č. 18, říjen 2014

ZPRAVODAJ OBCE MEZHOLEZY
Voleb do zastupitelstva obce se zúčastnilo
61 voličů z celkového počtu 78, volební
účast v našem volebním okrsku byla tedy
78,21 %.

Program schůze:





Zvolení kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Václav Němeček
Jaroslava Fejfárková
Jan Haas
Antonín Hoffmann
Hana Šavlíková
Lukáš Simák
František Maroušek

Náhradníci:
Ladislav Král
Jiří Koutník

54 hlasů
49 hlasů
47 hlasů
47 hlasů
46 hlasů
45 hlasů
36 hlasů



Zahájení
Složení slibu
Volba starosta a místostarosty
Ustanovení finančního a
kontrolního výboru
Odměny členů zastupitelstva

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu
proběhne v naší obci v sobotu
8. 11. 2014 od 12. 00 do 13.00 h

15 hlasů
24 hlasů

Advent je pomalu za dveřmi, a proto zveme do místní hospody
všechny, kteří zvládají ruční práce – zdobení perníčků, výroba
ozdob, adventních věnců, atd. – zkrátka vše co souvisí s vánoční
atmosférou. Tímto zveme všechny občany v sobotu 22. 11. 2014
od 14.00 hodin, aby si tyto výrobky přišli prohlédnout, vyzkoušet
si je vyrobit event. je zakoupit.
Na zdobení perníčků je třeba si je doma upéct (např. podle
doporučeného receptu paní Blažíkové – viz strana 2).
Samozřejmostí je, že ve stejný den proběhnou před hospodou již
tradiční vánoční trhy.
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Výlov rybníka se uskuteční dne 6. 12. 2014.
Sraz – v 8.00 hod na hrázi
Prodej ryb – od 10.00 hod
Cena – 50,- Kč/kg

Obec Mezholezy
zve všechny děti i dospělé
na odpolední mikulášskou zábavu,
která se bude konat dne 6. 12. 2014
od 15.00 hodin v místní hospodě.
Obec Mezholezy jako každý
rok připravuje vánoční koncert,
na který jste všichni srdečně zváni.
Termín konání koncertu bude
upřesněn na úřední desce obce.

V sobotu 8. 11. 2014 přijede do Mezholez
kominík, který bude provádět kontrolu
kouřovodů a komínů.
Váš případný zájem o jeho služby hlaste
nejpozději do 3. 11. 2014 u paní Haasové nebo
na obecním úřadě.

Doporučený recept na perníčky:
1 kg hladké mouky, 40 dkg moučkového cukru, 1/3 kostky ztuženého tuku, 15 dkg medu (tuk s medem rozehřát
na mírném ohni), 6 vajec (z velkých odeberu 1 bílek na zdobení), koření: vrchem lžička mletého anýzu, 10
tlučených hřebíčků, badyán – kousek, lžíce vrchem skořice, 2 lžičky jedlé sody a prášek do perníku
Smíchám mouku s cukrem a kořením a přidám vejce s tukem a medem – nechat půl dne odpočnout v chladu
(možno až týden, ale déle bych si netroufala – jsou v tom vejce a před pečením dát alespoň na dvě hodiny do
tepla, aby těsto nebylo ztuhlé.
Já uberu jeden bílek a přidávám trochu pampeliškového medu.
Vyválet placku silnější než na linecké, podle velikosti perníků přímou úměrou k velikosti síla placky. Peču při
teplotě 180 st., až je vyhřátá trouba, postupně snižuji na 170 - než vyskočí a začnou růžovět, zbytečně neotvírat
troubu. Mám horkovzdušnou a peču 3 plechy najednou, musím si dát vždy plech větších a zase menších, potom je
při vyndávání fofr. Ihned horké potírat rozšlehaným celým vejcem a nechávat na rovné ploše, aby se neohnuly.
Dávám je do bedny na koláče“.
Na zdobení dám moučkový - nejméně 2x přesít přes čajové jemné sítko. Zdobím papírovým kornoutkem. Bílky
bez těch šlemů a přidávám citronovou šťávu – umělou ze žluté lahvičky. Šlehat ručním šlehačem alespoň 5 minut
– nesmí stékat z metly – přidám podle potřeby cukr – asi tak 20 dkg na l bílek – ale já to dělám od oka.
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