti tvoří farář a ostatní duchovní ve farnosti, dalšími
členy jsou farníci, kteří byli zvoleni farním společenstvím a farníci, kteří byli do pastorační rady jmenováni farářem.
Členy pastorační rady rožnovské farnosti jsou:
Martin Blaha, Josef Fabišík, Emilie Kubíčková, Silvie Krhutová, Jan Lušovský, Zlatka Lušovská, Marta Luzarová, Jarmila
Maléřová, Marie Pavlicová, Zdeňka Poláchová a Alois Tkáč.

Informace obecního úřadu
Nové Obecně závazné vyhlášky
V letním
Zpravodaji
jsme
vás
seznámili s doslovným zněním OZV
(Obecně závazná vyhláška) č. 5/2008,
o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Uplynulo čtvrtletí a
máme tuto vyhlášku zrušenou a nahradila ji nová vyhláška
(viz. „Usnesení 11. zasedání OZ“). Přijetím nové vyhlášky
zastupitelstvo obce reagovalo na množící se stížnosti občanů

na stále zesilující hluk strojů, pracujících o nedělích i o
svátcích což jim umožňovalo znění vyhlášky. Doba od 10 do
16 hodin o nedělích a svátcích byla dána na roveň pracovnímu
dni. Ano, svátek často vyjde na den mimo víkend a, pokud to
není svátek církevní, člověk je rád, že dožene práci, kterou
nestíhá. Klidnou neděli bychom si však měli dokázat uhájit. To
zohledňuje nově vydaná vyhláška:

Obecně závazná vyhláška obce Vigantice č. 2/2012,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Vigantice se na svém zasedání dne 29. srpna 2012 usnesením č. 11/90 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:
Čl. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky
1)
Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v
době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce,
vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce.
2)
Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného
pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním
samosprávným celkem.
Čl. 2
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:
a)
rušení nočního klidu
b)
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodné dny a nevhodnou denní dobu
Čl. 3
Omezení činností
1)
Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
2)
Každý je povinen zdržet se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
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Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. září 2012
Další zrušenou vyhláškou je OZV č. 4/2008, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci. Důvodem zrušení bylo, že vyhláška při definování
„veřejného prostranství“ odkazovala na přílohu, kterou se ale

v dokumentech obce nezdařilo dohledat. Vyhláška navíc nijak
nezmiňovala problematiku čistoty veřejných prostranství a
zákaz vstupu se psem. Nová vyhláška zní:

Obecně závazná vyhláška obce Vigantice č. 3/2012,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Zastupitelstvo obce Vigantice se na svém zasedání dne 29. srpna 2012 usnesením č. 11/88 usneslo vydat na
základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ust. § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1.
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1 v obci:
a)
na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce (viz. Příloha) je možný pohyb psů pouze na vodítku.
2.
Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje osoba doprovázející psa , která má psa na veřejném prostranství pod
kontrolou či dohledem.
Čl. 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání a výcvik psů
1.
Pro volné pobíhání a výcvik psů se vymezují veřejná
prostranství mimo zastavěné území obce.
2.
Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst.
1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby doprovázející psa.
Čl.3
Čistota veřejných prostranství
V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířete
odstraní neprodleně toto znečištění osoba doprovázející psa.
Čl. 4
Zákaz vstupu
Zakazuje se vstup psů na sportoviště, dětská hřiště a
pískoviště.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po
dni jejího vyhlášení.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. září 2012
Poznámka k Příloze: Mapa zastavěného území byla převzata z návrhu nového územního plánu obce Vigantice, přidána do zastavěného území
byla na žádost místního SDH lokalita „Zápotočí“ (není v návrhu územního plánu na zastavěné území).

Možná si kladete otázku, proč o těchto vyhláškách tak detailně
informujeme. Odpověď je zase v Usnesení 11. zasedání ZO
Vigantice. Tam v bodu 11/91 zastupitelstvo obce schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm
a obcí Vigantice o působení Městské policie Rožnov pod

Radoštěm na území obce Vigantice. Znamená to, že Městská
policie Rožnov bude moci zasahovat i ve Viganticích. Může
nám udělit pokutu nebo nebo nás pohnat před přestupkovou
komisi a bude tak konat v souladu s obecně závaznými
vyhláškami obce Vigantice.

§ 3632 – Pohřebnictví
Pohřebnictví a náležitosti s ním spojené upravuje v obci Vigantice Obecně
závazná vyhláška č. 1/2002, Řád veřejného pohřebiště, kterou Zastupitelstvo
obce Vigantice vydalo dne 4.12.2002. Vyhláška upravuje provozní dobu a
pořádek na pohřebišti, rozsah poskytovaných služeb a povinnosti správce
pohřebiště, povinnosti nájemce hrobového místa, podmínky zřizování
hrobového zařízení a provádění prací na pohřebišti, tlecí dobu a ukládání
lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků. Řád veřejného pohřebiště
obce Vigantice je v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví.
Co však u nás nemáme v souladu se jmenovaným zákonem, to je stávající praxe
pronajímání hrobových míst. Podmínky pronájmu stanovuje §25 tohoto zákona:

10

Odst.1 - Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového
místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a
nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši
nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel
pohřebiště poskytuje.
Odst.2 - V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí
být doba, na niž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení
mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště, na němž se hrob
nachází.
V naší obci byla dosavadní praxe taková, že byl vybírán poplatek 250 Kč za hrob
na 5 let, bez smlouvy o pronájmu. Nově se bude částka skládat ze dvou částí poplatek za nájem plochy a cena za služby.
Poplatek za nájem plochy se odvozuje od cen regulovaných MF ČR. Tato částka
se vyhlašuje většinou před koncem roku na rok následující (Cenový věstník).
Maximální nájemné se odvozuje od počtu obyvatel obce a pro tento rok je stanoveno od 3,-Kč za jeden metr čtvereční pro obce do
1000 obyvatel a dále se zvyšuje dle počtu osob obce.
Cenu za služby je nutné odvodit od reálných nákladů spojených s provozem hřbitova a případným vývojem cen při dlouhodobých
nájmech (např. na 15 let) a k tomu přiměřený zisk. Cena za služby na metr čtvereční hrobové plochy se stanoví jako podíl ceny za
služby a celkové plochy hrobových míst.
Součtem ceny za služby a ceny nájmu za plochu vznikne roční nájemné za metr čtvereční plochy. Z této částky se vychází při
stanovení ceny nájmu za každý jednotlivý hrob podle jeho skutečných rozměrů a tím zabrané plochy. Smlouva by měla být sepsána
na 15 let dle tlecí doby.
Od začátku roku 2013 tedy budou oslovováni jednotliví nájemci hrobových míst na místním hřbitově ve Viganticích a budou
vyzváni k podpisu nájemní smlouvy.
Provoz koupaliště v sezóně 2012
Letošní sezóna začala s přizpůsobením se na změny právních
předpisů, týkajících se provozování koupališt. Jedná se se o
zákon č.151/ 2011, ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění
zákon 258\2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně
některých souvisejících zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 238\2011, ze
dne 10.srpna 2011, o stanovení hygienických požadavků na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích
venkovních hracích ploch. Z těchto právních norem je veden
tlak na kvalitu vodu v bazénech, na větší četnost odběru
kontrolních vzorků vody a vlastní dodržování hygienických
předpisů při koupání, udržování čistoty a pořádku, např.
Sezóna 2011
Provoz zahájen:
Počet dnů ke koupání:
Počet návštěvníků:
Provoz ukončen:

21.6.2011
36
Dospělí
1 687
4.9.2011

používání předepsaných plavek (jedná se používání krátkých
plavek), řádného vysprchování před vstupem do bazénu apd.
Také z těchto právních předpisů vyplývá jaké má být
technického zázemí pro úpravu vody a používání povolených
chemických přípravků pro účel dezinfekce a zkvalitnění
bazénové vody. Dodržování těchto právních norem je pod
stálou kontrolou Krajské hygienické stanice se sídlem ve Zlíně.
Každoročně po dobu provozování koupaliště dochází k
postupnému nárůstu počtu návštěvníků. Jako příklad k
porovnání nárůstu návštěvníků byla použitá statistika z
minulého roku 2011 oproti letošnímu roku 2012.

Sezóna 2012

Děti
1 122

Celkem
2 809

Provoz zahájen:
Počet dnů ke koupání:
Počet návštěvníků:
Provoz ukončen:

26.6.2012
35
Dospělí
2 178
31.8.2012

Jak vyplývá z uvedené statistiky je znatelný rozdíl ve
zvyšujícím se počtu návštěvníků koupaliště, což klade větší
nároky na úseku pracovní činnosti všech pracovníků, zejména

Zvýšení návštěvnosti

Děti
1 398

Celkem
3 576

Počet dnů ke koupání:
Počet návštěvníků:

-1
Dospělí
491

Děti
276

Celkem
767

na docílení a udržení kvalitní vody v jednotlivých bazénech
jako prvotního předpokladu k provozování koupaliště.
Správce koupaliště: Rudolf Ovsený

Kompostér do každého domu
Většina občanů aktivně zareagovala na dotazníkovou akci
„Kompostér do každého domu v obci Vigantice zdarma“. Obec
Vigantice plánuje společně s dalšími okolními obcemi podat
žádost o dotaci z evropského fondu – Operační program
životní prostředí na nákup kompostérů pro své občany.
(Maximálně jeden kompostér pro jeden dům – č.p.). Tento

dotazník má formu předběžné žádosti o bezplatné zapůjčení
kompostéru 900 1 a slouží k zjištění zájmů občanů tak, aby byl
projekt napsán s důrazem na maximální efektivitu a
nepořizoval se zbytečně velký počet domácích kompostérů.
Občany Vigantic učitě zajímá, co se v této záležitosti bude dít
dále, proto jsme se zeptali a promptně dostali tuto odpověď:

„Projekt byl podám do XL. Výzvy OPŽP. Příjemcem dotace je Místní akční skupina Rožnovsko – občanské sdružení.
Předmětem projektu je nákup domácích kompostérů o velikosti 900 litrů pro obce Prostřední Bečva (300 ks), Vigantice (300 ks),
Valašská Bystřice (300 ks) a Střítež n. B. (100 ks).
Doprovodně dojde k pořízení celkem 70 ks 2000 litrových kompostérů, které obce umístí na svých pozemcích (hřbitov, fotbalové
hřiště atd). Obec Vigantice dostane 20 ks 2000 litrových.
Projekt byl zaregistrován ve středu 19.9.2012 na krajském pracovišti SFŽP a v současné době je ve stádiu hodnocení. V případě, že
bude podpořen k financování , bude začátkem roku probíhat výběrové řízení na nákup kompostérů a v létě 2013 by došlo k
distribuci do domácností.
S pozdravem Ing. Ondřej Neuman, manažer pro realizaci SPL, Místní akční skupina Rožnovsko.“
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Plánovací kalendář
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu
V sobotu 13. října 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 13. října 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!
Vítání občánků
Uskuteční se, datum však zatím nebylo určeno. Bude včas oznámeno, určitě v některou neděli dopoledne v zasedací místnosti
obecního úřadu. Zatím máme zaevidovaných pouze pět nových občánků. Tímto vás prosíme, abyste se ubezpečili, že vaše dítě bylo
zaregistrováno v evidenci rožnovské matriky.
Beseda s důchodci
Setkání seniorů nad 70 let proběhne v jídelně ZŠ a MŠ Vigantice netradičně v sobotu 20. října 2012 od 11:30 hod. Těšíme se na
vaši hojnou účast.
Tradiční „Vánoční výstava“
se uskuteční 1. prosince 2012 od 14:00 do 16:00 hod. v prostorách budovy obecního úřadu. Srdečně zvou členky kulturní komise.
Rozsvěcení vánočního stromu,
2. ročník by se měl uskutečnit 8. prosince s bohatším programem a širší nabídkou občerstvení pro prokřehlé účastníky.

MUDr.Václav Holiš nabízí možnost registrace a léčení
v ordinaci praktického lékaře pro dospělé
na Hutisku-Solanci.
V nejbližší době plánujeme
rozšíření možnosti objednání na určitou hodinu
a rozšíření ambulantní doby.
V současnosti ordinujeme:
v pondělí, ve středu a v pátek dopoledne,
v úterý odpoledne.
tel. 576 776 277, 737 669 797
e-mail: hutisko-ordinace@seznam.cz
www.ordinacehutisko.cz

Potkají se dva kamarádi a jeden se ptá druhého:
„Tak co je doma novýho?”
„Ále, narodil se mi kluk.”
„Kluk? No to ti gratuluji, a co tvoje paní?”
„Ta to ještě neví, to zas bude kravál!”
Na dálničním mostě dvě dívenky hází na projíždějící auta
kameny.
Ta zlá způsobila tři havárie, ta dobrá osm, a tak opět dobro
zvítězilo nad zlem!
Barman se mě zeptal, co si dám.
Řekl jsem mu: "Chci nějaké překvapení."
A on mi ukázal fotky mojí nahé ženy.
Velitel panovníkovy osobní gardy přiběhne za svým pánem a
oznamuje: „Vaše výsosti, v královském lese se skrývá

nebezpečný loupežník!”
„Ta drzost,” rozčílí se král, „rozsekejte ho na kousky!”
Druhý den zbyly z královského lesa jen třísky.
Bača se dožil věku 100 let, tak za ním na jeho narozeniny přijela
televize, aby s ním natočila reportáž.
„Jak vy to bačo děláte, že jste se dožil tak vysokého věku?“
Bača povídá: „No ráno vstanu, dám si panáka…“
„Tak moment, to nemůžeme vysílat, že ráno vstanete a hned
chlastáte. Když budete chtít říct, že pijete, řeknete místo toho
třeba, že si přečtete knihu.“
„Tak dobře. No ráno vstanu, přečtu si knihu, pak si přečtu další,
dám ovcím a pak čtu a čtu. Až mám všechno doma přečtené, tak
jdu k Franckovi a tam čteme jeho knížky. Když přečteme aj ty
jeho, jdeme spolu číst do knihovny. A až nás vyhodí z knihovny,
tak deme spolu za Matůšem, no a ten má doma tiskárnu…“
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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