Obecní listy
Vážení spoluobčané,
jsou to již tři měsíce, kdy jsme pro
Vás vydali první číslo obecních
listů. A já doufám, že Vám tyto listy
poskytly užitečné informace.
Vzhledem k převážně pozitivním
reakcím jsme se rozhodli v tomto
úsilí i nadále pokračovat.
Máme za sebou prázdniny, čas
dovolených a odpočinku. Letošní
prázdniny nám dopřály mnoho
slunečných dnů. Bohužel tyto dny
sebou přinesly i náročné období
sucha. Chtěl bych tímto poděkovat
všem
uživatelům
obecního
vodovodu, kteří zodpovědně
přistoupili k naší výzvě a napomohli
tak svým chováním snížit
v nejhorším období spotřebu
a zajistit společně bezproblémovou
dodávku vody pro běžnou denní
potřebu nás všech. Bohužel suché
období stále pokračuje a nám
nezbývá než doufat, že se
s přicházející zimou dočkáme
i nových srážek.
V dnešním vydání naleznete několik
zajímavých pozvánek na akce,
které budou v našich obcích
pořádány během podzimu a vlastně
i v předvánočním čase. Samozřejmě
pořadatelkám a pořadatelům patří
obrovské poděkování a doufám,
že se během podzimu budeme
společně při těchto událostech
potkávat.
Martin Bárta

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám představil
společnost ZAS Věž, a.s., i když nás jistě
dobře znáte, protože se s Vámi
každodenně potkáváme v obci nebo
přímo u nás ve společnosti.
Počátky naší firmy sahají do roku 1957,
kdy bylo založeno JZD Věž a družstvo
začalo hospodařit na 238 ha zemědělské
půdy. Postupně se družstvo rozrůstalo a
přistupovali další hospodáři. V lednu
1971 došlo ke sloučení JZD Věž,
Jedouchov a Leština. Později přibylo
i JZD Skála a sloučené družstvo
hospodařilo na 840 ha. V 80 letech patřilo
JZD Věž mezi
úspěšné podniky. Po roce 1989 si několik
členů vzalo zpět své pozemky a začalo
soukromě
hospodařit.
Došlo
k transformaci družstva a nově vzniklo ZD
Věž.
Současná akciová společnost byla
založena v roce 1999, kdy většina
oprávněných osob postoupila své
majetkové podíly do nově vznikající
zemědělské akciové společnosti.
Tato změna se ukázala jako správný krok,
protože přinesla stabilitu pro budoucí
podnikání. Nyní hospodaříme na
necelých 900 ha zemědělské půdy
a zaměstnáváme 35 pracovníků.
Hlavním předmětem činnosti je stále
zemědělská výroba, která je zaměřena
na chov skotu a produkci mléka.
V současné době dosahuje naše
produkce více než dva miliony litrů mléka
ročně a zůstává hlavním zdrojem našich

příjmů. Pravidelné tržby za mléko nám
umožňují včas a řádně splácet veškeré
závazky. Také rostlinná výroba, která je
orientována především na produkci
konzumních a sadbových brambor,
dosahuje velice dobrých výsledků. Našim
zákazníkům nabízíme k prodeji obilí
a brambory i v maloobchodním balení po
50 kg nebo 25 kg. Tyto produkty je možno
u nás zakoupit po celý rok. Již od
července prodáváme rané brambory.
Nadále se snažíme zhodnocovat
vložené prostředky našich akcionářů.
Dochází k významnému investování do
oprav a udržování nemovitostí.
V letošním roce jsme zakoupili nový
traktor značky Claas a sklízeč brambor.
Tyto investice do nových a výkonnějších
strojů nám umožní zkrátit průběh
sklizňových prací, zlepší kvalitu
sklízených plodin a přinesou i úsporu
pohonných hmot.
Věříme, že i nadcházející roky budou
hospodářsky úspěšné, chceme udržet
dosavadní
způsob
hospodaření,
tj. zachovávat správnou zemědělskou
praxi, střídání plodin a zejména udržet
pěstování brambor na špičkové úrovni tak
jako doposud, protože jsme přesvědčeni,
že brambory na Vysočinu prostě patří.

Věž 5
582 56 Věž
tel.: 569 445 236
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00 - 13:00
7:00 - 14:00
7:00 - 16:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
8:00 - 10:00
zavřeno

Věž 17
582 56 Věž
tel.: 569 432 610
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30

Petr Adamec

Mše svaté ve farním kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Skále
jsou každou neděli v 11.00 hodin.
Slouží je P. ThLic. Marek Marcel
Šavel, OPraem. - administrátor excurrendo. .

prodej brambor
Věž 118
582 56 Věž
tel.: 569 445 293

Historická fotografie centrálního parkoviště ZD nyní ZAS a.s.
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Jsem zde 11 roků a za tuto dobu se
toho tady hodně změnilo. Stále se něco
buduje, opravuje a vylepšuje. Před lety
se dělala celá nová střecha. Také se
všude zpevňovaly a snižovaly stropy,
protože hrozilo nebezpečí, že by se
mohly propadnout. Dále se vyměnila
všechna okna za plastová, dobře
těsnící, takže není slyšet hluk ze silnice.
Na všechny pokoje se dal nový
nábytek. Tento rok se opravovala
kuřárna, je pěkná, dobře klimatizovaná
a odsávaná.
Velkou radost nám udělalo zřízení
bazénu na zahradě, kde se můžeme
v létě koupat, slunit se a opalovat.
K domovu patří také kaple, která je také
po rekonstrukci. Tento rok se zde
rozšířilo bydlení, upravil se park, na
podzim se vykácely některé stromy,
prořezaly se větve, zasadily okrasné
keře. Vypadá to teď jako pěkná
zámecká zahrada.
Každý den sem chodí paní nákupčí,
která imobilním a hůře chodícím

klientům nakupuje, co kdo chce
a potřebuje.
Naproti přes silnici je obchod
s potravinami a nějakými základními
hygienickými potřebami. Vedle obchodu
stojí
stánek
se
zmrzlinou
a občerstvením. Zastavuje se tam
hodně aut a lidí, dá se zde posedět, ale
na nedostatek jídla si vůbec nemůžeme
stěžovat, můžeme si přidat kolik
chceme. Jídlo je tady chutné. Jídelna je
zde prostorná, na stropě je ještě
původní malba, náboženské výjevy
a malby hradu Lipnice.
Také ohledně praní je tady o nás
postaráno, pradlenky nám prádlo
vyperou, usuší a potom sestřičky
roznesou po pokojích.
Dále je tady pracovní terapie, kde se
dělají pěkné výrobky. Před vánocemi se
dělají vánoční svícny a adventní věnce,
které potom jezdí terapeuti presentovat
do Jihlavy. Vánoce jsou zde pěkné, na
Štědrý den je sváteční štědrovečerní
večeře, ryba nebo rybí filé, bramborový

„Rychlá rota“ mladých hasičů vznikla
v roce 2012 Děti jsou rozděleny do
dvou kategorií podle věku – mladší
a starší.
Každý rok sezóna začíná a končí
soutěží „Plamen“, která spočívá
ve třech disciplínách: štafetový běh
dvojic, štafeta 4x60 a požární útok. Na
jaře jsme soutěžili v Lučici a i když
nám počasí nepřálo, starší hasiči
skončili na pěkném třetím místě. V tuto
chvíli se připravujeme na podzimní kolo
této
soutěže,
které
proběhne
ve Veselém Žďáře kde si vyzkoušíme
běh na 2,5 km a na 3 km, dále střelbu
ze vzduchovky, práci s buzolou, znalost
zdravovědy,
hasičských
značek

a vázání uzlů.
Během roku probíhalo Havlíčkobrodské
turné v požárním útoku. Soutěžili jsme
v Libici nad Doubravou, Herálci,
Chotěboři, ve Věži a sezónu jsme
zakončili ve Ždírci nad Doubravou. Na
domácí půdě ve Věži se soutěž konala
30. srpna. Přihlásilo se celkem 58 týmů
v kategorii mladší a starší. Zde prvně
bylo z mladších postaveno družstvo
dívek a družstvo chlapců. Starších
hasiči běžela také dvě družstva, ale
zde jsou dohromady chlapci
a
děvčata. Tímto chceme poděkovat
rodičům a všem, kteří pomáhali
s přípravou.

salát a cukroví. Dostáváme i balíčky
s cukrovím a ovocem a menší praktické
dárečky.
Náš domov má svůj letní tábor v Herálci
kam jezdíme na tří denní pobyty. Jsou
zde velice hezké chatičky, krásný rybník
a moc nám chutná jídlo uvařené
v kotlíku.
Sestřičky i ostatní zaměstnanci jsou
k nám vstřícní, můžeme se na ně
s důvěrou obrátit, když něco
potřebujeme.
2x týdně dochází praktický lékař
a dojíždí sem také psychiatr a psycholog.
Můžeme se poradit i s právníkem.

Řekla bych, že je tady každý klient po
všech stránkách zabezpečen a může
mít určitý pocit životní jistoty.
MUDr. Libuše Tesařová

Letos jako každý rok o prázdninách opět
proběhl hasičský tábor na Mozerově
v oboře, kde jsme zahájili přípravu na
podzimní "Plamen". Děti se učily vázat
uzle, lézt přes lano a střílet ze vzduchovky,
což je velice bavilo. Také jsme vyrobili
vlajku, kterou si bereme s sebou na každou
soutěž. Ve volném čase mohly chytat ryby,
prozkoumávat okolí hájenky, hrát míčové
hry a jiné aktivity. Tábor je velmi oblíbený
a mladí hasiči se už těší na příští rok.
Za letošní sezónu jsou trenéři a také rodiče
na své děti pyšní a doufáme, že v příštím
roce se budeme těšit na nové mladé hasiče.

Luboš Liška

svém
zasedání
dne 28.8.2015
zastupiteléJan
obceaVěž
schválili usnesením
45/2015
návrh4starosty
obce na úpravu
cen vodVNačerv
červenci
r enci
oslavili
zlatou svatbu
Květoslava
Bártlovi,
Leština
a Stanislav
a Marie
ného
a stočného.
Od fakturačního
období v roce
2016Pavel
byla stanovena
cenaKameníkovi
za vodné na 18,Kč bez 42.
DPH, stočné 3,-Kč bez
Lecj
c aksovi,
Lecjaksovi,
Skála
20 a v listopadu
oslaví
a Libuše
, Skála
DPH za 1 m3. Nájemné za vodoměr na částku 200,- Kč bez DPH a rok.
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V úterý 1. 9. se po prázdninové
přestávce opět otevřely dveře
mateřské školy. V tomto školním roce
bude docházet 28 dětí, během roku
nastoupí všechny děti, které byly
u zápisu.
V mateřské škole se pracuje podle
školního vzdělávacího programu, letos

má název „Za zvířátky do pohádky“.
Do MŠ bude 1 x za měsíc dojíždět
oblíbená „Pohádková babička“ – paní
Květuška Králová z Herálce.
Všichni se těšíme na nové zážitky,
veselé hry a mnoho nových poznatků..

školkovské perličky :
- Ježiši marjá Josefe, to mně podrž hlavu
- já už jsem hladová až do krku
- kluci si hrají s traktory: „tohle je Ivan a tohle Popela“
- stála, přemýšlela, usmívala se a pak vyhrkla – Já rostu!!!
- z Indiánů se vyráběli černoši

1. září 2015 jsme v naší škole ve Věži,
tak jako v ostatních školách, zahájili
nový školní rok. V 8 hodin se do školy
dostavili žáci prvního ročníku společně
s rodiči, aby slavnostně zahájili školní
docházku. Přivítali je učitelé školy
a také pan starosta, který se přišel na
nové prvňáky podívat. V 8.45 přišli
potom zbývající žáci druhého až
pátého ročníku.
V letošním školním roce dochází do
školy ve Věži 29 žáků. V prvním

Učitelky a děti MŠ

ročníku jsou 4 žáci, ve druhém 7 žáků,
ve třetím 6 žáků, ve čtvrtém 7 žáků
a v pátém 5 žáků. Po několika letech
máme tedy zase pět ročníků.
Během měsíce září jsme se sešli
s rodiči na třídní schůzce, uspořádali
jsme pro žáky Kabaret Jana Petráše
a absolvovali podzimní cvičení
v přírodě. Od října zahájí činnost
zájmové kroužky při ZŠ.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

MUDr. Zuzana Froňková
Ordinace Havlíčkův Brod
Humpolecká 212, Havlíčkův Brod,
580 01
Telefon: +420 569 427 632
Pondělí
7:00 - 12:00
Úterý
7:00 - 11:00
Středa
13:00 - 17:00
Čtvrtek
7:00 - 12:00
Pátek
7:00 - 12:00
Návštěvní služba po tel. domluvě
Odběry 7:00 - 9:00
Ordinace Věž
Věž 17 (Obecní úřad), Věž, 582 56
Úterý

12:00 - 14:00

Věž 17
Věž 582 56
Telefon: +420 569 445 291
obecvez@obecvez.cz
www.obecvez.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 17:00
7:00 - 13:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 13:30

Knihovna
Pondělí 17:30 - 19:30

Věž 145
582 56 Věž
Telefon: 569408111

Tento školní rok jsme v naší škole přivítali čtyři nové prvňáčky. Na fotografii zleva :
Vojtěch Hanousek, Jan Novák, Matyáš Kopic, Lukáš Mahel
V červenci oslavili zlatou svatbu Jan a Květoslava Bártlovi, Leština 4 a Stanislav a Marie Lecjaksovi, Skála 20, v listopadu
oslaví Pavel a Libuše Kameníkovi , Skála 42.
Přejeme jim pevné zdraví a stále trvající společné štěstí.
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Ve čtvrtek 31. června se zavřely dveře
mateřské školy a jídelny ZŠ, aby mohla
proběhnout kompletní rekonstrukce
kuchyně a přilehlého zázemí. Po 33
letech užívání byla v havarijním stavu.
V prostorách kuchyně, jídelny ZŠ
a sociálním zařízení pro jídelnu byly
vyměněny nejen rozvody vody
a odpady, ale také obklady, dlažba,
umyvadla, wc a ostatní příslušenství.
Rekonstrukci financovala ze svého
rozpočtu obec částkou 726 720,- Kč.
Částkou 105 000,- Kč přispěl obci na
tyto opravy i Kraj Vysočina z programu
obnovy venkova.
uč. MŠ

Letos jsme se s manželkou rozhodli pro
dovolenou u moře. Kamarád, který
vlastní cestovní kancelář nám dal
nabídku poloostrov Pelješac, letovisko
Trpanj, doprava autobusem, penzion
Loviska, polopenze – česká kuchyně.
Oslovili jsme i přátele a známé a jelikož
jsme obsadili celý autobus, přijeli pro
nás do Věže. Z obcí Věž, Skála
a Leština jelo 25 turistů, ostatní byli
z Humpolce a z Havlíčkova Brodu.

Už samotný příjezd na pobřeží byl
zážitek a cesta trajektem do Trpanje
tento zážitek jen umocnila.
Trpanj je malé městečko pod úpatím
vysokých hor. Příroda je zde velmi
krásná a průzračné moře je v této
destinaci
opravdovou
lahůdkou.
Městečko je sice malé, ale najdeme zde
vše: restaurace, pizzerie, bary, rybárny,
markety, pekárny a hlavně vynikající
zmrzlinu.

Celou dobu jsme si užívali a nabírali síly
do dalšího roku. Jsme velmi rádi, že se
dovolená vydařila a po domluvě
s panem majitelem jsme si zarezervovali
termín od 15.07.2016 – 24.07.2016.
Velice se těšíme a zveme vás příští rok
do této oblasti.
Manželé Šulcovi

Na základě vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení,
novelizo-vané
vyhláškou
č. 222/2014 Sb., podléhá kácení
s obvodem kmene nad 80 cm
a zapojených porostů nad plochu 40 m2
(mimo ovocné stromy rostoucí na
pozemcích v zastavěném území
evidovaných v katastru nemovitostí
jako druh pozemku zahrada, zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se
způsobem využití pozemku zeleň),

znovu povolení orgánu ochrany přírody
podle § 8 odst. 1/ zákona č. 114/1992
Sb. a vlastníci pozemků o povolení
takového kácení musí požádat obecní
úřad. Stromy uvedených parametrů je
možno kácet pouze v období
vegetačního klidu tj. od 01.10. – 31.03.
Žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les ve smyslu §4
vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí
obsahovat:
a) označení katastrálního území

a parcely, na které se dřeviny nachází,
stručný popis umístění dřevin a situační
nákres
b) doložení vlastnického práva nebo
souhlas vlastníka pozemku s kácením,
není-li žadatelem vlastník pozemku,
c) specifikaci dřevin, které mají být
káceny, zejména druhy popřípadě rody
dřevin, jejich počet a obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí,
d) zdůvodnění žádosti.
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V sobotu 27. 6. 2015 se v Leštině konal
již čtvrtý ročník úspěšné akce
„Pohádková Leština“. I přes chladné
a deštivé počasí přišlo 84 dětí. Děti po
příchodu dostaly od Ferdy a Berušky
nápoj v krabičce, lístek na párek
v rohlíku a kartičku se všemi stanovišti.
Trasu na začátku lesa uvedl Krakonoš,
kde děti házely šišky do nůše a říkaly
mu, jak se správně chovat v lese.
Následovali čerti s úkolem, prolézt
peklo. U nejoblíbenějšího stanoviště
(dle ohlasů rodičů i dětí) loupežníků,
děti musely vylovit z tůně správný klíč
od truhly s pokladem, kde na ně čekala
sladká odměna. Poté na děti čekala
perníková chaloupka s Ježibabou, kde
si děti vyrobily vlastní malou Ježibabku
z roličky od toaletního papíru a mohly si
ji
vzít
s
sebou.
Křemílek
s Vochomůrkou s dětmi sázeli semínka,
Červená Karkulka hledala na fotkách,
jak vypadá vlk.
Na louce přivítali malé návštěvníky
Motýl Emanuel a Maková panenka.
Dále děti zachraňovaly princeznu před

drakem tak, že ho musely „nakrmit“
tenisovými míčky. Mach a Šebestová
testovali
znalosti
základních
telefonních čísel a to na hasiče,
záchrannou službu a policii. Pejsek a
Kočička připomněli starý způsob praní
prádla a to v neckách na valše. Pippi
punčochatá si s dětmi zazpívala jejich
oblíbené písničky. U rybníka na ně
čekal Vodník a zahrál si s nimi
„skořápky“ o dušičky. U Boba a Bobka

se konala „rozcvička“ a děti si domů
odnesly taštičku s překvapením.
V domečku U Třech prasátek si děti
vyzvedly párek v rohlíku a rodiče si
mohli zakoupit drobné občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
ztvárnění
pohádkových
postav,
shánění sponzorských darů a obci,
která naší akci také finančně podpořila.
Těšíme se společně na další ročníky.

Reakce od rodičů:
Akce Pohádková Leština byla jako každý rok skvěle zorganizovaná. Kladně hodnotím i obměnu pohádkových
postav. Dcera byla nadšená… Vzhledem k jejím 3 rokům ji nejvíce zaujal Krakonoš a Princezna. Mně osobně se
nejvíce líbil úkol vybírání správného klíče z jezírka u Loupežníků. Čert byl tentokrát obzvláště přesvědčivý, naháněl
strach i mně. Moc se těšíme na další ročník.(Zdeňka Urbanová, Praha)
Pohádková Leština byla úžasná, dětem se nejvíc líbil Krakonoš a Mach a Šebestová.
Bylo to úžasné, dětem se líbili Křemílek s Vochomůrkou, Krakonoš a Bob a Bobek.

(Alena Hanousková, Věž)
(Aneta Šimková, Leština)

Jsme velice spokojeni, rok od roku je lepší a propracovanější. Nejvíce se nám líbili loupežníci a Krakonoš s
Vodníkem. (Romana Bártlová, Věž)
Jsme rádi, že jsme si nenechali ujít letošní pohádkovou Leštinu. Krásná procházka lesem, trasa dlouhá tak akorát,
aby ji zvládlo i menší dítě. Pohádkové bytosti byly jako opravdové. Prostě nádhera. (Jana Kocourková, Havlíčkův
Brod)
Akce Pohádková Leština jsem se účastnila poprvé, ale určitě ne naposledy. Od Krakonošova uvítání až po předání
výhry prasátky, jsem nevycházela z údivu. Krásná akce pro děti a myslím, že i dospělí se nasmáli. Velký obdiv
pořadatelům. (Lucie Kotenová, Praha)
Za SDH Leština
Mgr. Petra Jandová
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Mikuláš, anděl a čerti
Přijměte pozvání na druhý ročník
„VĚŽSKÉ“ drakiády, která se bude
konat 10.10. od 15.00 hodin na kopci
Lejchovci. Prvního ročníku se
zúčastnilo 65 majitelů draků, jenž byli
odměněni drobnými dárky za účast.
V letošním roce tomu nebude jinak.
Opět se těšte na opékání buřtů,
drobné pohoštění a teplý čaj na
zahřátí.
Těšíme se na Vás.
V případě nepříznivého počasí se
akce přesouvá na 17.10.2015

V sobotu 31.10.2015 se uskuteční na
hřišti
ve
Věži
Halloweenský
lampiónový průvod. Sraz je v 17.00
hodin před budovou obecního úřadu.
Průvod bude zakončen občerstvením
a soutěžemi na hřišti.
Srdečně zvou pořadatelé!!!!!!

To, že je tato pomazánka velice zdravá a
díky tepelně neupravené zelenině
obsahuje velké množství vitaminů.
Ingredience:
• ½ celeru
• ½ cibule
• 2 větší mrkve
• 2 vejce uvařená natvrdo
• 1 pomazánkové máslo bez příchutě
• 1 čajová lžička hořčice
• pár kapek citronové šťávy
• špetka soli, bílý pepř
Postup:
1.Uvařte si vejce natvrdo.
2.Celer oškrábejte a nastrouhejte na
struhadle na jemno a zakápněte
citronovou šťávou (celer nezhnědne).
3.Cibuli oloupejte, rozkrojte napůl a
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Letos v sobotu 5.prosince se uskuteční
u Obecního úřadu ve Věži od 17.00
hodin Mikulášská nadílka. Tímto zveme
nejen rodiče s dětmi, ale i ostatní
občany, aby zde strávili příjemný
prosincový večer. Na zahřátí bude
svařené víno ,čaj a upečené cukroví.
Těšíme se na Vás!!!

Ve čtvrtek 18. prosince zve všechny
občany našich obcí mateřská škola
spolu s obcí na již tradiční „Vánoční
zvonění“.
U vánočního stromu na návsi se
sejdeme v 17.hodin, děti jej ozdobí
a společně si zazpíváme vánoční
koledy. Připraveno bude drobné
občerstvení a večer zakončí, jako každý
rok, ohňostroj.
Věříme, že si i v předvánočním shonu
najdete chvilku pobýt s námi a že se nás
sejde ještě více než v loňském roce.
Na setkání s Vámi se těší pořadatelé.

nakrájejte na menší kostičky, k celeru.
4.Mrkev oškrábejte a nastrouhejte na
struhadle, přidejte k celeru s cibulí a
přidejte sůl a pepř, lžičku hořčice a vše
promíchejte s pomazánkovým máslem.
5. Na závěr přidejte jemně nakrájená
nebo nastrouhaná vejce uvařená
natvrdo. Před podáváním dejte
pomazánku „odležet“ do lednice na ½ až
1 hodinu.
6.Mazat můžeme na všechny druhy
pečiva, výtečná je i na opečených
toustech
Mgr. Petra Jandová

Ve vestibulu obecního úřadu
lze
odevzdávat
starý
papír.
Po telefonické domluvě je možné
zajistit svoz papíru přímo z Vašeho
domova tel.: 727 851 973.
Částka získaná sběrem starého
papíru bude použita pro nákup
školních
pomůcek
pro
děti
v Mateřské a Základní škole ve Věži .

V pátek 16.10.2015 provedou zaměstnanci obce mobilní sběr železného
šrotu v našich obcích.
Železný odpad prosím ponechte
u svých popelnic na běžný komunální
odpad.
V případě většího množství železného
odpadu nás prosím kontaktujte v předstihu na tel. 727 851 973

Paručkovy rohlíčky
20 dkg moučkového cukru
25 dkg oříšků
5 dkg hladké mouky
5 dkg strouhanky
2 vejce
Suroviny smícháme, vytváříme rohlíčky
a upečeme ve vyhřáté troubě.
Krém:
5 celých vajec
25 dkg cukru moučky
2 kostky másla
Kakao
Vejce s cukrem a kakaem šleháme ve
vodní lázni, vychladlé přidáme do
másla.
Krém nastříkáme na rohlíčky a zdobíme
čokoládou.
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