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

4/2012

zdarma

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Přijměte mé pozdravení v tomto adventním čase, který nám opět připomenul blížící se vánoční svátky. Poslední měsíc roku
bývá obdobím, kdy se snažíme hodnotit uplynulý rok, co se nám podařilo, co nepodařilo, co bychom mohli zlepšit apod.
Také v letošním roce se podařilo udělat obecnímu úřadu spoustu práce, která se projevuje na reakcích a spokojenosti
občanů. Toto je pro nás novým impulsem a zároveň závazkem do dalšího roku 2013. Opět se nám podařilo seskupit
kolektiv pracovníků, kteří odvedli kus
dobré práce, za kterou bych jim chtěl
Ničím nerušenou pohodu Vánoc
poděkovat a v další části tohoto čísla
a veselý vstup do nového roku
bychom chtěli udělat rekapitulaci toho, co
všem spoluobčanům přejí
se událo nejen v letošním roce, ale vzhledem
tomu, že se nacházíme v polovině volebního
zastupitelstvo,
zastupitelstvo, vedení a zaměstnanci obce
období, tak celkově zhodnotit toto období.
Dále bych chtěl připomenout již proběhlou
tradiční Vánoční výstavu, která byla hojně
navštívena nejen občany Vigantic, ale také z
blízkého okolí. Tato výstava navodila
vánoční atmosféru a mnoho návštěvníků si
domů odnesla krásné výrobky. Věřím, že
tato tradice bude lákat stále další
návštěvníky.
Dalším momentem adventního času, bylo
rozsvícení vánočního stromu u kterého
navodily příjemnou atmosféru děti ze ZŠ a
MŠ Vigantice. Navíc ukázaly
svoji
šikovnost, kterou předvedly svými výrobky,
vyhotovenými pro tuto příležitost.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, ještě
jednou Vás pozdravit a jménem svým a jménem všech zastupitelů, popřát Vám klidné a spokojené prožití Vánočních
svátků, příjemně strávené chvíle u vánočního stromečku, pod kterým jistě každý najde, byť jen malý dáreček, který potěší.
S přáním všeho dobrého. S pozdravem
Starosta obce: Aleš Depta

Usnesení z jednání zastupitelstva
USNESENÍ
12. zasedání zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 5. listopadu 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání ZO.
12/94 schvaluje v souladu s §16 odst. 4 zákona č. 250/2000
2. deleguje v souladu s §84, odst. 2, písm. f), zák. č.
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
128/2000 Sb., zákona o obcích, jako zástupce obce Vigantice
na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s.
znění, návrh rozpočtového opatření č. 2 pro rozpočet obce
Vigantice na rok 2012, tak jak byl předložen finančním
starostu obce Aleše Deptu. Jako náhradníka deleguje
výborem při OZ (příjmy + 3 570 tis. Kč, výdaje - 305 tis. Kč).
místostarostu obce.
12/95 schvaluje na návrh starosty Aleše Depty pokladní
12/97 schvaluje zahrnutí spoluúčasti obce ve výši 10% na
limit obce na 50 000,- Kč.
financování kompostérů na biologický odpad do plánování
12/96 - 1. bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu.
rozpočtu obce pro rok 2013.
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USNESENÍ
13. zasedání zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 14. prosince 2012
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení 12. zasedání ZO.
na rok 2012, tak jak byl předložen finančním výborem při OZ
13/98
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o
(příjmy + 982 tis. Kč, výdaje – 1 595 tis. Kč).
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
13/101 schvaluje v souladu s ustanovením §4 zákona č.
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
odpadů.
rozpočet obce Vigantice na rok 2013. Celkové příjmy 15 616
13/99
schvaluje „Příspěvkový program obce Vigantice pro
tis. Kč, celkové výdaje 18 404 tis. Kč. Rozpočet je schodkový
rok 2013“ a přidělení příspěvků pro jednotlivé projekty
(- 2 788 tis. Kč) a schodek bude uhrazen finančními prostředky
příspěvkového programu a pověřuje starostu obce uzavřením
z minulých let.
příslušných smluv o poskytnutí příspěvku s jednotlivými
13/102 schvaluje v souladu s ustanovením §3 zákona č.
žadateli.
250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
13/100 schvaluje v souladu s §16 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtový výhled obce Vigantice na období let 2014 - 2016.
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
návrh rozpočtového opatření č. 3 pro rozpočet obce Vigantice

Z činnosti výborů
Kontrolní výbor
14. 11. 2012 provedena kontrola zápisu a usnesení 12.
zasedání ZO Vigantice konaného dne 5. 11. 2012. Kontrolní
výbor konstatuje, že 11. zasedání zastupitelstva obce Vigantice
proběhlo v souladu s právními předpisy. Kontrolní výbor
upozorňuje na nutnost vydat novou obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za likvidaci komunálního odpadu, která
bude v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Bez vydání nové vyhlášky nebude možné poplatky
za likvidaci komunálního odpadu v roce 2013 vybírat.

29. 11. a 5. 12. 2012 byla provedena inventarizace majetku
obce. Zprávu o průběhu inventarizace a doporučení na
případné vyřazení některých položek (starý nábytek) z majetku
obce vypracuje inventarizační komise do konce roku. Už teď,
v těchto dnech doporučuje kontrolní výbor urychleně vyřadit
z majetku prakticky nepoužitou sněhovou frézu (poř. cena cca
50 tis. Kč) a prodat ji zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou.

Předseda kontrolního výboru: Miroslav Janík

Finanční výbor
25. 10. 2012 pracoval finanční výbor na přípravě rozpočtového
opatření č. 2 pro tento rok. Úpravu rozpočtu si vynutila
především změna v jeho příjmové části v § 4111 - Neinvestiční
přijaté transfery z všeobecné pokladní správy (příspěvek na
krajské a senátní volby 2012 ve výši 35 tis. Kč). Ve stejném
paragrafu byla dotace 89 tis. Kč na pořízení nového územního
plánu obce přesunuta do příštího roku. V § 4213 – Investiční
přijaté transfery byl rozpočet povýšen o 3 424 tis. Kč (dotace
na investiční akci „Oprava lesních cest Sůlovská a Súš“). Ve
výdajové části rozpočtu v § 3113 – Základní školy sníženy
výdaje o 550 tis. Kč (vybudování bezbariérového vstupu do
místní školy bylo přesunuto na příští rok). V § 6115 – Volby
do zastupitelstev nově zařazeny výdaje 35 tis. Kč. Celkem byly
příjmy rozpočtu navýšeny o 3 570 tis. Kč a výdaje sníženy o
305 tis. Kč.

7. 12. 2012 se finanční vývoj sešel s vedením obce
k vypracování návrhu rozpočtu obce Vigantice pro rok 2013.
Ještě předtím však musel být vypracován návrh rozpočtového
opatření č. 3 pro rozpočet roku 2012. Úpravu si vyžádalo
hlavně překročení výdajů v § 3113 – Základní školy (pojistná
událost poškození střechy školy) a v § 3721 – Sběr a svoz
nebezpečných odpadů (zvýšená produkce nebezpečných
odpadů občany Vigantic).
Vypracovaný návrh rozpočtu pro rok 2013 počítá s finanční
rezervou obce na začátku roku cca 11 900 tis. Kč, očekává
tvorbu příjmů až do výše 15 615 tis. Kč a čerpání výdajů
v celkové výši 18 404 tis. Kč. Na realizaci investičních akcí je
vyčleněno celkem 5 850 tis. Kč, v dotacích by se obci mělo
„vrátit“ 2 320 tis. Kč. Rozpočet je schodkový (- 2 788 tis. Kč).
Předseda finančního výboru: Petr Klust

Příspěvkový program obce Vigantice pro rok 2013
Všeobecné podmínky pro podání žádosti o příspěvek v rámci vyhlášených programů pro rok 2013
1. O příspěvek se mohou ucházet občané obce Vigantice a fyzické a právnické osoby, které působí na území obce Vigantice a
splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
2. Žádosti o příspěvek na rok 2013 je možno podávat od 1.1.2013.
3. Obecná pravidla pro udělování příspěvků upravují součinnost příslušných orgánů Obce Vigantice a zahrnují zejména tyto fáze:
a. vyhlášení programů podporovaných v roce 2013
b. přijímání žádostí o příspěvky
c. uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku
d. vyúčtování čerpání prostředků
4. Žádosti o příspěvky se předkládají písemně v požadované formě, nejlépe na formuláři, který bude žadateli zaslán v
elektronické podobě.
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5. Žádosti
nesplňující
podmínky
Příspěvkový program obce Vigantice pro rok 2013
příspěvkového programu budou vyřazeny.
6. O výsledku řízení o udělení příspěvku Příspěvky organizacím
bude zájemce informován písemně bez ZŠ praktická Rožnov p. R. - Nadační fond Na zájmovou činnost žáků nad rámec učebních osnov
5 000
udání důvodu konečného rozhodnutí.
Charita Val. Meziříčí
Na poskytování sociálních služeb klientům z Vigantic
15 000
7. Obec Vigantice si v případě udělení CELKEM
20 000
příspěvku vyhrazuje právo neposkytnout
prostředky v plné výši, realizace projektu Příspěvky zájmovým složkám
není nárokovou položkou a jeho TJ Vigantice, Vigantice 44
Zajištění činnosti sportovních družstev, údržba areálu
220 000
poskytnutí nelze vymáhat právní cestou.
BESKYD BIKE Vigantice, Vigantice 234
Sdružení občanů provozujících sport a tělovýchovu - MTB
5 000
8. V případě udělení příspěvku bude s SDH Vigantice, Vigantice 203
Na zájmovou činnost oddílu mladých hasičů
40 000
žadatelem
uzavřena
„Smlouva
o Český svaz včelařů, ZO Hutisko-Solanec Na ochranu včelstev proti nemocem
5 000
Zkvalitnění životního prostředí, zvýšení úživnosti honitby
15 000
poskytnutí finančního příspěvku z MS Rysová-Vigantice, Vigantice 7
285 000
rozpočtu obce Vigantice“, ve které se CELKEM
žadatel zaváže provést
vyúčtování
čerpání nákladů v souladu se schváleným Organizátorům kulturních, společenských a sportovních akcí v obci
Na organizací akcí podporovaných obcí Vigantice
konkrétním
účelem
poskytnutého Fyzické a právnické osoby
Celkem
54 000
příspěvku.
9. Příspěvky do výše 3 000,- Kč nepodléhají vyúčtování.
10. Projekty musí být realizovány v roce 2013 v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí příspěvku. Finančně budou řešeny v
rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2013.
11. Proplacení finančních prostředků bude provedeno v průběhu realizace nebo po realizaci projektu.
12. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto příspěvkového programu lze použít pouze v souladu s účelem přidělení.
13. Příjemce příspěvku umožní zástupcům obce Vigantice průběžně sledovat realizaci projektu.
14. Všeobecné podmínky pro podání žádosti o příspěvek z příspěvkového programu pro příslušný rok vyhlašuje zastupitelstvo
obce Vigantice společně se schválením rozpočtu.
15. O udělení a výši příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce Vigantice.
16. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem Obce Vigantice.
Schváleno jako bod usnesení 13/99 na 13. zasedání zastupitelstva obce Vigantice dne 14.12.2012

Novela zákona o místních poplatcích
Ve sbírce zákonů byla publikována novela zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, týkající se místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Stávající znění
zákona bylo kritizováno zejména proto, že ani s použitím
maximální přípustné výše místního poplatku nebylo možné
pokrýt náklady, které obcím při nakládání s komunálním
odpadem vznikaly. Zákonné vymezení poplatníků navíc
neumožňovalo poplatek vybírat od některých osob,
produkujících na území obce komunální odpad. Náklady
vzniklé při nakládání s jimi vyprodukovaným odpadem tak

musely být rozúčtovány mezi stávající poplatníky. Dle přijaté
novely bude moci od roku 2013 částka stanovená na základě
skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunální
odpadu dosahovat až 750 Kč na místo současných 250 Kč.
Celková maximální výše místního poplatku bude tedy 1000 Kč
na osobu za kalendářní rok. Poplatníky budou nově cizinci
dlouhodobě pobývající na území obce a také vlastníci bytů a
rodinných domů na území obce, ve kterých není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Obce jsou povinny do
konce roku vydat nové vyhlášky, protože podle původních už
poplatek nebudou moci vybírat.

Předkládáme zkrácenou verzi vyhlášky. Vyhlášku v plném znění si můžete přečíst na úřední desce nebo na: www.vigantice.cz.
Obecně závazná vyhláška obce Vigantice č. 4/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Vigantice se na svém zasedání dne 14. prosince 2012 usnesením č. 13/98 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
Čl. 1
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
Úvodní ustanovení
odpadů platí :
(1) Obec Vigantice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za
a) fyzická osoba,
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
1. která má v obci trvalý pobyt,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
„poplatek“).
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců pobývá na
Čl. 2
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
Poplatník
4. které byla udělena mezinárodní ochrana,
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba.

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.
dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
(3) Poplatek lze uhradit:
a)
v hotovosti do pokladny správce poplatku
b)
poštovní poukázkou
c)
bankovním převodem na účet správce poplatku

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno a příjmení, místo pobytu.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k
individuální rekreaci nebo rodinného domu.
(4) Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti..
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 300 Kč a je tvořena:
a) z částky 0 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a
kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily: 369 222 Kč a byly rozúčtovány
takto:
Náklady 369 222 Kč děleno 1 058 poplatníků (1 017 počet
osob s trvalým pobytem na území obce + 3 počet osob, kterým
byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů + 38
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a
rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba) = 349 Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300 Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu v průběhu roku se poplatek platí v poměrné
výši.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují nemovitosti, jejichž vlastníkům
se prokazatelně služba neposkytuje z důvodu obtížné
dostupnosti (odloučené lokality v kopcích). Jsou to vlastníci
nemovitostí: č. p. 79, 114, 115, 116 a 117.
(2) Od poplatku se osvobozují osoby, které se nezdržují v
místě trvalého pobytu více než 300 dní v roce a doloží svoji
žádost například čestným prohlášením.
(3) Od poplatku se osvobozují osoby, které se v místě trvalého
bydliště nezdržují a jejichž pobyt není znám.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a
jeho zákonný zástupce.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný
zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, ze dne
12. listopadu 2008.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.

Čl. 5

Z činnosti komisí
Kulturní komise
20.10. se konalo setkání důchodců v jídelně Základní školy. Sešlo se
zde téměř 40 seniorů, kteří se příjemně pobavili za hudebního
doprovodu pana Včelaře. Žáci Základní školy si pod vedením Mgr.
Aleny Kadeřábkové připravili pásmo písniček a básní, na harmoniku
je doprovodil již zmíněný pan Včelař. Posezení u dobrého jídla a pití
rychle uběhlo. Za přípravu děkujeme členkám kulturní komise a
personálu kuchyně Základní školy.
Fotografie z letošního setkání jsou na Obecním úřadě.
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Slavnostní vítání občánků naší obce se uskutečnilo v neděli
25.11. Sešlo se 8 dětí narozených do 25. listopadu. Přivítal je
starosta obce pan Aleš Depta a všechny potěšilo kulturní
vystoupení dětí z Mateřské školy pod vedením Dany Barošové.
Velmi úspěšná „Vánoční výstava“ se konala v sobotu 1.
prosince. Byly připraveny vánoční dekorace, výrobky z
perníku, svíčky, betlémy, květiny. K vidění bylo mnoho
zajímavých a krásných výrobků. Vystavovalo 31 výrobců
dekorací. Těší nás velká účast, ale pro další vánoční výstavu se
budeme muset porozhlédnout po vhodnějším místě. Malý
prostor v zasedací místnosti OÚ narušuje poklidnou atmosféru
výstavy. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude darován
dětem do školy a školky na zakoupení keramické pece.
Děkujeme všem!

přípravou pomohl i obecní úřad. Mrzlo až praštělo, Zdeňovi
Porubskému zamrzala v kelímku hořčice. Nejspíš i pro ten
mráz byla účast o něco nižší než v loňském roce a děti
neprodaly vše co měly nachystané. Ale jen o tom to není.
Atmosféru blížících se Vánoc a legraci jsme si užili.

O týden později, v sobotu 8. prosince se konal druhým rokem
„Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu“. Akci
organizovala ve spolupráci kulturní a sportovní komise, s

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!
Předsedkyně kulturní komise: Hana Foltasová

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Přání do nového roku
Vážení spoluobčané, ředitelství školy jménem všech svých
zaměstnanců i jménem svým Vám přeje co nejpěknější a
nejpohodovější prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce 2013.

Všem žákům naší školy i školky i ostatním dětem přejeme
bohatého Ježíška, mnoho sněhu a krásné vyžití během
vánočních prázdnin. Děti, sportujte s rozumem, ať se všichni
sejdeme opět zdraví v novém roce.
Ředitel ZŠ a MŠ Vigantice: Mgr. Jaroslav Hrbáček

Za podpory školské komise se 24. října znovu vydal průvod broučků a berušek od
Vezníku na dolní konec Vigantic. Letošní již tradiční průvod měl nový cíl - hřiště
u pohostinství Tatra. Po chvíli čekání jsme všichni zhlédli úžasnou ohňovou show
skupiny Boca-Fuego. Viděli jsme létající koule, obruče, obrovskou ohňovou
kostku a dokonce zářící ohňový bicykl. Vše bylo podbarveno vhodně laděnou
hudbou. Nikoho neodradilo již chladnější počasí a rozcházeli jsme se příjemně
naladěni a plni dojmů a zážitků. Je úžasné, když vidí organizátoři tolik zájmu z řad
občanů a dětí.
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o tom, že jsme žádali o „Grant na
podporu školství a zájmové činnosti“, který vyhlašuje Nadace děti-kultura-sport z
Uherského Hradiště. Tento grant jsme nezískali, ale pokusíme se koupit
keramickou pec z vlastních financí a za podpory obecního úřadu a sponzorů.
Žáci v turistickém kroužku mapovali dřevěnice ve Viganticích a po půlročním
zpracovávání vznikla malá publikace na toto téma.Velmi nám pomohli sponzoři, kteří nám finančně pomohli při tisku publikace.
Bez jejich pomoci by jsme ji nevydali. Výtěžek z prodeje publikace půjde na dofinancování keramické pece. Touto cestou
děkujeme našim sponzorům, byli to: fy REPONT s.r.o., rodina Mouralova a Solanských, Karel a Šárka Majerovi, Josefína
Rusiňáková, pan Janík, pan Frydrych, rodina Mikulenkova, Petr a Ivana Olšarovi, rodina Slovákova, Vohlídkova a Růčkova.
Publikace budou pro zájemce k zakoupení na Obecním úřadě a v Základní
škole – děkujeme všem, kdo si ji koupí a podpoří děti ve škole i ve školce.
A teď naše sportovní úspěchy. Naše škola 1. rokem spolupracuje se
svazem házené a účastnila se turnaje v miniházené pro základní školy.
První soutěž byla pro žáky 3. ročníků na Základní škole Pod Skalkou a byli
jsme velmi překvapeni výkonem našich malých sportovců, kteří se umístili
ve své skupině na prvním místě a celkově na místě čtvrtém.
Reprezentovalo nás družstvo ve složení: Martin Sklář-brankář, Martin
Jurajda, Roman Solanský, Tereza Francková a Michal Juříček.
Další sportování je naplánováno v lednu. Od 7.1. - 11.1.se mladí lyžaři
budou zdokonalovat na lyžařském kurzu ve Ski-areálu na Bílé. V Mateřské
škole je počet 18 dětí a Základní škola má účast 19 dětí. Z tohoto počtu je
5 dětí, které se budou učit základům snowboardingu. Doufejme, že nám
vyjde pěkné počasí a bude dostatek sněhu.
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Nyní ve škole i ve školce vrcholí přípravy na vánoční besídky
Ve školce i ve škole probíhaly v říjnu a v listopadu výtvarné
a děti se už těší na prázdniny. Přejeme jim mnoho sněhu a
dílny, společně jsme připravovali dárky na vánoční jarmark. I
zimních radovánek.
když se neprodalo všechno, těší nás účast a přispění všech, kdo
si zakoupili naše výrobky. Výtěžek bude opět použit na
zakoupení keramické pece.
ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A DĚKUJÍ ZA
PODPORU PŘI POŘÁDANÝCH AKCÍCH.
Za Základní školu a Mateřskou školu Vigantice: Hana Foltasová

Školská rada
Příprava a pomoc rodičů na Vánočním jarmarku.
Rodiče dětí v Mateřské škole se aktivně zapojili při výrobě
dárků a se svými dětmi připravili krásné anděly a pomohli při

zdobení hrníčků. Maminky žáků Základní školy potom
vypomohly při prodeji ve stáncích na jarmarku a následném
rozsvícení vánočního stromu. VESELÉ VÁNOCE !
Za Školskou radu: Hana Foltasová

Sbor dobrovolných hasičů Vigantice
Zpráva pro valnou hromadu o činnosti a
hospodaření SDH Vigantice za rok 2012
Náš Sbor má k dnešnímu dni celkem 140
členů, 51 žen, 89 mužů. Z tohoto počtu je 26
mladých hasičů ( do 18 let ).
Rok 2012 utekl jako voda. Akce, které jsem si
plánovali na tento rok, se nám podařilo uskutečnit a jako příjemný
bonus navíc pak byly dosažené sportovní výsledky družstva žen a
družstva mladých hasičů.
Vzpomínat všechny kulturní, společenské a sportovní akce by bylo
pestré, ale vzhledem ke skutečnosti, že většina akcí se organizuje s
železnou pravidelností již několik let, zaměřil bych se v této zprávě
spíše na aktivity, které byly, dá se říci navíc. Výjezdová jednotka se
během roku zúčastnila několika společných cvičení a jako zpestření
byla provedena evakuace dětského tábora a zaškolení potenciálních
nových členů výjezdové jednotky z řad žen, které mají úspěšně za
sebou kurs strojníků. Vhodné doplnění výjezdové jednotky novými
členy je dlouhodobý problém, věřím, že tato cesta je tím správným
směrem. Během roku zasahovala výjezdová jednotka v katastru naší
obce jen jednou a to při požáru travního porostu, který vznikl při pálení
trávy. Jako největší problém je stále málo volného času na nácvik, bez
kterého to v dnešní době nejde. Věřím, že i s tímto se výjezdová
jednotka vyrovná. Chtěl bych tímto poděkovat za jejich vykonanou
práci v tomto roce.
Co žije ve sboru je určitě práce mladých hasičů, což je nesporně
výsledek práce vedoucích mladých hasičů. Podařilo se doplnit kolektiv
MH a nyní máme jedno družstvo mladších žáků a jedno družstvo
starších žáků. Mladí hasiči se po několika letech opět dostali na krátké
soustředění a to se pozitivně projevilo i na sportovních výsledcích.
Jedno první a jedno třetí místo bylo určitě potěšující. Bylo velmi
příjemné u nás opět uspořádat pohárovou soutěž MH o pohár starosty
3. okrsku, kde se MH mohli předvést. Závěr sezóny MH patřil závodu
hasičské všestrannosti, kde MH obsadili krásné 4. místo z 30 hlídek,
což je nejlepší výsledek našich MH za posledních 13 let. Děkuji všem,
kteří se podíleli na činnosti MH v tomto roce.
Družstvo žen intenzivně pracuje cca 2 roky, letos se do toho, jak se
říká obuly se vším všudy a sladkou odměnou byly dosažené výsledky.
Výdaje na činnost družstva byly na poměry sboru taky výjimečné, což
se projevilo v čerpání nad rámec plánovaného rozpočtu, ale správné,
protože sbor na tuto aktivitu čekal dlouhá léta a ženy si to za svou práci
a dosažené výsledky zaslouží. Je jen škoda, že se nám toto nepodařilo
u družstva mužů do 35 let.
Závěrem roku se nám podařilo realizovat nákup nové požární stříkačky
pro požární sport. Celkové náklady na pořízení dosáhly cca 150 tisíc
Kč, z toho 70 tisíc korun poskytli sponzoři, 40 tisíc korun Obec
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Vigantice a zbytek 40 tisíc korun investovalo SDH.
Poděkování patří jak sponzorům, tak Obci Vigantice
za pomoc při realizaci.
Ve spolupráci s Obecním úřadem Vigantice jsme se
snažili vyřešit rozšíření prostor v hasičské zbrojnici a
klubovně SDH. Věřím, že i tato záležitost se po
dlouhých letech žádání dotáhneme až do konce a děti
budou mít šatnu na převlečení a klubovna bude moci
plnit svou funkci. Vždyť jsme jeden z nejpočetnějších

sboru v okolí, ale prostory na činnost jedny z
nejmenších.
Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat okresnímu
sdružení hasičů, okrsku č. 3, sousedním sborům,
vedení školy, Tělovýchovné jednotě, Mysliveckému
sdružení, našim sponzorům a také v neposlední řadě
Obecnímu úřadu Vigantice za dobrou spolupráci v
roce 2012.
Poděkování patří Vám i Vašim rodinám. Při pohledu
na odpracované hodiny chci říci, že si vážím práce
každého z Vás a děkuji Vám jménem Sboru
dobrovolných hasičů Vigantice za tuto práci.

Blíží se konec roku a tak mi dovolte, abych Vám, Vašim rodinám jménem výboru i jménem svým popřál příjemné prožití
Vánočních svátků a v Novém roce 2013 hodně štěstí a hlavně pevné zdraví. Na shledanou 16. února 2013 na plesu SDH!
Starosta SDH: Petr Klust

Úspěšná sezóna žen SDH Vigantice
Za letošní sezónu jsme se zúčastnily asi 20 soutěží po celém okrese, ale občas jsem zabrousili i mimo hranice Zlínského kraje.
Prvního úspěchu jsme dosáhly na Obvodové soutěži mužů a žen na Horní Bečvě 26. 5., kde jsme obsadily krásné 3. místo. Další
trofeje jsme posbíraly až o víkendu 13. 7. – 14.7., kdy jsme začaly noční soutěží ve Vidči (13. 7.) a pokračovaly dvěmi soutěžemi
14. 7. a to ve Veselé a ve Velkých Karlovicích v části Tísňavy. Na všech třech soutěžích jsme obsadily 3. místo.
Další úspěchy se dostavily až ke konci sezóny. 25. srpna v Rožnově pod
Radhoštěm jsme obsadily naše poslední 3. místo. 1. 9. jsme se opět
zúčastnily dvou soutěží, z čehož na Hutisku-Solanci jsme si na „bedně“
vyšplhaly pro to nejvyšší ocenění – 1. místo v letošní sezóně. Odpoledne
se pak konala soutěž na Prostřední Bečvě, kde jsme si urvaly 2.
umístění.
Poslední trofej v sezóně 2012, jsme získaly v Podhradní Lhotě 7. 9., kde
s krásným čase 21:05,jsme obsadily opět 2. místo. Byl to opravdu pěkný
čas, protože ostatním družstvům se zrovna moc dobře nedařilo. Nutno
ještě podotknout, že tam měli špatně seřízené terče, které se hůře
sestřelovaly.
Všechny naše úspěchy jsou jen „třešničkou“ na dortu, ale předcházela
HASIČKY VIGANTICE
tomu tvrdá dřina. Ze začátku sezóny jsme trénovaly zhruba jednou
týdně. Pak už jsme zvýšily na dva tréninky a uprostřed sezóny jsme
měly i čtyři tréninky týdně, z čehož dva byly s hasičskou technikou a dva byly běžecké, kde se nás Ondřej Jurča snažil naučit lepší
běžecké technice.
Ale nebyla to sezóna jen výherní, za těmihle úspěchy je i plno neúspěchů. Ne vždy se nám dařilo, tak jak jsme si představovaly.
Někdy nastala lidská chyba a někdy selhala technika. Hodně jsem letos zápasily s naší mašinou, první problém nastal již před první
soutěží, kdy se nám mašina na tréninku rozsypala, ale díky vstřícností kluků z Tylovic jsme mohly vyrazit na soutěž s jejich
„starou“ Marií. Jindy nám zase nenaskočila kvůli vybité baterii, apod.
Pevně věříme, že v nadcházející sezóně se nám bude dařit ještě lépe, už kvůli nově zakoupené mašině, na které se mimo jiné
finančně podílel i Obecní úřad Vigantice, za což mu jako družstvo moc děkujeme. Sportu ZDAR a tomu hasičskému zvláště!
Chtěla bych ještě upozornit, že prodáváme kalendář pro rok 2013 s našimi fotografiemi, v naší produkci. Ten je k dispozici
buď na hřišti TJ nebo u Hanky Fojtáškové (mobil: 725 640 664) nebo u Romany Grigorescu (mobil: 608 467148).
Mladí hasiči Vigantice
Družstva MH Vigantice se v letošním roce hodně zlepšily, nejenže během
sezóny získaly jedno 1. a jedno 3. místo, ale také byli velmi šikovní na
Závodu požárnické všestrannosti, který se konal 22. září v Oznici. Družstvo
starších hasičů se umístilo na 13. místě z celkových 31 družstev a družstvo
mladších hasičů se umístilo na krásném 4. místě z celkových 22 družstev.
Na naše mladé hasiče je to velmi krásné umístění. S jejich přípravou jsme
začaly na dvoudenním soustředění v Kněhyních, kde se učili, jak který uzel
mají uvázat, poznávat topografické značky apod.
V zimní přípravě chceme s nimi toho co nejvíce nacvičit, aby byli na další
sezónu pěkně připravení a dařilo se jim ještě lépe a my z nich měli ještě
větší radost. ☺
Za družstvo žen: Petra Slováčková

70 l et

TJ Modrá hvězda Vigantice
Před koncem roku něco o fotbálku.

Muži: Největší změnou v mužstvu mužů je nástup
nového trenéra Martina Neráda a doufejme taktéž,
že přijde nová posila Renda Bolf. Toto je však v
jednání a proto se nechme překvapit. Mužstvo by
měl opustit pouze Jakub Mičkal, ale vše bude
známo až 5. 1. 2012, kdy bude zahájena příprava.
Staří páni: Mužstvo bude pokračovat ve stejném složení. Toto povede
opětovně trenér Petr Jurajda s Rendou Dušánkem.
Starší žáci, mladší žáci a přípravka: Na jaře budou ve Viganticích
pokračovat. Všechny tři mužstva se budou přes zimu účastnit zimních
halových turnajů a dále každé mužstvo bude mít uspořádaný svůj turnaj v obci Dolní Bečva v místní tělocvičně. Tyto turnaje
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budou pořádány za podpory především našeho Obecního úřadu, který dětem
věnuje, si myslím, velkou pozornost. Termíny turnajů budou našim občanům
oznámeny prostřednictvím naší "televize".
Starší žáci, kteří usilují o prvenství v soutěži, budou mít turnaj v obci Dolní
Bečva jako jednu tréninkovou jednotku třídenního kempu, který bude zaměřen
na fyzickou přípravu. Mimo jiné zkusí kluci na kempu i aerobik ve Fitness.
Po jarní části sezóny bychom chtěli uspořádat pro všechna mužstva venkovní
turnaje. Samozřejmě se počítá i s turnajem našich krásných žen, turnajem
složek, tedy sportovců, hasičů a myslivců a fotbálkem Kolonia – Svět, bez
kterého si už fotbaloví fandové letní fotbalovou pauzu nedokážou představit..

To byla přípravka
v roce 2006

Tímto bych chtěl všem, kteří nám pomáhají, poděkovat a popřát příjemné
vánoční svátky a mnoho zdraví a štěstí do roku 2013.

!Pozor! Všechny bych chtěl ještě informovat o tom, že v sobotu 26. 1. 2013 budeme pořádat ples, na němž bude hrát
skupina Rivieras. Vstupenky budou v předprodeji u Zdenka Porubského – mobil:732448786. Na Vaší účast se těšíme.
Sekretář oddílu kopané: Zdenek Porubský

Vigy Ladies – mužstvo žen
V červnu 2012 jsme dostaly nápad, že bychom mohly založit ženský
fotbalový tým a to zejména kvůli tomu, že jsme dostaly pozvánku na
Podradhošťský Bago Cup, který se každoročně koná na Dolní Bečvě.
Bylo až překvapující, jak rychle jsme utvořily tým a s jakou chutí se
více jak 15 žen vrhlo na tréninky. Ty se konaly pod vedením
vigantických odchovanců Pavla Gálika a Ondřeje Vaška. Fotbal nás
natolik nadchl, že jsme v trénování pokračovaly i po skončení turnaje
a vyvrcholením prázdninové přípravy byl námi konaný Vigy Ladies
Cup, na kterém jsme zaznamenaly naše první úspěchy a skončily na
krásném 3. místě. V současné době se zdokonalujeme v tělocvičně a
věříme, že na nadcházející jaro budeme dobře připravené a že našim
zkušenějším soupeřkám nic nedarujeme. Rády bychom se zúčastnily
několika turnajů a zahrály si přátelská utkání s okolními týmy.
Pokud nám radost z fotbalu vydrží i nadále, uvažujeme o tom, že
bychom si v příští sezóně zahrály i oficiální soutěž a zkusily fotbal na profesionální úrovni.
Za celý náš tým

Zuzana Bělíková

Myslivecké sdružení Rysová-Vigantice
Tak něco o zimě…
Vážení čtenáři, je před námi poslední měsíc letošního roku. S prosincem však nekončí rok, ale také
lovecká sezóna a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné – ta se však již prakticky v naší honitbě nevyskytuje,
kromě pár kusů zajíců. Proto již hony na drobnou zvěř několik let neprovádíme. Za několik desítek let,
vlivem velkoplošného hospodaření a kdysi nadměrného používání hnojiv v zemědělství došlo k
devastaci přírodního prostředí drobné zvěře, dále se k tomu v současné době přidal velký tlak predátorů
jako jsou lišky, kuny, jezevci, toulaví psi a kočky, jestřábi a další, k tomu velké ztráty na komunikacích, tak je dnes malý zázrak
nějakého zajíce či bažanta u nás na polích spatřit. Kde jsou ty časy, kdy se každou sobotu od začátku listopadu až do konce
prosince naší honitbou nesly výstřely a na každém výřadu bylo i několik
desítek kusů zajíců a bažantů. O tom si můžeme dnes akorát poslechnout z
vyprávění starších myslivců.
Naší prvořadou povinností v současné době je péče o zvěř v období nouze.
Krmelce je potřeba pravidelně navštěvovat a doplňovat 1 až 2 krát týdně. I v
letošním roce jsme na zimní přikrmování zvěře dobře zásobeni. Zakoupili
jsme 10q kukuřice, 50q ovsa, 30q ječmene, 20q otrub, 20q cukrové řepy.
Samozřejmostí je kvalitní seno a kamenná sůl.
Vzhledem k tomu, že prakticky jedinou zvěří je v naší honitbě zvěř srnčí,
musíme se o ni řádně starat. To však také znamená, že v době nouze musí mít
zvěř v honitbě klid, aby se zbytečně ve sněhu a mrazu nerušila, čímž dochází
k jejímu vysilování. To má za následek úbytek tukových zásob a často
dochází také k zápalům plic a následnému úhynu zvěře. To si mnohokrát
majitelé čtyřnohých mazlíčků ani neuvědomují a při procházkách zimní
přírodou je nechají volně pobíhat po lesích.
Na závěr bych velice rád poděkoval za spolupráci Honebnímu společenstvu Rysová - Vigantice, OÚ Vigantice, ZOD Rožnovsko
a všem sponzorům. Zároveň všem čtenářům vigantického zpravodaje přeji příjemné a pohodové vánoce a do roku 2013 hlavně
dostatek pevného zdraví.
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Zimní období je však také počátkem plesové sezóny. Tak jako v minulých letech si vás MS Rysová – Vigantice,o.s.
dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční Myslivecký ples, který se koná dne 19.1.2013 od 19.00. v tělocvičně ZŠ
Vigantice. Přijďte se dobře pobavit a ochutnat výborné zvěřinové speciality.
Předseda MS Rysová-Vigantice,o.s.: Lukáš Fojtášek

Farní společenství
Program mší svatých o Vánocích v kapli Proměnění Páně ve Viganticích.
Neděle

23. prosince

Pondělí

24. prosince Štědrý den

Úterý

25. prosince Boží hod vánoční

od 9:00 hod.

Středa

26. prosince Štěpán

od 9:00 hod.

Úterý

1. ledna

od 9:00 hod.

Nový rok

půlnoční od 22:00 hod.

od 9:00 hod.

Srdečně Vás všechny zveme na vánoční koncert cimbálové muziky Troják
z Valašské Bystřice, která vystoupí v kapli ve Viganticích v sobotu 29. prosince
od 14:00 hod.
Zástupkyně v pastorační radě: Emilie Kubíčková

Informace z obce
„Chlapi, děláte něco? Dělejte už něco!“
Tak k nám po fotbale u piva bodře
prohodil náš spolusedící u stolu. K
tomu nebylo co říci. Ten člověk ráno
vystartuje do práce a domů se vrací po
páté odpoledne. Z jeho pohledu se na dědině lísteček nepohnul.
Fakt tedy je, že jsme nepřetvořili svět, ale nějaké snahy,
směřující k lepšímu obrazu obce Vigantice tu přece byly! Sedli

jsme si tedy a dali dohromady malou rekapitulaci aktivit, které
jsme s velkou pomocí nemalé skupiny ochotných
spolupracovníků doposud v obci vyvíjeli. Nejde o hodnocení
úspěšnosti výkonu obecní samosprávy a s tím spojené agendy,
to by byla jiná kapitola, ale o naše fungování takzvaně
„v terénu“. Taky jsme přece v polovině volebního období a to
je ta pravá chvíle vystavit si „půlúčet“.

Rok 2011
Leden až únor – práce se sněhem. V čase vegetačního klidu se
čeká na vhodné počasí pro práce na odstraňování kalamity
způsobené předčasnou sněhovou nadílkou v polovině října
roku 2009. Všichni dobře pamatujeme, jakou „paseku“ to
nadělalo. Brali jsme jako velký dluh, že od té doby visela nad
lidmi při procházkách do okolí obce reálná hrozba poranění
padajícími ulámanými vršky stromů a někde i celými zpola
vyvrácenými stromy.
Březen - úklid obecních prostranství, v půlce měsíce začaly
prořezávky křoví a stromů a úklid kolem cesty na Súš.

stovka tújí. V budově bývalé MŠ proběhla rekonstrukce
otopného systému, popraskané radiátory byly nahrazeny
novými. Budova byla vyklizena a uklizena tak, aby mohla být
předána novému nájemci. Kolem plotu v prostoru obecního
skladu byla nasázena padesátka tújí.
Květen - v hlavní budově koupaliště byla vyměněna umyvadla
a vodovodní baterie, popraskaná okna byla nově zasklena,
vnitřní prostory byly vymalovány, modré převlékací kabiny
dostaly bílý nátěr. Byla opravena a natřena vstupní brána. V
areálu koupaliště byly vysázeny čtyři vzrostlé okrasné stromy,
mobiliář byl doplněn o lehátka a slunečníky. Všechny stoly,
lavice i lavičky byly natřeny. V obci pokračovaly opravy a
nátěry zábradlí mostů, byly čištěny příkopy od letitého nánosu.
S pomocí techniky místního ZOD byl vyčištěn levý příkop
kolem cesty k OMD. Vyčištěný chodník od hřiště na Posklu
pan Bohuslav „bobkem“ srovnal a rozšířil. Na výletišti byly
nezastřešené stoly a lavice nahrazeny novými, smolovatými
(chyba). Prodejní stánky byly vymalovány, jejich fasáda a

Duben - prořezávky a čištění chodníku od hřiště TJ na Posklu.
Byly odstraněny nepotřebné telefonní kabely nad obcí,
telefonní sloupy byly vytahány ze země. Odřezali jsme
poslední sloupy starého obecního rozhlasu a takto získané
ocelové trubky posloužily k opravě zábradlí mostů. Na
koupališti byl břeh potoku Studený v prostoru tábora zpevněn
navážkou a uložením kamene, kolem plotu byla vysazena
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dřevěné obložení byly nově natřeny. Na hřbitově byla
vyklizena a připravena k bourání stará márnice, byla zahájena
překládka zámkové dlažby chodníků, kříž byl vyčištěn a pro
zakrytí betonových vysprávek byl natřen. Památník padlým v
obou světových válkách byl očištěn, uražená ruka sousoší byla
z malých kousků seskládána zpět a pro zakrytí jizev po opravě
byl památník natřen pískovcovou barvou (chyba?).
Červen - lavičky na hřbitově byly zrenovovány a tři honosnější
lavičky byly zakoupeny pro prostor před kostelem. Stará
márnice je zbourána a začíná investiční akce „Výstavba nové
márnice“. Nad stavebním obvodem Horní Dráhy II byl
vykopán trativod, pro snížení hrozby zatopení stavebních
parcel v případě přívalových dešťů. Příkop pod stavebním
obvodem, který zasahoval do nových parcel, byl včetně vpustí
posunut o několik metrů níže.
Červenec - trvalé deště přípravy na oslavy 600 let obce
Vigantice, které jsou naplánovány na vigantickou pouť, dost
komplikují. Dokončovala se přeložka chodníků na hřbitově,
péče byla věnována opuštěným hrobům. Hlavní chodník v obci
a prostranství kolem kostela a památníku prošly důkladnou
očistou. Márnice se dostala do fáze zastřešené hrubé stavby.
Úpravy probíhaly kolem budovy obecního úřadu. Na čelní
straně prostoru skladů byl vybudován nový plot včetně
podezdívky, brána byla opravena. Očistou prošel křížek u
mostu na hranici Vigantic a prováděly se další úklidové práce
před poutí.
Srpen - po pouti a oslavách výročí založení obce probíhal úklid
veřejných prostranství. Před novým školním rokem je
pozornost zaměřena na areál místní základní a mateřské školy.
Byl opraven plot a brány kolem školní zahrady a byly
provedeny potřebné vysprávky nátěrem. Provizorně byl
vyspraven i vstupní prostor hlavního vchodu budovy školy.
Září – dokončovací práce v chodníku od hřiště na Posklu.
Kamení bylo vysbíráno, v zamokřených úsecích byly
vybudovány svodníky, obnažený povrch chodníku byl oset

travním semenem. Na západní straně budovy OÚ vybudována
odstavná plocha, zchátralý chodník byl vydlážděn zámkovou
dlažbou. Rozestavěná márnice zasvítila novou fasádou, po
prodloužené sezóně bylo uklízeno koupaliště. Je realizována
investiční akce „Oprava střechy budovy bývalé MŠ“.
Rozběhla se investiční akce „Oprava lesních cest Sůlovská a
Súš“ zemními pracemi na Dílech..
Říjen – na hřbitově se budují schody k márnici, jsou prováděny
výkopové práce pro přístupové chodníky k pbjektu.
Listopad - oprava lesních cest Sůlovská a Súš pokračuje
zemními pracemi na Súši. Realizuje se investiční akce
„Oprava střechy na budově TJ“ Po dokončení chodníků u
márnice už zbývají jen finální terénní úpravy. Za garážemi u
bytovek stále straší problém se silným zamokřením tohoto

prostoru. Řeší se to výkopem kanálu a osazením kanalizační
vpusti nad garážemi. Do ní je sveden potůček, který si tu volně
razil cestu.
Prosinec – lesní cesty jsou prakticky hotové. Sníh přijde až
těsně před vánočními svátky. Provádí se generální úklid
venkovního skladu obce, čistí se koše kanalizačních vpustí na
hlavní cestě a bočních komunikacích.

Rok 2012
Leden až únor – dokončeno čištění košů kanálových vpustí. V
dalších dnech už je to zase o plužení a posypu chodníků. Na
tomto místě patří dík Miroslavu Jančovi, který ochotně
zaskočil za nemocného Edu Fojtáška. I když taky nebyl úplně
fit, s elegancí sobě vlastní nanejvýš kvalitně zabezpečoval po
celou zimu potřebné plužení a posyp chodníků a místích
komunikací.

který by nám měl zhotovit nová plotová pole pro plot před
kostelem a před hřbitovem. Dřevěný plot dosloužil. Se
zábradlím jsme spokojeni. Je navezen hutní materiál a kovář
Tomáš Martinák (vnuk Pavla Baroše Šejny) začíná kovat
zdobné prvky nového plotu.
Květen – čistí se levý příkop u cesty k OMD vyřezáním
náletových dřevin a odbagrováním naplavené hlíny. Na
koupališti se likviduje rozpadlý bazének u sprchy, prohlubuje
se výkop a betonuje nová vana. Na hřbitově se rozbíhají
výkopové práce pro tzv. 3. chodník (nejblíž k cestě).
Červen – dláždí se 3. chodník. Na koupališti se kope kolem
brouzdaliště a pokládá se nová dlažba, je natřen dřevěný plot
kolem bazénu. Čistí se bazén pro zahájení letní sezóny. Na
opačném konci obce jsou zahájeny práce na investiční akci

Březen – po 1. dekádě jsme bez sněhu. Začíná úklid okraje lesa
nad stavebními obvody (od hřiště TJ po OMD). Pořád je to
hlavně likvidace kalamity z roku 2009, ale taky úklid letitých
hromad klestí a vyřezávání náletových dřevin, které celé roky
nikdo nelikvidoval.
Duben – čištění okraje lesa pokračuje. V chodníku na Posklu
jsou vybudovány zbývající svodníky, všech 10 mostů, které
patří obci, prochází důkladnou očistou. Na hřbitově se instaluje
zábradlí u schodů coby ukázka schopností mladého kováře,

„Rozšíření kanalizace Vigantice – Vezník“, tj. na napojení
horního konce obce na čističku Hutiska.
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Červenec – brigádníci zahajují důkladné čištění chodníků a
ostatních dlážděných ploch, v deštivých dnech pracují na
autobusových zastávkách. Jsou vyčištěny žlaby kolem
místních komunikací. Svařují a brousí se plotové díly pro
kostel a hřbitov. Výměnou oken a vstupních dveří se rozbíhá
investiční akce „Rekonstrukce čekáren a sociálních zařízení
u ordinací lékařů“.

ošetření. Nové kontejnery na tříděný odpad nám rozšířily počet
sběrných míst. Ve škole se ruší přepažení učebny
sádrokartonovou stěnou, materiál z ocelové konstrukce
hodláme použít na oplocení kontejneru za hřbitovem. Začíná
natírání dřevěného oplocení školní zahrady. Nic se nadá ošidit,
ten plot si vzal tři vrstvy nátěru. Na hřbitově začínají výkopové
práce pro 4. chodník (nejdál od cesty). Plotové díly a brány
jsou na svém místě. Společné dílo dědy a vnuka je hotové.
Září – položen 4. chodník a napojení k márnici, buduje se
oplocení a brána pro kontejner na hřbitovní odpad. Probíhá
ořezávka stromů a keřů kolem cesty od OMD k vodárce na
Poskli. Byla schválena dotace na “Rekonstrukci MK před
OÚ Vigantice“ s podporou KÚ Zlínského kraje.
Říjen – motoristé se dočkali, na lesní cestě na Súši byla
instalována závora. Čistí se krajnice cesty od Malinů po Súš
pro zahajovanou investiční akci „Oprava místní komunikace
na Súši v obci Vigantice“. Připravujeme se na zimu. Je
zazimováno koupalište, výletiště, hřbitov, lavice, stoly a další
se stěhují na „zimoviště“. Dělá se prořezávka stromů kolem
místních komunikací. Reagujeme tak na připomínky firmy,
zajišťující svoz odpadků i na stížnosti pracovníků ZOD, kteří
zajišťují zimní plužení.
Listopad až prosinec – akční film o boji se spadaným listím,
potom sníh a plužení.

Srpen – etapa svrtávání a snýtování plotových dílů, ty jsou pak
odvezeny na žárové pozinkování. Na obci se maluje, na
zahradě za úřadem se provádějí terenní úpravy, brigádníci
natírají kovový plot. Čistí se svodníky v cestách a ještě
důkladněji se čistí svršky mostů, chodníky dostávají chemické
Co je v rozběhu, co plánujeme pro příští rok.
Vyspravit vytipované části místních komunikací, zadat
rekonstrukci nejvíc poškozeného mostu. Vybudovat nový
boční plot u kostela posunutý o tolik, aby bylo možné přilehlou
komunikaci rozšířit o odstavný pruh. Prostor před kostelem
osadit novými okrasnými dřevinami. Vybudovat v obci
varovný protipovodňový systém a zároveň tak rozšířit
bezdrátový rozhlas na celé území obce (dotace). V prostoru
bývalé retenční nádrže ve stavebním obvodu vybudovat parčík
jako zónu odpočinku (dotace). Realizovat bezbariérový vstup

do místní školy (dotace). Před školou prodloužit protilehlý
chodník tak, aby se zde dal vyznačit přechod pro chodce.
Odstranit hromadu recyklátu na parkovišti u školy a vybudovat
odstavnou plochu pro vozidla obyvatel bytovky č.p. 198.
Schválení nového Územního plánu Vigantice pořízeného
s podporou Krajského úřadu Zlínského kraje. A další akce
podle toho, jaké budou vyhlášeny dotační tituly.

Vánočně i silvestrovsky
Princ ke královi: „Pane králi, splnil jsem své slovo, zde v pytli jsou tři dračí hlavy.”
„Děkuji princi, i já plním slovo své. Zde v pytli je ruka a srdce princezny!”
Když jsme včera večer s přítelkyní zašli do baru,
pokřikovali na mě místní "pedofile" a podobně.
A to jen proto, že jí je 21 a mně 50.
Úplně nám zkazili desáté výročí.

Dva chlapi se baví o tom, co dostali k Vánocům.
„Pojď k oknu… vidíš to krásný, modrý BMW?“
„No, tak to je opravdu moc pěkný.“
„Tak v takový barvě jsem dostal tepláky !!!“

Ty máš nový notebook?“
„A zdarma.“
„Jak to?“
„Byl jsem u kamarádky a ten její notebook nefungoval.
Tak jsem se s tím páral asi čtyři hodiny, ale nakonec jsem ho opravil.
A ona si sedla na stůl, svlékla si kalhotky a řekla:
Za to si můžeš vzít, co chceš.
Tak jsem si vzal ten notebook.“
„Dobře jsi udělal. Vždyť v těch kalhotkách bys vypadal příšerně!“

„Co se mně týče, myslím, že vláda by neměla
ženy nutit pracovat po šedesátce…“

Budeme velice rádi, když nám do redakce Zpravodaje Vigantic budete posílat své příspěvky. Jsou zde
tlaky, aby zpravodaj vycházel 6 x nebo dokonce 12 x do roka a to se bez vašich příspěvků dělat nedá.
Jejich téma se nemusí týkat jenom obce. Pište všechno, k čemu máte výhrady, co navrhujete, zajímavé
postřehy rozvedené do podoby článku. V nejhorším vám to neotiskneme. Posílejte to nejradši e-mailem.
A třeba se ani nemusíte podepsat. Předem díky za váš zájem!

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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