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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Koupaliště je napuštěné a připravené
k provozu. Tzn., že se opětovně přiblížily letní
prázdniny a začíná léto, období dovolených. Přeji
Vám, aby jste si volna a dovolených užili.
Samozřejmě přeju dětem krásné prázdniny.

Zkapacitnění vodovodu Vigantice
Určitě Vám již dochází trpělivost se
stavebními pracemi, které se týkají uvedené stavby,
ale doufám, že koncem srpna již bude hotovo. Než
vyjde zpravodaj, tak práce prováděné kolem silnice
III. třídy ve středu obce již budou ukončeny.
Do konce srpna by měl být ještě rekonstruován
vodovodní řád v ulici směrem k „Borákům“, k bytovkám, k „Jurajdům“ v kolonii a poté ještě by měl být rekonstruován vodovod
v horní části obce, od Vezniku směrem na Hutisko – Solanec. Taktéž by měl být rekonstruován vodovodní řád směrem na koupaliště.
V této lokalitě bude řešeno vše tak, abychom neohrozili chod koupaliště. Prosím, ještě vydržte. Děkuju Vám za pochopení.

Most ev. č. 6 přes Hážovický potok
Rekonstrukce mostu již začala. Bohužel se nám na tuto akci nepodařilo dosáhnout na dotační titul vyhlášený Ministerstvem
pro místní rozvoj, a proto musíme rekonstrukci mostu hradit ze svých prostředků. Rekonstrukci mostu provádí společnost
REPONT s.r.o. - stavební společnost, Valašské Meziříčí. Tato rekonstrukce bude stát 1.100.000,- Kč a bude hrazena z rozpočtu obce
Vigantice.
V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci mostu ev. č. M4 u „Hlasů“ a mostu ev. č. M3
u „Vašenků“. Jedná se o další dva mosty, které jsou v havarijním stavu. Každé tři roky musí být prováděny hlavní prohlídky mostů
a podle výsledků těchto prohlídek jsou vybírány mosty k opravě. V obci Vigantice máme 11 mostů přes Hážovický potok. Opraveny
jsou zatím dva. Třetí se v současné době opravuje.

Prodloužení kanalizace v k.ú. Vigantice
Součástí rekonstrukce by měla být i stavební akce "Prodloužení kanalizace v k.ú. Vigantice". Projektová dokumentace
týkající se kanalizace v této lokalitě, tedy v ulici proti budově Obecního úřadu až ke Kuběnům je již kompletní. Po více než
půlročním čekaní jsme se dočkali smlouvy s Pozemkovým úřadem, který vlastní jeden z dotčených pozemků a po schválení smlouvy
v Zastupitelstvu obce bude vše předáno na Stavební úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Na podzim bychom měli využít některou
z výzev a požádat tak o dotační titul na uvedenou stavbu.

Hřbitov
Jak jsem Vás v minulosti informoval, měli jsme u Zlínského kraje požádáno o dotaci na Revitalizaci hřbitova
ve Viganticích. Bohužel to nedopadlo. Zlínský kraj nás asi nemá rád. Projektová dokumentace je připravena i se Společným
územním souhlasem a souhlasem s provedením stavebního záměru. Budeme dále čekat na nějaký dotační titul a samozřejmě zkusíme
žádost podat znovu.

Kostel Proměnění Páně ve Viganticích
Na vyhodnocení žádost týkající se akce „Sanační práce na objektu kostela Proměnění Páně ve Viganticích“ stále čekáme.
Doufám, že budeme úspěšní.

Koupaliště
Projektová dokumentace je připravena. Začínáme vyřizovat stavební povolení. Do koce září bychom chtěli podat
k Ministerstvu životního prostředí žádost o poskytnutí dotace na uvedenou stavbu, jejíž součástí by mělo být i vyhřívaní našeho
koupaliště. Toto by měly zajišťovat solární panely, které by připravovaly teplou vodu, jak pro budovu koupaliště, tak i pro bazén.
Tímto Vás zvu k návštěvě našeho koupaliště s beachvolejbalovým hřištěm.

Parkoviště u ZŠ a MŠ Vigantice, parc. č. 309/3
Projektová dokumentace je taktéž již na stavebním
úřadu. Tuto akci budeme muset pravděpodobně provádět za naše
finance, tedy z rozpočtu obce. |Rád bych stavbu spojil se stavbou
Sběrného dvora, který by měl být postaven v areálu bývalého JZD
Vigantice. Stále však čekáme na rozhodnutí výběrové komise –
dotace z OPŽP.

Rekonstrukce fotbalového hřiště Vigantice

Revitalizace a výsadba doprovodné zeleně
komunikace v obci Vigantice
Revitalizace dokončena. Určitě jste si všichni všimli, že
máme novou alej na komunikaci vedoucí do místní části „Suš“.
Tato výsadba stála cca 350.000,- Kč, bezmála 290.000,- Kč bylo
financováno díky dotaci z Ministerstva životního prostředí,
z programu 11531 - Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020.

Odpady
Opětovně bych Vám chtěl připomenout náš pokus,
kdy jsem sesbíral pět náhodně vybraných popelnic a tyto jsem
zvážil. V popelnicích bylo 60 kg odpadků. Tyto odpadky jsme
roztřídili. Zjistili jsme, že v třídění odpadu jsou určité rezervy.
Naši občané vhodili do popelnice 27 kg bioodpadu, jako jsou
slupky od brambor, tráva a nějaké zbytky z květináčů. Papíru
bylo v popelnicích 10 kg, skla 7 kg a plastů taktéž 7 kg. Tyto
komodity samozřejmě jdou vytřídit. Nedořešené zatím máme
plechovky, kterých bylo v popelnicích 3 kg. Komunálního
odpadu jsme navážili 6 kg.
Asi Vás to již nebaví číst, ale bohužel Vám musím
sdělit, že stále máme rezervy v třídění odpadu. Prosím, vhazujte
do popelnic jen to, co tam patří. Máme u našeho domu jednu
popelnici, kterou díky třídění naplníme za 14 dnů pouze
do poloviny. Určitě víte jsme 4. Popelnici nemusíte za každou
cenu naplnit. Nevyváží se pouze plné popelnice, ale různě
naplněné. Obec platí dle váhy odpadů.

Vigantice – bezbariérové úpravy chodníků
a zastávek podél silnice III/4867
Projektová dokumentace je již na stavebním úřadu.
Na podzim
bychom
chtěli
s projektovou
dokumentací
na konzultaci k poskytovateli dotace - SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury). Nová výzva by měla vyjít v prosinci 2017, či
lednu 2018.

Školní zahrada ZŠ a MŠ Vigantice
V současné době je projektová dokumentace týkající se
zahrady na Stavebním úřadu. Zároveň je podána žádost o dotaci
k iROP.

Určitě sledujete kauzu týkající se poskytování dotací
z Ministerstva školství (MŠMT). V měsíci červnu by měla být
vyhlášena nová výzva určená na rekonstrukci sportovišť. Tuto
bych chtěl opětovně využít. Říká se „do třetice všeho dobrého“.
Snad to klapne a 100 mládežníků FK Vigantice a mladí hasiči se
dočkají nového sportoviště.

„Mandl“ Vigantice
Vojta Vičan společně s Jardou Paprskářem, oba studenti
Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí a naší
výborní fotbalisti, připravují projektovou dokumentaci týkající se
rekonstrukce skladů za Obecním úřadem, tzv. Mandl. Mělo by tam
vzniknout zázemí pro pořádání různých akcí, jako např.
rozsvěcování stromku apod. Ve druhé části budovy by měla být
obecní garáž. V současnosti obě garáže v budově OÚ slouží
hasičům. Díky nákupu nového vozidla pro hasiče, které bylo
v minulosti zakoupeno díky dotaci, která nám byla poskytnuta
Generálním ředitelstvím HZS Praha a dále Zlínským krajem jsem
se rozhodl, že jednu garáž OÚ bude používat výjezdová jednotka
našich hasičů a druhou Sbor dobrovolných hasičů. Pokud chceme,
aby nám hasiči pomáhali, musíme jím k tomuto připravit
adekvátní podmínky.

Veřejné osvětlení podél silnice III/4867
Projektová dokumentace je taktéž již na stavebním
úřadu. Určitě jste si všimli, že neustále dochází k poruchám
na veřejném osvětlení… Zdá se, že životnost veřejného osvětlení
se již krátí.

Různé
Konečně se dostalo na projektovou dokumentaci týkající
se místní části „Kadlubek“, parkoviště kolem fotbalového hřiště
a dále sportovního hřiště u restaurace „Tatra“. Tyto akce jsou
v současné době u projektantů na stole. Fotbalisti by si to
zasloužili. Musím je tímto pochválit za hezké nové oplocení
kolem travnaté hrací plochy. Do konce června by dále měl být
v kolonii a dále v nové zástavbě upraven provoz novými
dopravními značkami, včetně již avizovaného zrcadla
na křižovatce u „Střítežských“. V novém stavebním obvodu dále
přibydou tzv. zpomalovací prahy. Jeden práh bude umístěn taktéž
nad parkoviště u hřbitova.

Zdenek Porubský - starosta obce

Ze života obce
Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 15. července 2017 od 9:00
do 15:00 se uskuteční sběr velkoobjemového
odpadu.
Kontejnery
budou
v obci
rozestavěny na obvyklých místech.
Žádáme občany, aby do kontejneru
neukládali kovový šrot, zbytky
rostlin a stromů a odpad nebezpečný.

Odběr nebezpečného odpadu
V sobotu 15. července 2017 od 9:00 do 11:00 proběhne
odběr nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad odkládejte
do dvora za Obecním úřadem Vigantice, zde jej bude odebírat
zdarma zaměstnanec obce. Například baterie, akumulátory,
zářivky, odpad s obsahem rtuti, chladničky, mrazničky, televizory,
monitory i ostatní elektroniku, tuky, oleje a jiná maziva, barvy,
lepidla, pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny a hydroxidy,
odmašťovací přípravky, pesticidy, jakož i obaly a odpady, které
mají nebezpečné vlastnosti a ojeté pneumatiky.
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Biologicky rozložitelný odpad
Občané Vigantic mohou využívat k odložení biologicky rozložitelného odpadu speciální kontejner, který bude umístěn
v prostoru oploceného dvora u Obecního úřadu Vigantice. Platí pro období od 1. dubna do 31. října. Dvůr je otevřen vždy v pondělí
od 13 : 00 do 17: 00 hodin.
Znění celé vyhlášky na www.vigantice.cz
Občané mají mnoho možností odvážet různé druhy odpadů, proto jsme nemile překvapeni upozorněním na skládky odpadů
na některých místech v naší obci. V květnu jsme řešili černou skládku nebo vyvážení na břehy v okolí potoka Hážovka.

Narozené děti
Bolf Kristián
Závorka Štěpán
Mischingerová Emily

Jubilanti v obci červenec - září

narozen 9. 4. 2017
narozen 26. 4. 2017
narozena 22. 5. 2017

Blahopřejeme rodičům
a zejména novým
občánkům Vigantic
přejeme zdraví, lásku
a štěstí v dalším životě.
Termín Vítání občánků
bude upřesněn
ve Zpravodaji v září, rodiče budou osloveni
a pozváni písemně.

V této tabulce je přehled jubilantů a přidáváme i plánovaná
jména členek kulturní komise, starosty či místostarostky, kteří Vás osloví
a domluví se na návštěvě, nebo předání blahopřání a poukazu bez
případné návštěvy.
Příjmení, jméno

věk

Klimková Anna
Vráželová Bohumila
Vala Eduard
Barošová Ludmila
Mikundová Marie
Zátopková Jiřina
Orság Leopold
Křenek Václav

červenec 85 let
červenec 80 let
srpen 70 let
srpen 70 let
srpen 70 let
srpen 70 let
září 70 let
září 75 let

Jména předpokládané
návštěvy u jubilanta
Foltasová, Sklářová
Foltasová
Porubský Z., Kedroňová
Porubský Z., Hlaváčková
Foltasová
Foltasová, Votrubová
Porubský Z., Matušová
Porubský Z., Štreitová

Úmrtí v obci v roce 2017
Pavelková Marie
Mikulenková Božena
Borák Jan
Slovák Michal
Polívka Petr
Mikunda Josef
Barošová Marie
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých.

Usnesení ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 27. 4. 2017
bere na vědomí kontrolu usnesení 17. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
18/148 schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu
č. EP – 12 – 8003547/001, mezi smluvními stranami, budoucím
povinným, Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice,
a budoucím oprávněným, ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné
moci: ENPRO Energo s. r. o. se sídlem Valašské Meziříčí,
Sokolská 137/45, PSČ 757 01, IČO: 28628250, a pověřuje
starostu obce, Zdenka Porubského, k podpisu uvedené smlouvy,
18/149 ve složení, Zdenek Porubský - starosta obce, Hana
Foltasová - místostarostka obce, Pavel Gálik - člen zastupitelstva,
Vilém Baroš - člen zastupitelstva, Ing. Lubomír Hlaváček - člen
zastupitelstva, Eva Štreitová - členka zastupitelstva, Ing. Radek
Porubský - člen zastupitelstva a Ing. Ivo Mischinger - člen
zastupitelstva, schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
„Základní škola a Mateřská škola Vigantice“, okres Vsetín,
příspěvková organizace, sestavenou k 31. 12. 2016,
18/150 schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace
„Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín,
příspěvková organizace“ za rok 2016 ve výši: + 152.369,67,- Kč,
částka bude převedena do rezervního fondu,
18/151 ve složení Zdenek Porubský - starosta obce, Hana
Foltasová - místostarostka obce, Pavel Gálik - člen zastupitelstva,
Vilém Baroš - člen zastupitelstva, Ing. Ivo Mischinger - člen
zastupitelstva a Ing. Lubomír Hlaváček - člen zastupitelstva, Eva
Štreitová - členka zastupitelstva a Ing. Radek Porubský - člen

zastupitelstva, schvaluje účetní závěrku obce Vigantice, Vigantice
203, 756 61, sestavenou k 31. 12. 2016,
18/152 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 1 obce Vigantice pro rok 2017, (příjmy:
+ 771.000,- Kč, výdaje: + 1.671.000,- Kč, financování:
+ 900.000,- Kč),
18/153 deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f, zák.
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, jako zástupce obce Vigantice
na řádnou Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a. s., starostu obce Zdenka Porubského a jako náhradníka
deleguje místostarostku obce Hanu Foltasovou,
18/154 ukládá Kontrolnímu výboru zkontrolovat evidenci smluv
Obce Vigantice,
18/155 pověřuje starostou Zdenka Porubského zpracováním
investičního záměru „Rekonstrukce střechy budovy Základní
škola a Mateřská škola Vigantice“,
18/156 neschvaluje v souladu s § 77 zákona č. 128/2000Sb.
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, odměňování
neuvolněných členů zastupitelstva obce, předsedů finančního
a kontrolního výboru a předsedy kulturní komise obce dle nařízení
vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení č.37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, dle přílohy - neuvolněný člen zastupitelstva
obce Aleš Depta: základ 399,- Kč + příplatek podle počtu obyvatel
200,- Kč,, tj. celkem 599,- Kč měsíčně, dle příslušného nařízení
vlády, od 1. 4. 2017.
Hana Foltasová - místostarostka
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Zdenek Porubský - starosta

Zpravodajství kulturní komise
Tradiční velikonoční výstava byla letos
brzy, venku ještě nebylo to krásné jaro, na které se
každoročně těšíme. Nepřízeň počasí se na návštěvnosti
výstavy neprojevila a prodala se tak spousta kytiček,
jarních dekorací či velikonočních perníčků.
Divadlo „Teta z Bruselu“ bylo vyprodané
do posledního místečka. Karlovský ochotnický soubor
KOS, z.s. z Velkých Karlovic měl opět velký úspěch.
V sobotu 30. dubna se plánovaný zájezd
za kytičkami musel zrušit, protože se přihlásilo málo
zájemců. Jestli to zapříčinilo studené počasí nebo
výběr lokality nevíme, a proto příští rok uděláme
anketu, abychom věděli, o které akce budou mít
občané zájem.
Výtvarné soutěže „Můj domácí mazlíček
2017“ se zúčastnilo 28 dětí, z toho 10 dětí z MŠ,
13 dětí z 1. – 4. ročníku ZŠ a 5 dětí z 5. – 9. tříd. Ceny
dostaly všechny děti a za poukázku na zmrzlinu,
kterou jsme nově prodávali na akci “Svatý duch“ si
všichni mohli hned smlsnout. Ceny vítězům předala
paní místostarostka Hana Foltasová s předsedkyní kulturní komise
Evou Štreitovou.
Mladší kategorie MŠ:
1. Adámková Veronika - PEJSEK
2. Jurajda Václav, 2 obrázky – BRIT A DAK
3. Fárková Veronika, 2 obrázky – SNĚHURKA
Starší kategorie MŠ:
1. Kutílková Ela – HAFKA
2. Babiš Alex – NAŠE KOČKA
3. Mouralová Anna – ŠMURINKA, CO SE
MNOU SPÍ
ZŠ 1. - 3. ročník
1. Stibor David – HAD SONY
2. Majerová Emílie – MŮJ MAZLÍČEK
DEJZY
3. Šťastná Eliška – PEJSEK A KOČIČKA
ZŠ 5. - 9. ročník
1. Vašek Matěj – PAPOUŠEK, zvláštní cena
poroty za originalitu
2. Majerová Eliška – PAPOUŠCI

Na výletišti bylo na Svatého ducha do večera veselo,
smaženice ze 300 vajec všem chutnala a i když chvíli pršelo,
dobrá nálada nikoho neopustila.
Kulturní komise přeje všem krásné léto a budeme se
na Vás těšit na podzimním divadle.
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Za kulturní komisi Dita Votrubová

Místní knihovna – historie a současnost
Ze starých záznamů víme, že místní knihovnu,
umístěnou v dolní hospodě /nynější Tatra/, vedla do roku 1962
p. Eliška Orságová, kdy ji asi na 1rok vystřídala J. Krhutová, pak
krátce J. Kantorek, M. Vojkůvková. V roce 1964 byla knihovna
přestěhována do domu p. Slovákové /č. 56/. V tu dobu ji vedl
knihovník p. O. Slovák, bylo v ní asi 1 400 svazků, čtenářů
bylo 76. V roce 1966, po dokončení budovy MNV, byla knihovna
přestěhována do 1. patra této budovy. Od roku 1973 do roku 1984
se v knihovně střídala rodina Orságova, E. Slováková,
M. Mročková. Pak vedení převzala J. Krhutová a střídavě
s D. Krhutovou pokračují dodnes. Za nějaký čas po nástupu byla
knihovna přestěhována do přízemí, do místnosti o rozloze 15 m 2.
Jelikož prostorově knihovna nevyhovovala od samého začátku, tak
v průběhu těch 30ti let se občas hledala různá řešení, kde ji
přemístit, ale k ničemu to nevedlo. Smysluplné řešení se našlo
v loňském roce, kdy se při rekonstrukci budovy OÚ naskytla
možnost prostory knihovny rozšířit. Vybouráním příček v přízemí
vznikla prostorná místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením,
vhodná i pro pořádání besed. Takže díky vedení obce, speciálně
starostovi Z. Porubskému, byla 5. dubna 2017 slavnostně otevřena
nová knihovna, za kterou se už nemusí obec stydět; knihovna
odpovídající současným požadavkům. Máme v ní asi 2 300 svazků
+ 300 svazků z cirkulačních souborů, časopisy, je možnost se
posadit a něco si prohlédnout, či přečíst, možnost připojení
k internetu, děti mají svůj koutek s dětskými knížkami. Změnila se
půjčovní doba: úterý 10 – 12 hod. a 16 – 18 hod. Knihovna má
také
své
webové
stránky:
www.vigantice.knihovna.cz
s katalogem, kde si čtenář může předběžně vybrat, co si chce

vypůjčit.
Některé knihovny jsou pojmenovány po významných
osobnostech. Takovou možnost má i naše knihovna. V současné
době probíhá na stránkách obce www.vigantice.cz anketa, kde se
občané mohou vyjádřit, jestli chtějí knihovnu pojmenovat
po nějakém významném rodákovi. Měl by to samozřejmě být
člověk, který měl vztah ke knihám, k literatuře. Jeden takový se
nabízí. Je jím Jan Baroš, který v letech 1936 – 1953 působil jako
novinář, dopisovatel, spisovatel a kronikář baťovské Indie.
Narodil se sice v Lichnově, ale od jednoho roku až do třiceti let žil
ve Viganticích. Pak odešel do Zlína k Baťovi, odkud byl vyslán
do Indie. Jako dopisovatel přispíval nejen do baťovských novin,
ale i do časopisů a řady běžných novin. Vytoužený návrat do vlasti
po válce mu znemožnil komunistický převrat, proto se uchýlil
na Nový Zéland a tam také v roce 1965 zemřel. Záleží
na občanech, jestli se naše knihovna bude jmenovat Knihovna
Jana Baroše.
23. června je připraveno v naší knihovně Pasování
pvrňáčků na čtenáře. Tuto akci připravuje knihovna z Rožnova
pod Radhoštěm, se kterou spolupracujeme. V budoucnu je naším
zájmem využívat knihovnu nejen k půjčování knih, ale také
k pořádání besed a setkání občanů. Knihovna je vybavena novou
televizí, PC sestavou pro knihovnici i veřejnost. Tato investice
byla částečně pokryta dotací ze státního rozpočtu Ministerstva
kultury ČR na rok 2017 pod názvem: Zlepšení kvality služeb
pro uživatele v obecní knihovně ve Viganticích. Výše dotace
byla 28 000 Kč.
Jana Krhutová - knihovnice

Včelaři ve Viganticích
Psát každoroční květnové vydání
zpravodaje Vigantic je vždy veselé. Veselé v tom,
že se kolem včel a včelaření obecně točí velké
množství akcí, se včelami je spousta zajímavé
práce a příroda jenom kvete. Když se k tomu
přidá nějaká snůška a včelař vytočí první jarní
med, je o to více radosti. Pokud jste v těchto
posledních slunečných týdnech viděli svého souseda-včelaře
spěchat, vězte, že má opravdu napilno a také nejvíce práce se
svými včelstvy v celém roce. V malém výčtu uveďme například
rozšiřování o nová včelstva oddělky, léčení včelstev proti
varroáze, první stáčení medu a také třeba chytání vlastního
ulétlého roje. To je jen malý výčet prací, jež včelař v tomto
měsíci musí na své včelnici dělat.
Za poslední 4 měsíce se toho událo opravdu hodně.
Uskutečnila se výroční členská schůze naší organizace, dvě
přednášky u Petra Vičana, exkurze do profesionálního včelařského
provozu. Bylo toho opravdu dost.
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Část členů výboru organizace a jejich příprava na výroční
členskou schůzi.

Dne 19. 3. 2017 se v Restauraci Myslivna na HutiskuSolanci konala výroční členská schůze ZO ČSV Hutisko-Solanec
a Vigantice. Proběhlo shrnutí uplynulého včelařského roku
a výsledků vyšetření na varroázu a spóry moru včelího plodu.
Bylo zhodnoceno hospodaření ZO ČSV Hutisko-SolanecVigantice. Děkujeme za zájem obcí Vigantice a Hutiska-Solance
a za účast jejich zástupců na našem zasedání.
Dne 14. 4. 2017 byla k vidění na včelnici u Petra
Vičana ve Viganticích praktická ukázka jarního ošetření včelstev,
dezinfekce úlů a práce s rámky. Byla sice zima, ale sešel se opět
hojný počet příznivců včelaření.

9. 6. 2017 se konala na včelnici u Petra Vičana
ve Viganticích praktická ukázka tvorby oddělků, zjištění čistícího
pudu včel, larvování matečníků, získávání vosku. Tuto akci
navštívilo poprvé snad více včelařů z okolních vesnic než
z Vigantic samotných. Na jednu stranu to svědčí o dobrém jménu
pořádaných akcí na včelnici u Petra Vičana v našem okolí,
na druhou stranu bychom rádi uvítali větší účast samotných
včelařů z Vigantic. Věříme, že se nám to povede.

Petr Vičan ukazuje postup při výběru larviček pro výchovu nových
včelích matek.
Na přímé otázky účastníků odpovídá Petr Vičan.
Dne 13. 5. 2017 se konala exkurze do Starého Města
u Bruntálu k panu Kolomému. Ten účastníky provedl svojí
profesionální včelí farmou s odborným výkladem a následně
malou přednáškou na téma - Ošetřování včelstva během roku.

Účastníci zájezdu.

V posledních dnech nás bohužel postihla nemilá zpráva.
V blízké obci Vidče byl opět potvrzen mor včelího plodu.
Na místě veterinární prohlídka identifikovala klinické příznaky
této nemoci. Bylo opětovně vyhlášeno ochranné pásmo,
do kterého náš katastr spadl. Pro všechny včelaře z toho vyplývá
několik nepříjemných povinností. Zakazují se přesuny včelstev
a matek ze stanoveného ochranného pásma, povinné odběry měli
ke kontrole a další restrikce určené k potlačení této nákazy.
V kontrole vzorků, jež proběhla na přelomu loňského a tohoto
roku nebyly nalezeny žádné zvýšené hodnoty výskytu moru
včelího plodu. Je třeba opět apelovat na všechny včelaře, aby svá
včelí díla uchovávali ve stavu, jež výrazně snižují možnost
nákazy.
Na závěr malé připomenutí. Pozvánky, fotky, aktuální
dění v organizaci a další nejnovější informace z naší organizace je
možno sledovat na našem facebookovém profilu “Včelaři
Vigantice” a rovněž na webových stránkách obce Vigantice
v sekci spolky a sdružení/včelaři.
Z nejbližších akcí je dne 14. 7. 2017 pro včelařskou
veřejnost na programu praktická ukázka medobraní,
varoamonitoring, vyšetření nosemy, letní přeléčení včel, příprava
na krmení, ukázka založení medoviny.
AKCE
PRO
VEŘEJNOST
je
naplánována
na 11. 8. 2017 v 16:00.
Na veřejné medobraní a ochutnávku pro všechny, co
mají rádi med a včelí
produkty, jsou zváni všichni
ti, kteří milují med a vše
s ním spojené.
Za ZO-ČSV
Hutisko-Solanec a Vigantice
Radek Tydlačka
PS: Pro přehled vývoje
počasí ve Viganticích jsou
níže
uvedeny
názorné
liniové grafy průměrných
denních teplot a kumulovaný
úhrn srážek za minulý
kvartál.

Jedna z včelnic pana Kolomého.
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Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Zpravodajství o naší základní škole
Zápis do 1. ročníku v ZŠ a MŠ
Vigantice proběhl 18. dubna 2017 u paní
učitelky Mgr. Aleny Kadeřábkové. K zápisu
se dostavilo 7 dětí se svými rodiči. Přijato
bylo 6 dětí, 5 dětí z Vigantic a jedno dítě
z Hážovic. Jedno dítě má odklad školní
docházky.
Organizace pro školní rok 2017/2018 bude následující.
Škola bude mít celkem 25 žáků.
I. Třída (1. ročník + 3. ročník) 6 žáků + 5 žáků = 11 žáků,

vyučující Mgr. Alena Kadeřábková
II. Třída (2.ročník + 4.ročník) 8 žáků + 6 žáků = 14 žáků,
vyučující Mgr. Jaroslav Hrbáček
Blíží se dlouho očekávané prázdniny, na které se jistě
všechny děti těší. Chtěl bych jim všem popřát, jménem svým
i jménem všech pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, aby se
jim vydařily, aby si užily vody, sluníčka, sportování a plni nových
sil jsme se všichni sešli 1. září znovu ve škole.
Mgr. Jaroslav Hrbáček

Ze života školy
Školní rok utekl jako voda a my se pomaloučku blížíme
do „finále“. Měsíce duben květen a červen byly nabité
nejrůznějšími aktivitami. Všechno začalo dnem otevřených dveří
u nás ve škole, kdy se rodiče budoucích prvňáčků ale také kdokoli
z veřejnosti mohl přijít podívat nejen na to, jak to u nás ve škole
vypadá a co všechno zde najdete, ale také okusit vyučovací hodinu
spojené 1. a 3. třídy. Po velikonočních prázdninách proběh zápis
dětí do 1. třídy, kam přišlo celkem 7 dětí. Všichni byli velice
šikovní a s připravenými úkoly si hravě poradili. Jako každý měsíc
i v dubnu proběhlo soutěžní kolo ve sběru plastů a papíru a škola
se školkou se tak dostala do remízy.
S květnem začaly přípravy besídky pro maminky. Děti
se naučily novým básničkám a písničkám a vyrobily pro své
maminky krásná přáníčka a dárečky. Besídka se jim velice
povedla, nechyběla vystoupení na nejrůznější hudební nástroje
a sólový zpěv. Školáci si roli diváka vyzkoušeli zase
při vystoupení dětí Mateřské školy s pohádkou Sněhurka a sedm
trpaslíků. Vystoupení se všem líbilo a malým školáčkům opravdu
povedlo.
V červnu se rozběhl kolotoč akcí. Vše jsme odstartovali
návštěvou výstavy optických klamů a her ve společenském domě
v Rožnově pod Radhoštěm, kterou děti navštívily v rámci Dne
dětí. K vidění bylo několik desítek zajímavých předmětů,
přístrojů, stavebnic, hlavolamů a her, se kterými se školáci
opravdu „vyřádili.“. Celý den si děti užily, nejvíce z celé výstavy
se jim bezpochyby líbil 3D otisk, u kterého vydržely i několik
desítek minut a nechyběla ani zastávka na zmrzlinu po výstavě.
V červnu proběhlo soutěžní kolo ve sběru, tentokrát už opravdu
poslední pro letošní školní rok. V pátek 9. 6. jsme vyhlásili hned
několik výherců v nejrůznějších kategoriích této soutěže.
Nejlepším „sběračem“ plastu ze Základní školy byl vyhlášen
Davča Šulák s celkovým množstvím 7664 ks. Na druhém místě se
umístil Míša Vičan s celkovým množstvím 1132 ks a třetí místo
patřilo Nikolce Růčkové se 770 kusy. Ve sběru papíru vyhrál
první místo opět David Šulák se svými 864 kg papíru. Druhé
místo obsadil znovu Míša Vičan s celkovým množstvím 505.5 kg

a třetí místo vybojovala Justýnka Solanská s celkovým počtem
156 kg. Další výherci byli vyhlášeni v kategorii nejvytrvalejší
„sběrač /sběračka/,“ kde byli odměněni všichni žáci, kteří přinesli
materiál do sběru alespoň 8x z deseti soutěžních kol. Tuto
kategorii obsadili: Tom Motošický, Ondra Fárek, Filda
Kedroň, Eliška Šťastná a Davča Šulák. Celkovým vítězem
a výhercem výletu pro celou školu či školku byla letos vyhlášena
jak škola Základní tak i Mateřská, díky remíze, která v soutěži
nastala. Základní škola byla lepší ve sběru plastů a Mateřská škola
zase nasbírala více papíru. Školka pojede na výlet do dětského
parku na Bílou a školáci vyrazí do světa techniky v Ostravě.
V pátek odpoledne pak vyrazily děti navštěvující turistický
kroužek na závěrečný pochod na rozhlednu v Rožnově
pod Radhoštěm a zpět do školy, kde byly pasovány na turisty
a na památku si odnesly svou první turistickou známku. Ve čtvrtek
15. 6. se žáci naší školy zúčastnili tradičního lehkoatletického
závodu Memoriál Cyrila Macha na Hutisku – Solanci. Ani letos
jsme domů nepřijeli s prázdnou a přivezli si hned 3 medaile.
O dvě se zasloužil Martínek Děcký z 1. třídy, který vybojoval
3. místo za běh na 25 metrů a 3. místo za běh na 400 m. Další
medaili získal Davídek Stibor z 1. řídy a to místo 2. za hod
kriketovým míčkem. Velikou pochvalu si také zaslouží ostatní
sportovci, kteří se závodu účastnili a to: z první třídy: Julinka
Žídková, Julinka Stloukalová, Sofča Židková, z druhé třídy:
Domča Nuc, Nikča Růčková a Kačka Pokorná a ze třídy třetí to
byli: Ondra Fárek, Davča Šulák, Tom Motošický a Klárka Děcká.
Ještě ten den odpoledne už čekaly na děti hry a soutěže
s pohádkovými bytostmi, do kterých se nastrojili rodiče dětí
ze Základní a Mateřské školy v rámci již tradiční akce: Rozloučení
s předškoláky a školáky. Kromě soutěžních stanovišť bylo
hlavním programem zábavného odpoledne tradiční pasování
malých předškoláčků a rozloučení se čtvrťáky. Ti si na památku
odnesli knížku a plno nových zážitků ze stanovišť. V posledních
dvou týdnech školy nás čeká ještě školní výlet, výlet do Světa
techniky a samozřejmě to hlavní – vysvědčení. Snad bude zase
plné jedniček. 
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Daniela Vachunová

Zprávičky naší mateřské školy
Ani jsme se nenadáli a za pár dní jsou tady prázdniny…
Čas výletů, dovolených anebo jen tak volných letních dnů, kdy
děti nic „nemusí“… ráno vstávat do školky, po „o“ ve školce spát,
většinou je večer nebude maminka brzy honit do postele, aby byly
ráno fit… mohou si pospat. Se svými kamarády se domluví
a stejně se uvidí… jednou u Elinky, podruhé u Emičky, taky
na fotbalovém tréninku a u kamarádů doma… Kamarádství,
i ve školce, je silná citová vazba, mezi námi v MŠ budovaná
3 roky… to se asi nezapomene… Jen škoda, že se v září trošku
potrhá, děti se rozeběhnou do různých škol a naše „předškolácká
parta“ nebude spolu v plném složení…
Ale předbíhám, ještě přece jen pár dnů zbývá. A co se
u nás událo od jara doposud? Hodně toho bylo, snažíme se spoustu
věcí ukázat dětem prožitkově, ať už jsou to tradice, sváteční chvíle
nebo naše nejbližší okolí. Co dítě prožije a samo si zkusí, to si
pamatuje a v sobě nese daleko více, než kdybychom si o tom jen
povídali… a děti si to samy užijí 
Divadlo už patří k naší školce, předškoláci si na pohádku
zajedou jednou za měsíc do Rožnova pod Radhoštěm, ti menší si
divadelní pohádku prožijí ve školce… Přijelo divadélko Bublanina
a v červnu Kocour v botách z Přerova.
A tradice našeho kraje? „Neseme Mařenu, navrchu
červenů, naspodku zelenů, pěknů pěknů probělenů“ jsme
v průvodu dětí zpívali 3. dubna cestou k Hážovce, to když jsme
nesli Mařenu a pak ji poslali po vodě, aby už zima odešla a mohlo
přijít jaro… však se taky tak stalo! 
Pak jsme se chystali na Velikonoce… jsou dětem blízké,
rády malují vajíčka, a to červené pro chlapce nejbližšího už by se
taky našlo… Však ten pravý kluk si k nám přijde… 
Také lidový zvyk Filipojakubské noci jsme
neopomněli… Jen jsme čarodějný rej posunuli na 2. května, však
to nevadilo… čarodějnic a čarodějů se sešla plná školka!

A tancovali a vařili lektvary a kouzlili… všem jen to nejlepší jsme
si vyčarovat přáli! 

Zápis do mateřské školy, který proběhl 11. května, naše
děti taky vnímaly. Pro ty nové vytvořily barevné „sluníčko“, aby
se jim u nás na návštěvě líbilo. Ten den přišlo s rodiči 17 dětí,
bohužel ne všechny byly přijaty. Maximální kapacita školky je 28
dětí, mohli jsme přijmout jen 8 dětí, rozhodovalo se podle
platných kritérií. Nečekali jsme takový počet žádostí, přišli
i rodiče z Tylovic a Hážovic a i když bydlí kousek od školky,
trvalé bydliště dítěte ve Viganticích dá body v rozhodování navíc.
Třeba příští rok bude příznivější, vloni jsme přijali všechny děti,
kterým rodiče podali žádost, z Hážovic i z Hutiska-Solance. Snad
to všem dětem z Vigantic příští rok vyjde… Teď se nedostali
do školky ti nejmenší a možná je to pro ně dobře…
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Více času prožijí s maminkou, nenahraditelnou osobou v jejich
životě, zvláště v období do tří let. To nejsou moje slova, to je
názor většiny psychologů. A já sama za sebe říkám, že to
nádherné období mrněte je tak krásné, že je škoda nebýt s ním.
Čas tak strašně letí a nikdy se nevrátí žvatlání a čas období „proč“,
děti maminku potřebují a musí vědět, že je jejich oporou, že je
miluje, že je tu pro ně…
A právě pro maminky jsme připravili besídku, k Svátku
matek. Tentokrát pohádku O Sněhurce, tu zahráli předškoláčci.
Menší děti ukázaly, co umí z písniček s pohybovým ztvárněním
a po vystoupení děti pozvaly maminky na vlastnoručně
vytvořenou jahodovou mlsotu. Však ony se maminky poctivě
rozdělily… 
V čase blízko k prázdninám se pořád něco děje a chystá
a plánuje. Poprvé asi se nám ozval Jalovec, regionální noviny
a jejich novinář se dozvěděl všechno, na co se
ptal. Však už jsme byli i v tisku a všichni si nás
mohli přečíst…
Den dětí jsme si udělali jen tak
pro sebe, bez rodičů, vsadili jsme na „hledání
pokladu“, i když byl jen v hájku nad školou,
moc fajn dopoledne. Ten zlatý peníz stál
za plnění nalezených úkolů… 
A zase něco pro předškoláky:
V Rožnově pod Radhoštěm ve Společenském
domě jsme navštívili expozici her, kvízů
a hlavolamů. Bylo na co se dívat a všechno si
zkusit. Červen už je výletní, i my vyrážíme…
na Pustevny, musíme se porozhlédnout po kraji
a taky obejít sochu Radegasta pro splnění
přání… My větší jsme si přály za všechny něco,
co by se mělo splnit. Ať jsme zdraví. Ale tajné
přání se neříká… 
Nemůžeme přejít den předškoláčků, to
jen oni mohou jednou v roce přespat ve školce,
sami, bez maminky. Vždycky se na ten den těší,
je jen jejich… letos jsme byli pozvaní
na „svačinovou“ pizzu a malinovou limču,
chutnala moc! Maminka našich dvou dětí všem
udělala radost! No a pak hurá na Jurkovičovu rozhlednu

Kdy: 5. 7. 2017 - 9. 7. 2017
Kde: Městský park, Teslácké náměstí, Valašské muzeu v přírodě,
Městská knihovna, Jurkovičova rozhledna
Pořadatel akce: Město Rožnov, Městská knihovna, Valašské
muzeum v přírodě, T klub - kulturní agentura
5. července: DIVOTVORNÝ PARK, Městský park Rožnov
p. R. (750 let)
Zábavné odpoledne pro celou rodinu. V programu spousta
dětských aktivit, soutěží, představení a workshopů, koncert
Bombarďáka. V podvečer zazpívá stále populárnější idol mladé
generace Sebastian. Nakonec, už spíše pro rodiče, vystoupí Lucie
revival (Praha).
6. července: VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY, 14.00, "Teslácké
náměstí" u ulice 1. máje (750 let)
Valašské zkušebny - velká přehlídka rožnovských kapel se
speciálním hudebním hostem – The Plastic People of the
Universe. Zažijete různorodost, jaká panuje v hraní mezi místními
muzikanty.

a po hřebeni dojít ke škole… Cestou spoustu věcí uvidět
a akrobatický let letadla obdivovat, a i tu bílou paní večer
ve škole? Kdo to byl, co to bylo? To je tajemství…  Ale všem
se spalo dobře… 
Ve čtvrtek 15. 6. jsme se slavnostně rozloučili s našimi
předškoláky, odpoledne bylo moc fajn a neobešlo se bez slziček...
Jak stáli seřazení k pasování, najednou jsme viděli a proběhlo nám
myslí a vzpomínkami, jak přišli do školky… malí, většinou tříletí
a najednou – školák… a nemohou se už většinou dočkat, až budou
ve škole… vždyť už jsou velcí a čeká je něco nového… A my jim
přejeme do školního a dalšího života hodně zdraví, štěstí, chuť
učit se novým věcem, přejeme jim, aby potkali prima kamarády
a paní učitelku, která jim ukáže školu jako místo, kde jim bude
dobře.
Ještě si zajedeme na výlet na Bílou a pak už opravdu
budeme čekat na prázdniny …
My Vám přejeme krásnou
dovolenou, užijte si společných dní
a v září na shledanou… 

Za mateřskou školu Dana Barošová
6. července:
REGIONÁLNÍ
A
NÁRODOPISNÁ
LITERATURA, 17.30, podkroví knihovny (750 let)
Beseda o vydaných knihách v posledních dvou letech s regionální
a národopisnou tématikou Valašska. Beseda je součástí programu
Rožnovských slavností 2017.
7. července: DĚTSKÝ DEN + POHÁDKOVÝ LES, Městský
park, Jurkovičova rozhledna (750 let)
Celý den plný aktivit, které potěší především děti. Dopoledne se
rozběhne velký dětský den v Městském parku u Hudebního altánu,
odpoledne pak přijde na řadu oblíbený Pohádkový les, který
skončí na Jurkovičově rozhledně na Karlově kopci nad městem.
5. - 6. července: ZVONEČKOVÝ JARMARK, Valašské
muzeum v přírodě (750 let)
Setkání hrnčířů, keramiků a dráteníků. Ukázky tradičních řemesel
s možností zakoupení si ručních výrobků. Keramické a tvůrčí
dílny pro děti a jejich rodiče.
7. - 9. července: ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI, Valašské
muzeum v přírodě (750 let)
Mezinárodní folklorní festival, tradiční vrchol hlavní letní sezony
v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 2017 ještě okořeněno o spojení
s oslavami 750 města Rožnov pod Radhoštěm. Celkem pětidenní
oslavy potrvají od 5. do 9. července 2017.
8. července: ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2017 (750 let)
Tentokrát vás parní vláček doveze přímo do epicentra vrcholu
oslav 750 let - na Rožnovské slavnosti 2017. Odjezd: z Val.
Meziříčí do Rožnova p.R. se jede v 9.10 a 13.10 hodin, zpět se
jede v 11.00 a 15.00 hodin.
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Obecní lesy Vigantice
Hospodaření na lesním majetku obce Vigantice bylo
výrazně ovlivněno kůrovcovou kalamitou, která vypukla již v roce
2015 v období extrémního sucha a pokračovala i v roce 2016
a 2017. Hlavní příčina vzniku kalamity je vláhový deficit
posledních let a tím dochází k oslabení porostů s plytkým
kořenovým systémem, který je typický pro dřevinu smrk, jehož je
na obecním majetku zastoupeno nejvíce.
Velkým problémem jsou také okolní dřevozpracující
firmy, které navážejí do svých provozů kůrovcové dříví s různým
stupněm napadení a vývojem kůrovce. Následně z napadeného
dříví se kůrovec rozšiřuje do okolních lesních majetků. Tyto
podniky musí udělat veškerá opatření proti šíření kůrovce jako
např. postřiky dovezeného a skladovaného kůrovcového dříví,
rozmístění potřebného množství lapačů k zachycení vylétávajících
brouků z kůrovcového dříví atd.
V roce 2016 bylo celkem vytěženo celkem 1 127 m 3
kůrovcového dříví. Cena takovéhoto dřeva se pohybuje v rozmezí
1 200 - 1 500 Kč/m3,což je asi 65% ceny normálního zdravého
dřeva. Tímto vzniká obci a ostatním vlastníků nemalá škoda
na lesních porostech a v příjmech za dříví. Nemalé náklady jsou
spojené s předčasným zalesňováním vzniklých holin po kůrovcové
těžbě. Na jaře roku 2016 bylo vysázeno 7 200 ks sazenic lesních
dřevin, převážně buku. Zbývající holiny vzniklých kůrovcovou
kalamitou byly zalesněny na jaře v letošním roce.
V prosinci skončil LHP (lesní hospodářský plán)
pro roky 2007 - 2016 a připravoval se ke schválení nový LHP
pro období 2017 - 2026 zv. Decenium. Tento LHP pro obec
Vigantice byl v květnu letošního roku Krajským úřadem ve Zlíně
schválen. Závazné ukazatele nového LHP budou prezentovány
v příštím vydání zpravodaje.
OLH
Josef Fojtášek

Myslivecký rok 2017 jsme zahájili Výroční členskou schůzí
Mysliveckého spolku Rysová Vigantice 4. 3. 2017
Za účasti hostů z honebního společenství
a hasičů proběhla v sobotu 4 března výroční
schůze mysliveckého spolku, kde jsme hodnotili,
co se nám v uplynulém mysliveckém roce
povedlo zabezpečit, které akce máme rozdělané,
jaké nás čekají v nastávajícím roce a co se nám
naopak nedaří. Po schválení procedurálních záležitostí přednesl
svoji kritickou zprávu předseda mysliveckého spolku Jiří Jurajda.
Ocenil ty nejaktivnější, kteří myslivosti a práci pro myslivost
věnují většinu volného času. Kdyby se použilo přísloví „Práce
šlechtí“, bylo by mezi námi alespoň deset velmi šlechetných pánů
myslivců. Naopak ale kriticky promluvil do duše těm neaktivním,
kteří by té šlechetnosti moc nepobrali. Smutné je, že jsou mezi

nimi mladí myslivci. Upozornil, že v letošním roce nás čekají
mimořádné úkoly, kde se očekává maximální nasazení všech
členů spolku. Pokud se nepodaří zabezpečit rovnoměrné přičinění
každého jednotlivce, nejen že se nám nepodaří vybudovat vše, jak
jsme si naplánovali, ale budeme se muset i s některými pasivními
členy rozloučit.
Poměrně dobře jsme zvládli péči o zvěř i v tak
náročných podmínkách, jaké nám letošní zima připravila v bohaté
sněhové pokrývce s dlouhotrvajícími silnými mrazy. Na začátku
března jsme museli přikoupit další krmivo a všechny zásoby se
i tak vyčerpaly. Těšit nás může, že uhynulých kusů bylo
minimálně. Větší ztráty jsme však zaznamenali na silnicích
srážkou vozidel se zvěří. Je to o to smutnější, že takto přicházíme
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většinou o zvěř v dobré kondici. Zahynulo tak několik dobrých
srnců, kteří začátkem jara začínají značkovat svoje teritorium
a silnice je jim při tomto šuma fuk. U srn je to o to horší, že
přicházíme nejen o jeden kus, ale hned o dva a v mnoha případech
o 3 kusy srnčí zvěře. I proto ty nejfrekventovanější úseky silnic
budeme opatřovat pachovými ohradníky.
Stěžejní jsou pro nás v letošním roce zejména stavební
práce na myslivecké chatě. Ještě než uhodila tuhá zima, podařilo
se nám vyměnit okna a postupně se vyboural strop a půdní
vestavby. V současné době jsou již vyměněny trámy a položen
nový, doslova parádní strop alá zámek Hluboká, udělaná nová
elektroinstalace, zateplení podkroví a provedena rekonstrukce
topení. Po vymalování a dodělání obkladů jsme se dopracovali
k úklidu a stěhování stolů a lavic do hlavní místnosti. Pokračovat
budeme novým točitým schodištěm do podkroví a vybudováním
ložnic ze sádrokartonových obkladů. Souběžně nás čeká stavba
vodovodní 250 m dlouhé přípojky a rekonstrukce vody
v myslivecké chatě. Tu zabezpečujeme souběžně s rekonstrukcí
vodovodní sítě ve Viganticích. Rozdělaná zůstává střelnice,
kterou jsme přemístili do areálu myslivecké chaty. Brigády
budeme soustředit na stavbu přístřešku střeleckých postů, terénní
úpravy bezpečnostních valů, demontáž zařízení staré střelnice
a vybudování dopadové stěny z pražců.
Všechny tyto akce jsou v plném proudu. Řada myslivců
zde pracuje celou zimu jako na stavbě vlastního rodinného domu.
Patří mezi ně například Jaroslav Juříček, Vítězslav Baroš, Jirka
Jurajda. Vše pod taktovkou kamarádů Děckých a Pavla Baroše
z Roubenek. Jsou však i takoví, kteří ještě ani hodinou nepřiložili
ruku k dílu. Budeme dělat průběžné hodnocení a v dalším
Zpravodaji zveřejníme i ty neaktivní.

Několik brigád jsme po zimě museli věnovat úklidu
areálu, nařezání dříví, opravě oplocení a taky už i posekání

a údržbě trávníku. Veškerá naše snaha je udělat na myslivecké
chatě a v celém areálu kvalitní a účelné zázemí nejen pro naši
mysliveckou činnost, ale i na konání společenských akcí
pro veřejnost, oslav a rodinných akcí. V další etapě chceme
dobudovat kvalitní sociální zázemí včetně sprchovacího koutu
a toalet k ubytovací kapacitě kolem 10 osob. Pro mysliveckou
činnost by to ještě měla být bourárna na zvěřinu s chladírnou.
Plány jsou to smělé, ale když přiloží všichni ruku k dílu,
i splnitelné.
Hospodář Josef Fojtášek přednesl zprávu o stavu
hospodaření se zvěří. Seznámil s odlovem zvěře v uplynulém
loveckém roce, který se nám podařilo naplnit. Nelovíme drobnou
zvěř, kde se snažíme o udržení normovaného stavu 50 kusů zajíce.
Splnili jsme odlov srnců, ale vzhledem k mimořádným ztrátám
při loňských senosečích jsme omezili odlov srnčat a srn pouze
na velmi slabé a přestárlé kusy. Uloveno bylo i několik kusů
vysoké a černé zvěře. Podařilo se odlovit asi 43 lišek a nějaké
kuny. Nejúspěšnějším lovcem škodné byl i v loňském roce pan
Žabka. Hospodář seznámil přítomné s mysliveckou statistikou
a plány na letošní myslivecký rok. Ocenil osobní přístup většiny
myslivců k zabezpečení krmení v průběhu zimy, ale i kriticky
konkrétně jmenoval krmelce, kde se krmilo špatně a nepravidelně.
I toto bude významné kriterium při vystavování povolenek
a přidělování zvěřiny. Následovaly zprávy finančního hospodáře,
kynologického referenta a správce myslivecké chaty.
Na výroční schůzi vystoupil i zástupce honebního
společenstva, který ocenil dobrou spolupráci. Upozornil
na problémy s přejezdy aut po loukách a zasetých polích. Rovněž
zástupce hasičů pan Novotný ocenil dobrou vzájemnou spolupráci
a je přesvědčen, že je na co navazovat a rozvíjet. V loňském roce
to byla například naše spoluúčast na dětském dnu a závodech
hasičů ve Viganticích.
Podnětné návrhy byly zahrnuty do plánu činnosti na rok
2017. Pro veřejnost jsou tam tradičně zahrnuté následující akce:
- Dětský den 2. 6. 2017
- Střelecký den s nohejbalem o Pohár starosty Vigantic 29. 6. 2017
- Předpouťová zábava a pouť ve Viganticích 5. a 6. 8. 2017
- Myslivecký ples 20. 1. 2017
Ve spolupráci s hasiči jsme se podíleli na oslavách
dětského dne. Převzali jsme patronát nad několika soutěžemi
a odměnou nám byly spokojené a rozzářené dětské oči. Společně
se nám podařilo navodit soutěžní atmosféru a odhodláni. Za své
výkony byly děti odměňovány sladkými pozornostmi.

Dne 13. 5. 2017 proběhl střelecký den mysliveckého
spolku Rysová Vigantice. Je to tradiční akce pořádaná
před odlovem srnčí zvěře, kde každý myslivec musí prokázat
bezpečné umění a manipulaci se zbraní a taky samozřejmě
dovednost v úspěšných zásazích. Tradičně jsme stříleli na baterii
z brokových zbraní 2x15 položek a 10 ran na terč divočáka
z malorážky na 50m. Nejlépe si vedl Lukáš Fojtášek, který
z 30 terčů chybil jen 3 a na malorážce měl nástřel 86 – celkem
356 bodů. Druhý byl Zdeněk Martiňák 344 bodů a třetí Zdeněk
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Mikunda 321 bodů. Za zmínku stojí nástřel Vítě Baroše
na malorážce 93 bodů a Jaroslava Juříčka a Františka Vaňka
s 89 body. Jako vždy se střílel i závod „Půl“, kde se terče
neposílají na zavolání střelce, ale náhodně a navíc z různých
ztížených pozic, nebo za zpěvu, z loveckého postoje a podobně.
Každý po řadě střílí svoji položku podle seznamu přihlášených.
Po druhé chybě vypadává. Mezi poslední tři se probojoval Zdeněk
Martiňák, Zdeněk Mikunda a František Vaněk, kteří se museli
rozstřelovat na dva vypuštěné terče najednou. Nejúspěšnější byl
Zdeněk Martiňák, na druhém místě se umístil Zdeněk Mikunda
a na třetím František Vaněk. Pro všechny pak byla připravena
nějaká drobná pozornost a k dobré pohodě přispělo i občerstvení
a výborný srnčí guláš.
Momentálně se pod vedením hospodáře Josefa Fojtáška
organizuje ochrana zvěře před senosečemi. Po dohodě s vedením
družstva dostává hospodář informace, které pozemky se budou
sekat. Ten organizuje aplikaci pachových zradidel do těchto
pozemků den před senosečí. Ukazuje se, že tyto pachové plašiče
jsou dostatečně účinné a zvěř se z takto ošetřených pozemků
stáhne. Příznivě se to projevilo i v počtu vysečených srnčat,
případně zajíců. Škody se tak v podstatě minimalizovaly. Problém
však v našich podmínkách zůstává ve spolupráci se soukromými
zemědělci. U těch se nám nepodařilo navázat podobný systém
informovanosti jako u ZOD, kde tyto práce řídí náš člen Vítězslav
Baroš mladší. Proto nemáme ani zpětnou vazbu v nahlášených
škodách. To musíme do budoucna změnit. Ochrana zvěře
před senosečí je naše priorita a našla si své příznivce i v celostátní
iniciativě, do které se pod záštitou Ministerstva zemědělství
a České myslivecké jednoty přihlásily školy, ochránci přírody
a další organizace. Vytvořil se jednotný informační systém
a spojují se síly na zabezpečení ochrany zvěře před vysečením.
Nejde jen o statistiku, ale je možné si pomoci tohoto systému
zorganizovat pomoc na procházení lokalit připravených k sečení.
Jak už jsme psali v předcházejících Zpravodajích,
i myslivci žijí politikou a zejména tou velkou - EURO! Evropská
komise přijala novelu o zbraních, proti které podává Česká
republika žalobu. Na pořadu dne jsou omezení legálně držených
zbraní. Přijatá novela přináší první omezení, ale předpokládá se
další postupné zpřísňování. Proti tomu aktivně vystupuje řada
spolků i soukromých držitelů zbraní. Manifestace před budovou

zástupců evropské komise v Praze ukázala na jednotu a sílu
bojovat proti takové svévoli. Úředníci zmíněného úřadu nenašli
odvahu setkat se s demonstranty a v úřadu se doslova
zabarikádovali. Představitelům EU se nezamlouvají legálně držené
zbraně. Proč asi? Teroristé s legálně drženými zbraněmi žádné
teroristické útoky nepáchají.
Vedle trestání naší republiky, Polska a Maďarska
za nepřijetí povinných kvót migrantů – Slovensko podalo žalobu,
přicházejí na pořad dne další omezování suverenity jednotlivých
zemí. Proto Brexit a tyto exity se skloňují v mnoha podobách.
Ve sdělovacích prostředcích jsme masírování jak je pro nás
výhodné být součásti a měli bychom být v tom nejtvrdším jádru.
Jsou tady ale i jiné názory, ekonomické rozbory a statistiky, které
to vidí úplně jinak. Kolik let to trvalo, než jsme dosáhli na stejné
dotace v zemědělství, jako ostatní země eurozóny. Na stole jsou
srovnání v omezeních, co kde můžeme vyvážet, kolik jsme
zaplatili miliard za prohrané arbitráže za „Zmařené investice“.
Kolik miliard odchází ročně na dividendách z našich podniků,
které koupily zahraniční firmy za hubičku. Obhajují to jen ti, kteří
si z dotací EU udělali významné vlastní kšefty. Všeobecně se ví,
že polovina dotací se doslova rozkrade. Momentálně je aktuálních
několik kauz politiků za neužívání dotací - ROP a další.
Většinou je velmi sporné, na co jsou dotace využívány.
Pokud jsou to čistírny odpadních vod, chodníky, občas nějaký
most, ale už méně výstavba silnic a dálnic, případně další
infrastruktura, ještě to jde. Na co je nám ale skoro v každé vesnici
rozhledna, nebo parky a náměstí poseté lavičkami a odpadkovými
koši za sta tisíce? Kolik se z těchto peněz dostane na rozvoj
průmyslu a podniků? To už by na západ od nás zavánělo
konkurencí. Výhodnější jsou montovny, sponzoring třeba
Škodovky na všech sportovních akcích po celém světě, případně
firmy jako bývalá BARUM Otrokovice, kde dělají naši lidé za pár
šupů. Náš politik prodá i vlastní mámu. Ještě že některé morálně
pevné už doběhly volební preference.
Myslivci Vám přejí hezké léto, příjemnou dovolenou,
dětem krásné prázdniny a budeme se těšit na setkání
na společných akcích. Děkujeme za přízeň a podporu!
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice místopředseda
František Vaněk

SDH Vigantice
Rok 2017 pokračuje a nám, hasičů,
postupně přibývá povinností spojených
s fungováním sboru. Začátkem května jsme
jako již tradičně postavili májku, na kterou
jsme umístili plyšového medvěda, který se
stal později středem pozornosti místních dětí
a jejich hlavním cílem bylo jej získat.
Někteří tvrdí, že se nejedná o medvěda ale
o pejska. Tato otázka zůstává stále nezodpovězena. Jelikož jsme
začátkem května máj postavili, museli jsme jej také skácet. Kácení
jsme již tradičně spojili s dětským dnem. Po loňské výborné
zkušenosti jsme opět přistoupili ke spolupráci s místním
mysliveckým sdružením. Dětský den předčil naše očekávání
v počtu dětí. Mezi soutěže, které děti absolvovaly patřilo například
dětské TFA, střílení ze vzduchovky, poznávání zvířat, skákání
v pytli a mnoho dalších. Za odměnu pak děti dostávaly nejrůznější
sladkosti. Dětí bylo opravdu hodně, to nás velmi potěšilo
a nabudilo do dalších činností. Jsme rádi, že zájem obyvatel
Vigantic o akce pořádané místními spolky alespoň mírně vzrůstá.
Ani v červnu jsme nezaháleli a pustili jsme se
do organizace soutěže TFA Vigantice. Pro neznalce… Jedná se
o soutěž, která simuluje práci hasiče při zásahu. Mezi disciplíny
jsme zařadili například přeskok bariéry, hammerbox, vytažení
závaží na lešení a tak dále. Soutěž se konala 10. června. Z důvodu

nepřízně počasí k nám dorazilo méně závodníků, než jsme
předpokládali. Celkem se na start postavilo 42 závodníků. Tato
skutečnost ale neubrala naší soutěži na kvalitě. Ohlasy závodníků
byly velmi uspokojivé. V kategorii mužů zvítězil David Pašek
z SDH Bohuslavice, mezi ženami kralovala Vladislava Kalná
z SDH Jarcová.

Při organizaci soutěže jsme se potýkali s jednou velice
nepříjemnou situací, a tou je nedostatek aktivních členů našeho
sboru. Tímto bych ráda oslovila všechny, kteří třeba uvažují
o vstupu mezi naše bratry a sestry, aby se nebáli a kontaktovali
kohokoliv z nás.
Za SDH Vigantice - Hana Petřeková
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Jaro mladých hasičů SDH Vigantice
Sezónu 2017 děti začaly zimní
přípravou v tělocvičně, kde trénovaly
především rychlost, koordinaci a fyzickou
kondici. Na začátku dubna jsme se
přesunuli ven a začali se věnovat nejenom
tréninku atletických dovedností, ale
i hasičským disciplínám.
V letošním roce se rozrostlo
družstvo starších žáků o děti, které již
v mladší kategorii závodit nemůžou, a nově
příchozí Dominika Petruželu a Lindu
Jurkovou. Naopak přišlo o velké opory
Katarínu Rusiňákovou a Lukáše Rybiáře,
kteří přešli do kategorie dorostu. Tým
trénuje v této sestavě teprve chvíli
a nezkušenost je znát. Všichni se však
velmi snaží a já věřím, že se jejich úsilí již
brzy projeví na výsledcích. V jarní části
sezóny závodily děti v obvodovém kole
ve Valašské Bystřici, kde skončily těsně
pod stupni vítězů na 4. místě, čímž si
vybojovaly postup do okresního kola,
ve kterém
se
umístily
na 7. místě.
V pohárových soutěžích obsadili 6. místo
na Bystřičce a 11. v Hovězí.
Okresní kolo vyhrálo družstvo
Prostřední Bečvy a projevilo zájem
o spolupráci s naším sborem v krajském
kole. Jejich družstvo posílili naši závodníci
Josef Petřek, Andrea Vašková a Veronika
Sklářová a skončili na krásném a cenném
3. místě. Jsme za spolupráci s tímto sborem
velmi rádi a vážíme si toho.
V kategorii mladších žáků trpíme
velkým nedostatkem závodníků. Družstvo
sice letos rozšířila teprve 5-ti letá Verunka
Fárková, i tak bychom ale rádi přivítali
do našich řad nové děti, které by měly
zájem o hasičský sport. Náš tým je velmi
mladý, ale o to víc se snaží, poctivě trénuje
a má chuť ukázat, co se v nich skrývá. S tímto týmem jsme se

zatím zúčastnili pouze soutěže na Bystřičce, kde se umístili
na 18. místě.
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Jaro dorostu SDH Vigantice
Velmi slibnou kategorií do budoucna jsou naši
dorostenci. Rádi bychom s nimi objeli pár soutěží, aby
si zkusili delší dráhu i odlišnou techniku provedení
útoku, bohužel je většina z nich daleko. Proto se více
zaměřujeme na individuální soutěže, kterými jsou
okresní a krajská kola a závody na 100 m překážek.
Do okresního kola dorostu jsme odcestovali
se 6 závodníky, kteří závodili ve dvojboji a stovkách.
Nejlépe se dařilo Veronice Sklářové, která nenašla
přemožitelku a zvítězila, Dominik Petružela skončil
ve své kategorii druhý a oba si tak vybojovali postup
do krajského kola v Kroměříži. Velmi dobrý výkon
podala i Pavla Mrkvicová, která se umístila na 3. místě,
Pavla Olšarová a Lukáš Rybiář byli čtvrtí a Josef Petřek
obsadil 6. místo.
Dominikovi se v krajském kole příliš nedařilo
a odvezl si 6. místo. Naopak Veronika i přes zranění
kotníku ukázala, že právem patří k dorostenecké špičce
v ČR a umístila se na fantastickém 1. místě, čímž
postoupila na MČR dorostu, které se letos uskuteční
4. - 5. července ve Zlíně. Věříme, že i letos naváže
na skvělé výkony z loňské sezóny.
Zúčastnili jsme se i závodů na 100m překážek
v Ostravě, kde skončili naši dorostenci v polovině
výsledkové listiny. Jsme rádi, že i starší děti mají stále
zájem trénovat a zlepšovat se nejen v týmových
disciplínách.

Veronika Sklářová v reprezentaci ČR
dorostu

Jak už jsme čtenáře informovali
v minulých číslech Zpravodaje, Veronika
Sklářová si loni vybojovala místo v družstvu
reprezentace ČR. V nové sezóně již pravidelně
objíždí reprezentační soustředění i individuální
soutěže, kde sbírá cenné zkušenosti
a dovednosti. Poprvé si i vyzkoušela novou
disciplínu, která rok od roku stoupá v oblibě,
a je jí tzv. „výstup na věž“. Veronika na věži
závodila v Ostravě a obsadila pěkné 9. místo.
V průběhu roku se konají závody ČP v běhu
na 100 m s překážkami, kde se Veronika
umístila na 14. místě v Třebíči a na 8. místě
v Ostravě,
v Jablonecké
hale
skončila
6. a nejlépe se jí dařilo v závodě na 60 m
překážek, kde zvítězila a odvezla si zlatou
medaili. Moc Veronice držíme pěsti, aby se jí
v letošní sezóně dařilo a její výkony byly
závod od závodu lepší.
Zuzana Bělíková
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FK Modrá Hvězda Vigantice
Vážení
sportovní
přátelé,
zejména
Vigantického fotbalu. Chci Vás seznámit
s děním v našem oddílu.
Naši muži v průběhu jarní části soutěže
změnili trenéra, Pavel Šturala, se rozhodl, že se
bude plně soustředit na funkci předsedy našeho
oddílu, takže mužstvo je teď pod taktovkou trenéra Zdeňka
Hoffmana jako asistent trenéra pokračuje Bob Šulák.
V průběhu přípravy jsme přivedli 3 posily. David
Kučera odešel hrát do Valašského Meziříčí a za něj
k nám přišli: Marek Macíček - hrotový útočník a Martin
Václavík - střední záložník. Třetí a poslední posila
k nám přišla z Hutiska a to také Marek Macíček - stoper.
Jelikož už po podzimní části bylo téměř jisté,
že VKK spadnou z divize a tudíž budou padat dva týmy,
hlavním cílem bylo vyhnout se sestupovým vodám. To se
zpočátku dařilo, podařilo se nám dokonce doma
skalpovat okresní město - Vsetín. Ale jelikož jsme
rozdali body týmům, které se taky plácají u spodu
tabulky, musíme se o záchranu strachovat až
do posledního kola. Předposlední kolo naši muži odehráli
doma proti Provodovu. Po špatné první půli, kterou jsme
prohráli poměrem 1:3, se nám po přestávce podařilo
vyrovnat, avšak na body to bohužel nestačilo. Po hrubce
gólmana jsme dostali naprosto zbytečný gól na 3:4.
Po tomto zápase přišla nelichotivá zpráva z Holešova,
který i přes domácí výhru 3:0, skončil na sestupové
příčce, tudíž v tuto chvíli jsme na sestupové pozici i my.

Poslední kolo jedou naši muži bojovat do Luhačovic,
musíme věřit, že zápasy: Boršice - Morkovice a Chropyně - Vsetín
proběhnou bez jakýchkoliv postraních intrik a naši muži nám
udělají radost a ze hřiště již jistého vítěze Luhačovic dovezou
aspoň bod a příští rok uvidíme naši Modrou hvězdu zase
v Krajském přeboru. Napomoct tomu může i talentovaný gólman
Josef Slovák, který po příchodu do Vigantic zažije svou premiéru
v základní sestavě.
Náš dorost pokračuje pod vedením trenéra Boba Šuláka
a asistenta Jaroslava Paprskáře.
Po naprosto bezchybném podzimu, kdy naši dorostenci
neskutečně překvapili, jelikož ztratili pouze jeden bod a i přes
všechny řeči jak do Krajské soutěže dorostu nepatří, obsadili první
místo.
Bohužel po odchodu klíčového hráče - Davida Kučery,
který tvořil hru, dával spoustu gólů a taky kvůli velké marodce,
začali na jaře tápat a venku se jim nepodařilo získat ani jeden bod.
Doma byli ale bezchybní a se ztrátou pouhého jednoho bodu
na první místo, které držel tým Lůžkovic, zajížděli právě

do Lůžkovic odehrát klíčové jarní utkání. Po naprosto skvělém
výkonu ale prohráli 2:1. Nutno podotknout, že tento zápas !hrubě!
ovlivnil sudí Petr Zpěvák, který za stavu 0:1 nepískl jasnou
penaltu v náš prospěch a z protiútoku pískl penaltu proti nám, aby
toho nebylo dost, v druhém poločase dal na názor laického
domácího pomezního a neuznal nám regulérní branku na 1:2
a jeho neustálé hrubé výrazy k našim hráčům byly více než
k zamyšlení. Další drobné chyby v náš neprospěch není potřeba
ani komentovat, je smutné, že se takové věci dějí i u mládežníků.
Po tomto zápase se naši
dorostenci
už
sesypali
a nezískali zatím ani bod, snad
vyhrají
poslední
zápas
v Lidečku a podrží tak aspoň
druhou pozici.
Před našimi dorostenci je
potřeba smeknout, protože nám
dělali radost celou sezónu a je
velká škoda, že nedotáhli svou
premiéru v Krajské soutěži
do vítězného konce. V další
sezóně ale odejde většina hráčů
ročníku 1998 a proto se naši
dorostenci spojí s Hutiskem
a Dolní Bečvou.
Mladší žáci drží druhou
pozici
před dotírajícím
Podlesím, a pokud se jim
podaří zvítězit odehrají závěrečný
turnaj o Přeborníka okresu Vsetín
v Lužné.
Starší
přípravka
se
do tohoto turnaje už probojovala.
Turnaj se odehraje 18. 6. 2017
v Jarcové, snad se našim mladým
hvězdičkám bude dařit a dovezou
co nejlepší výsledek.
Naši
nejmladší
svůj
poslední turnaj již odehráli a směle
se připravují na další působení
v naší Modré hvězdě.
Nakonec
bych
rád
poděkoval všem příznivcům naší
Modré hvězdy za uplynulou
sezónu a věřme, že další sezónu
naši muži budou dál hrát Krajský
přebor a mládežníci nám budou dělat takovou radost, jako dělají
doteď.
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Sekretář Modré hvězdy - Petr Bělunek

Jak si vedou nejmenší naděje Modré Hvězdy Vigantice?
Od zimy již uplynulo spoustu času a tak jsme tady
s ohlédnutím, co se za poslední půlrok událo ve Vigantické
fotbalové kategorii mladší přípravky.
V posledních zimních měsících vrcholily série halových
turnajů v Rožnově pod Radhoštěm. Souběžně se pořádaly turnaje
pro hráče a hráčky narozené v roce 2008 + 2009 a dále turnaje
pro hráče a hráčky narozené v roce 2010 a mladší. V obou
pořádaných kategoriích jsme do posledních zápasů bojovali
o celkové vítězství, ale v obou jsme se shodně umístili na čtvrtém
místě. Za předváděné výkony jsme museli všem hráčům moc
poděkovat, protože vždy bojovali na maximum a přidávali navíc
nádherné fotbalové momenty a ohromující individuální výkony.
V každé kategorii jsme měli vyhlášené nejlepší hráče. Ve starších
to byl brankářský virtuóz Ondřej Fárek (r.n.2008), nejlepší
brankář vsetínského regionu zimní halové sezóny. Dále střelec
od pána Boha Dominik Nuc (r.n. 2009), na kterém tým našich
starších kluků stavěl hru i výsledky (na ty jsme samozřejmě
nehráli, my hrajeme fotbal pro radost :-) ). V ročníku 2010 byl
zase hlavní postavou Michal Frydrych. Dominik s Míšou díky
svým výkonům vzbudili zájem mládežnických trenérů FC Baník
Ostrava a byli si za tento tým zahrát několik turnajů (Domča
v Ostravě i něco odtrénoval). V ročníku 2011 vyrůstají další velké
talenty, např. Lukášek Motošický a Štěpánek Jahoda. Mimo
Rožnovské turnaje jsme byli součástí i čtveřice turnajů v Zašové,
dále pak dvojice turnajů na Dolní Bečvě, který jsme mimo jiné
i jeden pořádali my Modrá Hvězda a jednou jsme si udělali výlet
i do Hovězí.

Od dubna jsme se tradičně přesunuli na venkovní terény.
Na stadionu Modré Hvězdy Vigantice trénujeme 2x týdně,
v pondělí a středu vždy od 16:30 do 18:30 hodin. Každý víkend
jezdíme na turnaje do blízkého okolí. Mimo to si jednou za čas
uděláme fotbalový výlet i mimo náš region. Naposled jsme se byli
13. 05. 2017 podívat v Ostravě, přesněji na dvou sportovněkulturních akcích. Od ranních hodin do 16:00 jsme se zúčastnili
mezinárodního fotbalového turnaje TJ Slovan Ostrava (pro hráče
2010+2011) a po bleskovém přesunu na Městský fotbalový
stadion Vítkovice jsme byli přímými aktéry fotbalového utkání FC
Baník Ostrava s hráči Sokolova. Naši mladíci v dresech Modré
Hvězdy doprovodili hráče na slavnostní nástup na trávník
před zápasem a potom v poločasové pauze odehráli na hlavním
hřišti (před čtyřmi tisíci fanoušků) přátelské utkání s vrstevníky
FC Baník Ostrava. Výše zmíněný turnaj v areálu TJ Slovan
Ostrava naši nejmenší zcela ovládli, když vyhráli všech 11 zápasů
z 11 možných. Mezi protivníky byla tato družstva: FC Baník
Ostrava I, FC Baník Ostrava II, TJ Slovan Ostrava, TJ Zašová, FC
Tworkow (PL), FK Albrechtice, TJ Hranice, FK Petřkovice I, FK
Petřkovice II, TJ Bohumín, FC Vsetín. Večer jsme se vraceli
domů plní nádherných zážitků jak z turnaje, tak zejména
z aktivní návštěvy fotbalového utkání FC Baník Ostrava. Obě tyto
akce nám zorganizoval vigantický rodák Jan Nevola, který velice
úspěšně pracovně působí v FC Baník Ostrava i v TJ Slovan
Ostrava a kterému tímto na dálku děkujeme. Velký dík patří také
samozřejmě vedení obce Vigantice v čele s panem starostou
Zdeňkem Porubským, který nám zajistil komfortní přepravu
našich „zlatíček“ do OV a zpět.
Jsme velice rádi, že máme širokou základnu hráčů
(hráčky se doufám brzy zapojí také :-) ). Každého tréninku se
účastní přes dvacet borců. Tréninky probíhají na hlavním
fotbalovém hřišti ve Viganticích. Podmínky máme ideální, včetně
perfektního zázemí. Vše se nám daří za velké pomoci fotbalového
klubu FK Modrá Hvězda Vigantice v čele s předsedou Pavlem
Šturalou a dále obce Vigantice s panem starostou Zdeňkem
Porubským. Bez této podpory by bylo hodně složité udržet
sportovní program pro naši mládež na požadované, vysoké úrovni.
A jestli se chcete všichni přesvědčit o našich
velkolepých výkonech, srdečně Vás zveme na mega turnaj
na stadión
Modré
Hvězdy
ve Viganticích, který
se uskuteční v sobotu
24.
června
2017
od 9:00. Na turnaj je
pozváno 20 týmů
ze širokého
okolí
a k vidění
budou
všichni naši hráči
ročníků 2008 až 2012.
Závěrem bychom
chtěli
do
našeho
veselého
kolektivu
pozvat další děti.
Přijďte se na některý trénink podívat, vyzkoušet si s námi
zasportovat a natrvalo se k nám i přidat. Uvítáme Vás s otevřenou
náručí. Výzva platí pro děvčata a chlapce narozené v roce 2008 až
2012. Více informací o naší činnosti se dozvíte na internetové
stránce www.vigyman.cz.
S heslem sportu zdar a fotbalu zvláště se loučí trenéři
mladší přípravky FK Modrá Hvězda Vigantice Filip Pikal a Jan
Frydrych........................těšíme se na viděnou na hřišti!!!
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