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Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Rád bych Vás pozdravil
v těchto krásných zářijových dnech
a popřál Vám hezký podzim.
V letošním roce se nám
podařilo získat na dotacích bezmála
24.000.000,- Kč. Jedná se o investiční
akce, na které jsme se samozřejmě
připravolali a o některých jste již byli
informování. Jedná se o tyto investiční
akce:

1. Víceúčelové hřiště Vigantice
Víceúčelové
hřiště
s tenisovým kurtem je v současné době
budováno v areálu FK Vigantice.
Stavba by měla být dokončena
a zkolaudována do prosince 2020.
Na stavbu
za
6.800.000,- Kč
se podařilo z MŠMT získat dotace
ve výši 5.100.000,- Kč.
akci je 5.000.000,- Kč. Dílo musí být „bohužel“
předfinancováno a tudíž i na tuto akci si budeme muset půjčit,
ale ihned po obdržení dotace, což je někdy kolem února, bude
úvěr uhrazen. Bohužel v tomto dotačním titulu je
předfinancování akce běžné a půjčují si všechny školy a obce,
které tyto peníze obdržely.

4. Prodloužení kanalizace v obci Vigantice – Kalvaria

2. Rekonstrukce obecní budovy č. p. 196
- výstavba bytů
V budově bývalé Mateřské školy dojde k výstavbě 3
bytů v podkrovních prostorách a výstavbě jednoho bytu
v přízemí,
v místech,
kde
v minulosti
působila
MUDr. Polívková. Na tuto investiční akci se podařilo
z Ministerstva financí získat dotace ve výši 10.000.000,- Kč, kdy
však ze svých prostředků budeme muset uhradit navíc částku
ve výši 4.500.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že touto částkou
v součastnosti nedisponujeme, tak jsme požádali o úvěr, který
získáme u Komerční banky, a. s.

3. Rekonstrukce zahrady u ZŠ a Mš Vigantice
Taktéž probíhá rekonstrukce zahrady v naší škole.
Jedná se o rekonstrukci jedné z vnitřních učeben, výstavbu
environmentální zahrady, venkovní učebny a úpravy okolních
prostor. Tato akce bude stát cca 6.000.000,- Kč. Dotace na tuto

V březnu 2021 začne výstavba části kanalizace v ulici
naproti Obecnímu úřadu, v ulici směrem k panu Milenkovi
a Františku Mišovi. Na tuto investiční akci, která bude stát cca
3.000.000,- Kč se podařilo získat dotaci ve výši 2.000.000,- Kč.
Stavba začne v březnu 2021 a měla by trvat 3 měsíce. Součásti
stavby je i rekonstrukce komunikace.

5. Parkovací stání kolem Obecního úřadu
Kolem budovy Obecního úřadu a budovy bývalé
mateřské školy vznikne v příštím roce 20 parkovacích míst.
Investiční akce za 1.700.000,- Kč byla podpořena z Ministerstva
pro místní rozvoj částkou 1.000.000,- Kč.

6. Poslední investiční akcí by měla být výstavba
Workoutového hřiště v areálu FK Vigantice. I toto bylo
podpořeno z Ministerstva pro místní rozvoj částkou
450.000,- Kč. Obec se bude na výstavbě podílet částkou
200.000,- Kč.
Abychom mohli žádat o dotace na jakoukoliv
investiční akci, musíme být nejdříve připraveni. Tzn., že musí
být nejdříve vypracována projektová dokumentace a poté
vyřízeno stavební povolení. Vzhledem k tomu, že jsme byli
připraveni a přálo nám kousek toho štěstíčka, tak se podařilo
peníze nasměrovat do Vigantic.

Opětovně bych Vám chtěl připomenout třídění odpadu. Prosím, třiďte odpad !!!!! Vzhledem k tomu, že
přibývá nevytříděného odpadu v komunálním odpadu, začali jsme zvažovat zvýšení poplatku za svoz odpadu.
Myslím, že do konce roku máme ještě dost času na to, abych zintenzivnili třídění.

Ještě malé info, týkající se příjmů naší obce.
S ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti
i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále také
na předpokládaný 20% pokles obecních příjmů jsme povinni Vás
informovat o zastavení investic, které nebude možné v rámci
kompenzace ztrát způsobených vyhlášením nouzového stavu
v naší obci realizovat. V následujících letech budeme
pravděpodobně nuceni upustit od svých investičních záměrů,
na které jsme v předchozích letech řádného hospodaření šetřili.
Věříme, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svojí
živnost pomoci, a tuto formu podporujeme, nicméně věříme, že by
pomoc měla jít pouze ze státního rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový
stav a obce nemohou náklady na kompenzaci těchto opatření nést.
Bohužel vláda a paní ministryně Schillerová tento názor nezastává
a v tuto chvíli se za nás postavilo Sdružení místních
samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, hejtmané a také
Senát. Kompenzační bonus je již lidem hrazen, a proto
samospráva, a tedy i naše obec ve skutečnosti už o finance přišla,
nicméně teď je otázkou, zda Poslanecká sněmovna v úterý
dopoledne 26. května 2020 bude tento nehezký trend dále
rozšiřovat, nebo ho zastaví. Pojďme se se slzou v oku rozloučit

s našimi investicemi, na které nejen v tomto roce, ale i v letech
následujících nebudeme mít peníze. Přišlo to náhle a nečekaně.
Po krátké, ale velmi zákeřné nemoci vláda rozhodla o krácení
peněz pro obce a rozdělila je poškozeným. Následkem těchto
událostí pak zemřely veškeré naděje pro realizaci plánovaných
staveb obcí České republiky.
Se smutkem Vám tedy oznamujeme, že už nebudeme
opravovat v takovém rozsahu místní komunikace, nebudeme
budovat cyklostezky, opravovat školy a ani rychle stavět domy
pro seniory. Už nebudeme pracovat na rozvoji našich obcí tak
rychle jako dosud, protože na to nemáme peníze.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní Ivě ŠTURALOVÉ, paní Marušce
VALOVÉ a paní Kateřině LÁTALOVÉ za pomoc
v jarní době Koronavirové. Díky těmto krásným,
mladým a pracovitým ženám jsme Vás mohli
bezplatně zásobovat potřebnými rouškami.

MOC DĚKUJI !!!
Zdenek Porubský

Ze života obce Vigantice
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJŮ
KONANÉ VE DNECH 2. a 3. října 2020
V obci Vigantice proběhnou volby v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zahájení voleb: v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební místnost je na obecním úřadě Vigantice.
Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví musí mít volič
i komisaři roušku, nebo jinak zahalené nos a ústa. Telefon
do volební místnosti pro objednání volební urny je
571 655 142. Před návštěvou volební místnosti si připravte
hlasovací lístek, který dostanete domů nejpozději tři dny
před konáním voleb (hlasovací lístky si můžete vyžádat také
ve volební místnosti) a platný občanský průkaz popř. cestovní
pas.
Voličské průkazy se vystavují na obecním úřadě
od 17. září do 30. září (nejzazší termín, nutno osobní převzetí).

Kontakt Hana Matušová, telefonní číslo 571 655 142.
Úprava hlasovacího lístku do zastupitelstva kraje.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny
pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Hlasovací lístek a úřední obálka jsou barvy šedé.
Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou
stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky,
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich
dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
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Místní poplatky
Upozorňujeme občany obce Vigantice, že
místní poplatky pro tento rok bylo možné platit
od 1. března do 30. dubna 2020. Do dnešního dne stále
místní poplatky nezaplatilo asi 50 občanů, kteří již byli
upomínáni, a byla jim doručena faktura na zaplacení
těchto poplatků. Jedná se zejména o poplatek
za komunální odpad, TKR, poplatek za psa. Někteří

majitelé psů nemají poplatek zaplacen, také je nutné
psa přihlásit a vyplnit tak formulář, který odevzdáte
na OÚ Vigantice.
Poplatek lze uhradit:
1. v hotovosti do pokladny správce poplatku (OÚ)
2. poštovní poukázkou
3. bankovním převodem na účet správce poplatku
číslo účtu: 4526851/0100

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 17. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Vigantice:
bere na vědomí kontrolu usnesení 10. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
11/104 bere na vědomí Závěrečný účet SOMV za rok 2019
včetně Zprávy č. 266/2019/EKO o výsledku přezkoumání
hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2019,
11/105 bere na vědomí Zprávu Revizní komise SOMV
o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a jeho
finančními prostředky za rok 2019,
11/106 bere na vědomí realizaci projektu ,,Celkový upgrade AKS
v místní knihovně ve Viganticích“,
11/107 schvaluje bezúplatný převod pozemku včetně veškerých
součástí a příslušenství z vlastnictví obce Vigantice, pozemku
parc. č. 1300/2, ostatní plocha, o výměře 5 m2, zapsaného
v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 10001 pro obec
a k. ú. Vigantice, do vlastnictví Zlínského kraje, tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín, IČO : 70891320.
11/108 schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce
Zdenku Porubskému a místostarostce obce Haně Foltasové ve výši
jednonásobku nejvyšší odměny, která jim náleží za výkon jimi

zastávané funkce za měsíc a to za splnění velmi významných
úkolů v rámci řízení obce uskutečněných v roce 2019 a to zejména
v souvislosti s úspěšným dokončením velmi významného projektu
obce s názvem „Vigantice - bezbariérové úpravy chodníků
a zastávek podél silnice III – 4867“,
11/109 schvaluje zařazení správního území obce Vigantice
do územní působnosti Integrované strategie území MAS
Rožnovsko na období 2021 – 2027, realizované Místní akční
skupinou Rožnovsko,
11/110 uděluje Základní škole a Mateřské škole Vigantice, okres
Vsetín, příspěvková organizace, výjimku z počtu dětí pro školní
rok 2020/2021, výjimka byla udělena ve smyslu § 23, odst. 5,
zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
11/111 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
rozpočtové opatření Obce Vigantice č. 2 pro rok 2020,
(příjmy: + 26.000,- Kč, výdaje: + 598.000,- Kč, financování:
- 572.000,- Kč),
Hana Foltasová
Místostarosta

Zdenek Porubský
starosta

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 11. 8. 2020
Zastupitelstvo obce Vigantice:
bere na vědomí kontrolu usnesení 11. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
12/112 schvaluje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
rozpočtové opatření Obce Vigantice č. 3 pro rok 2020,
(příjmy: + 111.371,- Kč, výdaje: + 900.000,- Kč, financování:
- 788.629,- Kč),
12/113 schvaluje nabídku financování Komerční bankou a. s.,
zaslanou dne 29. 7. 2020 na investiční akce: „Rekonstrukce obecní
budovy Vigantice č. p. 196 – výstavba bytů“ a „Vybudování
přírodovědné učebny v ZŠ ve Viganticích“ ve výši 10.375.000 Kč,
12/114 schválilo v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o obcích), smlouvu o dílo uzavřenou mezi zadavatelem,

Obec Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, IČO :00304441,
a zhotovitelem, společností Commodum, spol. s r. o., Valašská
Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČO: 45677238,
a pověřuje starostu obce Zdenka Porubského podpisem uvedené
smlouvy,
12/115 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti
č. IV-12-8016745/1,
Vigantice,
p. č. 545/86,
NNk.sepsanou mezi smluvními stranami, povinným, Obec
Vigantice, Vigantice 203, 756 61 Vigantice, IČO: 00304441,
a oprávněným, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a pověřuje starostu obce Zdenka
Porubského k podpisu uvedené smlouvy,
Hana Foltasová
Místostarosta

Zdenek Porubský
starosta

Narozené děti v období duben – září 2020
Kelnarová Amálie
Rybářová Thea
Ježová Viktorie
Gallová Anna
Buchal František

Blahopřejeme rodičům
a novým občánkům
Vigantic přejeme zdraví,
lásku a štěstí v dalším životě.
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Vítání občánků Vigantic
Slavnostní
vítání
občánků
proběhlo
v neděli
20. září 2020. Po vystoupení dětí z Mateřské školy, přivítal
starosta obce Zdenek Porubský 10 nových občánků Vigantic. Jsou
to: Samuel Mroček, Vít Vašek, Jakub Chumchal, Emílie Trčková,
Patrik Kretek, Matouš Kubíček, David Volek, Amálie Kelnarová,

Thea Rybářová a Anna Gallová. Rodiče dětí se po přivítání
podepsali do pamětní knihy a obdrželi kytičku a dárek pro svá
miminka. Společnou fotografii i individuální focení zajistila Edita
Porubská. Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme
jim i dětem hodně zdraví a spokojenosti.

Tradiční setkání seniorů letos nebude
Vzhledem k vývoji a šíření koronaviru, jsme nuceni
tradiční podzimní setkání seniorů zrušit. Vývoj aktuální situace
není příznivý a podle doporučení bude docházet k dalším

opatřením. Neradi bychom ohrozili zdraví našich spoluobčanů.
Pokud se vývoj nákazy zlepší, zorganizujeme Setkání seniorů
v náhradním termínu. Děkujeme za pochopení.

Ocenění obce Vigantice 1. místo
V kategorii obec 501 – 1500 obyvatel se Vigantice
umístily na 1. místě. Uherské Hradiště, Luhačovice, Vigantice
a Bořenovice. To je čtveřice měst a obcí ve Zlínském kraji, jejichž
obyvatelé v loňském roce nejlépe třídili odpady. Zástupci obcí
7. září 2020 na slavnostním ceremoniálu v prostorách zámku
v Bystřici
pod Hostýnem převzali prestižní ocenění
v soutěži ,,O keramickou popelnici“. Tradiční krajské klání
samospráv organizuje již počtrnácté Zlínský kraj ve spolupráci

s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci
aktivit zaměřených na podporu tříděného sběru odpadu v regionu.
Ocenění převzal starosta obce Zdenek Porubský a místostarostka
Hana Foltasová. Poděkování patří všem zodpovědným
občanům obce Vigantice, kteří poctivě třídí odpad svých
domácností. Bez Vaší spolupráce bychom nemohli přebírat
toto ocenění.
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Jubilanti v obci září - prosinec 2020
V této tabulce je přehled
jubilantů obce Vigantice, kteří slaví
významné kulaté jubileum
od 70 a více let.
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a spokojenost
v dalších letech.
Motto: ,,Život je ve své podstatě
jednoduchý a krásný, jen je velmi
složité a někdy i bolestné
na to přijít“.
Místostarostka obce Hana Foltasová
Vás osloví a domluví se
na návštěvě, nebo předání
blahopřání a poukazu
bez případné návštěvy.

V období září – prosinec 2020
oslaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Příjmení, jméno:
Nerád Hynek
Adámek Alois
Porubská Anežka
Pavelka Jaroslav
Majerová Ludmila
Jurková Anna
Čuřík Josef
Maléř Jaroslav

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme a do dalších let přejeme
spoustu zdraví, lásky a osobní pohody.

Občané, kteří nechtějí být zveřejňování
ve Zpravodaji, oznamte toto na OÚ Vigantice
telefon: 571 655 142.

Knihovna Vigantice
Zlínský kraj ocenil nejlepší knihovníky roku 2020
Ocenění Knihovník Zlínského kraje roku 2020 obdržela
také Jana Krhutová z Vigantic.
Akce se konala pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného,
člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury. Nominace
na ocenění mohli podávat občané ČR starší 18 let, odborná
veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. Celkem
bylo doručeno 22 nominací. Zlínský kraj a Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně již po osmé ocenili práci veřejných
knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji moderních
knihovnických služeb, podpoře čtenářství a jejich mimořádné
aktivity. Knihovníkům přišel poděkovat hejtman Jiří Čunek
a radní pro kulturu Miroslav Kašný, pod jehož záštitou se akce
konala. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 15. září 2020 v sídle
Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Kromě toho byly také oceněny jednotlivé knihovnické
osobnosti, kterým byl přiznán titul Knihovník Zlínského kraje
roku 2020. Kromě kytičky a drobných dárků, si oceněné
knihovnice odnesly šek na nákup knih pro osobní potěšení.
Všem oceněným knihovníkům přišli popřát kromě
představitelů kraje a ředitele Krajské knihovny F. Bartoše
Ing. Jana Kaňky, také zástupci obcí a měst, kde knihovny fungují.
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Věk:
75 let
70 let
75 let
70 let
70 let
85 let
70 let
90 let

Modernizace
softwaru
obecní
knihovny
Vigantice
Plán besed v knihovně,
případně
zasedací
místnosti
Vigantice
září – prosinec 2020
Besedy si někteří naši občané oblíbili, proto jsme
naplánovali na podzimní a zimní období celkem 5 besed. Termín
a místo konání přednášek, besed a cestovatelských postřehů je
pravidelně čtvrtek od 17:00 hodin. Na jaře 2020 byly některé
besedy zrušeny, proto je zařazujeme nyní. Všechny besedy budou
probíhat podle aktuální situace, díky nepříznivému vývoji
epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19, lze očekávat
i zrušení těchto plánovaných akcí. Sledujte proto stránky obce
Vigantice www.vigantice.cz, kde budou zveřejňovány aktuální
informace.
8. 10. 2020 čtvrtek 17:00 hodin – BEZPEČNÉ BYDLENÍ
Z HLEDISKA POŽÁRNÍ PREVENCE.
Jak nejlépe chránit a zabezpečit domy a byty vám poradí nprap..
Ing. Anna Hubová z hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje, jedná se o přednášku s dataprojekcí.
22. 10. 2020 čtvrtek 17:00 hodin – CO MOŽNÁ
NEVÍTE O LÉCÍCH.
Beseda s lékárnicí PharmDr. Miroslavou Zichovou o účelném
a bezpečném užívání léků. Kdy nám léky prospívají, jak důležitá
je prevence a proč léky nepatří do koše.
5. 11. 2020 čtvrtek 17:00 hodin – PRAKTICKÁ
NUMEROLOGIE PRO KAŽDÝ DEN II.
Beseda se Zdeňkem Kovárňou, který nás již na jaře seznámil
s Numerologií. Pokračování této besedy je praktickou ukázkou
nejen pro ty, koho numerologie zajímá.
19. 11. 2020 čtvrtek 17:00 hodin – PUTOVÁNÍ PO IRÁNU.
Po Iránu budeme cestovat se Zbyňkem Mouralem, který nám
pomocí fotografií a vyprávění umožní návštěvu této země.
11. 12. 2020 vyjímečně pátek 17:00 hodin – POSEZENÍ SE
STAROSTOU OBCE VIGANTICE.
Předvánoční posezení a povídání se starostou Zdenkem
Porubským.

Pasování loňských prvňáčků na opravdové čtenáře
Tradičně se pasování prvňáčků
koná v červnu, ovšem letošní červen
způsobil zrušení této akce. Dodatečně
byli tedy ve čtvrtek 17. 9. 2020 pozváni
žáci druhého ročníku naší školy
do místní knihovny, aby byli pasováni
na čtenáře a rytíře krásného slova.
Slavnostní pohádkové pasování proběhlo
za účasti knihovnice Jany Krhutové,
Renaty Vinklerové, Eriky Halamíčkové,
Jitky Slezákové a místostarostky Hany
Foltasové. Žáky doprovázela paní
učitelka Kristýna Cábová společně s žáky
4. ročníku.
Pohádka
o Jeníčkovi
a Mařence byla upravena a celé pasování
se odehrálo v Písmenkové chaloupce,
kde děti předvedly knihovnicím,
co se naučily v loňském školním roce.
Před samotným pasováním musely děti
přečíst určitou část textu a slavnostně
odpřisáhnout „čtenářský slib“. Šlo jim
to báječně. Každý z nich byl pasován
na rytíře krásného slova, dostal svou
vlastní knížku, přihlášku do knihovny
a sladkou dobrotu. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na této akci a už se těšíme
na návštěvy knihovny a čtení krásných
knížek.
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Modernizace softwaru obecní knihovny Vigantice
Název projektu: Celkový upgrade AKS v místní knihovně
ve Viganticích
Požadovaná výše dotace: 26 000,Celkové náklady na projekt: 38 129,V prosinci roku 2019 jsme se společně s Městskou
knihovnou Rožnov pod Radhoštěm přidali k žádosti o modernizaci
softwaru knihovnického fondu pro lepší a kvalitnější spolupráci
knihoven a návštěvníků knihovny. Městská knihovna Rožnov
pod Radhoštěm vykonává funkci střediskové knihovny pro 7 obcí
mikroregionu Rožnovsko. Spadají sem knihovny v obcích
Vigantice, Hutisko Solanec, Prostřední Bečva, Dolní Bečva,
Vidče, Valašská Bystřice a Střítež nad Bečvou. V roce 2020

bychom chtěli společným postupem upgradovat na verzi
Verbis 2.0 ve všech těchto obcích. Dosáhneme tak používání
jednotné verze softwaru ve všech knihovnách mikroregionu,
eliminujeme technické problémy pramenící z používání různých
verzí AKS. Budeme si moci lépe vyměňovat zkušenosti mezi
knihovnami a knihovníky.
Při vyhodnocení žádostí na tuto modernizaci jsme byli
společně s okolními knihovnami úspěšní, a proto již od měsíce
února ve spolupráci s Rožnovskou knihovnou probíhal přechod
na modernější verzi softwaru všech okolních knihoven. Stávající
data místní knihovny ve Viganticích jsou již převedena na nový
moderní systém AKS Verbis. 2.0.

Valašský letňák
Rožnovsko má již druhou sezónu
putovní letní kino. Starostové obcí
na Rožnovsku
pořídili
mobilní
nafukovací letní kino, které promítá
filmy po celém mikroregionu. Promítání
se uskuteční díky spolufinancování
ze zdrojů EU - Fondu malých projektů,
a to
v
rámci
přeshraničního
projektu
"Festival
československého filmu pod širým nebem". Letošní
sezónu nám ve Viganticích počasí příliš nepřálo.

Termíny promítání byly naplánovány na červenec i srpen
pro všechny obce Mikroregionu Rožnovsko. První promítání bylo
naplánováno v areálu koupaliště Vigantice, ale muselo být zrušeno
kvůli vytrvalému dešti. Další promítání již proběhlo na stadionu
FK Vigantice, kdy jsme mohli zhlédnout komedie Přes prsty
a 3Bobule. Informace o všech promítáních můžete sledovat
na Facebook.com/valasskyletnak a na našich webových stránkách.

Mobilní aplikace V OBRAZE
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný
o nejaktuálnějších zprávách z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci
V OBRAZE, která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy
z obce přímo do svého mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní
na nově vložené zprávy. Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu,
který najdete na našich obecních stránkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany
zcela zdarma.

O mobilní aplikaci V obraze, i o tom jak si aplikaci
stáhnout
do
svého
mobilu
se
dozvíte
více
na www.aplikacevobraze.cz. Chceme Vás poprosit, abyste
pomohli stáhnout aplikaci do telefonů svým příbuzným, případně
sousedům, kteří nejsou technicky zdatní.
Věříme, že i tímto způsobem zlepšíme a zvýšíme Vaši
informovanost v tomto složitém období.
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Přejeme Vám všem pevné zdraví

Inzerce

Obecní koupaliště Vigantice
Koupaliště v tomto roce zahájilo sezónu v sobotu
4. července. Před otevřením jsme se snažili připravit zázemí
koupaliště na novou sezónu, od které jsme očekávali více
slunečných dnů. Počasí vypadalo na začátku července ideální,
ovšem ve druhém červencovém týdnu se ochladilo a časté srážky
umožnily návštěvu koupaliště až 20. července. Koupacích dnů
v letošní sezóně bylo 32, nejvíce návštěvníků koupaliště 340, bylo
v neděli 9. srpna. Srpen, je již tradičně měsícem, kdy teploty
v noci klesají a ve druhé polovině srpna již návštěvnost byla nižší.
Ještě kolem 20. srpna přišlo krátké oteplení, ale potom jsme byli
nuceni zkrátit otevírací dobu jen na odpolední hodiny. Provoz
koupaliště byl ukončen ve čtvrtek 27. srpna. V průběhu celé
sezóny byla zajištěna kontrola vody v bazénech a požadavky
na provoz koupališť, jako je kvalita vody, udržování čistoty
a pořádku, odběry kontrolních vzorků vody jak stanoví zákon
č. 151/2011 a následující vyhláška č. 238/2011. V odebraných
vzorcích a laboratorních vyhodnoceních chemickou laboratoří
a odběrech vzorků vody pracovníky hygieny nebyla zjištěna
nekvalitní voda jak v malém, tak ani ve velkém bazéně. Děkujeme
všem návštěvníkům za přízeň.

Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje
čtvrtek 29. listopadu 2020,
příspěvky posílejte na e-mail:
mistostarosta@vigantice.cz

Zpravodajství kulturní komise
V pondělí 14. září 2020 se sešla kulturní komise pod vedením Evy
Štreitové. Z důvodů opatření proti epidemii Covid-19, jsme nemohli akce
naplánované na letošní jarní měsíce realizovat. Pokud situace dovolí, rádi Vás
na podzimních a zimních akcích uvidíme.
V sobotu 27. září v 17.00 Vás srdečně zveme do restaurace Tatra
na komedii v podání ochotnického souboru KOS, z. s. z Velkých Karlovic.
„Jedenácté přikázání“ je nejhranější hra Františka Ferdinanda Šamberka,
úpravu provedla paní režisérka Ivana Foralová. Hra je o čtyřech přátelích,
kteří se v mládí zapřísáhli a vsadili, že zůstanou starými mládenci. Jak
to dopadne, když jeden z nich slib poruší? Přijďte se podívat, cena vstupného
je 100,- Kč. S ohledem na šíření epidemie onemocnění covid-19 se rozhoduje,
zda se představení uskuteční, sledujte na stránkách obce Vigantice, případné
zrušení bude vyhlášeno rozhlasem.
V sobotu 28. listopadu od 9.00 do 12.00 - Vánoční prodejní
výstava a rozsvěcování vánočního stromečku ve Viganticích. Prodejní
výstava se bude konat na obecním úřadě v zasedací místnosti v dopoledních
hodinách. Opět oslovíme tvořivé obyvatele z Vigantic a okolí s prosbou
o perníčky, vánoční dekorace, věnce na stůl i na dveře, svíčky atd. Nebudou
chybět ani květiny.
V 15.00 začne ve dvoře obecního úřadu další akce – Jarmark
a rozsvěcení vánočního stromečku, přijede i Mikuláš se svou družinou.
U stánků nebude chybět občerstvení, výrobky dětí z místní základní
a mateřské školy a veselou náladu podpoří cimbálová muzika Golas.
Po setmění pan starosta Zdeněk Porubský rozsvítí vánoční stromeček a začne
nám advent. Doufám, že všem občanům ve zdraví a pohodě.
Za kulturní komisi OÚ Vigantice přeje Dita Votrubová
-8-

Denní stacionář Radost – Poznejte Radost!
Chcete poznat Denní stacionář Radost? Přijďte k nám na návštěvu!

Jestli se cítíte osamělí, některé věci už třeba, vzhledem
k věku nebo zdravotnímu omezení, hůře zvládáte, potřebujete
pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi, přijďte s námi pobýt, strávit
pár příjemných chvil nebo zažít třeba i něco nového.
V Denním stacionáři Radost je nám spolu dobře.
Společné chvíle trávíme v našem příjemném „obývacím pokoji“,
odpočívárně nebo s kafíčkem na venkovní terase ve stínu
pod markýzou.
Děláme to, co nás baví a na co máme dostatek energie.
Odpočíváme, povídáme si, někdy se trochu protáhneme, zpíváme
si, čteme, luštíme křížovky a hádanky, hrajeme hry, taky tvoříme
a vyrábíme hezké věci. Jdeme se projít do parku, na krásnou farní
zahradu, na kafíčko do kavárny nebo na náměstí na zmrzlinu.
V létě si venku na ohni opečeme špekáček nebo usmažíme

výbornou vaječinu. Občas si i zajedeme na výlet.
Když něco důležitého potřebujeme zařídit, vždy se nám
dostane profesionální pomoci i rady, vždy nám někdo pomůže vše
hladce zvládnout.
Pokud chcete Denní stacionář Radost poznat a dozvědět
se více o těch, kdo ho tvoří, zastavte se, třeba jen na chvilku,
na přátelské posezení. Najdete nás v Rožnově pod Radhoštěm
v budově Charity vedle kostela.
Neváhejte, zastavte se, rádi Vám podáme bližší
informace. Nebo volejte na telefonní číslo 603 549 642.
Přijďte si Radost k nám užít. S Radostí Vás přivítáme!
Za Charitu Valašské Meziříčí
Zlatuše Lušovská – vedoucí DS Radost

Proč potřebujeme dárce krve?
Krev
hraje
v
současné
medicíně
nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle
vyrobit.
Je potřeba například při těžkých úrazech, řadě
operací (zejména plicní, cévní, ortopedické,
transplantace) či léčbě otrav. Dále jsou na ni celoživotně odkázání
např. lidé léčení umělou ledvinou nebo lidé se zhoubnými
nemocemi krve. Léky vyrobené z krve jsou nezbytně nutné
pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici), léčbu
poruch obranyschopnosti, léčbu popálenin a v řadě dalších situací.
V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní
transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

V ČR v posledních letech nestačí počet nových dárců
krve vyrovnat jejich úbytek daný věkem či nemocemi - např.
v roce 2018 tak ubylo 15 tisíc dárců. Aby bylo dost krve pro naše
nemocné, je třeba každoročně získávat 33.000 nových dárců krve!
Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých.
Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.
STAŇTE SE PROTO I VY DÁRCEM KRVE.
NEMOCNÍ VÁS POTŘEBUJÍ.
Pokud byste se rozhodli darovat, tak se klidně ozvěte
a můžeme jet napoprvé společně.
Zdeněk Macura a Rostislav Malina (dárci krve
z Vigantic, Zdenek.Macura@brose.com).
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Základní škola a Mateřská škola Vigantice
Ze života základní školy
Prázdniny utekly jako voda a ve škole
je vše připravené na první školní den. Třída
v mateřské i základní škole je vybavená dvěma
interaktivními tabulemi, barevnými koberci
a pestrými pomůckami. Především na žáky
čeká nový tým pedagogů. V 1. a 3. ročníku
bude učit paní ředitelka Mgr. Lenka Zavadilová, ve 2. a 4. ročníku
Mgr. Kristýna Cábová, ve výuce angličtiny bude pokračovat
Bc. Jana Vičanová a do školní družiny nastoupí paní vychovatelka
Martina Košařová. Logopedickou péči v mateřské i základní škole
zabezpečí Mgr. Pavla Drlíková.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce školní
družiny, která bude zároveň přírodovědnou učebnou vybavenou
nejmodernějšími technologiemi pro výuku – interaktivní tabulí,
tablety i fotoaparátem. Aby se v ní děti cítily pohodlně, bude zde
nový nábytek i lavice. Jen co se dokončí práce ve školní družině,
bude rekonstrukce pokračovat výstavbou venkovní učebny.
Ve škole budou nadále pracovat dvě školní asistenty,
Bronislava Jouzová a Markéta Baronová, která je současně
asistentkou v mateřské škole.
Přejeme si, abychom se po celou dobu výuky obešli bez
roušek a při dodržování určitých hygienických opatření mohla
výuka probíhat v běžném režimu. I na možnost distanční výuky
musí být škola připravena, a proto se prostřednictvím dotace
z ministerstva školství bude v průběhu podzimu vybavovat

digitální technikou.
Nadále budeme pokračovat v projektovém vyučování,
hře na zobcovou flétnu, zorganizujeme další dětský workshop
ve fotografování a zkusíme si vyrobit ve spolupráci s mateřskou
školou první časopis.
Děti Základní a Mateřské školy byly vyhodnoceny
minulý školní rok v regionální soutěži sběru papíru, který
pravidelně odevzdávaly každý měsíc. Firma FCC Česká republika
vybrala v regionu Severní Morava naši školu a ocenila ji krásným
3. místem.
Potkáme se na tradičních akcích obce, na které se
všichni těšíme.
Držte nám palce, ať to všechno zvládneme!
Za kolektiv základní školy
Mgr. Lenka Zavadilová, ředitelka školy

Žáci 1. a 3. ročníku

Žáci 2. a 4. ročníku

Fotky MŠ
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Pozvánka na drakiádu

Ve čtvrtek 1. 10.
od 15:30 hodin proběhně
nad stavebním obvodem

DRAKIÁDA
Žáci ZŠ mohou jít na louku
společně s paní vychovatelkou
v 15:10 po školní družině.

Ze života Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Tak jsme se vzpamatovali z jarní pandemie a máme tu druhou vlnu!
Dotýká se nás všech, není vidět, ale
na začátku roku téměř zastavila společenský
život a výrazně ovlivnila celé naše národní
hospodářství. Někomu se drastická opatření
silně nezamlouvala, ale pravda je taková, že
jsme jako republika obstáli, s malou mírou
nakažených koronavirem a nepatrným počtem případů úmrtí. Brali
nás jako premianty a vzor, jak vzdorovat ukázněně,
a disciplinovaně této zákeřné nemoci. Najednou jsme se semkli
a ukázali světu, že jsme stále vynalézaví a umíme si vzájemně
pomáhat.
Pravda, spoustu lidem a organizací se to nelíbilo
a kritikou nešetřili. Vždyť je demokracie, každý si může dělat,
co chce a kdo si vůbec dovolil zavřít hranice, restaurace
a podobně. Hodně kritiků se našlo v poslanecké sněmovně z řad
opozice a Miroslav Kalousek kvůli tomu klidně změnil imič
a převlékl se do ženských šatů. Jiní klidně odjeli na lyže
do italských Alp a ubezpečovali nás na dálku, že na horách žádná
pandemie nehrozí.
Lidé, kteří už měli příznaky, ale lehký průběh, zašli
na oslavu MDŽ, svatbu, nebo jen tak po barech v Praze. Jak
to mnohde dopadlo, jsme mohli sledovat ve zprávách. Zapomněli,
že svoboda jednoho je limitována svobodou druhého.
Ti nezodpovědní,
co
se
nakazili
svým
přístupem
a nezodpovědností, by si měli platit náklady na léčbu z vlastní
kapsy a i těm, které nakazili. Na jednu stranu jsme první vlnu
bravurně zvládli, ale ukazuje se, že jsme se málo promořili a druhá
vlna nás drtí víc, jak v okolních státech. A tak pro změnu zavírají
hranice nám naší sousedé, ale i destinace, kde se jezdíme
rekreovat.
Samozřejmě se to odrazilo na činnosti našeho
mysliveckého spolku. Do pololetí jsme se téměř nesetkávali, snad
jen pří pochůzce v revíru. Někteří si dodnes raději nepodají
ze strachu ruce. Zrušili jsme i schůze, včetně výroční. Až koncem
května jsme udělali první členskou schůzi, kde byly rozdány
povolenky k odlovu srnců a po schůzi se uskutečnily střelby
spolku. Se začátkem rozvolňování opatření jsme výroční schůzi
udělali až 17. července a následně jsme se mohli pustit do přípravy
letního večera a pouťové zábavy.
Výroční členské schůze se zúčastnili tradičně i pozvaní
hosté – starosta honebního společenstva pan Josef Mikunda
a starosta hasičů pan Slovák. Ve zprávě předsedy Jiří Jurajda
kriticky zhodnotil nejen činnost výboru a kontrolní komise, ale
i celkovou činnost mysliveckého spolku. Ocenil, že se nám
podařilo naplnit schválený plán práce. Především pak plánované
nosné akce myslivecký ples a letní večer pokračující pouťovou

zábavou, které tradičně mají vzrůstající oblibu u veřejnosti. Ale
i interní myslivecké akce – pravidelné schůze výboru, členské
schůze a střelby spolku. Pro malou účast byly zrušeny střelby
pro veřejnost a budeme hledat vhodnější způsob propagace, aby
se podařilo přilákat širší veřejnost. Zejména se zapojením dětí
a jejich rodičů.
Podařilo se nám splnit plán lovu, který podrobně pak
rozebral ve své zprávě myslivecký hospodář Lukáš Fojtášek.
Udržujeme 6 založených mysliveckých políček, organizací brigád
jsme postavili nejen myslivecká zařízení v revíru – posedy,
kazatelny, krmelce a zásobníky, ale spoustu práce se odvedlo
na údržbě myslivecké chaty a jejího okolí. Mizí provizorní
nepěkné přístřešky, doslova vyšperkován byl interiér myslivecké
chaty a pokračujeme v budování bourárny a mrazicího boxu
na zvěřinu a solidního sociálního zázemí. Myslivecká chata tak
nabízí stále kvalitnější zázemí nejen pro myslivce, ale taky
pro externí střelecké akce a rodinné oslavy. Činnost našeho
mysliveckého spolku byla oceněna i na sněmu zástupců OMS
Vsetín. Závěrem vyslovil poděkování aktivním členům, ale
i Honebnímu společenstvu, hasičům, sportovcům a Obecnímu
úřadu ve Viganticích za podporu a spolupráci.
Myslivecký hospodář ve své zprávě seznámil s odlovem
naší hlavní zvěře – srnčí. Na 1823 ha máme plánovaný normovaný
stav 85 kusů. Odlov byl naplánován na 19 srnců včetně ročních
tzv. knoflíků, 17 srn a srnčat. Máme kvalitní trofeje, aIe ani
přikrmováním minerály se výrazně nezvýšila hmotnost zvěře.
Odlov se podařilo splnit i s ohledem na neustálý tlak na škody
v lese a polích. Úhyn včetně vysečených srnčat a sražených kusů
na silnicích byl 29ks. V revíru máme 48 krmelců a na krmení jsme
nakoupili a zajistili 61q ovsa, 30q pšenice, 50q řepy, kaštany,
žaludy, každý individuálně seno do svých krmelců a další krmivo
na vnadiště. Nakoupili jsme osivo a hnojivo na políčka za 10 tisíc,
ale získali jsme i 2 300,-Kč na dotacích. Nepovedlo se uskutečnit
ozdravovací akci hlavně z důvodů komplikací s oznamováním
sousedním spolkům, veterině a omezením v lovu černé zvěře
po dobu ochranné lhůty v celém okolí.
Pokračujeme v rostoucím odlovu černé zvěře. Dříve
se lovilo tak kolem 7 až 8 kusů, v loňském mysliveckém roce
se ulovilo celkem 26 kusů, z toho 12 selat, 13 lončáků a 1 dospělý
kus. Taky se podařilo odlovit 9 kusů vysoké ve složení laň,
kolouch a do dvou let věku. Zvýšeným odlovem černé a vysoké
zvěře se daří eliminovat škody hlavně na zasetých polích
a u vysoké na lesních porostech. Přes veškerou snahu a i podporu
starosty honebního společenstva se nepodařilo dostat povolení
odboru myslivosti na MěÚ v Rožnově k odlovu vysoké druhé
věkové třídy.
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Abychom takové povolení získali, musíme splnit plán
odlovu nejprve holé zvěře a ta se u nás objeví tak v počtu dvou
kusů. Argumentovat škodami a počty jelenů, kteří se k nám
do revíru stáhnou na zaseté obilí a kukuřici, nic nepomůže. O tom
se přesvědčil i starosta honebního společenstva. Ulovená zvěřina
se použije na společenské akce a v menší míře na příděl
myslivcům podle aktivity každého.

Se škodami se snažíme vypořádat jak intenzivním
odlovem po nocích, tak instalováním plašičů, pachových
ohradníků a někdy i elektrickými ohradníky. V uplynulém roce
se škody podařilo udržet v přijatelné míře, a proto vlastníci
neuplatňovali náhrady. Škody se v podstatě i kompenzují škodami
na zvěři při senosečích a polních pracích. Daleko větší škody
na zvěři ovšem dělají predátoři. V uplynulé lovecké sezóně bylo
uloveno 51 lišek, 7 jezevců, několik kun. Škody však dělají
i pytlačící a volně pobíhající psi a kočky, ze kterých se v noci
stávají nebezpeční predátoři. Objeví se i několik kilometrů v lese
za obcí. O predátorech chráněných zákonem a rádoby různými
ochranářskými spolky, už netřeba ani psát. Hážovku a přilehlé
potůčky vyplenily vydry, když jedete do končin, tak uvidíte
nanejvýš vránu, káni a jedu až dvě poštolky pro radost, několik
volavek a čápů na posekané louce. Žádný zajíc, bažant, koroptev,
minimum zpěvného ptactva – občas hejno špačků, nebo straka.
Kde jsou časy, když byly na drátech řady vlaštovek před odletem?
Chceme něco udělat pro zlepšení stavu zaječí zvěře,
dříve tak hojné – v republice se lovilo přes milión kusů. Zaměříme
se na výrobu a rozmístění zaječích krmelců, a pokud se stavy
budou vyvíjet dobrým směrem, dohodli jsme se, že na oživení
krve zakoupíme několik párů odchycených z oblastí, kde stavy
nejsou ještě tak kritické. Normovaný stav je pro naši honitbu
50 ks, které bychom asi napočítali, ale ztráty tak pokryjí s bídou
přírůstek. Myslivecký hospodář závěrem rovněž poděkoval
za spolupráci honebnímu společenstvu, hasičům, vedení obecního
úřadu, ale i kamarádům roubenky, kteří nám pomáhají s interiérem
lovecké chaty.
Následovala zpráva o hospodaření za rok 2019, kterou
přednesl Jaroslav Juříček. Seznámil se stavem pokladny, s příjmy
a výdaji. Kontrolu hospodaření provedla dozorčí komise a její
předseda Víťa Baroš mladší potvrdil, že příjmy a výdaje
odpovídají pokladní knize a rovněž stav na účtu i v pokladně
odpovídá. Myslivecký hospodář pak seznámil přítomné s počtem
a složením lovecky upotřebitelných psů, kteří jsou potřeba
pro naši honitbu. Vítězslav Baroš správce myslivecké chaty
přednesl informaci o jejím pronájmu a příjmu z tohoto pronájmu.
Upozornil na nutnost předávání inventáře!
V diskuzi vystoupili hosté pan Slovák za hasiče a pan
Mikunda za HS. Ocenili dobrou spolupráci. Starosta honebního
společenstva upozornil i na množství a blízkost kazatelen
v některých lokalitách, přejíždění po polích a loukách. Hospodář
pak seznámil přítomné s některými body nového mysliveckého
zákona. Upozornil i na zvýšenou administrativu a nároky
na pokyny, které musí lovec splnit po ulovení zvěře, včetně
elektronického předávání informací o poloze ulovení zvěře, druhu
zvěře, pohlaví, číslo plomby a další údaje, které někteří myslivci
ani nebudou schopni splnit. Mění se doby lovu, struktura lovné
zvěře, používání nočního vidění. Všechna tato uvolnění
se zavádějí s ohledem na kůrovcovou kalamitu, snížení početních
stavů a tím i snížení škod na nově osázených porostech. Nikde ani
zmínka o oplocenkách, spoluúčasti na opravách rozbitých cest

a jiných škodách. Správce chaty pak upozornil na stále se snižující
účast na společných brigádách. Přitom jsme si práce na dodělání
bourárny, záchodů a umývárny všichni odhlasovali. Dále byl
schválen plán akcí na lovecký rok 2020 – 21 a usnesení z VČS.
Letošní rok je bohatý na kulaté jubilanty. Oldovi Válkovi, Jirkovi
Zubkovi, Pavlovi Škarpovi, Jožkovi Orsákovi jsme gratulovali
na členské schůzi, Václavovi Křenkovi k padesátinám na výroční
schůzi.

Přes počáteční nervozitu s jakými počty účastníků můžeme
počítat na letním večeru, byly nakonec akce podobného charakteru
rozvolněny nejprve na 500 a později i více účastníků. Tak jsme
se mohli s chutí pustit do příprav. Naloveno bylo dostatek srnčí
i černé zvěře a to jak na jídlo, tak do tomboly. Chyběl jen jeden
kus vysoké, který se nakonec podařil na poslední chvíli ulovit.
Tak nechyběl ani jelení guláš, svíčková a balíčky z jelena
do tomboly. Změnit jsme museli jen kapelu. Zpěvačka naší
spřátelené skupiny JEN TAK z Přerova si vymyslela, že se bude
v tom termínu vdávat a ženským se nesmí, co se týká vdavek,
odporovat. Tak jsme pozvali v našem regiónu známou a populární
skupinu GRACIA. Ta se svého úkolu zhostila jak jinak, než
s grácií. Připraveny byly 4 druhy guláše, grilovaly se cigára,
k dispozici byly dva stánky na občerstvení a jeden velký výčep
na pivo a točenou kofolu. O kávové aróma se tradičně postaral
Jirka Zubek. Připravená byla bohatá tombola i celé výletiště.
K naší spokojenosti přišlo skoro 400 platících
návštěvníků, ale i dost přes 50 neplatících, kteří to vzali bokem
přes Hážovku, nebo bočním chodníčkem. Podle tanečního parketu
panovala dobrá nálada a spokojenost s hudbou. Podle prodaných
porcí chutnal i myslivecký guláš, a že fungovalo dobře
i občerstvení bylo na některých vidět už před půlnocí. Nad ránem
jsme to všechno sbalili, po rozednění udělali pořádek a přípravu
přivítat návštěvníky poutě. V kostele se to trochu protáhlo, ale
pečený divočák se zelím, svíčková z jelena i další hrnec guláše
braly rychle za své. K naší spokojenosti tam letos scházely
ty nejveselejší babičky, které rády točily u stánku štamprličky.
Škoda, snad příště. Trochu nám ty zábavy poznamenal
koronavirus. Ani ne tak co do počtu účastníků, ale do věkové
skladby. Na letním večeru se tak nějak snížil počet střední
generace ve prospěch té mladé a na pouti zase bylo méně té starší
generace. Nakonec jsme byli ale všichni spokojeni, i když
po týdenním maratónu pořádně unaveni. Budeme se těšit na další
společné akce.
Začíná lovecká sezóna na drobnou zvěř. Kdo má
kamarády, rád přijme pozvání na hon na kachny a pak následují
pozvání na bažantí a zaječí hony. U nás nic takového nehrozí.
Za to pořádáme naháňky na prasata, když se obeznají na sněhové
pokrývce, případně jdeme společně udělat nějakou leč na lišky.
Jinak je to o individuálním lovu. No a za zmínku stojí pozvání
na lov vysoké. Ne každému se to podaří, ale tento týden ulovil
předseda Jirka Jurajda velmi dobrého jelena na Plumlově – viz
foto. Nezbývá, než popřát k takovému úlovku upřímné LOVU
ZDAR!
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Jestli to s pandemií půjde tak dál, asi zakážou
společenské akce a tedy i společné lovy. Každý teď chystá
na zimu krmení. Jadrné krmivo, sůl, minerály a řepu nakoupíme
společně. Uvidíme, jaká bude zima, ale připravit se musíme,
i když nás řada moudrých přesvědčuje, že se planeta otepluje.
Nebo taky, že trpíme suchem – no všimli jste si, že už tu
pěstujeme pomeranče, nebo alespoň meruňky? A sucho - sotva
jsem rozebral střechu na hospodářské budově, tak 14 dní lilo
a do teď větrám garáž a vercajk suším v kachláku.
Nezbývá nám než všem popřát hlavně hodně zdraví,
to je teď nejdůležitější. Chraňte se, jak to jde! Ne jen rouška, ale
i dobrá slivovice ochrání. Přejeme Vám dobrou úrodu na poli
i v zahradě, aby nám nemuseli zavřít fabriky, ale i hospody

a školy. Děkujeme všem za přízeň a podporu nám myslivcům.
Obecnímu úřadu, honebnímu společenstvu, hasičům, sportovcům,
společenským organizacím ve Viganticích, spřáteleným firmám
a sponzorům. V neposlední řadě všem občanům Vigantic
a okolních obcí i našim rodinám za Vaše přátelství. Těšíme se
na další společné akce, které pro Vás myslivci Z Vigantic připraví.
Nejdříve to bude v lednu 2021 tradiční myslivecký ples! Budeme
Vás předem informovat na plakátech i v místních sdělovacích
prostředcích.
Těšíme se na Vaši účast!
Myslivosti a naší krásné přírodě zdar!!!
Za myslivecký spolek Rysová Vigantice
místopředseda František Vaněk

SDH Vigantice
TFA Team
Závodní
sezóna
je
na vrcholu, a tak tedy Vám
přináším krátký report
z našich
absolvovaných
závodů. Letos se náš TFA
team rozšířil o dva nové
členy. Přidali se k nám
Markéta Ležáková, která je
také novou členkou našeho
sboru,
a Milan
Baron
Petružela. Jako každý rok,
tahounem týmu je Dušan Pokorný, který objíždí nejvíce závodů.
Kvůli zvláštní situaci spojené s Covidem se většina
plánovaných závodů zrušila, a tak jsou letos čísla podstatně
nižší. Dušan se zúčastnil 7 závodů. Mezi výsledky, které stojí
za zmínku patří 2.místo z TFA Polomka na Slovensku, 4. místo
ze Zimního železného hasiče ve Velkých Karlovicích, 2. místo
z TFA Súkenická a 6.místo z TFA Salaš. Hana Petřeková měla

úspěšný začátek sezóny,
kdy
na prvních
dvou
závodech obsadila druhá
místa. Zbytek sezóny už
tak slavný nebyl. Radek
Fojtášek a Josef Petřek
se zúčastnili
pouze
jednoho
závodu
ve Velkých Karlovicích.
Výše zmíněná Markéta
se do závodů
vrhla
s velkým nadšením, ale
zatím
se
v ostré
konkurenci
pouze
rozkoukává. Stejně tak
Milan, který měl svou
závodní
premiéru
na jednom z nejtěžších závodů TFA Salaš.

Činnost sboru
Velmi důležitou akcí letošního roku pro nás bylo
Zakončení prázdnin pro děti, které se uskutečnilo poslední
srpnovou sobotu na místním výletišti. Tento dětský den jsme
uspořádali v rámci oslav 120 let založení SDH Vigantice. Pro náš
sbor to byla největší akce za poslední roky činnosti, a tak jsme
se snažili udělat vše, aby se akce povedla a vše proběhlo bez
problémů. Dětský den navštívilo přes 90 dětí, které se zapojily
do soutěží. Celé odpoledne bylo nabité doprovodným programem
jako například ukázka zásahu hasičů na hořící domeček, ukázka
techniky Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby, ukázka
závodních automobilů a autogramiáda Milana Baroše. Po celou
dobu byly pro děti k dispozici skákací hrady a kolotoč. Myslím si,
že celá akce se velice povedla a proběhla podle plánu. Velké díky
patří všem, kteří se na akci podíleli a také všem sponzorům.
Největší díky však patří Milanu Baronovi Petruželovi, který
se chopil postu hlavního organizátora, a hlavně díky němu byla
akce taková, jaká byla. Vzhledem k velké účasti dětí a pozitivním
ohlasům, bychom chtěli zavést novou tradici, a ukončení prázdnin
pro děti každoročně opakovat.
Pro letošní rok jsme s akcemi ještě neskončili. Mezi
plánované akce patří tradiční nohejbalový turnaj Hovaria Cup,
který se bude konat 26. 9. 2020 a Pochod kolem Vigantic
se uskuteční v sobotu 17. 10. 2020. Novinkou letos bude
Štěpánská zábava, která bude navazovat na slavnostní schůzi
k 120. výročí založení sboru spolu s Výroční valnou hromadou.
Jak sám název napovídá, Valná hromada společně se zábavou
bude 26. 12. 2020 v Restauraci Tatra. Na zmíněné akce jste
všichni srdečně zváni.
Hana Petřeková
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Badminton Vigantice
Léto za námi, nová sezóna před námi . Co asi přinese?
Snad to co doposud: zábavu na trénincích, nové děti - nové
kamarádství, překonávání překážek v sobě i na hřišti, snad
nějakou tu kapku potu, se kterou odejde z těla kdeco… Říkám si
pro sebe: „nezvyšuj hlas, často chval, hlavně pozitivně…“ a třeba
se nám podaří uložit do některého z šuplíčků v mozku
dítěte, že sport je kámoš, kterého mám celý život u sebe.
Když zůstane, bude se dařit na všech frontách o něco
lépe. Ale dost filozofie .
V srpnu jsme úspěšně zvládli 4. denní kemp
s intenzivními tréningy, fůrou her v tělocvičně i na hřišti,
zaběhali jsme si, zařádili na koupáku, na lanech v gibonu
a samozřejmě nechyběl závěrečný turnaj a opékačka
spolu s rodiči.
Tuto sezónu bychom rádi navštívili s dětmi
některý z turnajů pro neregistrované hráče, plánujeme již
tradiční Silvestrovský turnaj s rodiči a doufám, že se nám
poštěstí uskutečnit aspoň jeden speciální tréning
s Tomášem Mendrekem, tak jako minulý rok.
Za finanční podporu sportu opět děkujeme
vedení naší obce, všem zaměstnancům školy, kteří nám
chystají příznivou půdu a rodičům za všeobecnou
vstřícnost.

Také bych ráda poděkovala našim dětem za jejich
nadšení pro badminton a pohyb vůbec. Díky nim máme pocit, že
vše co děláme, má smysl.
Zdravíme všechny, kteří se rádi hýbou
Petra, Libor a Pepča

Vigantické fotbalisty ani COVID 19 nezastaví
Zdravíme všechny příznivce mládežnické čutané.
Po kratší odmlce jsme tu opět s menší porcí informací
o fotbalovém dění fotbalistů a fotbalistek z Vigantic. Od března
nám ve společném sportování vystavila stopku nákaza zvaná
COVID 19. Díky tomu jsme byli nuceni zrušit naše první letošní
soustředění, které se mělo konat v dubnu ve Viganticích. Kluci
tedy dostali na doma individuální plány, aby se poctivě
připravovali na možné pokračování jarní sezóny, ale to se bohužel
na jaře již nekonalo. Společné tréninky začaly až v květnu, i když
za patřičných opatření, kdy se kluci rozdělili do skupinek
a dodržovali hygienické opatření. Byla škoda, že se na jaře sezóna
2019/2020 nedohrála do úplného konce. Kluci měli našlápnuto
obsadit ve svých soutěžích příčky nejvyšší. Starší přípravka ročník
2009 a 2010 se po podzimu vyhřívala na prvním místě a měla
krásný náskok na druhý stíhací celek ze Zašové 5 bodů. I mladší
žáci ročník 2007 a 2008 byli po podzimu na prvním místě. Tady
měli kluci s druhým týmem tabulky Zašovou stejný počet bodů.
Myslíme si, že by jaro mělo aspoň náboj a zápasy by byly velice
vyrovnané a nechyběla by jim šťáva. Diváci by se jistě nenudili.
Květen, červen a červenec byl spíše o fyzické přípravě
a čekalo se, jestli se nebudou konat nějaké turnaje, kterých
bychom se mohli zúčastnit a zase si zahrát proti nějakému soupeři
pořádný zápas. Turnaje se ale konat nemohly a tak jsme aspoň
klukům domlouvali přátelská utkání, aby nevyšli z herního tempa.
A musím uznat, že těch zápasů nakonec zmákli celkem velkou
porci, kdy jsme se utkali několikrát s týmem z Valašské Bystřice,
Zašovou, Dolní Bečvou, Rožnovem nebo Valašským Meziříčím.
Někteří kluci změřili síly i s prvoligovými celky jako je Frýdek
Místek, Kroměříž, Opava, Sigma Olomouc nebo Baník Ostrava.
Funkcionáři si sice klepali na čelo, proč pořád trénujeme a klukům
nedopřejeme prázdninové volno, ale my to pojali jako individuální
tréninky a nikoho jsme nenutili, byla to každého volba, jestli
si půjde s námi zatrénovat nebo zůstane doma u bazénu.
Já, tréňa René Majer a někteří aktivní dospělí připravili
pro děti a zbylé rodiče v sobotu 6. června společné odpoledne
na Vigantickém stadiónu. Už se nám to totiž zdálo příliš dlouho
a tak jsme se rozhodli, vymyslet zase nějakou akcičku a děti
i rodiče zase pořádně stmelit v naší kamarádské partě.
Pro všechny, co se přišli po delší době pobavit, jsme vykouzlili

parádní sobotní odpoledne. Nechyběla kopa jídla, kterou připravili
naši skvělí rodiče, v kotlíku se smažila vaječina ze 120 vajec,
mraky pití a nanuků pro děti a pořádně vychlazené pivo
pro dospělé. Náš již tradiční fotbálek rodiče vs. děti tentokrát
ovládla naše mládež a tak jim rodiče a trenéři mají na podzim
co vracet. Sobotním dnem se bavilo více jak 50 zúčastněných
a konečně jsme se zase sešli v tak hojném počtu a sobotu
si náramně užili. Jedno mínus to však mělo. A to, že jsme
se na rok museli rozloučit s trojicí našich starších kluků ročník
narození 2007, kteří již svá utkání musí hrát za starší žáky.
Ty bohužel zatím ve Viganticích nemáme. Ale pevně věříme, že
se všichni příští rok na podzim vrátí a my tu vybudujeme pořádný
tým starších žáků.
V sobotu 13. června se uskutečnil aspoň jeden turnaj
v prázdninovém období a to na Prostřední Bečvě, kde se utkaly
děti narozené v roku 2011 a mladší, tedy mladší přípravka a starší
přípravka ročník 2009 a 2010. Na turnaj se vydala posádka
z Vigantic se dvěma mužstvy. Jeden tým pod vedením zkušených
trenérů Viktor Kožušník, Rostislav Mroček a Ivoš Januš s mladší
přípravkou. Ti na turnaji obsadili parádní 3. místo a bavili
přes 200 diváků na tribunách pohledným fotbálkem. Druhá
družina již pod vedením s velezkušenou dvojicí trenérů Filipem
Pikalem a Reném Majerem se starší přípravkou. Tento tým
na turnaji obsadil krásné 1. místo. Všichni kluci na turnaji
předváděli parádní výkony, nastříleli spoustu gólů a byla opět
radost se na ně po delší době dívat. Svým trenérům ale i rodičům
dělají radost. Fotbal je zatím neomrzel a stále je baví a to je dobře.
1. srpna v sobotu vyrazili tentokrát mladší žáci ročník
narození 2008 a 2009 na velký turnaje do Valašského Meziříčí
nazvaný ROBE AntiCovid Cup 2020, kde se mezi sebou utkalo 16
týmů. Do ranních soubojů jsme vychytali takzvanou skupinu
smrti, kde se proti nám měly postavit týmy ze Slovácka, Sigmy
Olomouc a Akademie Vítkovic. Kluci z toho měli trošičku strach
ale společně s tréňou jsme je uklidňovali, že když budou hrát
po celý zápas bojovně a žádný souboj nevypustí, tak se nemají
vůbec čeho bát. I možná díky tomu uhráli kluci proti Slovácku
velice slušný výsledek a podlehli jen 3:1, kdy ještě v závěru sahali
po remíze. Bohužel natrefili jen tyčku a z brejku dostali gól na 3:1
a pak už zazněl závěrečný hvizd.
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Proti Sigmě už to nebylo tak slavné a my dostali bídu
6:0, ti se pak stali i pozdějšími vítězi celého turnaje. Proti
akademii Vítkovic chtěli naši borečci podat daleko lepší výkon
a tak do zápasu nastoupili opět s velkou chutí uhrát co možná
nejlepší výsledek. Jenže dostali smolný gól hned na začátku utkání
a pak nám Vítkovický brankář vychytal všechny naše šance, a že
jich teda bylo, hold tady nám chybělo to patřičné štěstíčko. Kluci
postoupili ze 4. místa do skupiny Valašský výběr a zde se měli
utkat s týmy Valašského Meziříčí ročník 2008, Valašské Meziříčí
ročník 2009 a Valašskou fotbalovou akademií. V této skupině
jednoznačně ukázali, že na Valašsku patří mezi špičku
a po výsledcích 2:0, 6:1 a 5:1 skupinu ovládli se skórem 13:2
a vezli si domů pohár za první místo v této skupině. Byl
to povedený turnaj a kluci si aspoň otestovali, že můžou sehrát
dobrý zápas i s ligovými týmy a nemusí se za nic stydět.

V srpnu už kluci moc nezaháleli a v pátek 7. srpna
v 13:00 jsme vyrazili na naše již tradiční soustředění k našim
přátelům na jižní Moravu do vesničky Vnorovy. Zde naše parta
strávila 5 nezapomenutelných dnů, které byly pojaty v duchu
Olympiády, která se letos nemohla konat v Pekingu. V pátek byli
kluci rozdělení podle olympijských barev do 5 týmů, kde potom
společně plnili každý den různé disciplíny a byli za to
odměňováni. Samozřejmě večer nemohl chybět i zahajovací
ceremoniál se zapálením olympijského ohně a slavnostní
ohňostroj, který se moc každému líbil. Dokonce i místí vycházeli
ven, aby se mohli pokochat parádním představením. Sobotní
dopoledne bylo opět olympijské, ráno začalo vydatnou
rozcvičkou, snídaní a pak už plnění různých disciplín. Po obědě
všichni společně vyrazili na Vnorovskou desítku (Vnorovský
Běh), kde byli kluci rozděleni podle ročníků a zápasili o co možná
nejlepší výsledky proti docela velké konkurenci, kde byli i místí
kluci z různých běžeckých spolků. Nejlépe se závod vydařil
Martinu Dětskému, který ve své kategorii obsadil parádní 2. místo
a domů si odvážel krásnou medaili a velký pytel bonbónů.
Nevím, jestli byli kluci po celém dnu už tak moc unavení, nebo to
bylo velkou konkurencí, ale v minulých ročnících jsme cenných
kovů odváželi více, ještě že tam máme toho Martina. Po běhu
nemohlo následovat nic jiného než návštěva místního bazénu
a relax. Večer následovala stezka odvahy temnou uličkou
osvícenou jen svíčky při okraji cestičky. Samozřejmě po cestě
nechyběly i strašidla, v podání našich a místních trenérů. Já
naštěstí vše jistil na startu a uplakané a vyděšené poseroutky
s ledovým klidem pouštěl na stezku odvahy. Nakonec to každý
zmáknul a i slipy zůstaly v suchu. V neděli jsme dopoledne strávili
po rozcvičce a snídaní na bazéně a odpoledne patřilo fotbálku
a místnímu utkání FK Agro Vnorovy vs. Sokol Nenkovice, které
domácí ovládli celkem hladce 3:0. V pondělí už jsme radši
rozcvičku vynechali a šli rovnou na snídani, protože potom kluky
a holky čekaly fotbalové souboje proti sobě. Před zápasem musel
každý tým sám předvést svou rozcvičku a pak sehrát svůj zápas.
Po obědě byla v plánu procházka na venkovní koupání, sice bylo
skoro 40 stupňů, ale i tak to kluci a holky zmákli a odměnou jim
bylo příjemné koupání pod splavem. Tu měly týmy další úkol a to
z písku postavit co možná nejlepší hrad a pak předvést svůj
výtvor. Večer bylo opékání špekáčků, na které se už děti moc

těšily. Úterý patřilo ukončení Olympiády, kdy kluci na své
vytvořené olympijské kruhy napsali své zážitky ze soustředění.
Na závěr nemohlo chybět závěrečný ceremoniál a uhašení
olympijského ohně. Poté měly naše hvězdy za úkol uklízet a sbalit
se, ale ti malí nezmaři stejně zase jen hráli fotbal, jsou jednoduše
neunavitelní. Po obědě už nás čekal návrat domů do Vigantic.
3. rok ve Vnorových a stále plno nových zážitků a zase noví
kamarádi. Tato vesnička nás asi nikdy neomrzí a děti se tam každý
rok velmi těší, letos se soustředění zúčastnilo našich 20
nebojácných dětí. Příští rok jsme ale našim kamarádům z jižní
Moravy navrhli, že musí na jaře přijet i oni k nám a my zase
v srpnu k nim, aby poznali i náš krásný Valašský kraj. Tak
uvidíme, jak to příští rok všechno dopadne.

Vím, že jsem tady toho napsal asi už celkem dost, ale
stále to není vše a my měli další parádní akci a ta patřila
sobotnímu dni 15. srpna, kdy se u nás ve Viganticích konal turnaj
„O pohár starosty obce“.  Na tento turnaj dorazilo 10 týmů
mladších žáků ročník 2008 a 2009 včetně Vigantic a dopoledne
si mezi sebou zahrály i tři týmy mladší přípravky, konkrétně
Vigantice, Hutisko – Solanec a Prostřední Bečva. Ti si zahráli
dvakrát každý s každým a každý tým tak odehrál 4 utkání a sehrál
80 minut hry. Poháry a medaile jim pak předávaly fotbalové
hvězdy Vigantic, René Bolf a Radim Kučera. Mladší žáci v turnaji
odehráli nejprve dopolední skupiny, kde potom 5 nejlepších týmů
postoupilo do skupiny „Ligy Mistrů“ a zbylých 5 týmů si to
rozdalo ve skupině „Evropská liga“. Každý z týmů odehrál
8 zápasů a sehrál 160 minut hry, což už je pěkná porce minut. Náš
celkem si v základní skupině vedl fantasticky, kdy po 4 zápasech
postoupil z prvního místa a opanoval neuvěřitelným skorém 34:2.
V odpolední skupině už na nás padla lehčí únava, jelikož jsme
měli jen jednoho klučinu na střídání a tak nám docházely i trošku
síly. V prvním zápase nám to nandala Jarcová 5:0. V druhém
zápase borci ještě minutu před koncem prohrávali s Rožnovem 0:2
a vše se zdálo být v koncích. Ale kluci ze sebe vyždímali poslední
kousky svých sil a parádně zápas otočili a nakonec z toho byla
výhra 3:2. Třetí zápas byl asi nejobtížnější, jelikož proti nám
nastoupil pozdější vítěz celého turnaj SK Hranice, po těžkém boji
kluci podlehli soupeři 5:4. Poslední zápas, to byl boj o cenné kovy
a to naši bombarďáci snad vždycky podají 110% výkon a opět
to nebylo výjimkou. Zápas s Ratiboří nepodcenili a s naprostým
přehledem nasázeli soupeři 6 banánů. Naše skóre ve skupině
nebylo vůbec špatné 13:11 a i díky většímu počtu vstřelených
branek, nakonec naše hvězdy obsadily krásné druhé místo
na turnaji. Perličkou celého turnaje bylo individuální ocenění a to
pro našeho kapitána Tomáše Motošického, který se stal nejlepším
obráncem celého turnaje. Ale je třeba pochválit všechny kluky
od naší vycházející hvězdičky v brance Jaromíra Jurečky
z Prostřední Bečvy, který předváděl fantastické zákroky, až
po našeho nejlepšího střelce turnaje Davida Šuláka, jenž nasázel
neskutečných 19 branek. I další Michal Glamoš, Dominik Majer,
Šimon Kubín, Ondra Fárek, Štěpán Skalka, Nikolaos Kokinopulos
a náš druhý nejlepší střelec týmu Dominik Nuc, zaslouží
obrovskou pochvalu za své předváděné výkony.
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Poháry, medaile a individuální ocenění všem klukům
pak předaly hvězdy fotbalové scény René Bolf a Milan Baroš,
který pak společně s Rendou Bolfem klukům připravil parádní
autogramiádu. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat, jelikož
si to kluci náramně užili.
Teď již naši borci hrají opět svá mistrovská utkání.
Bohužel se u nás nepodařilo poskládat tým starší přípravky ročník
2010 a 2011, jelikož nás je málo. Proto jsme se domluvili
na společné spolupráci s týmem Dolní Bečvy a naši kluci rok
budou pomáhat tam, aby měli své herní vytížení a nevyšli
ze cviku. Mladší přípravka začíná své turnaje 5. září. Jsou to kluci

a holky narození v roku 2012 a mladší. Kdyby se kdokoliv chtěl
přidat nebo jen podívat na jejich tréninky, tak stačí kontaktovat
hlavního trenéra a tím je Viktor Kožušník. Mladší žáci už
mistrovské utkání začali hrát od 23. srpna a nyní pokračují. Tak
přijďte kdykoliv na stadión podpořit naše fotbalové hvězdy,
a nebo, se jen přijďte přesvědčit, že fotbal je krásná hra a děti
na trávníku předvádějí přenádhernou podívanou.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný školní rok.
Sportu ZDAR a fotbalu zvláště. 
Filip Pikal

FK Vigantice
Dobrý den, po koronavirové pauze nám znova
začala příprava na fotbalovou sezonu. Tu jsme
zahájili 17. 7. prvním tréninkem a v průběhu
přípravy jsme odehráli dvě utkání. První,
s ligovým dorostem Vítkovic, v kterém jsme
zvítězili 4:2 a druhé v Poličné prohráli 3:1. Největší událostí léta
byl určitě příchod Milana Baroše, který ukončil svou skvostnou
profesionální kariéru a vrátil se do rodných Vigantic. Dalšími
novými hráči jsou Radek Ondryáš s Dolní Bečvy a Dalibor Křižan
s Podlesí, který už u nás v minulosti působil. Už první mistrovský
zápas s Juřinkou, byl pro nás zcela jiný jak po stránce sportovní
tak organizační. V té sportovní to bylo připravit tým na tak
hvězdného spoluhráče jakým bezesporu Bary je a s kterým měli
jen dva tréninky a dalším aspektem byl očekávaný velký zájem
diváků a tím možná nervozita některých hráčů. To se nám
podařilo zvládnout na jedničku, zápas jsme vyhráli vysoko 8:1
a Baryho statistika v tomto utkání byla 2 + 3. Po organizační
stránce a hlavně předpokládanému velkému zájmu diváků to bylo
zajistit bezpečnost na stadionu. Policie ČR tento zápas zařadila
mezi rizikové, a proto nás místní oddělení v Rožnově
pod Radhoštěm vyzvalo ke spolupráci. Měli jsme se zástupci
policie schůzku, na které jsme si určili všechny postupy nutné
k zajištění bezpečnosti všech zúčastněných. Museli jsme posílit
pořadatelskou službu a tímto všem, kteří nám pomáhali, děkuji,
zejména našim hasičům v čele s Ondrou Vaškem, kteří nám hodně
pomohli a jejich přítomnost byla nezbytná, dále pak pracovníkům
obecního úřadu a starostovi obce Zdeňkovi Porubskému, který
i když se nemohl utkání a přípravy zúčastnit na dálku vše řídil
a byl nám nápomocem k zajištění všeho potřebného a v neposlední
řadě i policii ČR, která řídila dopravu a byla připravena v případě

potřeby okamžitě zasáhnout.
Toto páteční odpoledne bylo nakonec bezproblémové
a jen podtrhlo krásný sportovní zážitek jak pro hráče
tak i pro 1000 diváků kteří byli na stadionu. Věříme, že i další
zápasy se ponesou v tomto duchu a náš tým svými výkony
přitáhne znova takovou diváckou kulisu. V nové sezoně chceme
bojovat o ty nejvyšší pozice v tabulce A třídy Zlínského kraje.
Sportu zdar
Předseda FK Pavel Šturala
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