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Na prohlídce videčského kostela
Kostel svatých Cyrila a Metoděje ve Vidči tvoří dominantu obce. Svou honosností
a velikostí ho dosud nepřekonala žádná jiná stavba. Stále slouží účelu, pro který
byl vybudován. Konají se zde pravidelné mše, bohoslužby při různých církevních
svátcích, svatby, křty a pohřby. Kostel vyhledávají i občané, kteří nejsou věřící.
Vzhledem k tomu, že má tento svatostánek výbornou akustiku, lidé sem například
přicházejí na varhanní koncerty.
Několik desítek občanů přijalo pozvání faráře Karla Janečky na nedělní prohlídku kostela, která se uskutečnila 25.
září v doprovodu místního občana Petra Kopeckého. Tento student historie
Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se zajímá zejména o
umělecké památky křesťanského rázu, a
protože v místním kostele dlouhodobě
ministruje, zasvěceně dovede o jeho historii vyprávět. Jak uvedl pro Spektrum
Rožnovska, návštěvníci prohlídky se
nejčastěji ptali na význam a smysl různých předmětů či vyobrazení v chrámu.
Zejména starší občané projevili zájem

Nádhernou kazatelnu věnoval kostelu
v roce 1918 Páter Alois Pozbyl, první
duchovní správce videčské farnosti a velký dobrodinec.

o oratoře, kde dříve sedávaly významné osobnosti, jako pan řídící či starosta. Lidé také mohli vyjít na kazatelnu a
do jiných zákoutí, která obvykle nejsou
veřejnosti zpřístupněna. Atraktivní byla
i prohlídka věže se zvony nebo vrchní
část klenby viditelná jen z půdy kostela.

Sbírka na celé Moravě
Zajímavá, dá se říci neobyčejná, je
historie vzniku tohoto svatostánku. Ve
Vidči dříve nebyl hřbitov, a tak zemřelé
přenášeli přes Zuberský kopec a Bečvu
do Zubří. Jenže roku 1894 se při jednom
pohřbu stala velká nehoda. Při přechodu
přes úzkou lávku spadla nosičům rakev
do řeky. Po této události vznikl nápad
vybudovat hřbitov a malou kapličku přímo ve Vidči. O tom se dozvěděl bývalý nadučitel Ignác Kašlík, který navrhl
postavit místo malé kapličky přímo
kostel. Společně s tehdejším zuberským
farářem Karlem Řezníčkem založili
v roce 1894 sbírku na kostel. Ignác Kašlík ji organizoval na celé Moravě. O jeho
záslužné a obětavé iniciativě pronikly
zprávy i do zahraničí.
Základní kámen této velkolepé stavby
byl položen 8. listopadu 1908. Na zimu
bylo staveniště zakryto, aby se mohlo
na jaře pokračovat. Jenže původně třiapadesát metrů vysoká věž popraskala
a musela být zbořena. Místo ní stojí do
dnešních dnů věž vysoká 40 metrů.
Kostel dokončili již v září 1912
a jeho cenu vyčíslili na 97 000 korun.
Byl postaven podle kostela sv. Cyrila
a Metoděje v Bratřejově. Stavba i vybavení novogotického chrámu patří k nejkrásnějším v okolí.
Hlavní oltář Cyrila a Metoděje zhotovil sochař František Celler z Olomouce,
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který na něm pracoval rok. Postranní
oltář z Krásna u Valašského Meziříčí
zdobí v dolní části plastika pelikána.
V té době si lidé mysleli, že pelikán
krmí mláďata svým tělem, a proto ho
přirovnali ke Kristu. Křtitelnice z roku
1921 je dílem Mořice Studeníka. Varhany jsou v kostele stále původní. Zhotovil
je František Čapek ve vídeňské Kremži
a obsahují 489 píšťal, z nichž nejdelší
měří dva metry a nejmenší pouhých 2,5
centimetru.
Ve věži byly vždy tři zvony: umíráček
(30 kg), Svatá Barbora a Svatý Václav
(507 kg). Dva zvony Němci za druhé světové války sundali a odvezli. Po válce lidé
uskutečnili sbírku, tentokrát na chybějící
zvony. Současný zvon Cyril a Metoděj
váží 380 kg a Maria 660 kg. Umíráček
je původní. V roce 1936 byla do kostela
zavedena i elektřina.
Text a foto: K. Smutková

Hodiny na věži opět odměřují čas

Křtitelnice je z roku 1921 a zhotovil ji,
stejně jako kazatelnu, řezbář a sochař
Mořic Studeník z Krásna u Valašského
Meziříčí.

Antonín Lasovský z Kojetína je vyučeným hodinářem a před pěti lety se začal
specializovat na opravu věžních hodin.
Zatímco jiné firmy nabízejí farám
moderní, na vteřinu přesné hodiny se
záložními zdroji, synchronizací s časovým normálem, automatickou změnou
letního a zimního času a jinými dalšími
technickými novinkami, A. Lasovský
upřednostňuje opravu starých mechanických hodinových strojků. Když jsme
se s ním koncem září ve Vidči setkali,
pochlubil se nám vlastním katalogem
s fotografiemi desítek kostelních hodin,
které opravil a zachránil před jejich
likvidací.
K fotografiím Lasovského nyní přibyla
ještě nová prezentace - z Vidče. „Věžní
hodiny vyrobila vyškovská firma Aloise Dvořáka v roce 1921. Když jsem je
viděl poprvé, pochopil jsem, že mají
ještě šanci,“ vzpomíná A. Lasovský.
„Byly sice hodně opotřebované, ale
jednotlivá ložiska jsem nahradil, navařil několik páček, dopiloval některé
součásti mechanismu, obrousil a celý
stroj pak důkladně promazal. A vidíte

Antonín Lasovský zprovoznil opravené hodiny ve věži 23. září 2011. Generální oprava
si vyžádala 65 tisíc korun, z toho 30 tisíc korun uhradil Obecní úřad ve Vidči.

VIGANTICE

- už opět odměřuje čas a odbíjí každou
půlhodinu,“ dodal A. Lasovský. Hodiny
navíc doplnil o elektrické natahování,
takže už není třeba každý den vyšlapat
téměř sto schodů do věže a udržovat je
pravidelnou obsluhou v chodu. Po smrti
obětavého Josefa Laciny se už ve Vidči
nenašel nikdo, kdo by se této veřejné
služby ujal. Problém je tedy vyřešen ke
spokojenosti všech občanů, kteří na toto
téma živě diskutovali i v místním zpravodaji. V jeho květnovém vydání Lubomír
Drda napsal: „Važme si dědictví našich
předků a buďme v obci hrdí na to, co
v těžkých podmínkách vybudovali.
Chlubme se krásným, původním a zanedlouho téměř stoletým hodinovým strojem, který sice není vidět, ale svým tempem si odměřuje čas. Jsem přesvědčen,
že bude po opravě spolehlivě sloužit dál
jako všechny tyto staré, krásné stroje.“
Text a foto: MTA
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Robert Vašek má zlatou medaili
Osmdesát dobrovolných dárců krve se sešlo 19. září na radnici Magistrátu města
Ostravy, kde obdrželi zlaté medaile doktora Janského za čtyřicet bezpříspěvkových
odběrů. Byl mezi nimi i pětačtyřicetiletý Robert Vašek z Vigantic, který už několik
let jezdí pravidelně na odběry do Krevního centra Fakultní nemocnice v Ostravě.
O několik dnů později jsme si s Robertem Vaškem povídali doma ve Viganticích. S dárcovstvím krve začal po vojně, když pracoval v Tesle v závodě na
výrobu barevných obrazovek. „Tehdy
jsme jezdili hromadně autobusem na
odběry do Vsetína,“ vzpomíná Robert
Vašek a podotýká, že celá ta léta může
ve své dárcovské iniciativě pokračovat
jen díky tomu, že je zdráv. „Mnozí
nemocní lidé by třeba krev rádi darovali, ale nemohou, protože prodělali
nějakou infekční nemoc nebo mají cukrovku, trpí zánětlivým onemocněním
jater apod. Jsem rád, že mohu pomoci
jiným, kteří to potřebují, a přitom třeba dárci být nemohou,“ dodal Robert

Vašek. „Bez krve – životodárné tekutiny, nelze žít a někteří z nás ji potřebují
v daném okamžiku více. Jsou třeba po
těžkém úrazu a chystají se na závažnou
operaci.
Někdo si možná myslí, že se ho dobrovolné dárcovství netýká, jenže nikdy
nevíte, kdy budete krev potřebovat,“
apeloval na lhostejnost některých lidí
Robert Vašek. A zda bude v odběrech
pokračovat? Pokud mu bude sloužit
zdraví, do Ostravy hodlá dále dojíždět.
Stačí se objednat na telefonním čísle 597 374 443 a domluvit si termín.
Vždyť muži mohou darovat krev čtyřikrát do roka a ženy dvakrát, a to až do
65 let.
Text a foto: MTA
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Oceněnému dárci krve poděkoval jménem obce Vigantice její starosta Aleš Depta
(vpravo), který Robertu Vaškovi předal dárkový koš a upomínkové předměty.

ZAŠOVÁ

Středeční seniorská dostaveníčka
Emília Martinková vede zašovský Klub
důchodců od letošního února. Jak uvedla
pro Spektrum Rožnovska, zájem o spolupráci projevuje zhruba 35 seniorů ve
věku nad 60 let. „Naše nejstarší členka
už oslavila 88. narozeniny. Setkáváme se
každé středeční odpoledne od 14 hodin.
První týden v měsíci nám vždy zahraje na
harmoniku Marta Porubová, jejíž repertoár je mezi seniory velmi oblíben. Při
pěkné písničce zavzpomínáme na naše
mladá léta, kdy jsme byli zdraví a nic nás
nebolelo,“ říká E. Martinková. „Díky
seniorským dostaveníčkům se snažíme
být stále aktivní. Koncem září jsme oslavili čtrnácté výročí založení zašovského
Klubu důchodců. Nezapomínáme ani na
oslavy jubileí. Jelikož si v kalendáři pečlivě hlídáme, kdo z nás má svátek, v minulých dnech jsme ho oslavili se seniorkami
Věruškami,“ dodává předsedkyně klubu.
Čím je člověk starší, tím je to s jeho
pamětí horší, což mimochodem stá-

le více v uspěchaném životě potkává
i střední generaci. Přitom lze paměť trénovat například čtením knih, poslechem
hudby, luštěním sudoku a křížovek,
osmisměrek apod. V zašovském klubu
důchodců se trénování paměti pravidelně
věnují. Výbornou terapií pro občany dříve narozené jsou i zájezdy. Ve středu 19.
října mají zašovští senioři naplánovanou
besedu na téma Zážitky z léta. „Budeme
si prohlížet fotky na počítači. Mnozí
z nás totiž hodně cestují. Letos jsme byli
například v Rakousku, Maďarsku, Bosně
a Hercegovině. A 30. září jsme společně
s rožnovským Klubem důchodců, který
vede Aneliese Přikrylová, uskutečnili
pěkný výlet na Lysou horu,“ dodává Emília Martinková a využívá této příležitosti,
aby do klubu pozvala i další důchodce,
kteří k nim ještě nenašli cestu. Stačí přijít některou středu odpoledne do jejich
klubovny v budově Obecního úřadu
v Zašové.
-MTA-
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Krátce
 Důstojný vzhled opět získala další ze
sakrálních památek v Zašové. Ve spodní
části obce byl zrestaurován cholerový kříž,
na jehož opravu se podařilo získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky, konkrétně z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova. Výše dotačního
příspěvku činila 50 750 korun, zbývajících 30 850 korun na opravu památky
a náklady spojené se zhotovením restaurátorského návrhu a geodetickými praceni
při tvoření nové parcely bylo uhrazeno ze
zašovské obecní pokladny. Kříž zrestauroval Karel Pařenica a lucerničku opravil
Stanislav Škrobák.
 Zašovská Drakiáda se 1. října náramně
vydařila. Svědčí o tom fotoreportáž Svatopluka Nepaly na svane.rajce.idnes.cz. -ZN-

Rozloučení s létem se uskutečnilo poslední zářijový nedělní podvečer v zašovském relaxačním centru Salza. Dětem se moc líbila pohádka Pavla Hošťálka (na snímku).
Foto: T. Nepala – Fotokroužek ZŠ Zašová
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