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Karolína Smutková: Osmý div světa
Třináctiletá Karolína Smutková z Vidče (na snímku) zvítězila se svým příspěvkem,
který zveřejňujeme ve zkrácené redakční úpravě, v národní soutěži 40. ročníku
Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež do 15 let. Porota vybírala z došlých
1 100 dopisů. Karolína obdržela digitální fotoparát a malé poštovní překvapení
– arch známek se svým portrétem.
Vítězný dopis byl přeložen do francouzštiny a zaslán Mezinárodnímu úřadu Světové poštovní unie do Bernu, kde se na podzim uskuteční vyhodnocení celosvětového
kola. Karolíně přejeme hodně štěstí!
Text a foto: MTA

HASIČI Z TYLOVIC OPĚT PRVNÍ. Pětadvacet soutěžních družstev se zúčastnilo
2. ročníku Noční soutěže v požárním sportu, který videčtí hasiči zorganizovali 15.
července na Radovém. Loňské prvenství mezi patnácti mužskými družstvy obhájili tylovičtí hasiči (18,43 s.). Druhá byla Juřinka (18,55) a třetí Hutisko-Solanec
(19,35). Dvě domácí soutěžící družstva se umístila na osmé (25,46) a na desáté
příčce (28,65). V kategorii žen se nejvíce dařilo Veselé (25,33), druhé a třetí místo
obsadily ženy z Dolní Bečvy. Velký potlesk diváků získalo i pět družstev ve veteránech, mezi nimiž si nejlépe vedla Juřinka (22,36), Dolní Bečva (46,50), Valašská
Bystřice (28,18). Čtvrtou veteránskou příčku obsadila Oznice (29,87) a pátou Vidče. Jak uvedl Oldřich Knebl, velitel SDH Vidče, i přes velmi dobře rozvinutý útok
se domácím veteránům nevedlo na koši a dosažený čas 55,48 na lepší umístění
nestačil. „Chtěl bych poděkovat všem soutěžícím, že se noční akce zúčastnili v tak
hojném počtu. Vždyť jen z Dolní Bečvy přijelo pět družstev! Největší díky však patří
fanouškům, kteří nás přišli povzbudit i přes velmi chladné počasí a vydrželi s námi
až do pozdních nočních hodin,“ dodal závěrem Oldřich Knebl.
Na fotografii představitelé nejlepších družstev krátce po převzetí cen. Zprava zástupce
vítězného družstva z Tylovic, soutěžící z Juřinky a dva hasiči z Hutiska-Solance.
Text a foto: O. Knebl
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Pozvánka na jubilejní oslavy 600 let obce Vigantice
Ve dnech 6. a 7. srpna obyvatelé
Vigantic oslaví 600. výročí založení
obce. Sobotní slavnostní odpolední program začne na Výletišti ve 13 hodin, kdy
jeho účastníky pozdraví významní hosté,
které obec na oslavy pozvala. Po jejich
projevech začne divadelní představení
Sboru dobrovolných hasičů.
Ve 13.30 hodin vystoupí žáci ze
základní školy a ve 14 hodin bude
pódium patřit kouzelníkovi Šeklinovi
a jeho balonkové show. Pak následuje
ve 14.45 hodin taneční kreace Rosenky
z rožnovského Klubu seniorů.
Vigantická zpěvačka Alena Valová,
jejíž vystoupení začíná v 15.15 hodin,
si pro tento slavnostní den vybrala ze
svého bohatého repertoáru písničky
o lásce, poděkování mamince, tátovi

i rodnému kraji. Známou valašskou
zpěvačku doprovodí na klávesy Jiří
Urbanec z Valašského Meziříčí.

osvěžující zmrzlinu, míchané nápoje
a jiné dobroty.

V 17.15 hodin si přijdou na své milovníci historického šermu. Skupina
Valmont představí svůj program pod
názvem Muži v černém. Od 17.30 do
19 hodin bude patřit pódium cimbálové muzice Radhošť. V 19 hodin ji
vystřídá skupina Duo Angeles, která
bude hrát k tanci i poslechu až do 22
hodin, kdy nad Viganticemi zazáří slavnostní ohňostroj.

Dvoudenní program bude pokračovat
v neděli 7. srpna v 10 hodin společnou
modlitbou u pomníku padlých hrdinů
v první světové válce. Poté se uskuteční
slavnostní mše a svěcení obecního praporu za účasti pátera Vojtěcha Kološe
z Arcibiskupství olomouckého.
Po ukončení dopoledního programu v
kostele se občané ve slavnostním průvodu odeberou na Výletiště, kde k poslechu i tanci bude hrát dechová kapela
pana Růčky z Dolní Bečvy.
-še-

Program pro děti
Organizátoři oslav připravili bohatý
program pro děti. Ty se mohou těšit
na kolotoč, skákací hrad, soutěže na
střelnici, projížďky na ponících i na

Nedělní svěcení praporu

 571 654 848
www.vigantice.cz

Titulní strana publikace vydané u příležitosti 600 let obce Vigantice.

Petr Vaculín se požárnímu sportu věnuje
i o prázdninách. Mimo jiné trénuje hasiče
v kategorii mladších žáků.
Foto: MTA

