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Zdarma

Slavnostní otevření
nového sběrného dvora
Slavnostní
otevření
se
uskuteční v pátek 8. června 2018
v novém sběrném dvoře. Naproti
Základní škole ve Viganticích. Program a čas
jsou orientační. Již od 15:00 hodin bude
v areálu školní zahrady probíhat doplňující
program, budou zde atrakce pro děti: skákací
hrad, maxidomino, šoupací hlavolamy.
Pro děti i dospělé jsou připraveny soutěže,
hry, vystoupí skupina Z horní dolní a dál
na jih. Je zajištěno občerstvení i posezení
v areálu školní zahrady.
Těšíme se na Vaši účast.

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Bohužel dnes musím začít jednou smutnou
událostí, ke které došlo v pátek 1. 6. 2018 v odpoledních
hodinách. Ze zatím nezjištěných příčin došlo k požáru
bytového domu č. p. 198 v obci Vigantice. Na místě požáru
se sjelo 11 hasičských jednotek, které požár po několika
hodinách uhasily. Členové naší výjezdové jednotky však
museli na požářišti zůstat do ranních hodin. Abychom
předešli způsobení dalších škod museli jsme část bytového
domu přikrýt plachtami. Těchto prací se opětovně účastnili
naši hasiči, kteří asistovali partě zkušených tesařů a to
Martinu Děckému, Richardu Děckému, Liboru Adámkovi
a Rosťovi Trčkovi. Samozřejmě bez plošiny Tomáše
Mikundy by tato akce byla velice složitá. Tímto bych chtěl
všem moc poděkovat za pomoc v řešení krizové situace.
Samozřejmě musím zmínit i Moniku Petřekovou, která
našim hasičům a všem, kteří pomáhali, nachystala
občerstvení. Plachty a potřebný materiál jsme brali
ze stavebnin Andrey Mikulenkové a z pily ZOD
Rožnovsko. Moc děkuji. Poslední poděkování patří Petru
Slováčkovi, který v neděli pracoval v uvedeném bytovém
domu na obnovení dodávky elektřiny.
MOC DÍKY !!!
V době, kdy budete číst uvedený čtvrtletntík, tak
již budeme moct zasílat finanční příspěvky na účet, který
bude zřízen na pomoc poškozeným.

Koupaliště
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. Koupaliště by mělo být otevřeno od víkendu
9. – 10. 6. Samozřejmě, dle počasí.

Sběrný dvůr

Rekonstrukce fotbalového hřiště

Výstavba Sběrného dvora dokončena. Dodavatelem
stavby Sběrného dvora je společnost Vojkůvka s. r. o. Dolní
Bečva. Za obec na stavbu dohlížel (TDI) pan Ing Jan Frydrych.
Stavba byla zrealizována za 2.505.974,13,- Kč. Na tuto akci byla
poskytnuta dotace z Ministerstva životního prostředí, 11531 –
Operační program životního prostředí 2014 – 2020, výzva č. 41,
ve výši 1.795.405,13,- Kč. Sběrný dvůr bude otevřen
po kolaudaci, která bude cca měsíc po předání stavby. Provozní
doba bude upřesněna.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 9.000.000,- Kč
vydáno. S výstavbou nového hřiště by mělo být započato
po 10. 6. 2018.

Víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Vigantice
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Víceúčelového
hřiště u ZŠ a MŠ Vigantice“, na kterou jsme od Ministerstva
pro místní rozvoj získali dotaci ve výši 3.389.751,- Kč, vyhrála
společnost Commodum spol. s. r. o., Valašská Bystřice. Celá
stavba bude stát 4.800.000,- Kč. Stavba bude započata do konce
měsíce června 2018.

Zbrojnice Vigantice
Rekonstrukce garáží našich hasičů ukončena. V pátek
a v sobotu jsem se přesvědčil, že naši hasiči si rekonstrukci garáží
zasloužili. V garážích hasičů jsou nové obklady, podlaha, skříně,
pracovní stůl a regály.

Most ev. č. 4
V současné době se vyřizuje stavební povolení potřebné
k rekonstrukci mostu ev. č. M4, u Hlasů. Čekáme na vyhodnocení
naší žádosti o poskytnutí dotace, která byla podána k Ministerstvu
pro místní rozvoj.

Chtěl bych Vám poděkovat za pozornost a přeji krásné
léto 2018. V případě jakéhokoliv dotazu a v případě jakéhokoliv
nápadu mně neváhejte kontaktovat.
Děkuji. Zdenek Porubský

Ze života obce
Vítání občánků Vigantic

Jubilanti v obci červen – září 2018
V této tabulce je přehled jubilantů.
Místostarostka obce Hana Foltasová Vás osloví
a domluví se na návštěvě, nebo předání blahopřání
a poukazu bez případné návštěvy.

Slavnostní vítání občánků
je naplánováno v neděli 16. září 2018
u skály na Hájence,
v případě špatného počasí se přesuneme
do Zasedací místnosti OÚ Vigantice.
Po vystoupení dětí z Mateřské školy přivítá
nové občánky Vigantic starosta obce.
Rodiče dětí budou telefonicky osloveni
a bude jim zaslána pozvánka
na tuto slavnostní akci.

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme
a do dalších let přejeme spoustu zdraví, lásky a osobní
pohody.
Příjmení, jméno
Juříčková Božena
Kropáčová Františka
Jurajda Vlastislav
Mikundová Jindřiška
Slováková Vlasta
Ovsená Zdenka
Porubská Marie
Vičanová Marie
Lamža Miroslav
Gáliková Ludmila
Barabášová Milada
Koláček Miloslav

věk
červen 95. let
červen 75. let
červen 70. let
červenec 80. let
červenec 85. let
červenec 70. let
červenec 85. let
červenec 80. let
červenec 70. let
červenec 70. let
srpen 85. let
srpen 75. let

Veterinární služba v našem regionu
Rádi bychom informovali naše spoluobčany o nové
veterinární službě. Jedná se o pojízdnou VET, která přijede k Vám
domů a zajistí kompletní veterinární péči pro Vaše mazlíčky.
Odpadá čekání v ordinaci a stresování zvířátek převozem.
O kvalitní a odborné péči se již mělo možnost přesvědčit několik
našich spoluobčanů, kteří ji vřele doporučují.
Kontakt: MVDr. Lyubov Shvets,
Horní Bečva, tel. 608 631 398,
www.veterinarlubava.cz
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Inzerce

Koupaliště Vigantice

Zahájení sezóny v letošním roce bude dříve než vloni.
Přípravné práce na zprovoznění obecního koupaliště jsou v plném
proudu. Otevření je plánováno již v červnu, pokud bude
vhodné počasí bude otevřeno koupaliště již v sobotu 9. června.
Provoz na místním koupališti bude v měsíci červnu zejména
o víkendech, pokud počasí dovolí bude otevřeno i v pracovních
dnech od 13:00 hodin. Hlavní sezóna začíná 1. července, kdy je
provoz koupaliště od 10:00 do 18:30 hodin – za pěkného
počasí. Vstupné je určeno: děti a mládež do 15. let 20,- Kč.
Dospělí 40,- Kč, po 17. hodině všichni 15,- Kč.
Na našem koupališti máme již 2. sezónu plážový
volejbal – pronájem na 1. hodinu je 200,- Kč, míče je možné
za poplatek 50,- Kč zapůjčit u zaměstnanců koupaliště, kde si také
můžete hřiště pronajmout. Provozní řád hřiště plážového volejbalu
i koupaliště je vyvěšen v prostorách hlavní budovy koupaliště.

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje je 3. září 2018,
příspěvky posílejte na e-mail:
mistostarosta@vigantice.cz

Tradiční setkání seniorů
Na
toto
setkání
jsou
zváni
občané,
kteří v kalendářním roce dovrší věk 70. let a výše. Příjemné
posezení probíhá v jídelně Základní školy ve Viganticích.
Pozvánka na setkání bude doručena všem seniorům.
V letošním roce se z důvodu blížících se komunálních voleb
uskuteční setkání již v neděli 16. září 2018.
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Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 22. 3. 2018
bere na vědomí kontrolu usnesení 26. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
27/216 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 2 obce Vigantice pro rok 2018, (příjmy:
0 ,- Kč, výdaje: + 1.280.000,- Kč, financování: + 1.280.000,- Kč),
27/217 schvaluje provedení stavby nového elektrického vedení
NN 0,4 kV a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského
podpisem „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu“
na stavbu „Vigantice, parc. č. 545/187, KLZ Servis, NNK.
27/218 schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8011915 Vigantice, p. č. 545/187, KLZ
Servis, NNK“, sepsanou mezi smluvními stranami, budoucím
oprávněným, ČEZ Distribuce, a. s, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, Děčín, zastoupeným ARPEX MORAVA s. r. o.,
Teslova 873/2, 702 00 Ostrava – Přívoz, a budoucím povinným,
Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, a pověřuje
starostu obce Zdenka Porubského k podpisu uvedené smlouvy,
27/219 schvaluje „Smlouvu o výpůjčce a darovací“, sepsanou
mezi smluvními stranami, budoucím půjčitelem, Sdružení

Mikroregion Rožnovsko, Masarykovo náměstí 128, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm, a budoucím vypůjčitelem, Obec
Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, a pověřuje starostu
obce Zdenka Porubského k podpisu uvedené smlouvy,
27/220 schvaluje cenu pozemků parc. č. 545/208, 545/209,
545/210 a 545/211 v k. ú. Vigantice, za fin. částku 350,- Kč/m 2,
kterou stanovil Ing. L. H. ve Znaleckém posudku o návrhu tržní
hodnoty pozemků č. 5243/8/2018, ze dne 12. 2. 2018,
27/221 schvaluje prodej pozemku parc. č. 545/208 v k. ú.
Vigantice, o výměře 1325 m 2, panu J. V., za cenu 350,- Kč/m 2, dle
znaleckého posudku č. 5243/8/2018, ze dne 5. 2. 2018,
vypracovaného Ing. L. H., a pověřuje starostu
obce
Zdenka
Porubského podpisem Smlouvy o převodu nemovité věci,
27/222 schvaluje prodej pozemku parc. č. 545/209 v k. ú.
Vigantice, o výměře 1307 m2, panu P. B., za cenu 350,- Kč/m2, dle
znaleckého posudku č. 5243/8/2018, ze dne 5. 2. 2018,
vypracovaného Ing. L. H.,
27/223 schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 545/210
a 545/211 v k. ú. Vigantice za cenu 350,- Kč/m2,
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 3. 5. 2018
bere na vědomí kontrolu usnesení 27. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
28/224 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtové opatření č. 3 obce Vigantice pro rok 2018, (příjmy:
+ 1.572.100,- Kč, výdaje: + 9.175.000,- Kč, financování:
+ 7.889.100,- Kč),
28/225 pověřuje starostu obce Zdenka Porubského podpisem
Smlouvy o převodu nemovité věci, prodej pozemku
parc. č. 545/209 v k. ú. Vigantice,
28/226 ve složení, Zdenek Porubský - starosta obce, Hana
Foltasová - místostarostka obce, Pavel Gálik - 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. 2017,

28/227 schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace
„Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín,
příspěvková organizace“ za rok 2017 ve výši: + 86.645,75,- Kč,
částka bude převedena do rezervního fondu,
28/228 ve složení, Zdenek Porubský - starosta obce, Hana
Foltasová - místostarostka obce, Pavel Gálik - 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 Obce Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice,
sestavenou k 31. 12. 2017,
28/229 schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2017“ a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad a dále projednalo „Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření č. 379/2017/IAK“,
pořízenou pracovníky krajského úřadu Zlínského kraje dne
20. 2. 2018, viz - příloha usnesení,
Hana Foltasová
Zdenek Porubský
místostarostka
starosta

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!
V sobotu 7. 4. 2018 se u OÚ Vigantice sešlo 50
dobrovolníků, kteří se v tomto roce zapojili do celorepublikové
akce
UKLIĎME
ČESKO. Po přivítání
a upozornění
na bezpečnost jsme se
rozdělili do skupinek,
které procházely celou
obec
Vigantice.
Uklidili jsme společně
koryto
a břehy
Hážovky, dále cesty
na Sulovskou – směr
na Díly
a cesta
a odpočívadlo přes Suš
až k mostu na Dolní
Bečvu.
Chodník
na Posklu, kde jsme
objevili
černou
skládku, všechny boční

ulice, hlavní chodník a příkopy podél silnice, výletiště a chodník
do Hájenky. Za odměnu jsme si společně opekli špekáčky u skály,
která prošla úpravou – byly zde vysekány stromy a skála je teď
dominantou obce, je jí vidět již od obchodu Vezník. U skály
nechybí ani příjemné přírodní posezení, které jsme pokřtili tímto
společným úklidem. Společně jsme posbírali 940 kg odpadu
a objevili 3 černé skládky, kdy 2 jsou na březích Hážovky, kde si
někteří občané vyvážejí odpad ze svých zahrad - prosím nedělejte
to . Nejmladším pomocníkem byla Anička Kubíčková - 1,5 roku
a občan s nejvíce životními zkušenostmi byl V. Přestože akce
probíhala od soboty 7. 4., děti ze Základní školy Vigantice si
v rámci pracovních činností o den pospíšily a vyrazily
do oblíbeného lesa nad bytovkami, vybaveni rukavicemi a sáčky
na odpadky. I když úklid trval jen jednu vyučovací hodinu, žáci
druhé a čtvrté třídy rozhodně ke kontejnerům u školy neodcházeli
s prázdnou. Ba naopak! Je až k neuvěření, co všechno lidé do lesa
vyhodí. Hájek nad bytovkami je jedním z oblíbených míst, kam si
chodí děti nejen v rámci školní družiny hrát, proto tento úklid
rozhodně nebyl posledním. Odměnou nám bylo příjemné posezení
u skály, občerstvení a diplomy, které jsme dostali všichni!
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Zpravodajství kulturní komise
Svátky jara byly letos hodně brzy, a tak se Velikonoční
výstava konala již koncem března. Nemohli jsme nabízet tolik
venkovních květin jako jiné roky, ale sešla se spousta jiných
krásných velikonočních dekorací, mnoho druhů perníčků (každý si
mohl vybírat) a různé výrobky pro radost. Děkujeme všem, kteří
vyrobili něco na prodej a všem návštěvníkům, kterých bylo již
tradičně hodně.
Karlovský ochotnický soubor KOS, z.s. z Velkých

Karlovic s veselohrou Masopustní příběh nezklamal, nasmáli
jsme se. I když byl zrovna nádherný jarní den, nezůstala žádná
židle volná a v restauraci Tatra panovala veselá jarní nálada.
Výtvarná soutěž „Já a sport“ už má své vítěze
ve všech pěti kategoriích, ale nemůžu Vám je prozradit. Vyhlášení
proběhne tentokrát v pátek 8. června v 15.00 na Slavnostním
otevření sběrného dvora. Svá díla doneslo 38 dětí, 21 předškolních
dětí a 17 dětí školou povinných. Všechny výkresy budou
vystaveny při předávání a všechny zúčastněné děti se
mohou těšit na odměnu za své dílo.
Vzhledem k plánované akci slavnostního
otevření sběrného dvora jsme zrušili Smaženici
na Svatého Ducha.
Po roční pauze se vracíme k soutěži
„Rozkvetlá zahrada“, sedmý ročník této soutěže
bude hodnotit sladění zeleně a květin s domem.
Přihlásit se můžete telefonicky na tel. 571 655 142
i písemně
e - mailem
obecvigantice@iol.cz
do 30. června 2018. Máte-li radost ze svých kytiček,
jestli se Vám podařilo vypěstovat něco pěkného,
neváhejte a přihlaste se. Na závěr soutěže opět
proběhne setkání na OÚ, které mělo doposud vždy
příjemnou a veselou atmosféru. Hodnotící komise
bude obcházet po domluvě všechny soutěžící
v červenci.
Jinak nás už čeká léto, dovolená, a tak Vám
všem jménem kulturní komise přeji mnoho krásných,
spokojených dní.
Dita Votrubová
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Naše školka
Pomalu se blíží doba, na kterou se těší malí
i ti velcí, čas prázdnin a dovolených, čas
letních dní, výletů a společných zážitků. Ještě
chvíli spolu všichni ve školce pobudeme, ještě
si
budoucí
školáci
mohou
užívat
bezstarostného dětství a společných her
v prostředí a s kamarády, které znají od chvíle, kdy se začali
pouštět máminy sukně a objevovat okolní svět…
Co všechno jsme všichni spolu od února prožili?
Zimu jsme vynesli spolu s Mařenou, to aby už jaro
přišlo… Rády připomínáme dětem tradice našeho kraje.
Stejně tak Velikonoce s jejich zvyky, ať ogaři i cérky ví,
proč vyšlehat tatarem a za co dát malované vajíčko…
A v době před Svatojakubskou nocí se to ve školce
čarodějnicemi jen hemžilo, rejdily, čarovné lektvary vařily,
na zdraví, lásku a nezlobení…
Nezapomněly jsme ani na rodiče a připravily ještě
před Zápisem do školy přednášku s Mgr. Kristinou Papajovou,
téma „Problematika školní zralosti a připravenosti“. Věříme, že
pro rodiče předškoláků to byl užitečně a příjemně strávený čas.
Stejně jako jiné měsíce, i ty jarní, jely děti na divadelní
představení do Rožnova pod Radhoštěm, taky k nám do školky
přijela pohádka. Je to vždy jiné a hezké dopoledne, jiné prožitky.

Už několik let po sobě máme jarní termín Plavecké
školy v Rožnově pod Radhoštěm. Starší děti se v 10-ti lekcích učí
nebát vody, získávají plavecké dovednosti a také si užívají
společné radovánky ve vodě… Vždyť za pár dní je budou
potřebovat… 
V dubnu jsme spolu s paní vychovatelkou připravily
Vigantice talent show, byla to naše premiéra, přihlášené děti
předvedly, co umí… a že se bylo na co dívat!  Takové
odpoledne zorganizujeme každý rok!
15. května proběhl Zápis do mateřské školy, namísto
dětí, které nastoupí 1. září do 1. třídy, přijdou nové. Snad se jim
u nás bude líbit, čekají je noví kamarádi, nové hračky, společné
hry a zážitky, které lze prožít jen v kolektivu vrstevníků.
16. – 17. května jsme měli návštěvu z družební obce
Ludrová, přijelo 10 jejich předškoláčků a společně s našimi dětmi
si užili odpoledne na „kulatém hřišti“, další den u nás ve školce
a při loučení nám děti povídaly, „že sa jim u nás páčilo úplně
všetko“  Jsme pozvaní na návštěvu do školky Ludrová, určitě
pojedeme…
Pro maminky jsme s dětmi připravily Besídku k svátku
matek, moc se dětem povedla a ukápla i nejedna slzička
maminky… Vždyť děti zpívaly a přednášely právě jen pro tu svou,
nejmilovanější…
Nás ještě čeká
v červnu spoustu hezkých
dní,
výlet
na Bílou,
na Pustevny, Rozloučení
s předškoláčky,
spaní
ve školce, pro některé děti
jedny z posledních dní
spolu ve školce… Snad
na ni
budou
hezky
vzpomínat,
první
vzpomínky z dětství jsou
právě ty školkové, věříme,
že budou jen ty hezké…
A teď už mi
zbývá jen popřát Vám
všem krásné prázdniny,
dovolenou,
odpočinek
a příjemné chvíle spolu
s rodinou… A ve zdraví
se potkat znovu v dalším
školním roce… 
Dana Barošová
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Ze života základní školy
Ani jsme se nenadáli a konec školního roku je
za dveřmi. V uplynulých měsících jsme rozhodně nelelkovali
a užili si spoustu zábavy. Vše odstartovala výtvarná velikonoční
soutěž na téma „Velikonoční pomlázka,“ do které svými
výtvarnými díly přispěly děti ze Základní i Mateřské školy.
Na začátku dubna se konal již třetí ročník „přehlídky“ staveb
a ornamentů z domina a jiných kostek, který dal školákům docela
zabrat. Po necelých dvou a půl hodinách práce „vykouzlily“ děti
v prostorách školní jídelny několik můstků a věží, propojených
dlouhým hadem z kostek. Celá akce se podařila, a i přes drobné
chybičky a „přestávky“ při závěrečném „dominoefektu“ nakonec
všechny kostky postupně spadly.
Videozáznam z celé akce najdete na stránkách školy,
spolu s „videoprezentací“ z další, tentokrát talentové soutěže,
která se konala na konci měsíce dubna. Odpoledne plné tance,
zpěvu, kouzel a dalších představení pobavilo nejen rodiče, ale také
odbornou porotu. Tu tvořily samé slavné osobnosti.  Talent
show 2018 se konala v Mateřské škole poprvé, a věřím, že ne
naposledy. Všichni účinkující, ať už z Mateřské, nebo Základní
školy si ji užili a nechali na pódiu opravdu „vše.“
Nezaháleli jsme však ani po stránce sportovní.
Ve čtvrtek 26. 4. se školáci zúčastnili lehkoatletického závodu
na ZŠ v Hutisku-Solanci, kde se se svými vrstevníky utkali hned
v několika disciplínách. Také letos ze závodů přivezli nejeden
diplom a medaili. Tím však naše sportování nekončilo a hned další
den v pátek 27. 4. vyrazily děti navštěvující pohybový kroužek
spolu s některými maminkami a paní vychovatelkou na výlet
na kolech po cyklostezce, jehož cílem byl areál Pohoda
na Prostřední Bečvě. Tam na děti čekala sladká odměna za skvělý
výkon a nechyběl ani prostor pro aktivní odpočinek na průlezkách.

V dubnu měli možnost nahlédnout do školních tříd
a vůbec do prostor školy rodiče a děti z řad veřejnosti, díky
tradiční akci Den otevřených dveří, která proběhla před zápisem
nových školáčků. Rodiče s dětmi se zúčastnili jak výuky, tak
i například prohlídky keramické dílny, nebo družiny. Mimo to,
měli také možnost vyzkoušet si jednoduchá cvičení s využitím
interaktivní tabule. A šlo jim to opravdu velmi dobře a hravě si
s úkoly poradili.

V květnu jsme mysleli především na maminky
a na jejich „sváteční“ den. Besídku pro maminky letos děti
okořenily špetkou básniček a písniček, zpěvem a nechyběla ani
hra na hudební nástroje. Stejně jako každý měsíc se i v květnu
konal pravidelný sběr. Ten květnový byl však poslední soutěžní
a v červnu nás pak čeká vyhlášení vítězů a odměna formou výletu.
Ke dni dětí jsme se vypravili na kozí farmu do Hážovic, kde jsme
si mohli zadovádět s malými kůzlaty, ochutnat kozí sýry, nebo si
vyzkoušet samotnou kozu podojit.
V červnu nás dále čeká ještě školní výlet na ranč
Kostelany, na který se moc těšíme. Dále potom rozloučení se
školáky a předškoláky, které proběhne spolu s otevřením nového
sběrného dvora dne 8. 6. 2018 na školní zahradě. Kromě
nejrůznějších atrakcí bude akce oživená tradičním kácením máje
a chybět nebude ani vyhlášení vítězů výtvarné soutěže, vyhlášené
kulturní komisí obce. Pokud vše dobře dopadne a vyhrajeme
soutěž ve sběru, čeká na děti zajímavý zážitkový výlet. Aby však
všichni věděli, proč je tak důležité třídit odpad, pojedou školáci
na exkurzi do areálu firmy EKO-KOM, kde se seznámí s tím, jak
a kde se odpad zpracovává. To všechno nás už pomalounku
přibližuje k tolik očekávanému vysvědčení, které i letos bude
pro některé prvním a pro jiné tím posledním z Naší školy. Držte
nám proto prosím palce a užijte si letních prázdnin tak, jako to
máme v plánu i my 
Daniela Vachunová

Aktuálně z činnosti mysliveckého spolku
Rysová Vigantice
Myslivecký rok začíná měsícem březen. Je to
doba, kdy jsme schopni uzavřít loveckou sezónu,
udělat bilanci lovu a po zimě taky sčítání zvěře
a bilanci chovu. Lovecké aktivity se téměř
zastaví. V přírodě se začne všechno rozvíjet
a připravovat na nové potomstvo. V té době již
většina myslivců neloví ani škodnou. Pozornost se však stále
zaměřuje na lov divokých prasat, vzhledem k epidemii afrického
moru prasat v lokalitě u Zlína. Z toho vyvstává potřeba snížit
na minimum stavy této zvěře. Hlavním důvodem je minimalizace
možnosti přenosu nemoci, která když se rozšíří, zdecimuje stavy
nejen divokých prasat, ale v ohrožení jsou i velkochovy a domácí
chovy.
V honitbě Vigantice jsme ulovili v loňském roce přes 30
divokých prasat, což je dvojnásobek rekordních úlovků
v předcházejících létech. Pro myslivce v našich podmínkách jsou
divoká prasata spolu se srnčí hlavní
lovnou zvěří.
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Rožnov. Další diskusní příspěvky členů se týkaly bodového
systému,
přidělovaní
povolenek,
brigádnické
činnosti
a procedurálních otázek. Za dlouholetou aktivní práci
pro myslivost a přírodu byli vyznamenání dlouholetí členové
a funkcionáři výboru pan Zdeněk Mikunda a Miroslav Janča.

Již v prvním čísle Zpravodaje jsme vyzvedli přístup pana
Vítězslava Baroše, který ulovil 15 divokých prasat, František
Majer 10 a dále jsou lovci se třemi, dvěma, nebo po jednom kusu.
Je však nutné si uvědomit, že jsou za tím stovky hodin na čekané,
za každého počasí. I v novém mysliveckém roce jsme navázali
na úspěšný odlov a v dubnu a květnu je již odloveno téměř 10
dalších divokých prasat. Splnili jsme i odlov trofejové srnčí zvěře,
ale nepodařilo se naplnit odlov slabé a staré holé zvěře. To se pak
podepisuje na její kvalitě, zejména průměrné hmotnosti.
I toto jsme hodnotili na výroční členské schůzi
3. 3. 2018. Vzhledem k tomu, že VČS je volební, bylo potřeba
zvolit mandátovou, návrhovou a volební komisi. Předseda Jiří
Jurajda přivítal hosty - starostu honebního společenstva a předsedu
družstva Josefa Mikundu a starostu hasičů pana Novotného.
Následně přednesl kritickou zprávu. Vyzvedl spoustu práce, která
se udělala na rekonstrukci myslivecké chaty a přemístění střelnice
do našeho areálu. Ani jednu akci se však ještě nepodařilo zcela
dokončit, ale zbývají už jen dodělávky. Ocenil přístup těch
nejaktivnějších Vítězslava Baroše, Jaroslava Juříčka, Oldřicha
Válka, Josefa Fojtáška, Tomáše a Jiřího Jurajdy a dalších.
Vyzvedl i aktivní pomoc tesařské party Děckých a Pavla Baroše.
Ocenil i úspěšné akce, které jsme v průběhu roku organizovali.
Zejména pak letní večer, pouť ve Viganticích, myslivecký ples
a střelby pro veřejnost.
Zprávu o chovu a lovu zvěře přednesl myslivecký
hospodář Josef Fojtášek. Seznámil s podrobným odlovem srnčí,
černé, vysoké i škodné zvěře. Rovněž poukázal na nesplnění
odlovu holé srnčí zvěře a podmínil povolenku k lovu trofejových
srnců odlovením dvou kusů holé. Kriticky zhodnotil přístup
ke krmení některých členů i na stav krmelců a loveckých zařízení
v honitbě. Staré a nebezpečné je nutné co nejrychleji odstranit,
při stavbě nových je potřeba vyžádat si souhlas vlastníků
pozemků. Upozornil rovněž na užívání lesních a polních cest
a zvýšený dohled nad cizími vozidly v revíru.
Následovaly zprávy finančního hospodáře Jaroslava
Juříčka, správce myslivecké chaty Vítězslava Baroše,
kynologického referenta Roberta Fojtáška a předsedy dozorčí rady
Oldřicha Válka. Dozorčí rada provedla kontrolu účetních dokladů,
stav poklady a hospodaření MS. Neshledala žádné pochybení.
V diskusi vystoupili oba hosté. Pan Novotný ocenil
dobrou spolupráci myslivců a hasičů včetně podílu na organizaci
společných akcí. Předseda honebního společenstva a ZOD pan
Mikunda
vyzvedl
rovněž
velmi
dobrou
spolupráci
a vzájemnou komunikaci. Seznámil myslivce se škodami
na polích v loňském roce a vyčíslil je i v penězích. Na vedení
družstva se dohodli, že nebudou požadovat finanční náhradu, ale
potřebovali by brigádnickou výpomoc na odstranění náletových
dřevin z lesních porostů do polí a luk. Vyslovil i požadavek
na omezení krmelišť, aby se do honitby zbytečně nestahovala zvěř
z okolí, kde se zemědělsky nehospodaří.
V diskusi vystoupil pan Žabka s informací, že vlastní
lovecky upotřebitelného českého fouska. Pan Baroš navrhl, aby se
výbor pokusil zažádat o dotaci na činnost mysliveckého spolku
i od jiných obcí, do kterých naše honitba zasahuje. Zejména město

Následovaly volby do výboru a dozorčí rady
Mysliveckého spolku Rysová Vigantice. Předem se poměrně
nečekaně vzdal kandidatury myslivecký hospodář pan Josef
Fojtášek, předseda dozorčí rady pan Oldřich Válek a Robert
Fojtášek. Do výboru byli zvoleni Jiří Jurajda, František Vaněk,
Martin Jurajda, Lukáš Fojtášek, Jaroslav Juříček, Vítězslav Baroš,
Petr Juříček. Do dozorčí rady pak Ing.Vítězslav Baroš mladší,
Tomáš Jurajda a Zbyněk Mikunda.
Na prvním zasedání výboru a dozorčí rady pak byly
voleny jednotlivé funkce. Předseda Jiří Jurajda, místopředseda
František Vaněk, myslivecký hospodář Lukáš Fojtášek, jednatel
Martin Jurajda, finanční hospodář Jaroslav Juříček, správce chaty
a brigádnický referent Vítězslav Baroš a jeho zástupce Petr
Juříček. Předsedou dozorčí rady byl zvolen Ing.Vítězslav Baroš
mladší, členové Tomáš Jurajda a Zbyněk Mikunda.

Z toho vyplývá omlazení výboru i dozorčí rady a nástup
mladších myslivců do funkcí. Je to správný trend a máme za to, že
bude pokračovat i v dalším období. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat a ocenit dlouholetou práci pro myslivost zejména pana
Josefa Fojtáška, který přes 25 let zastával funkce ve výboru
na úrovni místopředsedy, předsedy a několik volebních období
mysliveckého hospodáře i člena okresního výboru. Poděkování
patří rovněž Oldřichu Válkovi, Františku Majerovi a Miroslavu
Jančovi, kteří léta pracovali ve funkcích výboru a kontrolní
komise. Za svou obětavou práci si zaslouží naše uznání a jsou
příkladem těm mladším, kteří nastupují na jejich místa.
Usnesení VČS uložilo výboru zapracovat podnětné
návrhy ze zpráv a diskusních příspěvků do plánu práce na rok
2018-19.
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Od výroční členské schůze již uběhly téměř 3 měsíce.
Za tuto dobu jsme zorganizovali několik akcí. Ke zpracované
projektové dokumentaci k vodovodní přípojce se nám podařilo
získat stavební povolení. V květnu se nám za značné brigádnické
účasti a podpory ZOD a obce podařilo přípojku zrealizovat
a napojit na vodovodní řád. Při té příležitosti se udělala kanalizace
povrchové vody na myslivecké chatě a nová přípojka elektřiny
k vrhačkám na střelnici. V podkroví se dodělávaly obklady
sádrokartonu.

Za poměrně nezvykle velké účasti se uskutečnily dvě

brigády pro ZOD. Na první pracovalo 17 myslivců na likvidaci
náletových porostů na louce za rybníky. Druhá brigáda proběhla
za účasti 13 myslivců na stejné práci kolem cesty do Končin.
Za pomoci zvedací techniky, traktorů a štěpkovače ze ZOD se
pracovalo motorovými pilami na likvidaci křoví a dřevin, které se
následně šrotovaly a silnější stromy se nařezaly na palivové dřevo.
Udělal se kus záslužné práce.
Na 12.5. jsme měli naplánovanou schůzi před odlovem
srnčí zvěře. Po schůzi pak střelby mysliveckého spolku. Střílelo se
pouze z brokových zbraní na 2x20 položek a následně tradiční
závod Půl z různých ztížených pozic. Hlavní soutěž s téměř
profesionálním nástřelem vyhrál Zdeněk Martiňák, druhý byl
Zdeněk Mikunda a třetí Lukáš Fojtášek. V závodě Půl zvítězil
Zbyněk Mikunda. Na střelby se sešli i rodinní příslušníci,
kamarádi a občané z Vigantic a okolí. Vedle skvělého jeleního
guláše si mohli pod dohledem zkušených myslivců i vyzkoušet
střelbu na asfaltové holuby. O tom, že byla skvělá atmosféra
a dobrá nálada svědčí i pořízené foto. A propos jedna poznámka.
V závodě Půl se velmi dařilo Jurajdovi juniorovi od Martina, který
se umístil na druhém místě a tátu odsunul až na třetí místo.
Dokonce padaly návrhy, že se mu odeberou kopačky, a už se bude
věnovat jen sportovní střelbě. Tak uvidíme?

Okénko kritiky
Nevím, jestli čtenáři Zpravodaje zaznamenali
od posledního čísla nějaké informace k Bohulibé činnosti
a aktivitám různých ochránců přírody. Ti mají na rozdíl od nás
myslivců značný lobistický vliv na tvorbu zákonů, navíc bez
jakékoliv odpovědnosti. V televizi proběhl pořad o tom, že je
na pokraji vyhynutí lipan – krásná ryba ve znaku českých rybářů
a taky pstruh potoční. Značný podíl rybáři připisují ochraně
kormoránů, volavek, vyder a navíc jsou tu i invazní druhy jako je
psík mývalovitý, norek americký. Ti se úspěšně starají o doslova
plundrování našich vod. A představte si tu troufalost, že rybáři
nestačí potoky a řeky dostatečně na vlastní náklady zarybňovat.
Takový kormorán spořádá denně půl kila ryb. No nepotěšilo by
Vás hejno pár set kormoránů při snídaní na rybníku? A zkuste
na ně vystřelit, třeba jen vyplašit.
Pro nás myslivce je to samé krkavec, vrána, přemnožení
pernatí dravci, rysi, vlci, medvědi, narůstají stavy lišek, jezevců
a dokonce se k nám stěhují i šakali. To se tak ochráncům přírody
zamlouvá. Krmení jim připravují na talíři farmáři v podobě ovcí,
koz a skotu, myslivci zase pečují o zajíce, bažanty, srnčí.
Z přírody zmizely koroptve, bažanti, zpěvné ptactvo. Hnízda plení
straky a zákonem chráněné sojky. Do Beskyd vysazují s velkou
slávou orly, ale o krmení se ochránci nepostarají. Stačily by mini
drůbežárny po kopcích. Že si je dravci okamžitě najdou, to víme.
Máme bohaté zkušenosti s odchovem bažantů a kachen. Musíte si
to všichni nechat líbit, však stát škody zaplatí. Že je to ale z daní
všech občanů, to nikoho nezajímá a ještě se na tom dá slušně
přiživovat. Argument, že si příroda poradí sama je reálný v tom
smyslu, že až se predátoři nebudou mít čím nakrmit, vyhynou
taky! Vidíme, jak si příroda poradila s kůrovcem. Ze Šumavy už je
v celé republice i Německu a Rakousku.
Dostavba dálnice kolem Přerova se další dva roky
opozdí, protože se odvolaly Děti země z Olomouce. Obchvat
Frýdku – Místku se po dvaceti létech dohadování zda sever, nebo
jih, slavnostně zahájil a začal realizovat, ale až na nějakou část,
kterou napadli zase zelení. Kolik je takových staveb po republice
se nedá ani spočítat. Měl by někdo v tomto státě vyčíslit škody
a žádat podíl na náhradě. Určitě by těch případů razantně ubylo.
Naplno teď probíhá kosení luk a příprava krmiva
pro hospodářská zvířata. Je sucho, hrozí sucho, řeky a potoky jsou
prázdné, ale pěkně vydlážděné. Přehrady se nestavějí, protože jsou
zase někteří proti – hlavně ochránci. Zemědělci se snaží zásobit
krmivem. Kosí a sklízí se čím dál výkonnější technikou. Chodíme
vyhánět zvěř, instalujeme plašiče. Obsluhy sekaček mají

ze zákona povinnost kosit od středu louky do kraje, aby se zvěř
nebála louku opustit. Jak myslíte, že to dělají? No objedou to
nejprve pěkně dokola, až zbude malý pruh, kde sešrotují, co ještě
přežilo. Několikrát jsem tento měsíc fotil a natáčel, jaká je realita.
Je vidět bezradně zajíce poskakovat v trávě, než je sekačka
rozemele. Řidič mi vždy opáčil, že to myslivci prošli a kosení
bylo nahlášeno. Naštěstí ve Viganticích máme dobrá vztahy
a zájem vedení družstva, kteří jsou buď myslivci taky, nebo členy
honebního společenstva. Nezbývá než si přát, aby pod sekačkami
a koly aut zahynulo co nejméně zvěře.
Ubývá obhospodařované zemědělské půdy. Developeři
staví satelitní městečka do polí, tisíce hektarů zabírají sklady
a překladiště zboží, fotovoltajické elektrárny. Existují o tom
přesné statistiky. Co se nezastaví, to se devastuje řepkou
na pohonné hmoty, kukuřicí do bioplynek, obilí končí
ve spalovnách na topení. Do půdy nejde organické hnojivo, ale
samá chemie. V lesích řádí kůrovec a je úspěšně rozvážen
kamióny po celé republice i do okolních států. Všude samé holiny.
Jak to bude vypadat za 5, nebo 10 let, to nikoho nezajímá.
Na prvním místě jde o peníze a po nás potopa. Proto je třeba
si vážit těch, kteří i za cenu menších příjmů dělají zemědělství
pro mléko, maso, ovoce, nebo zeleninu. Patří mezi ně i naše ZOD.
Při návštěvě myslivecké výstavy v Lysé nad Labem je možné
spatřit velké lány zeleniny, jahod a dalších plodin. Zisky nejsou
jak z řepky a je v tom i kus poctivé práce. Dříve jsme byli ve všem
soběstační. Dnes se všechno může dovést. Tím donutíme i ty naše
poslední poctivé zemědělce, aby od toho utekli. Navíc jsou
pod přímou kontrolou a diktaturou, kde mohou a co mohou
vysadit, kdy mohou kterou louku pokosit, kontrola všeho možného
– jinak nebudou dotace!!! Když vidím ty mládežníky, kteří
přijedou GPS kontrolovat, jestli se náhodou traktorista při orání
o půl metru nesekl, tak …
Závěrem chceme poděkovat za poskytnuté finanční
prostředky na vybudování vodovodní přípojky i další akce
starostovi panu Zdeňku Porubskému, zastupitelstvu obce a rady.
Velmi si této spolupráce vážíme.
Oceňujeme rovněž velmi dobrou spolupráci s vlastníky
pozemků, především ZOD Vigantice a Honebním společenstvem
pod vedením předsedy družstva a starosty honebního společenstva
pana Josefa Mikundy. Věříme v oboustranně rozumný přístup
vlastníků pozemků ke škodám způsobených zvěří, ale taky
s přihlédnutím ke škodám způsobených na zvěři.
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Vážíme si rovněž velmi dobré spolupráce a vzájemné
pomoci zejména s hasiči z Vigantic ale i sportovci a ostatními
zájmovými a společenskými organizacemi. Opět děkujeme
za podporu spřáteleným podnikatelům, ale i všem občanům
a rodinným příslušníkům za pomoc, toleranci a vzájemné
pochopení. Budeme se nadále snažit pro obec i naše spoluobčany
pořádat společenské akce, na které jsme si společně již zvykli.
Zveme občany na střelecký den pro veřejnost a snad
i nohejbal o pohár starosty Vigantic, který je naplánován
rovněž na červen. Hlavní akcí léta je samozřejmě
předpouťová zábava a taky pouť ve Viganticích, které se
uskuteční 4 a 5. 8. 2018 na výletišti. Srdečně všechny zveme,
postaráme se o kvalitní občerstvení a dobrou hudbu. Vy si
vezměte sebou především dobrou náladu!

Myslivci z Vigantic Vám všem přejí krásné léto plné
pohody, příjemnou dovolenou a dětem prázdniny. Taky hodně
štěstí, zdraví, spojenosti a po odpočinku i nových sil!
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
František Vaněk, místopředseda

SDH Vigantice
TFA Team SDH Vigantice
Sezóna se rozjíždí a my se stále
snažíme reprezentovat náš sbor co nejlépe to
jde. TFA Team se rozrost o jednoho
závodníka, přidal se k nám Josef Petřek.
V průběhu dubna se Dušan zúčastnil soutěže
TFA Metylovice a TFA Hnojník, kde se
umístil na 4. místě. Následovaly pak květnové soutěže… Na TFA
Písečná jsme zazářili, Hana zde zvítězila a Josef obsadil druhou
příčku. TFA Sůkenická rozhledna pro nás byla první letošní noční

soutěží. Závodilo se v kategoriích muži a junioři. V juniorech
Josef obsadil druhé místo. V kategorii mužů nás reprezentovali
Dušan i Hana, jelikož kategorie žen nebyla vypsána. Na konci
května jsme se zúčastnili Železného hasiče Vizovických vrchů.
Tento závod byl kvalifikací na Mistrovství České republiky
v TFA. Dušan se na tento závod připravoval, jak jen to šlo.
Bohužel vše nešlo dle plánu a Dušan je nyní v nominaci pouze
jako náhradník.
Hana Petřeková

SDH – XXV. Mezinárodní hasičská pouť na Sv. Hostýnu
28. 4. 2018 vyrazili hasiči
z Vigantic
na
hasičskou
pouť
na Svatém Hostýně. Za náš sbor se
této akce účastnilo 9 hasičů.
V prostředí na Sv. Hostýně se sešlo
stovky hasičů jak z tuzemska, tak
i ze zahraničí, především z Polska,
SRN, Slovenska, Chorvatska. Počasí
bylo nádherné a tak se bylo na co
dívat. Na počest 25. výročí hasičských
poutí na Sv. Hostýně byla vystavena
také historická hasičská vozidla.
Průvod
zahajovali
vlajkonoši
s historickými prapory jednotlivých
sborů. Jen vlajkonošů bylo v průvodu
přes 200, k tomu další stovky
uniformovaných
dobrovolných
i profesionálních hasičů.
Před mší funkcionáři SH
ČMS
předali
církevním
představitelům pamětní medaile.
Předání proběhlo i za účasti hejtmana
Zlínského
kraje
a
vrcholných
představitelů Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Mši celebroval olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.
Tato akce je mimořádná
a jedinečná
svou
atmosférou,
překrásnou podívanou, na které se
potkávají hasiči z celé republiky, aby
zde zakončili pouť v Bazilice
Nanebevzetí Panny Marie při mši
svaté.
Tak snad zase za rok na této
nádherné akci.

Petr Klust
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Vstup do sezóny 2017/2018 mladých hasičů SDH Vigantice
Jarní část jsme zahájili v místní tělocvičně a s příchodem
teplejšího počasí jsme navázali pravidelnými tréninky venku.
Prvním velkým závodem letošního roku byla obvodová
soutěž, která se konala ve Valašské Bystřici. Tam jsme
odcestovali s týmem starších žáků a s napětím očekávali, jaká
konkurence nás po zimě čeká. „Obvodovka“ se liší od klasických
pohárových soutěží tím, že se skládá ze 4 disciplín. Obrovským
překvapením byly výsledky v každé z nich, kdy jsme obsadili
2. místo ve štafetě CTIF, stříbrní jsme byli také ve štafetě 4x60m,
nepopulární „bramborovou“ jsme vybojovali v požárním útoku
a zlatou jsme brali ve štafetě dvojic. V celkovém bodovaní,
do kterého se započítávalo i 3. místo ze Závodu hasičské
všestrannosti, konané v loňském roce, jsme se umístili na příčce
nejvyšší a z Valašské Bystřice jsme si odváželi 1. místo se zlatými
medailemi na krku a přímým postupem do okresního kola. Tento
fantastický úspěch se nesmazatelně zapíše do historie našeho

sboru a my jsme na děti náležitě hrdi.
Skvělé výkony z obvodového kola se úplně nepodařilo
zopakovat v tom okresním, které se konalo v Horním Lidči.
Ke 4 předchozím disciplínám se přidal i útok CTIF, který je velmi
technicky náročný a my na něj trénovali celé 2 týdny, které
od sebe dělily tyto 2 závody. To se vyplatilo a děti zaznamenaly
pouze 1 chybu, což je skvělé. Za úspěch také považujeme zlepšení
času ve štafetě dvojic o 5 vteřin. V dalších 3 disciplínách se však
dětem nedařilo podle našich představ a předpokladů a naši
sportovci skončili uprostřed výsledkové listiny. I tak ale našim
mladým hasičům děkujeme za vzornou reprezentaci našeho sboru.
Začátkem června startuje série pohárových soutěží hry
Plamen, ve které budeme bojovat v obou kategoriích – mladší
a starší žáci. O průběžných výsledcích Vás budeme informovat
v příštím čísle Zpravodaje.
Zuzana Bělíková

FK Modrá Hvězda Vigantice
Mladí kopálisti z Vigantic finišují náročnou sezonu 2017-2018
Opět jsme tu s pravidelnou dávkou
informací o chodu sekce nejmladších
fotbalových nadějí FK Vigantice. Jakožto
sehraná trenérská dvojice Filip Pikal + Jan
Frydrych máme v tuto chvíli na starost
mužstva věkových kategorií mladší a starší přípravky. Mladší
přípravka je rozdělená na dvě kategorie. Děti narozené 2009+2010
a děti narozené 2011+2012. Do starší přípravky pak spadají borci
narození 2007+2008. Na trénincích a zápasech starší a mladší
přípravky se nás pravidelně schází kolem 30 svěřenců.
Před začátkem sezóny jsme se rozhodli přihlásit dvě družstva
starší přípravky. Bylo to jednak z důvodu zaručení velkého počtu
zápasových minut všem hráčům, ale také proto, že v řadách našich
mladších borečků je mnoho nadaných a šikovných kluků, kteří
potřebují hrát se silnějšími protivníky, než mají ve své věkové
kategorii. Náš záměr vyšel na jedničku. Všichni hráči „A“ týmu
(kluci narození 2007+2008) odehráli spoustu těžkých zápasů, ale
hlavně nás překvapil „B“ tým, kde nastupovali hráči narození
2009 až 2011. Každý zápas s o dva až tři roky staršími soupeři byl
kvalitní, několikrát jsme vyhráli, ale i prohry 15:12, 16:14,… proti
silným protivníkům nás posilují a posouvají dále. Náš herní projev
byl vždy plný kreativity, individuálních akcí,
kliček a přesných kombinací. V tom jsme
soupeře vždy jasně převyšovali. Zákonitě
jsme však nestačili na přímočarý, silový,
nakopávaný styl některých protivníků.
Věkový rozdíl byl v těchto atributech znát.
V každém ročníku máme minimálně
dva výjimečné fotbalisty, kteří na turnajích
pravidelně sbírají individuální ocenění. Jména
jako
Fárek,
Smrček,
Baroš,
Nuc,
Kokinopulos, Šulák, Motošický, Kubín,
Jurajda, Petřek, Frydrych budou za pár let
na stadionech rozdávat radost tisícům
fanoušků.
Nebudu zde uvádět tabulky
s výsledky, umístěním,…, protože je ani
nemáme a nezajímají nás. V tomhle útlém
věku hráčů nehrajeme na výsledky, ale
na vytváření si správných fotbalových
návyků, zlepšování individuálních dovedností, práci s míčem i bez
míče, komunikaci na hřišti a spoustě dalších důležitých věcí, které
se zúročí v pozdějším věku. Každá věková kategorie má dva
tréninky týdně (pondělí a středa 16:00 až 18:00) a každý víkend

zápasy a turnaje.
V právě vrcholící fotbalové sezóně se udála spousta
zajímavých turnajů a akcí.
Mimo podzimní a jarní sezónu jsme se v zimní přestávce
zúčastnili asi 30 halových turnajů v regionu, ale i např. v Hlučíně
a Ostravě. Velice úzce spolupracujeme s velkoklubem FC Baník
Ostrava, kde nám strašně moc pomáhají naši Valaši Honza Nevola
a René Bolf. Důkazem naší spolupráce je mimo jiné i účast našich
benjamínků při slavnostním nástupu na prvoligovém fotbalovém
utkání FC Baník Ostrava – FC Zbrojovka Brno, konaném dne
26. 5. 2018 na stadionu v Ostravě Vítkovicích, kde fandilo na 13,5
tisíce diváků. Kromě slavnostního nástupu k zápasu v doprovodu
hráčů hostujícího týmu – FC Zbrojovka Brno, bylo druhým
vrcholem odehrání poločasového zápasu s hráči mladší přípravky
FC Baník Ostrava spojený s následnou bouřlivou děkovačkou u
tribun. Nicméně jsme neusnuli na vavřínech a dále se
připravujeme na každý další zápas a turnaj. V červnu 2018 čeká
naši mladší přípravku velký turnaj o přeborníka okresu, kde
bychom měli předvést své umění a atakovat příčky nejvyšší. Bude
také záležet na účasti našich borců, protože si někteří současně
plní své povinnosti v FC Baník Ostrava.

A co nás ještě v nejbližší budoucnosti čeká? Už se
všichni těšíme na naše první fotbalové soustředění. Na začátku
srpna 2018 pojedeme na Jižní Moravu, přesně do obce Vnorovy
u Strážnice.
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Spolu s místními fotbalisty absolvujeme 5-ti denní tréninkový
pobyt, jehož náplň bude více než pestrá. Namátkou nás čeká
mezinárodní běžecký závod, tréninky, turnaje a přátelská utkání
mimo jiné i s týmem 1. FC Slovácko, relaxace v bazénu, opékání,
návštěva prvoligového zápasu 1. FC Slovácko a mnoho dalších
aktivit. Sami jsme zvědaví, jak to hlavně naši nejmenší zvládnou
bez maminek a tatínků .
Jelikož ve dvou lidech trénujeme 4 týmy, dohromady
něco přes třicítku dětí, není to ideální. Proto bychom tímto
chtěli poprosit o pomoc - kdo by nám chtěl s trénováním
pomoct, moc rádi ho přijmeme mezi sebe.
A nesmím zapomenout na výzvu pro všechny děti
a rodiče. Přijďte si s námi zcela nezávazně zasportovat. Nejde nám
o přísná pravidla a profesionální výkony. Chceme dostat
na sportoviště co nejvíc dětí, aby se s vrstevníky trochu protáhly
. Takže všechny děti od pěti do deseti let prosíme, aby přišly
do Vigantic na trénink (pondělí 16:00 - 18:00, středa 16:00 –
18:00
hodin).
Bližší
informace
o nás
najdete
na www.vigyman.cz.
Závěrem musí zaznít velké poděkování vedení obce
Vigantice v čele s panem starostou Zdenkem Porubským
za velkorysou podporu mládežnickému sportu. A samozřejmě
děkujeme i fotbalovému klubu FK Vigantice, jeho předsedovi
Pavlu Šturalovi a ekonomickému řediteli a trenéru žáků Tomáši
Bělíkovi, kteří nám vytváří perfektní podmínky pro naši činnost.

S přáním krásného jarního léta se loučí trenéři mladší a starší přípravky FK Modrá Hvězda Vigantice Filip Pikal a Jan
Frydrych.
Těšíme se na viděnou na hřišti!!!
ZPRAVODAJ VIGANTIC vydává obec Vigantice, IČ 00304441, Vigantice 203
Evidence Ministerstva kultury MK ČR E 17168
(neprošlo jazykovou úpravou)
Příspěvky posílejte na e‐mail: mistostarosta@vigantice.cz Tel.: 571 655 142, Mobil: 734 278 891
Tiskne Lupress s.r.o. Frýdlant nad Moravicí
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