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VIDČE

Obnovená tůňka na potoce Havránek

Recepty (nejen) na Vánoce

Voda znamená život. Kdysi byla krajina
plná vody, mokřadů, studánek a potůčků.
Hospodařením člověka se potoky narovnaly, mokřady vysušily, tůňky a rybníčky
byly zrušeny nebo přeměněny k intenzivnímu chovu ryb. A tak spousta tvorů obývajících vody ztratila místo k žití. Ještě
nedávno běžní raci, skokani, kuňky a čolci nejsou skoro k nalezení.
Na potoku Havránek ve Vidči byl
odpradávna malý rybníček. Protože
se ale v posledních letech neudržoval,
došlo k jeho zazemnění hlínou z potoka a následnému zarůstání, což je přirozený proces. Místo vodní hladiny tu
zbylo páchnoucí bahno pokryté jedním
druhem trávy. A to je na tak pěkné místo málo.
Správa CHKO Beskydy se domluvila
s Obecním úřadem Vidče a z Programu
péče o krajinu zafinancovala obnovu
tůňky. Stavební práce zajistila obec.
Vznikla zde vodní plocha asi o 350 m2,
která má v nejhlubším místě 1,5 met-

Na zamrzlou tůňku se těší děti…
ru. Hloubka se směrem k okrajům
postupně snižuje, aby se voda mohla
na jaře prohřívat, což bude vyhovovat
obojživelníkům a pobřežním rostlinám.

Foto: M. Švajdová
Tůňka v žádném případě není určena
ke koupání a chovu ryb. Pokud v zimě
zamrzne, mohou ji děti využívat jako
kluziště. Hlavně bude sloužit přírodě.
F. Jaskula
VYCHÁZKA NA HELŠTÝN.
Jeden z listopadových úterních výšlapů
videčských turistů směřoval do Zašové,
na Jehličnou a z ní pak na Helštýn. To je
kopec u Valašského Meziříčí, na němž se
tyčí vysoký kamenný památník obětem
za svobodu a kolem rostou dlouhověké
lípy. Od nich se vydali do Valašského
Meziříčí přes Potůčky, konkrétně do
míst, kde sídlí firma Ponast a market
Lidl. Autobusem pak cesta pokračovala
do Stříteže na most a poté pěšky až do
Vidče k Portáši, kde turisté z horního
konce Vidče přestoupili na další autobus,
který je dopravil domů. Výpravu tentokrát doprovázela mlha, takže mnohdy
byl problém najít cestu. A protože navíc
na Helštýně pořádně foukalo, senioři
z Vidče doporučují ostatním milovníkům
turistiky tuto trasu o délce zhruba jedenácti kilometrů absolvovat raději, když je
bezvětří a slunečné počasí, protože jsou
krásné výhledy. Text a foto: M. Švajdová
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S příchodem vánočních svátků a oslav Nového roku jsme požádali videčské ženy o pár
osvědčených receptů.
Marie Kramolišová je vyhlášenou cuk- $ Cookies z ovesných vloček
rářkou, která pro rodinu peče nejrůz- 1 a půl hrnku ovesných vloček (nejlépe jemnější sladkosti po celý rok. Pro čtenářky ných)
Spektra Rožnovska vybrala roládu, jejíž čtvrt hrnku mletého cukru
příprava je jednoduchá.
1 hrnek hladké mouky
1 hrnek směsi rozinek, ořechů, kokosu, kous$ Esíčková roláda
ků čokolády, krájeného sušeného ovoce
20 dkg esíček
půl hrnku rozpuštěné Hery (je to zhruba
15 dkg moučkového cukru
půl kostky)
2 lžíce kakaa
půl lžičky skořice
5 lžic uvařené černé kávy
1 lžička jedlé sody
3 lžíce rumu
1 lžíce medu
Esíčka rozdrobíme, přidáme ostatní suro- 1 vejce
viny a vypracujeme těsto. Hmotu rozválí- Z vypracovaného těsta tvoříme namome na plát, který podložíme mikrotenem, čenýma rukama kuličky, které rozplácpotřeme náplní a sbalíme do rolády.
neme. Pečeme na lehce vymazaném
Na přípravu náplně potřebujeme:
plechu dozlatova.
12 dkg másla, 5 dkg cukru moučka,
1 žloutek. Vše dohromady utřeme na O recept na výbornou pochoutku na
krém.
silvestrovskou oslavu se s námi podělila
také Naděžda Jaskulová.
Anna Vičanová, sousedka Marie Kramolišové, ani letos nezapomněla upéct $ Čínská topinka
zázvorky a další oblíbené cukroví podle Drůbeží játra pokrájíme na tenké nudličstarých receptů, které zdědila po své ky, osmahneme do měkka na oleji s přímamince.
sadou chilli koření. Pak odstavíme a při$ Zázvorky
2 celá vejce a 1 žloutek
25 dkg moučkového cukru
30 dkg hladké mouky
2 lžičky mletého zázvoru
půl prášku do pečiva
Vajíčka a cukr třeme 20 minut do husté
pěny, pak zapracujeme ostatní. Těsto
vyválíme a vykrajujeme tvary, které
klademe na mírně vymaštěný plech
a necháváme pár hodin odpočinout
(zaschnout). Klidně i přes noc. Pečeme
do světle růžova.

dáme nakrájenou kyselou okurku, cibuli
a čínské zelí (stačí kousek), dále červenou
papriku a feferonky. Okořeníme špetkou
zázvoru, lžící sojové omáčky a přisolíme.
Směs můžeme ponechat takto, ale lze ji
ještě se zeleninou krátce podusit. Podáváme s klasickou chlebovou topinkou nebo
opečeným toustovým chlebem.
Dobrou chuť!

" 571 655 010
www.vidce.cz
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Hana Foltasová to s dětmi umí
„Vydělali jsme 14 689 korun! S tak
velkou částkou jsme vůbec nepočítali.
Ohromný dík všem, kdo děti podpořil.“
Tento vzkaz účastníkům mikulášského
jarmarku jsme našli v redakční poště od
Hany Foltasové, vychovatelky vigantické základní školy. Žáci z této malotřídky
spolu s dětmi z mateřské školy vyráběli různé dárky, které se pak objevily na
prodejních pultech u příležitosti rozsvícení velkého vánočního stromu. Děti
potěšilo, že o jejich výtvarná dílka byl
tak velký zájem, za což patří velký dík
Daně Barošové, Janě Porubské a dalším
obětavým organizátorům této akce.
Poděkování patří i Haně Foltasové, která ve škole obětavě pracuje dvaadvacet
let. Že to se svými svěřenci umí, potvrdil
i ředitel školy Jaroslav Hrbáček. „Je oblíbená u dětí a také u rodičů, kteří dobře
vědí, co vychovatelka pro jejich ratolesti
všechno dělá. Má na starosti školní druži-

nu, vede pohybový, výtvarný, turistický
a modelářský kroužek. Vyučuje tělocvik,
výtvarnou výchovu a informatiku,“ dodal
J. Hrbáček. Kromě toho organizuje
řadu mimoškolních aktivit, za které na
návrh obecního zastupitelstva nedávno obdržela ocenění Zlínského kraje.
Ve svém volném čase například připravovala děti na atletické závody, organizovala běh v parku, olympiády, sportovní dny
v přírodě a také výšlapy. S malými turisty
několikrát zvládla Lysou horu, Radhošť,
Javorník a Soláň. Pro kulturní vystoupení nacvičuje s dětmi lidové, moderní
i country tance. Stará se o školní pozemek, pomáhá při úklidu školy a blízkého
lesíku. Jelikož je H. Foltasová navíc ve
Viganticích zastupitelkou, pořádá i akce,
na nichž se podílí obec. Například organizuje drakiády, pochody broučků nebo
koloběžkové závody.
-MTA-
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Hana Foltasová s čerty a Mikulášem na vánočním jarmarku ve Viganticích.
Foto: MTA

ZAŠOVÁ

Pozvánka na páteční Retrodisco
Najít krčmu U Krčmářů v Zašové je
snadné. Místní občané nás ochotně
nasměrovali do centra obce a ještě
poskytli pár informací o Františku
Krčmářovi, který se do obce v roce
2004 přistěhoval, protože zde koupil
neskutečnou ruinu na zbourání. Místní
občané tehdy nevěřícně kroutili hlavou
a dnes s uznáním oceňují, že František
starý barák dokázal hezky zrekonstruovat a přitom se mu podařilo zachovat
původní historický ráz krčmy. V jejím
interiéru mimo jiné vystavil cenné artefakty, které při rekonstrukci vykopal
v základech a zrenovoval. „Je to nadšenec s dobrým srdcem,“ říkají o něm
Zašovjané, kteří si pracovitého Františka oblíbili a v jeho podnikatelských
aktivitách mu fandí.
„Bez celé Krčmářovy rodiny a také
bez dědy Miroslava Španera bych to
nikdy nedokázal,“ ocenil pomoc svých
příbuzných F. Krmář, který stylovou

hospodu provozuje již třetím rokem.
Lidé ze Zašové i z okolí stále více vyhledávají krčmu nejen kvůli obědům, ale
oblíbili si také pravidelné páteční
večerní akci Retrodisco. Začíná vždy
od 19 hodin a končí o půlnoci a k poslechu i tanci jim František Krčmář pouští rock, lidovky, pop, ale také třeba
Mozarta. Někteří návštěvníci si na pravidelná páteční dostaveníčka zejména
s hudbou šedesátých a sedmdesátých
let přinášejí své vlastní nahrávky a žádají Františka, aby je zařadil do písničkového programu. Ten je pokaždé jiný.
Například v pátek 23. prosince zazní
vánoční koledy. Bude k nim nabízeno
i stylové občerstvení. Kuchařský tým
krčmy se snaží ke každému pátečnímu
večeru připravit i zajímavou gastroakci.
Hosté si mimo jiné pochutnali na zvěřině, martinské huse, rybí specialitě,
tatarákové baště apod.
-MTA-

" 571 654 848
www.vigantice.cz
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Zprávy z Veselé
! První prosincovou sobotu členové a příznivci občanského sdružení Ráj ve Veselé
slavnostně odhalili pamětní desku u Lípy
svobody, která je symbolem naší svobody
a pospolitosti ve všech dobách. Lípu svobody zasadil 28. října 1919 u příležitosti
oslav prvního výročí vzniku ČSR pasekář
František Kovář.
! Chcete oslavit silvestra dvakrát? V tom
případě přijměte pozvání občanského
sdružení Ráj, které tradičně pořádá
rozloučení se starým rokem 30. prosince v místním kulturním domě. Pro děti
začíná program v 15.30 a bude zakončen
ohňostrojem v 19.30 hodin. O půl hodiny později začíná silvestrovský program
pro dospělé. Hraje skupina Gaspary,
vystoupí Divoké kočky.
-RV-

Máte-li doma zajímavou hudební nahrávku, zavítejte s ní některý pátek na večerní
Retrodisco. František Krčmář (na snímku) ji ochotně zařadí do repertoáru a pustí
milovníkům hudby 20. století.
Foto: MTA

" 571 634 041
www.zasova.cz

