100 let kostela Sv. Cyrila a Metoděje ve Vidči (7)
Požehnání kostela
Požehnání kostela (někdy uváděno jako svěcení)
A pak tu byly již přípravy na požehnání kostela. Podívejme se na inzerát,
který uveřejnily dne 9.října 1915 „Noviny zpod Radhoště“ vydávané
ve Valašském Meziříčí na titulní stránce.
Dovolím
si
přepis
jenom úvodní části:
Kostel
požehná
veledůstojný P. probošt
Monsg. Dr. Cyril Ant.
Stojan, za asistence 2
pánů
kanovníků
a okolního
kněžstva.
Též
naši
Valašští
poslanci
vldp
P. Eduard Kavan a oan
řiditel Kadlčák slibili
svou účast. Procesí
dosud ohlášena jsou
ze Zubří,
Rožnova,
Bystřice,
veselé
a Zašové. I vzdálenější
ctitele
CyrilloMethodějské
a šlechetné dobrodince
srdečně zveme k této
slavnosti.
Požehnání kostela proběhlo skutečně ve Vidči dne 17. října 1915. Jak uvedeno, kostel požehnal ThDr. Antonín Stojan, probošt
od sv. Mořice v Kroměříži. Stará školní kronika uvádí, jaká to byla pro obec sláva: „Pan světitel dle starého zvyku před kostelem
rozhazoval drobné peníze, jež lidé a školní žactvo ze země sbíralo na památku tohoto dne.“ Podle školní kroniky byl kostel následně
konsekrován dne 20. září 1920 olomouckým světícím biskupem ThDr Karlem Wiesnerem. Věrohodnější údaj však poskytuje katalog
olomoucké diecése z roku 1986, kde je kostel konsekrován až 26. září 1920 biskupem Dr. Karlem Hyvnarem.
A že to byla velká sláva a také pýcha obce dokazuje článek a fotografie z „Listu z pod Radhoště“ z 23. října 1915 na další straně.
Stojí za to si přečíst přepis textu:
Svěcení kostela ve Vidči. Dlouhotrvající tužby a dávná přání Vičanů byla konečně splněna v neděli dne 17.t.m., kdy nádherný jejich
kostel posvěcen úctě apoštolů našich Cyrila a Metoděje a tím i celý náš kraj svěřen jaksi ochraně a přímluvě svatých bratří
Soluňských. Na venkově podobného kostela sotva byste našli - a na celém světě byste marně hledali tak vkusně, bohatě a krásně
vyzdobené svatyně výhradně téměř z milodarů. Pán řídící Kašlík může být hrdým na svoje dílo , jimž vryla se jeho památka navždy
v desky kulturní historie Valašska. Je téměř neuvěřitelným, že v dědině chudobné, kde kromě dobrých srdcí lidských marně bys
hledal poklady, napadne chudobnému rektorovi postavit věřícím spoluobčanům postavit kostel, aby oni sami ani jejich děti nemusili
zvláště v zimě a slotě do vzdáleného kostela Zuberského. Než odvážil-li se této myšlenky řídící Kašlík a pojal-li odvážný plán kostel
ve Vidči postavit, tím větším obdivem plní nás opravdu hrdinství Kašlíkovy sebeobětavé lásky k těm, jež téměř všechny vychoval a nadlidská práce, již bylo třeba, aby myšlenka a tužba vtělila se v skutek. Ve Vidči postaven krásný kostel – životní dílo řídícího
Kašlíka jimž doplnil zevním způsobem ideální působení svého učitelování: celých 30 let jako umělec-učitel ve škole stavěl a budoval
živé chrámy Bohu v nesmrtelných duších dítek – a než z Vidče odešel, zanechal Vičanům chrám zděný – dům Boží, aby měli vždy
před očima pravý cíl svého života: posvěcoval se Bohu a býti stalým stánkem Hospodinovým. – Jsou různé úřední předpisy, které
musí být splněný dříve, než kostel odevzdá se veřejné bohoslužbě. Dík novému faráři Zuberskému dp. Segetovi tyto formality byly
splněny, takže se mohlo přikročiti ku posvěcení Videčského kostela.
Ing. Lubomír Drda

Usnesení č. 13
ze schůze Rady
obce Vidče
konané dne 21. 9. 2015
102/2015 Rada obce Vidče
projednala a schválila program
schůze.
103/2015 Rada obce Vidče
projednala a schválila Smlouvu
o dílo k projektu „Odpočívadla
v obci
Vidče“
s firmou
Commodum,
spol.
s r.o.
a pověřuje
starostu
obce
Smlouvu o dílo podepsat.
104/2015 Rada obce Vidče
projednala a schválila Smlouvu
o dílo k projektu „Odpočívadla
v obci Vidče“ s firmou CAY s.r.o.
a pověřuje
starostu
obce
Smlouvu o dílo podepsat.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce
Milena Dudová
místostarostka obce

Usnesení č. 12 ze schůze Rady obce Vidče konané dne 16. 9. 2015
93/2015 Rada obce Vidče projednala a schválila program
schůze.
94/2015 Rada obce Vidče projednala a vzala na vědomí plnění
usnesení č. 11/2015 ze dne 18. 8. 2015. Všechny body kromě části
bodu 8 byly splněny.
95/2015 Rada obce projednala a schvaluje Kupní smlouvu
s firmou I-TEC Czech, spol. s r.o., Rudná 30/3, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, zastoupená jednatelem Petrem Grygerkem na zařízení
v rámci projektu „Separace a svoz bioodpadu v obci Vidče“
a pověřuje starostu obce Kupní smlouvu podepsat.
96/2015 Rada obce projednala a schválila Smlouvu o právu
provést stavbu vodovodní přípojku pitné vody a přípojku
splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2785 (ost. plocha, ost.
komunikace) v k.ú. obce Vidče a pověřuje starostu obce Smlouvu

o právu provést stavbu podepsat.
97/2015 Rada obce Vidče neschvaluje nabídku na pořízení
videotelefonů.
98/2015 Rada obce Vidče schvaluje žádost na pronájem
nebytových prostor v budově pošty č.p. 252 a pověřuje starostu
obce zveřejnit záměr na pronájem.
99/2015 Rada obce Vidče schvaluje Darovací smlouvu pro pana
O. H. a pověřuje starostu obce Darovací smlouvu podepsat.
100/2015 Rada obce neschvaluje žádost o pronájem sálu
kulturního domu.
101/2015 Rada obce Vidče schvaluje výměnu části oken
v budově kina č.p. 29.
Mgr. Pavel Drda
starosta obce

Milena Dudová
místostarostka obce

Zápis mší
Mše svaté na I. pololetí 2016 se budou zapisovat 3. 12. 2015
na faře v době od 14,30 do 16,00 hodin.

Vítání občánků
Všichni, kdo přijali pozvání na "vítání
občánků" 7. 10. 2015 si jistě odnášeli milý pocit
a příjemný dojem. Přivítali jsme Elišku
Jurajdovou, Dominika Valčíka, Matouše Jůvu,
Václava Pastorka a Filipa Jána Gregora. Bohužel,
z důvodu nemoci, se nemohl dostavit Antonín
Večeřa.
Slavnostní
projev
pronesla
paní
místostarostka Milena Dudová, poblahopřála
rodičům a popřála jim a jejich dětem hodně
radosti, štěstí, zdraví a spokojený život v rodině.
Slavnostní atmosféru obohatilo vystoupení dětí
z našeho folklórního souboru Valašenka. Všichni
noví občánci dostali od obce Vidče dárek.
Maminky si odnesly kytičku pro radost.
Na památku se rodiče s dětmi vyfotografovali
u kolébky a zapsali se do pamětní knihy Obce
Vidče.
M. Dudová, místostarostka obce
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Září v základní škole
1. září začal nový školní rok. Po úvodních informacích
od třídních učitelů se všichni odebrali do sálu kulturního domu.
Ke všem přítomným promluvil pan starosta P. Drda a pan ředitel
Z. Chrástecký. Hlavní slovo však měli deváťáci, kteří si připravili
pásmo písní i čtený text. Je třeba pochválit zvláště Lucku Hajnou,
která vše doprovodila hrou na klavír. Deváťáci také dovedli
na jeviště malé prvňáky, nad nimiž mají patronát a všem je
představili.
Od 2. září začala pravidelná výuka podle rozvrhu. Školu
nyní navštěvuje 186 žáků. Novými členy učitelského sboru jsou
Jana Mužková (vyučující angličtiny) a Lukáš Švajda (vyučující
hudební výchovy). Na škole je i nadále hudební a výtvarný obor
ZUŠ Valašské Meziříčí, pracuje soubor Valašenka a paní Cábová
vede keramiku.
Všichni prvňáčci se v září také vyfotografovali, ať mají
památku na své školní začátky. 22. září byli přítomni společně
s dětmi z MŠ ukázkám výcviku policejního psa. Druháci zase
21. září absolvovali svou první besedu v knihovně.
25. září jsme s různými klobouky na hlavách obdivovali
ve škole čtvrťáky a páťáky. Den klobouků zorganizovala
p. uč. Hladká a využila ho i při výuce.
Na celodenní exkurzi do Olomouce se 23. září vydali
sedmáci a osmáci. Nejdříve pobyli v lanovém centru Proud, kde se
jich ujaly tři instruktorky a oni se po úvodních zahřívacích hrách
učili vzájemnému jištění. To využili při zdolávání různých

překážek. Poté se přesunuli do centra Olomouce, osvěžili se
a prohlédli si historické centrum města. Exkurzi zakončili u dómu
sv. Václava, v místech, kde byl zavražděn poslední Přemyslovec
Václav III.

V závěru měsíce (29. 9.) absolvovali všichni žáci cvičení
v přírodě. Plnili úkoly na šesti stanovištích a přesunuli se z Vidče
do Stříteže na místní hřiště a zpět.
J. Pečalková

Zpravodajství z místní knihovny
Měsíc říjen se pro všechny knihovny v ČR
nese ve znamení Týdne knihoven. Vždy během
prvního říjnového týdne knihovny představují veřejnosti
sebe a i to, co všechno dělají pro své čtenáře, přátelé
a návštěvníky. Ten letošní, už 19. ročník, Týden
knihoven připadl na týden od 6. do 12. října 2015.
Samozřejmě i Místní knihovna ve Vidči
nezahálela a připravila pro své příznivce různé akce.
K těm klasickým akcím patřila například čtenářská
amnestie pro ty, kdo už dlouho knihovnu nenavštívili
a nevrátili zapůjčené knihy. Dále pak mohli noví
zájemci o služby knihovny využít možnosti registrace
na rok 2015 zdarma. Do burzy vyřazených knih
přibyly další

V úterý 27. října 2015
vás zveme na

Sraz tradičně u Fabiánů v 17h
u školky přehlídka Podzimníčků
zakončení v kině
pro děti je připraveno PÁSMO POHÁDEK
pro rodiče Restaurace Kino club Milano
připravila KRKOVIČKU NA GRILU.
V případě trvalého deště přijďte
rovnou do Kino Clubu Milano
na speciality a občerstvení,
pro děti budou pohádky.

knihy, které byly odepsané z fondu knihovny během letních prázdnin. Burza
bude pokračovat i nadále, a tak každý zájemce si může vybrané tituly
zakoupit od 1,- až po 5,- Kč za knihu. Perlový krámek byl mimořádně
otevřen pro všechny Lovce perel (účastníky literární soutěže a majitelé
kouzelných Morionů) nejen ve středu, ale po celý týden.
V Týdnu knihoven už tradičně bývá také vyhlašována literární
soutěž pro děti Rožnovska a Vsetínska „O poklad strýca Juráša“.
Každoročně má tato soutěž své stěžejní téma. Letos chceme připomenout
700 let od narození krále Karla IV., proto heslo nového ročníku literární
soutěže nese název: Jak je to s králem. Okruhy možných námětů jsou
následující: Já a Karel IV. (Mé setkání s Karlem IV., Karel IV. cestuje
v čase, neznámá dobrodružství Karla IV.), Moje království (Bylo jednou
jedno království, Místo, kde je moje království, Pohádka z mého království,
Království snů), Což takhle být králem/královnou (král zvířat, král
džungle, král rocku, král popu, král valčíků, král čtenářů, král komiků,
královna plesu, královna víl, královna pohádkové říše, královna kouzel, král
pirátů, šachový král), Jak (ne)lehce se žije králům. Soutěž je určena dětem
od 6 do 15 let a uzávěrka je stanovena na 30. listopadu 2015.
Podrobné podmínky soutěže najdou zájemci v knihovně nebo na webových
stránkách naší knihovny.
Pátek 9. října byl vyhrazen čtení - probíhal totiž Maratón čtení,
předčítání pohádek a příběhů. U nás ve Vidči bychom mohli celou akcí spíše
nazvat Obecním čtením, protože ráno v osm hodin odstartoval celou akci
pan starosta, který čtvrťákům předčítal z knihy Babička drsňačka. Po něm
do červeného čtecího křesla usedla teta Veronika (paní účetní), která dětem
z mateřské školy přečetla o zvláštním panáčkovi Frňkovi z Pohádek
do postýlky a O slušném drakovi. Další drak se představil prvňáčkům
v 10 hodin. Byl to Dráček Mráček, o kterém jim četla paní místostarostka.
Myslím si, že dětem se předčítání moc líbilo, a já všem předčítajícím moc
děkuji za to, že se nebáli a do křesla s knihou usedli.
Božena Zajícová
Upozornění na anketu , která probíhá v knihovnách ČR.
Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s službami místní knihovny
spokojeni! Potěší nás například:
-jakékoliv návrhy na jejich zlepšení
-nápady na akce a hosty
-tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.
Oslovte nás přímo v knihovně, nebo odpovězte na dotazy ankety
( goo.gl/forms/yV5Jnc2jL) na webových stránkách naší knihovny: mistniknihovna -vidce.webnode.cz
Vaše knihovna
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Podzimní zájezdy
Není to ani měsíc, co
jsem
se
zúčastnila
dvou
tradičních podzimních zájezdů,
které se už léta pro Vidčany
pořádají. V polovině září to byl
čtyřdenní na jižní Moravu
a začátkem října jednodenní na Brněnsko.
Čtyřdenní, za poznáním jižní Moravy, jsem letos
po patnácti letech nepřipravovala já. Velitelské žezlo poprvé
patřilo třem mladíkům, a to Jiřímu Macečkovi, Vladimíru
Urbanovi a Jiřímu Petruželovi, kteří se poctivě snažili starou partu
uspokojit dle zavedených standardů. A podařilo se! Velmi!
Program byl připraven skutečně pro všechny,
tj. od všeho něco – hrady, zámky, města i turistika. Nechyběl ani
vinný sklep a nakonec jsme i to Znojmo viděli dvojmo, ale ne
z vína, nýbrž z náměstí přes výklad u Bati. A dokonce i herci
divadelní přispěli svým improvizovaným programem k dobré
večerní zábavě.
Společně jsme se podívali do Lednicko – Valtického
areálu, který je památkou UNESCO, do NP Podyjí, a to na obou
stranách státní hranice, takže jsme byli i v Rakousku. Tam jsme si
udělali také nejdelší turistickou procházku kolem Dyje, na jejímž
konci byla zřícenina hradu Kaja. Mnohé zaujaly také prohlídky
Vranova a Bítova nad Vranovskou přehradou a rakouského
Hardegu.
Jižní Morava byla prostě pohodová, a to i zásluhou
krásného počasí a účastníci zájezdu jako vždy spokojení. Za to
patří poděkování všem organizátorům a především tvůrci

čtyřdenního programu Jiřímu Macečkovi. Věřím, že první úspěch
nakopne organizátory k dalším cestám za poznáním a celá naše
parta se dál bude těšit na společné zájezdové chvíle.
Druhý zájezd na Brněnsko jsem připravila s několika
lahůdkami v programu. Pravda, slavná Villa Tugendhat mi
způsobila velké bolení hlavy a několik bezesných nocí, ale
nakonec jsme tuto památku UNESCO viděli všichni a v naprosté
pohodě. Její prohlídka ukázala nejen, jak žila jedna z nejbohatších
brněnských rodin před 2. světovou válkou, ale hlavně jakých
technických i stavebních vymožeností a materiálů bylo použito
k výstavbě dnes slavné vily.
Také dopolední program nabízel neokoukané. Nejdříve
to byl nedávno otevřený Památník písemnictví na Moravě
v rajhradském klášteře a nádherný Santiniho stavební skvost,
proboštský kostel sv. Petra a Pavla. Poté v Dolní Kounici nejstarší
ženský klášter na Moravě z 12.století, Rosa Coeli, jehož zřícenina
působí na návštěvníky úchvatnou gotikou v nejsyrovější podobě.
„Růže nebes“ v nás zanechala skutečný obdiv k stavitelům té
doby, i když nebylo dost času vstřebat genius loci tohoto místa.
Celý zájezd byl zakončen podvečerní procházkou
po centru Brna, abychom se při příští návštěvě moravské
metropole aspoň trochu orientovali. Počasí nám přálo, takže
umocnilo zájezdové zážitky i spokojenost účastníků.
Na obou zájezdech se podílela i dopravní firma Martinec
z Valašského Meziříčí, jejíž řidiči nás bezpečně dovezli tam i zpět.
Jsme rádi, že známe stejně spolehlivého dopravce, jakým byla už
neexistující firma Skalík.
Marcela Švajdová

Zprávičky z mateřské školičky: Setkání dětí s policejními psy
Za námi je více než měsíc nového školního roku, ve třídách
dobíhá adaptace dětí a pilně se pracuje. Hezké počasí umožňuje pobyt
na nově zařízené zahradě MŠ, kde se dětem moc líbí.
„Staršáci“ stačili podniknout několik výletů po obci –
za zvířátky, do lesa na houby, na „Zuberák“ na šípky. Velmi zajímavou
akcí bylo setkání policejních psů s jejich psovody. Jeden z tatínků,
kynolog Marek Randýsek, s nimi při těchto akcích spolupracuje, a tak je
k nám přivedl.
Už když jsme se blížili k autům, kde byli psi umístěni v klecích,
byl slyšet velký štěkot. Není divu, protože psi určeni k policejním účelům
jsou mladí, velmi temperamentní a bylo nám řečeno, že si je proto
nemůžeme ani pohladit. Využívají se k policejním zásahům v celém
Zlínském kraji, např. při udržování pořádku
na fotbalových zápasech a ve městech,
nebo při hledání pohřešovaných osob.
Co nám Dexter, Cyril a jiní
němečtí ovčáci ukázali? Bylo to
vyhledávání
figuranta,
vyhledávání
předmětů, ukázka výcviku poslušnosti
a také zadržení pachatele při krádeži auta.
Figurant Marek byl zadržen a dokonce
došlo k přestřelce. Děti potom s radostí
hledaly po hřišti slepé náboje, které si
odnesly domů jako suvenýry.

Lidé, kteří se věnují této práci, musí být určitě
velmi trpěliví a musí mít pejsky rádi. Je to rovněž fyzicky
náročná činnost. Pohled na Marka s rukávem na ruce,
na kterého útočí silný zuřící pes, je toho důkazem.
Všem se tato podívaná líbila, někteří jsme měli
ze psů také strach a určitě všichni velký respekt. Moc
děkujeme za úžasnou podívanou!
Lenka Vajterová

Inzerce
Tel.č. majitel: +420 606 714 343
http://www.zipis-gastro.cz

Tel.č:provoz: +420 776 708 380
Facebook: Zipis-Jídelna pod sokolovnou

Jídelna Zipis

ul.Sokolská 56,756 61 Rožnov p. R.

Pro obec VIDČE:
Dovolujeme si nabídnout rozvoz obědů do domu ve všední dny - pondělí až pátek v čase od 10:45 – 11:30 hodin.
Vaříme domácí kuchyni z kvalitních surovin. Vybrat si můžete ze dvou polévek a pěti hlavních chodů
v celkové ceně 70,-Kč. Obědy je možno objednávat do 14:00 hodin na den dopředu, odhlašovat taktéž
den dopředu do 14:00 SMS zprávou: ,Zavolejte!“ My se ozveme a vše domluvíme. provoz +420 776708380 p.Kotáb.
Pro jídlonosiče přijedeme, na pátý odebraný oběd máte slevu 50%.
Máme vám co nabídnou,těšíme se na vaší spokojenost, kolektiv jídelny ZIPIS.
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Nový nábytek ve výtvarné učebně - poděkování p. učitelce Mertové
V minulých dnech jsme si přečetli poděkování
uveřejněné na internetových stránkách obce, které nás mile
překvapilo. Nemůžeme však opomenout, že inciativa,
designové zpracování a realizace je především zásluhou
p. učitelky Mertové. Jsme rádi, že naše dcera chodí
do školy, kde, jak jsme již mnohokrát přesvědčili, se učitelé
věnují žákům mnohdy i nad rámec svých pracovních
povinností.
Pavla a Rudolf Malinovi

Markéta Konvičková ve Vidči
V pátek 25. 9. 2015 se v Kulturním domě ve Vidči
rozléhal hlas finalistky Superstar Markéty Konvičkové. Tento
koncert byl vyvrcholením akce pořádané společností Mattel Czech
Republic.
Cesta, jež ke koncertu vedla, byla plná odhodlání
i překvapení. Vše to začalo v měsíci květnu 2015, kdy
na internetových stránkách školního informačního kanálu
ve spolupráci s firmou Mattel a jejich panenkou Barbie proběhla
taneční soutěž pod názvem "Tancuj! Možné je všechno". Úkolem
bylo sestavit taneční tým žáků 1. - 9. ročníku základní školy
a vytvořit a zatančit dvouminutovou choreografii na novou píseň
Barbie - "Možné je všechno", kterou nazpívala právě mladá
a nadějná zpěvačka Markéta Konvičková.
Tak vznikla dívčí taneční skupina Girls from NY, kterou
tvoří žákyně Aneta Randusová, Nicol Nováková, Nicol Děcká,
Kamila Vavrušová, Nela Gerlová, Nikola Dobešová a Kristýna
Cábová. Cca po 14 dnech trénování byly holky připraveny
na natočení a odeslání klipu do soutěže.Velkým a příjemným
překvapením pro nás všechny bylo zjištění, že holky postoupily
do finále, které se konalo dne 16. června 2015 v Praze v divadle
Komedie. Naše videčská dívčí skupina se ve finále utkala
s dalšími sedmi týmy. Každý tým musel naživo zatančit svou
choreografii na Barbie song a další připravenou 3 minutovou
taneční choreografii na libovolnou píseň. V odborné, přísné
a vážné komisi seděla

i slečna Markéta Konvičková. Naše děvčata vyhrála
pravděpodobně i s ohledem na svůj nízký věk a secvičenost
před velmi silnými týmy a to o 1 bod. Odměnou za vítězství byly
panenky Barbie, víkendový taneční workshop a koncert Markéty
Konvičkové pro celou základku.
Nejen děvčata se nemohla dočkat září, na kdy byl
stanoven termín koncertu. Nastal den D. Před 16 hodinou se začal
plnit sál Kulturního domu. Pro netrpělivé hosty zde bylo
připraveno bohaté občerstvení. Příchodem moderátora Pavla
Gerly, který celou akci skvěle provázel, mohl začít bohatý
program. Jako první se divákům představila dívčí taneční skupina
Girls from NY, díky které jsme si tento koncert mohli všichni
užít.Děvčata předvedla nejen svůj Barbie tanec, ale také i to, co se
naučila právě na vyhraném tanečním workshopu.
Na řadu pak přišla dlouho očekávaná zpěvačka Markéta
Konvičková. Její nádherný hlas se rozléhal celým sálem a všichni
zúčastnění tak mohli nasávat tu příjemnou atmosféru. Po sérií
písní byla milým překvapením uspořádána soutěž přímo od slečny
Konvičkové, během které rozdala zúčastněným dětem své CD.
Následovala další pěvecká show. Obecenstvo se ponořilo
do rytmů hudby a roztančilo plný sál. Po poslední písni všichni
hlasitě aplaudovali.
Milým hostem příjemného odpoledne byla taneční
skupina z Rožnova, H2B, pod vedením Eriky Rutar Černé. Dvě
úžasné choreografie nás nabily pozitivní energií.
Závěrem
celé
akce
bylo
poděkování všem
zúčastněným
i organizátorům
a pozvání
na autogramiádu.
Zpěvačka
byla
doslova obklopena
fanoušky
a nemohlo chybět
ani
focení
se
slavnou
"hvězdou".
Věříme, že se
celá tato akce
divákům líbila, že
si ji naplno užili
a zároveň
děkujeme všem, co
se na ní jakkoliv
podíleli.
Renata Spáčilová
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Open air music festival – poprvé ve Vidči!
Videčské rockování
Videčské rockování - za tímto názvem stojí koncerty tří
rockových skupin na místním fotbalovém hřišti. Sázka
na většinového posluchače nedovolovala odvážnější dramaturgii,
proto organizátoři vsadili na jistotu a podle pozdějších reakcí
udělali dobře. Dvě revivalové kapely Rockoví lišáci a Katakult
doplnila valašská rocková legenda Ciment.
Nápad se vylíhnul v hlavě Romana Petružely, který
vytvořil s Petrem Pavelkou, Lukášem Fabiánem a Lumírem
Ondřejem kvartet hlavních organizátorů. Všichni společně pak
překonávali překážky v uskutečnění tohoto smělého plánu, a že
jich bylo! Nutno napsat, že toto všechno by nebylo možné bez
starosty Pavla Drdy, který stál v pozadí této finančně náročné akce
jako případný deus ex machina.
Každá taková událost je závislá především na dobrém
počasí, ochotě mnoha lidí akci organizovat a mnoha dalších na ni
přijít. Přibližně tři stovky spokojených diváků daly jasně najevo,
že to mělo smysl a už teď se můžeme těšit na druhý ročník.
1. ročník Videčského rockování se uskutečnil
za podpory těchto občanů, organizací a firem: Radomír Cáb,
Lukáš Ponkla, Jaromír Mičkal, Jiří Maceček, Petr Jurča, SDH
Vidče, TJ Vidče, Sport pro všechny, Kulturní komise, Obecní
úřad, Řeznictví Dobeš, Naryner, Stone Connection, RK Kocourek.
Děkujeme.

Ženský fotbal:

Horní konec – Dolní konec

Zápasy ženského fotbalu mají své nepopiratelné kouzlo.
Když pominu ženský půvab samotných hráček, tak je to zaujetí
pro hru, žádné simulování a taktizování a hlavně mocný duch fair
play nesoucí se celým zápasem bez ohledu na momentální
výsledek a čas.
Přesně tyto kvality měl tradiční zápas fotbalových
hráček z Vidče, které se jako obvykle rozdělily na dva týmy –
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Horní konec a Dolní konec. To, že se utkání neslo v přátelském
duchu, vůbec neznamenalo, že by se o vítězství úporně nezápasilo.
K vidění byly také ostré zákroky, samozřejmě neúmyslné.
Výborné bylo publikum. Videčský fotbalový fanoušek je
náročný a současnými výkony svého týmu zmlsaný, některé
hráčky mohly mít obavu, že sklidí posměch, pokud se jim něco
nepovede. Reakce diváků byla naprosto opačná. Sebemenší
povedený zákrok odměňovali potleskem, hlasitě povzbuzovali,
i když se něco nepovedlo a na závěr ocenili fotbalistky dlouhými
ovacemi. Ten potlesk patřil i rozhodčímu Karlu Mičkalovi, jehož
řízení zápasu perfektně zapadlo do legrace a pohody celého mače.
Příští rok se fotbalový zápas Horní - Dolní uskuteční opět
a tímto bych chtěl na něj pozvat všechny ženy a dívky. Přijďte,
bylo to výborné!

Lumír Ondřej
VIDEČSKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Vidče. Řídí redakční rada pod vedením Mgr. Jany Karasové. Vychází 1x měsíčně. Uzávěrka 10. každého měsíce. Písemné
příspěvky odevzdávejte do schránky na Obecním úřadu Vidče nebo je zasílejte na adresu Obecního úřadu či na e-mail zpravodaj@vidce.cz. Názory redakční rady nemusí
být totožné s názory autorů jednotlivých příspěvků.
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