Občasník Obce Vigantice, okres Vsetín
Březen 2022

1/2022

Zdarma

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané.
Rád bych Vás pozdravil
v roce 2022 a popřál Vám hodně štěstí,
zdraví a mnoho úspěchů v rodinném
i profesním životě.

BUDOVÁNÍ:
Most evidenční číslo M3:
Dne
29. 9. 2021
bylo
společnosti REPONT s. r. o., Lipník
nad Bečvou, předáno staveniště, tedy
„Most ev. č. M3 v obci Vigantice“,
který je v havarijním stavu. Začala
probíhat příprava na rekonstrukci,
která bude částečně financována
poskytovatelem dotace, což je MMR
(2.242.453,- Kč). Zbylou část financí
(827.417,- Kč) budeme doplácet
z rozpočtu obce.
V současné době jsou v okolí mostu pokáceny stromy, které by překážely. Blíží se začátek zemních prací.

Workoutové hřiště:
Uvedené sportoviště bylo dokončeno a je plně využíváno občany Vigantic. Ještě by nebylo špatné na betonovou zídku
instalovat nějaké tzv. „posezové“ lavice.

Zeleň kolem kostela:
Do výzvy Národního programu Životního prostředí - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) jsme v roce
2019 podali žádost o poskytnutí dotace. V areálu kostela byly vysazeny 4 stromy (třešeň ptačí) – v parcích plní funkci oblíbené okrasné
dřeviny,. Ve vstupu na hřbitov nahradil pokácené smrky habr obecný – ks ( 4ks). Okolí pomníku a před vstupem do areálu kostela byly
vysazeny lípy. Vedle chodníku před areálem ZOD rostou nové 12 ks habrů obecných.

Kolem stezky vedoucí od hřiště na Hutisko byl vysazen krásný sad valašských ovocných odrůd, včetně aleje z jeřábu ptačího
(plody jeřábu jsou považovány za pikantní koření vhodné k přípravě sirupů, kompotů, vína, dochucování hovězí či zvěřinové pečeně
a omáček).
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Územní plán:
Po posledním zastupitelstvu, tedy po schválení usnesení, které se týká Územního plánu, nám vzniklo místo na výstavbu.
Jedná se cca o 3.000 m2 – plocha 46B.
Mně by se tam líbilo toto:

Podané žádosti o dotaci:
- Udržovací práce na střeše a podlaze tělocvičny Základní školy a Mateřské školy, Vigantice 88, příspěvková organizace, okres
Vsetín.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že udržovací práci na střeše tělocvičny, se budou provádět i v případě, že dotaci na akci obec
neobdrží. Do tělocvičny zatéká a proto je třeba opravu provést. Oprava bude stát cca 1.600.000,- Kč.
- Rekonstrukce komunikace u1. Jedná se o komunikaci od Děckých po Mysliveckou chatu.
Na uvedenou komunikaci jsme žádali dotaci u MMR a byli jsme úspěšní… Na komunikaci za 1.991.865,- Kč před vysoutěžením,
jsme obdrželi dotaci ve výši bezmála 1.300.000,- Kč.

Opětovně bych Vám chtěl připomenout třídění odpadu. Prosím, třiďte odpad!!!!!

Moc děkuji všem, kteří se účastnili včerejší sbírky na pomoc občanům Ukrajiny. Byli jste štědří.
MOC DĚKUJI!!!
Zdenek Porubský, starosta
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Ze života obce Vigantice
Z matriky – aktuální kartotéka obyvatel ke dni 1. 1. 2022
Celkem obyvatel
Dospělí
Děti (15 - 18 let)
Děti (do 15 let)
Děti (6 – 7 let)
Děti (do 3 let)

1 074
844
47
183
27
42

muži 402
chlapci 21
chlapci 103

ženy
dívky
dívky

442
26
80

Průměrný věk obyvatel 42 let.

Nejstarší občanky:

Narodilo se 7 dětí, 15 občanů zemřelo.

Božena Juříčková – v červnu 99 let
Ludmila Mišová – v květnu 94 let

K pobytu v obci se přihlásilo 14 občanů a 32
se jich odhlásilo.
Sňatek uzavřely 4 manželské páry.

Nejstarší občané:
Květoslav Slovák – v dubnu 90 let
Miroslav Slovák – v květnu 90 let

Jubilanti v obci leden – březen 2022
Nařízená vládní opatření a krizová situace nám neumožňovala
návštěvy jubilantů. Přijměte dodatečně upřímné blahopřání
za obec Vigantice, hlavně pevné zdraví a rodinnou pohodu.
Místostarostka obce Hana Foltasová Vás osloví a domluví se
na návštěvě, nebo předání blahopřání a poukazu bez případné
návštěvy. Sami můžete také na obecní úřad zavolat a domluvit se.

V období ledna až března 2022 oslaví svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:

Příjmení, jméno:
Miklová Edita
Dorotíková Františka
Valášek Pavel
Miklová Anna
Solanský Josef
Čuříková Jarmila
Malina Rostislav

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme
a do dalších let přejeme spoustu zdraví,
lásky a osobní pohody.
Občané, kteří si nepřejí být zveřejňováni
ve Zpravodaji, oznamte toto na OÚ Vigantice.
Telefon: 571 655 142.

Věk:
90 let v lednu
90 let v lednu
70 let v lednu
70 let v lednu
75 let v únoru
70 let v únoru
70 let v březnu

Narozené děti leden – únor 2022
Polanský Jan
Blahopřejeme rodičům a zejména novým občánkům Vigantic
přejeme zdraví, lásku a štěstí v dalším životě.

Úmrtí v obci leden – únor 2022
Vala Josef
Dorotík František
Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím blízkých.

Místní poplatky
Upozorňujeme občany obce Vigantice, že místní
poplatky pro tento rok je možné platit od 1. března
do 30. dubna 2022. Platby poplatků upřednostňujeme
převodem z účtu. Poplatek lze uhradit:

Obec Vigantice vybírá v roce 2022 tyto poplatky:
- za odstranění komunálního odpadu 400 Kč za osobu /rok
- ze psů 100 Kč za psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa
- za kabelovou televizi (TKR) poplatek podle uzavřené smlouvy,
která byla zaslána na konci roku 2021.

1. bankovním převodem na účet správce poplatku - číslo účtu:
4526851/0100
2. v hotovosti do pokladny správce poplatku (OÚ)

V letošním roce nebudou občanům vydávány samolepky
na popelnice.
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ZPRAVODAJ ZÍSKAL 2. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE
HODNOCENÍ RADNIČNÍCH NOVIN
sportovních klubů, kulturních a společenských aktivit, vybírá si
různá zajímavá témata, která zpracovává více do hloubky. To vše
ze zpravodaje činí kvalitní médium, které je obyvatelům dostupné
v tištěné formě, ale i elektronický v on-line archivu.
Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré texty
po stránce obsahové, stylistické a gramatické. Textové útvary jsou
čtivé, poutavé, zajímavé a vyhýbají se typicky “úřední” mluvě,
tedy působí jako texty běžně publikované v profesionálních
komerčních zpravodajských médií. To samozřejmě napomáhá
čtenářské atraktivitě a chuti čtenáře si zpravodaj přečíst celý,
vracet se k němu a těšit se na další číslo.

Zpravodaj Vigantic získal 2. místo v krajském kole
soutěže „Radniční listy roku 2021“ v kategorii obcí do 10 tis.
obyvatel, kde bylo hodnoceno 71 přihlášených novin. Soutěž
organizuje spolek Kvalikom, který se snaží zlepšovat a kultivovat
způsob komunikace veřejných institucí.

Soutěž se uskutečnila pod záštitou Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a jak píše Kvalikom na svých stránkách:
„Česká republika je zemí „radničních listů“. Malé vísky
i statutární města vydávají své tištěné zpravodaje, které dnes svou
kvalitou mnohdy převyšují komerčně vydávaná periodika.
V tomto ohledu jsme do jisté míry světový unikát. Rozhodli jsme
se proto důkladně se zaměřit na kvalitu novin vydávaných obcemi,
městy, městysy a městskými částmi.“
Součástí ocenění bylo také podrobné hodnocení
na základě prostudování min. 3 náhodně vybraných čísel. V tomto
hodnocení vychází náš zpravodaj velmi pozitivně z hlediska
obsahu textů, informační náplně, rozsahem nebo praktičností.
Hodnocené periodikum je kvalitním informačním
kanálem. Obyvatelé díky němu mají přehled o všem důležitém.
Zpravodaj referuje o činnosti radnice včetně zastupitelstva, a to
objektivní formou bez náznaků zneužívání listu k politické
propagaci.
Zpravodaj se věnuje všemu dění, tedy neomezuje se
pouze na činnost úřadu, ale zahrnuje také aktivitu spolků,

Z celkových 50 bodů získal náš zpravodaj 39. Rezervy
dle hodnotitelů máme v grafickém zpracování, kdy by obsahu
prospělo více prostoru, aby nebyl tak nahuštěný, popř. přidat
piktogramy nebo jiné grafické prvky pro snadnější orientaci. Celé
hodnocení si můžete přečíst na stránkách obce Vigantice.
Jsme rádi, že náš zpravodaj získal takto kvalitní
umístění, ale zejména nás těší, že jej občané čtou a je pro ně
zajímavý, protože to je náš hlavní cíl. Pokud máte ke zpravodaji
připomínky, popř. nápad, co byste rádi na jeho stránkách našli
nebo
máte
zajímavý
text,
pošlete
nám
jej:
mistostarosta@vigantice.cz.
Hana Foltasová, místostarostka obce

Očkování psů a koček ve Viganticích
V úterý 12. dubna 2022 od 17:00 hodin před budovou OÚ
Vigantice, proběhne očkování psů a koček. Cena očkovací vakcíny je 200,Kč, cena mikročipu 480,- Kč,
je
možnost
zakoupit
odčervovací tablety a pipety
proti parazitům. Očkovací
průkaz si vezměte sebou,
pokud
nemáte
očkovací
průkaz, bude Vám vystaven
za poplatek.
Očkování

bude trvat dle zájmu
občanů, nejdéle však
do 17:45 hodin.
Očkování
provede
MVDr. Radim Korbáš.
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Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 10. 12. 2021
bere na vědomí kontrolu usnesení 21. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
22/194 schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného
břemene
a
dohodu
o
umístění
stavby
č. IV- 12- 8020132/VB/001, Vigantice, p. č. 545/223, 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,
22/195 schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IV-12-8020132/001, 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,
22/196 doporučuje starostovi obce poskytnutí peněžního
plnění fyzickým osobám, viz. příloha „Návrh odměny členů
Kulturní komise,
22/197 schvaluje záměr směnit pozemek parc. č. 4 v k. ú.
Vigantice, ve vlastnictví obce Vigantice, o výměře 1405 m 2,
za pozemky ve vlastnictví pana R. F., bytem Vigantice, 756 61
Vigantice, za pozemek parc. č. 868/1 o výměře 423 m 2,
pozemek parc. č. 868/2 o výměře 396 m 2, pozemek parc. č. 869
o výměře 110 m2, pozemek parcelní číslo 871/2 o výměře
188 m2 a pozemek parc. č. 871/5 o výměře 23 m 2, rozdíl
v hodnotě směňovaných pozemků bude panem R. F. doplacen
ve výši 60,- Kč, což představuje cenu v místě a čase obvyklou,

22/198 schvaluje podání žádosti o dotaci na projektový záměr
Obce Vigantice pod názvem: „Udržovací práce na střeše
a podlaze tělocvičny Základní školy a Mateřské školy Vigantice,
Vigantice č. p. 88“ do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj,
program Podpora rozvoje regionů 2021, Podpora obnovy
a rozvoje venkova u obcí do 3000 obyvatel, dotační titul
DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury.
22/199 schvaluje rozpočet obce Vigantice na rok 2022
a to v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
viz. přílohy,
22/200 doporučuje starostovi obce poskytnutí peněžního plnění
fyzickým osobám, viz. příloha, „Návrh odměny členů
Finančního výboru,
22/201 zřizuje na základě § 29, odst. 1, písm. a, zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Vigantice, plánované kategorie JPO,
stávající kategorie JPO jako svou organizační složku obce dle
§ 35a, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení,
ve znění pozdějších předpisů, a § 24, zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů,
22/202 schvaluje odměnu za členství ve výjezdové jednotce
SDH Vigantice dle zařazení „Velitel družstva“ panu O. V.,
Vigantice 185, 756 61 Vigantice,
Hana Foltasová
Místostarosta

Zdenek Porubský
starosta

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce Vigantice konaného dne 27. 1. 2022
bere na vědomí kontrolu usnesení 22. zasedání Zastupitelstva
obce Vigantice,
23/202 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok
2022 Charitě Valašské Meziříčí, kpt. Zavadila 1345, 757 01
Valašské Meziříčí, ve výši 45. 000,- Kč a pověřuje starostu
obce Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/203 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok
2022 spolku Andělé Stromu života p. s., Kostelní 71/37, 741 01
Nový Jičín, ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu obce
Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/204 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok
2022 spolku, Český svaz včelařů, o. s., Základní organizace
Hutisko – Solanec, Hutisko – Solanec 512, 756 52 Hutisko –
Solanec, ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu obce Zdenka
Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/205 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok
2022 spolku, Badminton Vigantice z. s., Vigantice 14, 756 61
Vigantice, ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu obce Zdenka
Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/206 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok
2022 spolku Myslivecký spolek Rysová Vigantice, z. s.,
Vigantice 7, 756 61 Vigantice, ve výši 90.000,- Kč a pověřuje
starostu obce Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/207 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok

2022 spolku FK Vigantice, z. s., Vigantice 44, 756 61
Vigantice, ve výši 300.000,- Kč a pověřuje starostu obce
Zdenka Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/208 schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok
2022 SDH Vigantice, Vigantice č. p. 203, 756 61 Vigantice,
ve výši 135.875,- Kč a pověřuje starostu obce Zdenka
Porubského k podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Vigantice,
23/209 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 2021, (příjmy:
+ 1.974.520,- Kč, výdaje: - 1.974.004,- Kč, financování:
+ 516,- Kč),
23/210 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
2021 a to zejména v souvislosti s úspěšným dokončením
projektu obce s názvem „Výstavba bytů v budově č. p. 196
v obci Vigantice“,
23/211 schvaluje rozpočtový výhled obce Vigantice na rok
2023 - 2026 a to v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, viz. přílohy.
Hana Foltasová
Místostarosta
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Zdenek Porubský
starosta

Tříkrálová sbírka 2022 ve Viganticích

Charita Valašské Meziříčí uspořádala v sobotu 8. ledna
již 22. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní
akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným,
kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně
znevýhodněným občanům.
Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se Tříkrálová
sbírka letos uskuteční v klasické
podobě. Nakonec vše dopadlo dobře.
Za dodržení nařízených hygienických
opatření mohli tříkráloví koledníci
přinést požehnání do vašich domovů.
Na území působnosti Charity Valašské
Meziříčí se do koledování zapojilo
celkem 295 skupinek koledníků, což je
minimálně 1 180 osob.
Letos se podařilo vybrat
rekordní částku. Celkem se od dárců
vykoledovalo 2 807 585 korun.
Částka z kasiček je 2 775 135 korun,
z on-line kasičky je 24 850 korun
a z bezhotovostních plateb je 7 600
korun.
Ve
Viganticích,
kde
se koledovalo v pátek 7. ledna
a v sobotu 8. ledna, se vybralo
75 059 Kč.
Naší Charitě zůstává 58%
z vybrané částky. Ty budou použity
na přímou finanční pomoc pro lidi,
kteří se ocitnou v nečekané tíživé
situaci. Dále budou peníze použity
na pořízení automobilů pro terénní
služby,
zakoupení
vysoušečů
pro humanitární pomoc a vybudování
dětského hřiště u Azylového domu
pro matky s dětmi. Část výtěžku bude
použita na pokrytí provozních nákladů
Centra sociálně materiální pomoci,
jehož úkolem je bezplatně poskytnout,
na
základě
vydané
poukázky,
materiální
(potraviny,
oblečení)
a ve zvlášť naléhavých případech
i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci. Další částka
půjde na dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky
kterému dojde k dovybavení pracoviště zaměstnanců.
Část těchto peněz putuje také na domácí a zahraniční

projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje
všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Velké díky patří
zejména koordinátorům sbírky v jednotlivých obcích a všem
koledníkům, kteří mohli Vaše domovy označit požehnáním
K + M + B 2022.

Děkujeme rovněž obcím, městům, farnostem
za vstřícnost a ochotu. Všem za pomoc při organizaci
a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Co je nového v knihovně?
Setkání knihovnků ve Viganticích
Vigantická knihovna okouzlí každého, kdo ji navštíví.
Není divu, že byla vybrána jako místo dalšího setkání knihovníků
Rožnova a blízkého okolí. Podstatným důvodem bylo také to, že
se zde chtěli kolegové a kolegyně rozloučit s paní Janou
Krhutovou, která místní knihovnu vedla neuvěřitelných 37 let.
Setkání se uskutečnilo dne 23. února v odpoledních
hodinách. Přípravy byly trochu narušeny havárií odpadu a tady
musím velmi pochválit a poděkovat vedení obce, zejména paní
místostarostce Haně Foltasové, která okamžitě zajistila náhradní
prostory a organizaci přemístění vzala plně na sebe. A když byla
závada brzy odstraněna, opět to byla Hanka, která nám umožnila
pokračovat v naší krásné knihovně.
Aktiv zahájila paní metodička Bc. Renata Vinklerová,
pracovnice MěK Rožnov pod Radhoštěm a přivítal nás také pan
ředitel městské knihovny Bc. Pavel Zajíc. K milým hostům patřili
zejména pan starosta Zdenek Porubský a paní místostarostka Hana
Foltasová. Knihovnickou partu Rožnovska zastupovali šéfové
místních knihoven Dolní Bečvy, Hutiska-Solance, Prostřední
Bečvy, Valašské Bystřice, Vidče, Hážovic a Vigantic. Ještě
před začátkem programu, což bylo zhodnocení minulého roku
a určení hlavních úkolů pro rok letošní, poděkovali zástupci
rožnovské městské knihovny a pan starosta Porubský paní Janě
Krhutové za její záslužnou a obětavou práci a předali květinové
a jiné dary. K blahopřání a předávání dárků se samozřejmě
připojili i její kolegyně a kolega, byla to pěkná a dojemná chvilka
pro nás všechny. S přáním a povzbuzením do další práce
nezapomněli ani na mou maličkost coby novou knihovnici.
A pak už následovala prezentace připravená paní
Vinklerovou, ve které jsme se dověděli, jak pracovaly jednotlivé
knihovny a co nám přinese rok letošní. Hlavním úkolem bude
rozšířit čtenářskou základnu jak dospělých, tak dětí a mládeže,

zatraktivnit činnost knihoven a zapojit se do komunitní činnosti
v obci.
A protože předávání zkušeností je nedílnou součástí
každého setkání, následovalo neformální posezení v příjemné
a přátelské atmosféře.
Myslím, že všichni odcházeli dobře naladění
a s pocitem, že naše práce není zbytečná a pro zkvalitňování
života v obcích nepostradatelná.

Knihovnice Hana Bosová

Základní a Mateřská škola Vigantice
Ze života základní školy
Uteklo to jako voda, 1. pololetí je
za námi a březen klepe na dveře. Vždyť
ještě před chvíli byly Vánoce! A vánoční
atmosféry v naší škole bylo plno. Děti
odpočítávaly v prosinci každý den, a těšily
se, až si pod stromečkem rozbalí dárečky.
I naši školu navštívil Ježíšek a nadělil
dětem krásné stavebnice a hry.

Počasí nám ale moc nepřálo. I tak si děti lyžařský kurz užily. Bylo
pěkné sledovat, jaké pokroky naši školáci dělali.

Letos sněhu moc nebylo a tak jsme se ho snažili přivolat
ve školní družině s projektovým dnem „Cesta za polární září“.
Děti nosily krásné referáty o zvířatech a společně jsme si našli
chybějící informace v knihách. Na děti čekala polární bojovka
a další aktivity, které je moc bavily. Vašík Jurajda nám řekl, jak
se chytají ryby na zamrzlém moři, přinesl na ukázku rybářské
vybavení. Nesměla chybět ani „Eskymácká“ pochoutka - nanuk
eskymo a na zahřátí horká čokoláda se šlehačkou od Adélky
Kabelkové!

Po vánočních prázdninách jsme první lednový týden
vyrazili na lyžařský kurz. Přihlásilo se 23 dětí ze Základní školy,
které byly po příjezdu rozděleny do skupin podle úrovně lyžování.
8

No, co Vám budeme vyprávět, byla to zábava a my už se
těšíme na další projektový den ve školní družině, který
připravujeme. Děti měly možnost namalovat abstraktní obraz,
který je vystaven v nově vybudované společenské místnosti
na obecním úřadě.

v Rožnově pod Radhoštěm, kde si děti prohlédnou policejní auta
a výbavu policisty. Podíváme se i do Valašského muzea v přírodě.
V chalupách nám tetičky a strýcové povypráví o významu svátků
jara, naučí nás plést tatary i zdobit kraslice. Ochutnáme některé
z velikonočních pokrmů, dozvíme se, co jsou muší ráje, kdo jsou
rapačáři nebo jak připravit pučálku.
Na jaře vyjde nové číslo školního časopisu Vigančánek,
který bude o probouzení jara, svátku maminek a vesmíru.
Nebudou chybět již tradiční tajenky a přesmyčky našich dětí.
Tímto Vás zveme na naše webové stránky, kde jsou všechna čísla
k nahlédnutí.
Za celý kolektiv školy Vám přejeme pěkné prožití
svátku jara.
Kristýna Cábová, Martina Košařová

Dále nás čeká karneval opět plný aktivit a jsme zvědaví,
v jakých kostýmech děti přijdou, které budou jak jinak, než
úžasné. Během dalších měsíců navštívíme policejní oddělení

Ze života mateřské školy
I když je ještě únor a zima by měla vládnout plnou silou,
venku je cítit a slyšet jaro… Moc sněhu jsme si letos neužili, co se
dá dělat…užili jsme si jiných věcí ve školce, děti vnímají právě tu
chvilku, kterou prožívají. A co se u nás dělo?
Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš s nadílkou,
nikdo se nemusel bát, protože žádný hříšek v knize nebyl. Když
tak jen malý, a to se odpouští… 

v Bílé, všichni jsme byli rádi, že jsme se mohli zúčastnit, COVID
nás všechny svazoval. Dětem se kurz vydařil, líbil se a užily si
týden jiné aktivity, lyží a společných zážitků.
Na Tři krále jsme prošli školu (předem jsme si povídali
o tradici), všude jsme zazpívali a napsali nad dveře písmena
K+M+B, to ať jsou všichni zdraví a spokojení…
V polovině února jsme navštívili Valašské muzeum
v Rožnově p. R., na program V zimě na dědinu. I když nám zima
nepřála
a
sáňky
“jednořitky“ zůstaly stát
ve škole
Muzea,
den
si starší děti užily parádně.
Tvořily
tradiční
Boží
milosti a ochutnaly, za pecí
si poslechly valašskou
pohádku, zkusily drát peří
a ve škole se dozvěděly
tradice Masopustu, zkusily
si masky a naučily se
písničku, která se dříve
na Masopust zpívávala…
A únor
zakončíme Masopustem,
karnevalem
i
my
ve školce… Jaké masky
budeme my dospělé, to je
překvapení! 
Vám všem přejeme zdraví a hezké dny…

Vánoční těšení jsme si užívali celý advent, povídali jsme
si o tradicích, naučili jsme se valašské koledy a povídání k cestě
k Betlému, oblékli jsme se do krojů, vše jsme natočili a poslali
rodičům jako besídku. Opravdová bude snad příště…
Začátkem ledna starší děti absolvovaly lyžařský kurz

Za MŠ Dana Barošová
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Aktuálně z činnosti Mysliveckého spolku Rysová Vigantice
Ohlédnutí za mysliveckým rokem 2021 MS Rysová Vigantice
V měsíci březnu končí myslivecký
rok 2021-2022. Hodnotit ho budeme na výroční
členské
schůzi
12. března.
Podrobnější
informace přineseme tedy až ve druhém čísle
Zpravodaje. Covidu už jsme si všichni užili a většina z nás
s radostí vítá návrat do běžného života bez omezování,
prokazování Covid pasem, nebo kampaní pro i proti očkování.
Pro nás myslivce to opět znamenalo zrušit myslivecký ples,
na který jsme byli samozřejmě připraveni. Proto jsme se dohodli
uspořádat 11. června Myslivecký den na výletišti ve Viganticích.
Připravit chceme jak bohatou mysliveckou kuchyni, tak
občerstvení a odpoledne i spoustu zábavy a soutěží pro děti.
Samozřejmě počítáme s výletem a poutí ve Viganticích
6. a 7. srpna.
Předpokládáme, že nás v letních měsících nedostihne
nějaká další vlna v podobě omezujících opatření, nepřízeň počasí,
případně nepředvídané okolnosti plynoucí ze současné napjaté
mezinárodní situace. Nicméně jsme tyto akce zapracovali do plánu
činnosti, který budeme schvalovat na výroční schůzi. Chceme tím
naši veřejnosti nahradit absenci společenských akcí. A že zábava
a setkání s přáteli všem v poslední době schází, o tom jsme se
mohli přesvědčit na loňském letním večeru, kde jsme zaznamenali
rekordní účast.

krmení zvěře a stále ještě mizí krmivo v krmelcích. Vyprázdnili
jsme zásoby ovsa i minerálů ve skladě a vykrmila se i nakoupená
řepa. Teď je potřeba doplňovat do krmelců jen seno, aby náraz
přechodu na čerstvou stravu nezpůsobil zvěři problémy
se zažíváním. Kaštany, žaludy, letninu a seno si každý člen
zabezpečoval sám. Mnozí z nás si za vlastní prostředky nakoupili
i kukuřici. Několik posledních let jsme do jadrného krmiva
přidávali minerály a shodli jsme se na tom, že se to projevilo jak
v kvalitě trofejí, tak v celkové kondici i hmotnosti zvěře.
Ukazuje se, že se to vyplatilo a je radost vidět u krmelce
10 srnčích kusů v dobré kondici s dobrou nasazenou trofejí
i jistotou, že srny pokladou jen silná a zdravá srnčata. Pozitivní je,
že jsme i přes silné mrazy a občas i hodně sněhu, nezaznamenali
žádný podstatný úhyn. Taky vysoká a černá zvěř od nás přes zimu
neodešla, což nám umožnilo podstatně vyšší, až rekordní odlov.
Ještě nikdy se nám nepodařilo za rok ulovit 34 divokých prasat
a 14 kusů vysoké.
Podle stop vidíme, které krmelce jsou pravidelně
navštěvované. U některých je potřeba doplňovat krmivo 2x týdně,
ale někde je stále stejné množství sena a prázdná korýtka. O tom
bude určitě řeč na členské schůzi.
To, že se nám vedle srnčí zvěře stabilizovaly i stavy
vysoké a černé zvěře je určitě pozitivní. Tuto zvěř tady přitahuje
skutečnost, že se v naší honitbě zemědělsky hospodaří, na rozdíl
od širokého okolí. Pozitivní je pro nás větší druhová skladba
a možnosti lovu. Na druhou stranu nejsme schopni ochránit lány
kukuřice a obilovin před škodami. Alespoň ne těmi prostředky,
které jsme uplatňovali doposud. Na čekaných u osetých lánů jsme
strávili stovky hodin za každého počasí, ve dne i v noci.
Instalovali jsme světelné a zvukové plašiče i pachové ohradníky
a zkusili jsme i tranzistory. Lány bezprostředně navazují na les,
nebo porosty okolo potoků. Je velice těžké vystihnout okamžik,
kdy zvěř do lánu zatáhne. Buď jí ani neuvidíte, nebo nestačíte ani
zvednout pušku a zamířit. V kukuřici jí pak často slyšíte, ale už
nevidíte.
Rudl černé zvěře se tady stáhne třeba jen na jeden den,
odhadem jich bylo vidět až 50 kusů a pak zase zmizí. Zvěř je
aktivní hlavně v noci. Když se podaří odlovit jednoho, nebo dva,
je to úspěch. Větší úspěch bývá obvykle na krmelišti.
Ti nejúspěšnější, jako třeba František Majer mají na kontě deset
divokých prasat. Tím ale zároveň nastane problém se škodami.

Končící zima nás ještě může překvapit. Zabezpečili jsme
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Za škody chráněných živočichů, jako medvěd, vlk, rys, kormorán,
volavka, nebo vydra, neplatí škody ochránci, ale jde to ze státního
rozpočtu, tedy z našich daní. Proto jsou tak iniciativní! Škody
zvěři na zemědělských plodinách a lesních porostech se uplatňují
po mysliveckém spolku. Pokud není vůle se dohodnout, je to často
likvidační záležitost. Něco se dá odpracovat, něco nahradit
zvěřinou, případně jiným krmivem. Jinak se musí sáhnout
do vlastí kapsy. Letos ZOD avizuje, že nezaseje kukuřici, jen obilí
na krmení.

zařízení a bourárnu s chladírnou. Zbývá nám dodělat a vybavit
ještě jedna ložnice v podkroví. Už ale připravujeme finální práci
a to je fasáda. Za přímé podpory Obecního úřadu a spřátelených
firem se nám podařilo vybudovat opravdu velmi dobré myslivecké
zázemí. Ať již samotná chata, tak střelnice, malý rybník i údržba
oplocení areálu. Velký zájem, který ani nejsme schopni uspokojit,
je o pronájem myslivecké chaty k oslavám a menším
společenským akcím. Dle možností se snažíme vycházet vstříc.
Jsou myslivecké spolky, kde veškerou energii věnují revíru,

Zvažujeme, že budeme muset lány opatřit elektrickými
ohradníky. Ty se ukázaly jako nejúčinnější.
Vedle příznivé situace u spárkaté zvěře, nedaří se nám
zlepšovat stavy drobné zvěře. Snažíme se především o zvýšení
stavů zajíců. Jsou období, kdy už to vypadá, že se stavy zvyšují.
Na posedech zvečera pozorujete 5,6 zajíců, ale udělali jsme takové
dva zkušební hony a neviděli jsme ani jednoho. Spojujeme to ale
s lovem na lišky, případně černou zvěř. Letos se nepodařilo
odlovit počty lišek, jak v předešlých létech. Večer je slyšet hukání
výrů, pro které je zajíc běžnou potravou. Troufne si i na lišku.
Bažant, ani koroptev se v naší honitbě již roky nevyskytuje vůbec.
Mizí i zpěvné ptactvo. Zato přibývá kání, jestřábů, krkavců, vran,
volavek a dalších dravců. Konečně to už začíná docházet
i úřadům, které o ochraně a lovu přemnožených živočichů
rozhodují. Na seznam lovné zvěře se dostávají nejen nepůvodní,
jako nutrie, pes mývalovitý, norek, ale za určitých okolností
i kormorán, někde i bobr. Je to ale převážně tam, kde už jsou
škody neúnosné a neobhajitelné!

a zázemí mají v místní hospodě. Zvěřinu prodávají, aby mohli
nakoupit krmivo a materiál, případně se skládají. Můžeme být jen
rádi, že tady několik generací myslivců poctivě pracovalo na tom,
aby zdejší myslivci, ale i veřejnost měla možnost účasti na akcích
pořádaných mysliveckým spolkem v jejich krásném mysliveckém
areálu. Zvěřinu raději použijeme na myslivecké akce, které
pořádáme. Všem, kteří se na tom podíleli a podílejí, za to patří
velké díky a uznání.

V zimním období, pokud není potřeba, neorganizujeme
společné brigády. Soustředíme se na krmení a odlov.
Na myslivecké chatě jsme z větší části dokončili interiér, sociální
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Končí myslivecký i lovecký rok 2021-22. Byl
poznamenán různými omezeními, ale výkon práva myslivosti
omezen nebyl. Spíše naopak měla myslivost a lov, zejména černé
zvěře, velkou prioritu. Stále jsou tu obavy z afrického moru prasat.
Šíří se směrem k nám ze všech stran. Hlavně z Polska, Německa,
Maďarska i ze Slovenska. Mapy a informace jsme vyvěsili
v informační skříňce. Nejblíže je na Polsko-Německém pomezí
u Šluknovského výběžku. Intenzivním lovem se snažíme zabránit
tomu, aby se znovu objevil u nás. Zkušenosti ze Zlína máme ještě
v čerstvé paměti.
Do pozadí ustoupila pandemie. Těžko odhadnout, jestli
je to poklesem nakažených, rozvolněním opatření, nebo si pomalu
zvykáme a učíme se s Covidem žít, jak s běžnou chřipkou.
Do popředí se dostává inflace, ceny energií, bydlení, pohonných
hmot, v podstatě všeho. V posledních dnech to ale přebíjí válečný
konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Přejme si proto všichni, aby
se situace na Ukrajině vyřešila jednáním a dohodou a hlavně, aby
se situace neeskaloval a nerozšířila na další státy. Dopad
to samozřejmě bude mít i na nás. Už teď je jasné, že bude potřeba
se uskromnit, oddálit ambiciózní, až nesmyslné plány se zelenou
energetikou. Bude zapotřebí se více respektovat a naslouchat

druhému názoru. Ne všechno válcovat silou, většinou a vyvolávat
rozpory. Poslední dobou je vidět vyostřené spory nejen
mezinárodní, ale tady to vypadá, že všichni s někým bojují. Mladí
proti starým, očkovaní proti neočkovaným, koalice s opozicí,
zelení proti ostatním, bílí s barevnými, homosexuálové proti
tradičním manželstvím, Praha proti Brnu, město proti venkovu.
V televizi samá krev a nestvůry, děcka bez počítače, tabletu, nebo
mobilu v ruce neuvidíš. Pojďme si raději navzájem pomáhat
a podporovat jeden druhého. Určitě to má větší smysl.
My myslivci se o to budeme snažit. Pro Vás
spoluobčany z Vigantic a okolních obcí uděláme v letních
měsících alespoň dvě velké společenské akce, kde bychom
se mohli při dobré hudbě, jídle a pití dobře pobavit. Budeme
se těšit. Tradičně děkujeme za podporu všem našim partnerům –
Obecnímu úřadu ve Viganticích, ZOD, Honebnímu společenstvu,
roubenkářům, spřáteleným podnikatelům, kamarádům a přátelům
myslivosti, občanům Vigantic a přilehlých obcí a v neposlední
řadě našim rodinám a blízkým za trpělivost.
Za Myslivecký spolek Rysová Vigantice
František Vaněk, místopředseda

SDH Vigantice
Členové SDH Vigantice si zvolili nového starostu
Na výroční valné hromadě byl zvolen do funkce nový
starosta SDH Vigantice Milan Baron Petružela.
Těm, kteří mě ještě neznají, bych se nyní rád krátce
představil.
Jmenuji se Milan Baron Petružela, je mi 35 let a pracuji
jako manager technologie a nástrojárny v CIE Automotive.
Pocházím z Valašské Bystřice, kde jsem se stal v roce
2001 členem SDH Valašská Bystřice a v roce 2005 členem
výjezdové jednotky.
Již od prvních kroků jsem hrával fotbal za Valašskou
Bystřici. Po fotbalové éře jsem jako spousta kluků snil
o rallysportu. V roce 2007 jsem odcestoval na Island, kde jsem
dělal protipožární izolace a šetřil na svoje první závodní auto.
Během dalších let jsem objezdil pár závodů a získával
první zkušenosti jak jezdecké, tak i hlavně komunikační, protože
tento sport vyžadoval mít nějaké zázemí sponzorů.
Podařilo se nám udělat i několik akcí pro dětský domov
v Zašové. Za jedny z největších akcí považuji, že jsme uspořádali
a plně uhradili pro všechny děti 2. ročníků dovolené
u Jadranského moře v Živogošti, včetně programu.
Ve Valašské Bystřici jsem také pořádal spoustu
sportovních turnajů, akcí a později s manželkou několik ročníků
Dětských dnů.

V roce 2010 jsem se přestěhoval do Vigantic, kde jsme
později roku 2016 koupili rodinný dům a stal jsem se tak
právoplatným občanem Vigantic a členem SDH Vigantice.
Bohužel, díky covidovému opatření jsme byli nucení
hned první akci v letošním roce zrušit, a to dětský karneval
pro děti. Jako náhradu pořádáme 13. 3. karneval na sněhu, více
info v pozvánce.
Taktéž jsme byli nuceni zrušit maškarní ples
pro dospělé, který prozatím neplánujeme letos již dělat.
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V letošním roce pro vás chystáme za SDH Vigantice
následují akce.
Co se týče soutěží, tak se k nám vrací po dlouhé pauze
obvodová soutěž dne 14. 5. 2022 a okresní liga mladých hasičů
dne 3. 9. 2022.
Mezi další společenské akce Vás letos čeká v období
května a června Stavění a Kácení máje, v srpnu již 3. ročník
ukončení prázdnin, v září Hovaria Cup, v říjnu Pochod kolem
Vigantic a začátkem listopadu prozatím přemýšlíme nad novou
společenskou akcí, kterou ještě nebudeme prozrazovat.
Veškeré informace o aktuálním dění naleznete na naší
webové stránce www.sdhvigantice.cz nebo na facebookové
stránce SDH Vigantice.
Na těchto stránkách Vás průběžně informujeme jak
o akcích, tak i o dění kolem vás. Jaké jsou např. výstrahy,
doporučené chovaní v dané situaci, informace o výjezdech,
sirénách atd.

Naše jednotka v poslední době prošla řadou školení,
kurzů a rozšíření techniky pro lepší akceschopnost v naší oblasti.
Nově také jednotka disponuje např. defibrilátorem AED
a může vyjet i k resuscitaci pacienta, nebo na veškeré situace
v rámci první pomoci.
Pokud se nejedná o život ohrožující situaci, můžete
využít i našich kontaktů na webových stránkách. Příkladem může
být likvidace vos a jiného nebezpečného hmyzu nebo nebezpečně
nahnutý strom v blízkosti Vašich obydlí. S řešením Vaší situace
Vám rádi pomůžeme nebo poradíme.
Pokud by se kdokoliv z občanů Vigantic chtěl stát naším
členem, neváhejte se na nás obrátit. Stejně tak, pokud by se Vaše
děti rády staly členy našeho družstva mladých hasičů.
Na závěr bych chtěl všem popřát v letošním roce hlavně
hodně zdraví, klidu a pohody.
Milan Baron Petružela - starosta SDH Vigantice

Vánoční besídka
V sobotu 18. 12. 2021 jsme pro děti uspořádali vánoční
besídku. Klubovna se, jak už to o Vánocích bývá, proměnila
v kouzelné místo, plné barevných světýlek, vánočních dekorací
a vůni jehličí dodala krásná vysoká jedlička uprostřed místnosti,
kterou nám dovezl a nazdobil sám pan starosta hasičů Milan.

a další hlášení přišlo z Rožnova, bohužel bez přesné adresy, pouze
bylo uvedeno, že jsou vidět tři plameny zhruba ve dvoumetrové
výšce a pod nimi kruh větví. Proto jednotka spěchala hledat
plameny do Rožnova. Na místě zjistili, že se jedná o planý
poplach, protože dorazili k obřímu adventnímu věnci. Výjezd byl
ukončen a všichni se vrátili v pořádku
na základnu, kde měli kontrolu posledního
vánočního stromu, toho našeho. Ani tady nezjistili
nic neobvyklého a v dopise co našli na stromě,
bylo poděkování za zvládnutý výjezd. No a pak
už zbývalo jen zjistit, jestli nás byl navštívit
Ježíšek.... Děti schody do klubovny vyběhly
rychlostí blesku a čekali jsme netrpělivě za dveřmi
na cinkání kouzelného zvonečku... A ono přišlo...
Když jsme otevřeli dveře, čekala na nás hromada
dárků pod stromečkem. Na nic jsme nečekali
a vrhli se na rozbalování. Všichni byli s nadílkou
spokojení. I já moc děkuji za dárečky od dětí
a jejich rodičů, dojalo mě to. No a pak vánoční
pohádka na dobrou noc a šup do spacáků. Den
jsme si všichni moc užili, děti byly
z dobrodružství, které na ně čekalo, nadšené a my
dospělí jsme měli radost, že besídka, kterou jsme
pro děti naplánovali, se líbila.

Když děti do klubovny přišly, čekal na ně prostřený vánoční stůl
plný dobrot, na který donesly domácí cukroví a tu správnou
atmosféru doplňovaly vánoční koledy, které nám celé odpoledne
hrály. Mělo to být pohodové odpoledne, plné her a povídání,
při čekání na Ježíška. Na slavnostní večeři, kuřecí řízek
s bramborovým salátem, za náma přišel i náš starosta Milan.
Po večeři se najednou rozezněla siréna... Děti zpozorněly, oči
měly jako trnky a nevěděly, co se děje. Starosta přečetl hlášení
z centrály, kde stálo, že si žádají pomoc mladých hasičů
při výjezdu kontroly vánočních stromů v okolí. No poplach
je poplach, na nic jsme nečekali, rychle oblíkat a venku už čekala
nastartovaná hasičská auta, připravená k výjezdu. Děti byly
velitelem zásahu rozděleny do aut a rychle se odjíždělo na první
kontrolu stromu. Po celou dobu se komunikovalo přes vysílačky
s operačním střediskem, proto děti měly a zažívaly opravdový
výjezd. Na náměstí Hutisko-Solanec bylo vše v pořádku a čekal
na ně dopis s indíciemi, ve kterém stálo, že mají pokračovat
na Prostřední Bečvu, kde na stromě uvízla kočička. Tu po příjezdu
ze stromu sundali, ale ukázalo se, že nemá majitele, proto
si ji museli vzít s sebou na stanici a pokračovat ke kontrole
vánočního stromu na Dolní Bečvě. Tam bylo také vše v pořádku
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Co nás čeká?
Rok 2021 za námi a už teď se připravujeme na vše,
co nás čeká v roce 2022 a že toho není vůbec málo. Od ledna
se pravidelně jednou za čtrnáct dní scházíme v tělocvičně
a v rámci možností trénujeme. Zapojili jsme se do 48. ročníku
výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima dětí a mládeže,, kterou
vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Vybrané
výkresy v kategorii 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ odešleme
na Okresní sdružení hasičů, kde budou zařazeny do okresního kola
a pokud budou vybrány i tam, poputují dále na krajské kolo a pak
do republikového kola. Dětem budeme držet palce, pro co nejlepší
umístění. Myslím, že je důležité reprezentovat Vigantice i po této
stránce. No a pak už budeme čekat na jaro a pěkné počasí,
abychom mohli zase začít trénovat na louce Zápotočí, kde máme

tréninkové zázemí a připravovat se na první obvodovou soutěž,
která se koná 7.5.2022 v Jarcové. Pro děti to bude úplně první
soutěž. Poté je až do září naplánováno ještě dalších 13 soutěží,
budeme se snažit se zúčastnit co nejvíce z nich. Na soutěže
pojedou děti již v nových dresech, které jsou momentálně
ve výrobě. Od loňského roku se naše družstva rozrostla o další
mladé členy, za což jsme moc rádi. Nyní máme registrovaných
19 dětí, z toho je 16 aktivních. Doufám, že i letos se k naší skvělé
partě přidají další. V létě nás bude čekat tábor a spoustu dalších
zážitků po celý rok. Držte nám palce a sledujte nás na facebooku
Mladí hasiči Vigantice a na yotube SDH Vigantice, kde naleznete,
mimo jiné, i video z vánoční besídky.
Vedoucí mládeže Adéla Adámková

Badminton Vigantice
Ahoj Vigančani a přátelé z okolních metropolí !!!
Konečně je o čem psát, sporty jsou v plném proudu, děti
bez přerušení sportují a my trenéři s nimi.
Od září se nám opět o něco rozšířila členská základna,
25 dětí ve věku 7 až 16let a k tomu badmintonová přípravka
MINITON. Přípravka byla zaseta v září, chytla se a už nám pěkně
koření v počtu 15 dětí. Děti se zde učí zábavnou formou obecné
pohybové dovednosti, koordinaci a badmintonové základy (držení
rakety, krok sun krok). Musíme poděkovat nadšeným rodičům
a velkým holkám (Ema s Elou), kteří s námi nadšeně běhají
po tělocvičně a hrají někdy až bláznivé hry, co doma
vymyslíme .
U těch starších, kromě pravidelných tréningů, konečně
zažíváme další smysl klubového sportování. Začali jsme jezdit
na turnaje, a to je určitě pro nás všechny velký nový začátek
a obrovská zkušenost. Koneckonců o to ve sportu jde – závodit.
Děti se můžou popasovat s jinými kluby, zažívat pocity, které
na tréningu nejsou: stres, nekompromisní útoky hráčů
věhlasnějších klubů severu Moravy, ale i dost často štěstí z výhry,
týmovost, fandění jeden druhému a celkově jakási sounáležitost.
Děti jsou skvělý tým, máme z nich velikou radost.
A navíc, ze čtyř turnajů se těšíme z 5 zlatých medailí

a 4 bronzových v různých kategorií U9 až U15.
Jako vždy děkujeme těm, bez kterých by to nešlo:
Vedení naší obce za finance a vstřícnost, paní ředitelce Zavadilové
za stabilní zázemí ve formě pronájmu tělocvičny, krajskému
Zlínu, který pro malé obce stále vypisuje dotační programy a všem
nadšeným rodičům a kamarádům.
Díky!
Malý péřový kvíz pro soutěživé tvory:
1. Kolik pírek je v jednom míčku?
2. Kolik hus je na něj nutné oškubat?
3. A jak rychle tento míček letí při smeči těch nejlepších
hráčů?
(Odpovědi příště)
Zdravíme všechny, kteří se rádi hýbou
Petra, Libor a Pepča
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FK Vigantice
Vážení sportovní přátelé. V tomto čísle Zpravodaje Vás zveme na Jarní část sezóny, podpořte
svou návštěvou naše sportovce.

Za FK Vigantice předseda Pavel Šturala
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Inzerce
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