Vážení spoluobčané,
Jiţ zase je zde konec roku, příroda to sice nějak nerespektuje, ale
kalendář říká, ţe nejkrásnější svátky, svátky vánoční, jsou zde.

Ve volbách do Zastupitelstva obce Víceměřice byli zvoleni tito
zastupitelé:
Antonín Dostálík, MUDr. Margita Mézlová, Eduard Novotný, RSDr.
Ludvík Ševčík, Jan Kočí, Petr Mézl, Zdeněk Malčík.


V končícím roce dá se nazvat rokem volebním se zvolila Poslanecká
sněmovna, část senátu a představitelé měst a obcí. Na rozdíl od
Parlamentu v naší obci zůstává aţ na jednu změnu Zastupitelstvo obce
stejné. Chci tímto poděkovat všem za účast a důvěru vyjádřenou ve
volbách.
Nebudu hodnotit poslední rok, vše podstatné jsem shrnul ve třetím
čísle našeho čtvrtletníku. Plány zastupitelstva do budoucna budou
upřesněny v průběhu měsíce ledna, ale jistě dojde k otevření mateřské
školy, k rekonstrukci části budov v Ústavu sociální péče a domova
důchodců a k rozšíření kapacity domova důchodců, bude pokračovat
příprava nové výstavby, bude pokračovat druhá část revitalizace aleje.
Další investiční akce budou zařazeny do plánu dle finančních moţností a
přidělených dotací.
Zároveň Vám všem přeji radostné proţití svátků vánočních, bohatého
Jeţíška, příjemný konec roku a mnoho sil, úspěchů a zdraví v roce
příštím.
Antonín Dostálík
starosta obce


USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konaného
dne 30.10. 2006
Zastupitelstvo obce pro projednání:
a) volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích:
1. starostou obce – pana Antonína Dostálíka, Víceměřice č. 143
2. místostarostkou obce – paní MUDr. Margitu Mézlovou,
Víceměřice č. 16
b) bere na vědomí:
sloţení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o
obcích
c) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva
obce
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce:
I. zřizuje
1. finanční výbor
2. kontrolní výbor
II. Jmenuje do funkce
1. předsedu finančního výboru – Eduarda Novotného, Víceměřice č. 87
2. předsedu kontrolního výboru – RSDr. Ludvíka Ševčíka, Víceměřice
č. 137
Ve své činnosti se výbor řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti
výboru.


USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konaného
dne 31.10. 2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. informaci starosty obce o poskytnutí finančního daru obci
Víceměřice od sester dominikánek na vybrané investiční akce
v ÚSP a DD a v obci

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. místostarostce obce - připravit písemně informace o zahájení
provozu MŠ od 1.9. 2007 - termín příští zasedání
2. starostovi obce – zaslat písemné poděkování sestrám
dominikánkám za finanční dar obci a projednat s nimi návrh na
zřízení trvalé upomínky na jejich působení v obci – termín příští
zasedání


Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání bez připomínek
2. smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby – „Sedlové střechy
nad objektem ordinace v areálu ÚSP a DD Víceměřice – změna
před dokončením“ – zhotovitel STAVTES, Stavebně-technická
společnost s.r.o. Prostějov
3. smlouvu o dílo mezi klientem a architektem na novostavbu
stravovacího provozu – ÚSP a DD Víceměřice – zhotovitel Ing.
Arch. Vrána Petr
4. smlouvu o dílo č. IN/OL – 0005/06 - „Mateřská škola
Víceměřice – oprava“ – zhotovitel INSTA Olomouc s.r.o.,
Olomouc – ve výši 1 178 005,20 Kč
5. zahájení provozu MŠ Víceměřice od 1.9. 2007
6. zakoupení výpočetní techniky a bezdrátové připojení obce a
jejich příspěvkových organizací k internetu – v částce asi
273 819,00 Kč z programu Mikroregionu Němčicko - „Podpora
rozvoje IKT“¨
7. kupní smlouvu mezi obcemi Doloplazy a Víceměřice na
zakoupení ½ pozemků parciálních čísel 501, 502 a 503 za cenu
1 207, 50 Kč.
8. sloţení finančního výboru – Novotný Eduard, předseda výboru,
členové Ing. Zahradníček Jan, Horáková Vladimíra, Kozárová
Ludmila
9. měsíční odměny neuvolněným zastupitelům obce Víceměřice
/podle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstva/

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 15.12. 2006
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
3. Informaci starosty obce o jmenování předsedů komisí : stavební
komise – Kočí Jan, sociální a zdravotní komise – Mézl Petr.
Členem komise pro projednávání přestupků je Malčík Zdeněk
4. Informaci o jednání finančního výboru
5. Informaci ředitele ÚSP a DD Víceměřice p.o. o hospodaření
ústavu – zpráva jen ústní / není dokončen hospodářský rok/
6. Informaci o plnění rozpočtu obce za rok 2006 / ke 30.11. 2006/
7. Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN
– rekonstrukce střechy objektu ordinace
8. Informaci předsedy stavební komise – o dokončování přechodu
přes ţelezniční přejezd v obci, o postupu prací na opravě budovy
MŠ a o změnách ve stavebním zákoně od 1.1. 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dopis adresovaný České kongregaci sester dominikánek

2. Obecně závaznou vyhlášku obce Víceměřice č.2/2006 o
místních poplatcích se zapracovanými připomínkami.
Schválený poplatek na osobu a rok je 310,00 Kč
3. Rozpočtové opatření ÚSP a DD Víceměřice p.o. č.2/2006
4. Ţádost ÚSP a DD Víceměřice p.o. o navýšení stravovací
jednotky
5. Rozpočtové opatření obce Víceměřice č. 4/2006
6. Rozpočet obce Víceměřice na rok 2007 jako vyrovnaný ve
výši 3 879 000.Kč
7. Akci rekonstrukce střechy objektu ordinace v ÚSP a DD
Víceměřice p.o. s finanční spoluúčastí obce ve výši 785 000.
Kč.
8. Zadání projektové dokumentace pro vybudování půdní
vestavby v ÚSP a DD z finančního daru České kongregace
sester dominikánek
9. Od 1.1. 2007 - předání nemovitého majetku ÚSP a DD
Víceměřice p.o. zakoupeného obcí, který příspěvková
organizace uţívá. Nepředaný zakoupený majetek zůstane ve
správě obce.
10. Inventarizaci majetku obce k 31.12 2006 - formou aktualizace
inventur provedených k ukončení minulého volebního
období.
11. Vypsání výběrového řízení na místo ředitelky MŠ Víceměřice
12. Členy kontrolního výběru: Balher Jiří, Buriánek Petr a
Novotný František
13. Realizaci druhé části „Revitalizace Aleje“
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce - prověřit personální obsazení pro provoz MŠ /
pedagogický a ostatní personál/ - termín příští zasedání
2. starostovi obce - prověřit moţnost osvětlení chodníku
k nádraţí do Nezamyslic a úpravu osvětlení na hřbitově termín příští zasedání

3. řediteli ÚSP a DD Víceměřice p.o. – převzetí agendy „Vedení
ţádostí o umístění do ÚSP a DD Víceměřice p.o.“ k 1. lednu
2007 dle zákona č. 108/2006
l x měsíčně předkládat Obci Víceměřice seznam nových
uchazečů do ÚSP a DD a jejich zařazení do pořadníku
přednostně budou umísťováni do domova důchodců místní
občané a občané z mikroregionu Němčicko


Pohledy do minulosti
V pohledech do minulosti se tentokrát ohlédneme na podmínky, za
kterých bylo provozováno zemědělství, které v historii prodělalo řadu
změn a i nadále se stále mění v závislosti na celkovém vývoji a změnách
provázejících lidskou společnost. V krátkosti se podíváme, jak to
vypadalo v naší obci před 250 lety.
Z výpisů tereziánského katastru pro obec Víceměřice na Zemském
archivu v Brně z roku l755 pro obec Víceměřice bylo v obci
obhospodařováno celkem 1.481 měřic, z toho bylo 1.309 měřic polí, 172
měřic luk a pastvin (l měřice je asi O,2 ha). Tato půda byla rozdělena na
vrchnostenskou půdu, která činila 606 měřic polí a 72 měřic luk a
poddanskou půdu o výměře 699 měřic polí a 9 měřic luk. Vedle toho
vlastnila ještě obec 4 měřice polí a 91 měřic pastvin.
Vrchnostenská půda zaujímala většinou pozemky blízké a na
rovinách kolem zámku. Poddanskou půdu obdělávali zemědělci na
vzdálenějších pozemcích katastru. Zemědělci pracující na poddanské
půdě se dělili na pololáníky a čtvrtláníky. (Lán je původně feudální půda
poskytovaná vrchností poddaným k uţívání.) V uvedeném období bylo
v obci 13 pololáníků a 4 čtvrtláníci. Pololáníci obhospodařovali kaţdý 28
měřic polí a čtvtláníci 14 měřic polí.
Pololáníci odváděli vrchnosti ročně daně a poplatky ve výši 19
zlatých a 26 krejcarů, gruntovní činţi 1 zlatý a 12 krejcarů, za 1 husu 15
krejcarů, za 2 kuřata 14 krejcarů, za 30 vajec 9 krejcarů a robotovali 3
dny v týdnu jedním koňským spřeţením a jednou osobou.

Čtvrtláníci odváděli daní a poplatků 9 zlatých a 43 krejcarů, gruntovní
činţe 36 krejcarů, místo 1 husy 15 krejcarů, místo 1 slepice 7 krejcarů,
místo 15 vajec 4 krejcary. Po celý rok robotoval čtvrtláník jednou
osobou 6 dní v týdnu.
K těmto povinnostem byly stanoveny vyhláškou další podmínky
1. Kaţdý pololáník můţe robotovat místo jedním dvouspřeţím dvěma
osobami.
2. Na jaře a v létě taţné roboty vyjíţdějí z domu v 7 hodin ráno a
vracejí se v 7 hodin večer.
3. Na jaře a v létě je dovoleno taţným robotníkům 2 hodiny v poledne
odpočinku a krmení potahů. V zimě a na podzim nemají ţádnou
přestávku. Na panských pastvinách se nesmějí pást.
4. Pěší robotníci pracují od východu do západu slunce. Dobu odpočinku
mají půl hodiny ráno a odpoledne, v poledne 1 hodinu. Na podzim a
v zimě pracují od 7 hodin ráno do 4 hodin odpoledne, v poledne mají
hodinovou přestávku.
5. Připadne-li na některý den nebo dva dny v týdnu svátek, odpouští se
pololáníkům i čtvrtláníkům jedna pěší robota v tomto týdnu.
6. Je-li potřeba taţných fůr na delší cestu, spojí se dva sedláci a vyjedou
se 4 koňmi. Dostanou od správy statku na 4 koně na den a noc 1 a 1/3
rakouské míry ovsa a na dva pacholky 14 krejcarů. Zaplatí se jim vydání
za mýtné a šraňkovné.
7. Obec Vicoměřická dostane po skončení ţní 1 a ½ sudu piva pro
ţence a 1 sud dostane rychtář.
8. Mlatci dostanou za mlácení kaţdou 13. měřici vymláceného zrna. Na
jaře a na podzim za práce při osévání polí se jim odpouští jedna pěší
robota týdně. Za to jsou povinni v době mlácení obracet vymlácené obilí
podle potřeby a po skončení mlácení musí kaţdý udělat 20 kop otepí
slámy.
Z uvedeného příkladu vidíme, ţe lidé závislí na zemědělské výrobě
to neměli lehké. Poměry k lepšímu se začaly měnit po roce 1848 , kdy
se rolníci z poddanství mohli vykoupit.
Z výpisů Zemského archivu v Brně připravil Ing. Zahradníček
   

Vánoční vůně
Osm surovin, bez kterých by Vánoce správně nevoněly ani nechutnaly.

Med
Medem sladili lidé jiţ v době kamenné, ale jeho původ byl dlouho
zahalen rouškou tajemství. Staré mýty tvrdily, ţe pochází přímo z nebe.
Po celé dějiny byl med jediné moţné sladidlo, ale dnes jím bohuţel
sladíme v porovnání s cukrem minimálně. Přitom je zdraví velice
prospěšný. Obsahuje řadu důleţitých vitamínů, minerální látky,
organické kyseliny, stopy proteinů a aromatické látky.

Cukr
Cukr, známý jako bílé zlato, je součástí lidské kultury uţ tisíce let. Jeho
konzumace je sice nezbytná, ale měli bychom se snaţit ji omezit a
nahrazovat cukr v co největší míře mnohem zdravějším medem.

Sušené a kandované ovoce
K tradičním zimním pochoutkám patří i ovoce konzervované sušením
nebo kandováním, které si zachovává vysokou nutriční hodnotu. Proto je
pilně mlsejte nejen o Vánocích.

Skořice
Jedná se vlastně o sušenou kůru z menšího tropického stromu. Má
výrazné povzbudivé a motivační účinky, proto se její inhalování nebo
poţívání doporučuje třeba řidičům/ místo zdraví škodlivé kávy/ nebo
sportovcům.

Ořechy
Různé druhy ořechů mají domov po celém světě. Jsou nejcennějším
pramenem koncentrovaných bílkovin a tuků. Jestliţe sníte týdně půl aţ
tři čtvrtě kila tepelně neupravených nesolených ořechů, můţete prý
z jídelničku vypustit maso.

Rum
Pravděpodobně to byli otroci na třtinových plantáţích Nového světa,
kteří začali z melasy zkvašením vyrábět alkoholický nápoj. Později ho
destilací zbavovali nečistot a koncentrovali – a pravý rum byl na světě.
Původní rum je čirý a má mnohem ostřejší chuť a neporovnatelně vyšší
cenu neţ náš tradiční český tuzemský. Ten je upravován
karamelizovaným cukrem, který mu dodává typické aroma, bez něhoţ si
nedokáţeme představit skoro ţádné vánoční cukroví.

Kakao
Kakao se získává z kakaových bobů, plodů tropického kakaovníku.
Kakao obsahuje antioxidanty zvané flavonoly, které pozitivně působí na
krevní oběh a cévní systém. Díky ním se můţe při pravidelném poţívání
hořkého kakaa zlepšit například kvalita pleti.

Čokoláda
Vyrábí se z kakaových bobů a její chuť je jednou
z nejpopulárnějších chutí na světě. Má podobné pozitivní účinky jako
kakao, ale její pravidelná konzumace můţe mít negativní dopad na naši
linii, takţe opatrně. Kakao a tedy i čokoláda, obsahují theobromin, který
má mírné stimulační účinky. V malém mnoţství je tato látka neškodná,
ale jsou známy i případy závislosti na čokoládě.

Louskejte pro dobré nervy

Piniové oříšky, bez nichţ se Italové neobejdou
Jádra semen borovice pinie, která roste v oblasti Středozemního moře.
Semena se skrývají v borových šiškách a po vyloupání jsou smetanově
bílá, čerstvá jsou měkká. Obsahují asi 30% bílkovin, 50% tuků a okolo
12% sacharidů. Se slabou, příjemnou pryskyřičnou příchutí se chuťově
blíţí mandlím. Piniové oříšky patří mezi základní ingredience italského
pesta.

Po mandlích budete zdraví, bohatí a úspěšní
Mandloň je strom nejblíţe příbuzný broskvoni a jeho domovem je jih
Evropy, Blízký východ a Sever Afriky. Jádra jsou nejen dobrá, ale i
zdravá. Jsou vynikajícím zdrojem některých vitamínů a minerálů. Působí
preventivně při srdečních onemocněních. Nedávný výzkum ukázal, ţe
pravidelná konzumace mandlí sniţuje hladinu cholesterolu v krvi.
Zajímavostí je, ţe listy a dřevo mandloni se v magii vyuţívají k získání
společenského a finančního úspěchu.

Kokosy, ořechy krásy a věčného mládí
Jsou to plody palmy rozšířené v tropických oblastech celého světa. Při
nákupu by měly ořechy při zatřesení vykazovat známky přítomnosti
kokosové vody neměly by mít prasklou nebo dokonce navrtanou
skořápku. Duţnina jádra musí být čistě bílá. Z ořechů se lisuje panenský
kokosový olej, který má významné pozitivní účinky na lidský
organismus. Má nízkou energetickou hodnotu a výrazné antibakteriální
účinky. Vyuţívá se v lékařství a kosmetice. Jeho pravidelná konzumace
potlačuje projevy stárnutí.

Pistáciové oříšky na posílení nervů

Vlašské ořechy, po kterých budete chytřejší.

Plody pistácií znali jiţ staří Řekové. Čerstvé vylouskané plody mají
nazelenalou barvu a obsahují asi 60% oleje, 20% bílkovin a 15%
cukrů.Jádra obsahují vitamíny a zdraví prospěšné minerály. Pravidelná
konzumace pistácií vede k posilování nervového systému.

Asi nejběţnější druh. Ačkoli pocházejí z Číny, rostou běţně i u nás.
Důleţité je jejich rychlé usušení ihned po sklizni. Pomalé sušení
zanechává na jádrech skvrny. Jejich konzumace má preventivná vliv na
onemocnění srdce a cév, sniţuje sráţlivost krve, pomáhá imunitnímu
systému a není bez zajímavosti, ţe má pozitivní vliv i na duševní činnost.

Pocházejí z Evropy. Jsou to plody lísky obecné, kterou najdeme
v kaţdém tuzemském lese. Ty, které si koupíte vyloupané v obchodě, se
k nám dováţejí hlavně z Turecka. Slupka jádra by měla být hnědá, jádro
na lomu bílé s naţloutlým odstínem. Mají vysoký obsah oleje a zdraví

Prolouskejte se svátečními dny – Vánoce bez ořechů si nelze představit.
Jsou součástí všech moţných těst, zdobíme jimi a mlsáme je ve velkém.

Lískové oříšky, zdraví z českého lesa

prospívají zejména díky vysokému obsahu vitamínu B1 a B2 a vitamínu
E.

Arašídy proti rakovině prostaty
Arašídy nebo také burské oříšky,jsou názvy pro praţená semena lusků
podzemnice olejné. Pocházejí původně z Jiţní Ameriky a jde vlastně o
luštěninu. Arašídy obsahují významné mnoţství resveratrolu, látky, která
se pro své antioxidační a antibakteriální účinky pouţívá jako doplněk
stravy. Resveratrol pozitivně ovlivňuje metabolismus a sniţuje sráţlivost
krve. Předpokládá se, ţe má i pozitivní vliv na prevenci rakoviny
prostaty.

Kaţdá chytrá veverka ví,
že oříšky mají skvělou chuť a přinášejí zdraví do jejího jídelníčku.

došli, dokázali, ţe advent není jen doba uklízení, shonu a nervozity, ale
advent znamená zastavit se, setkat se s přáteli, povídat si a vzpomínat.
Občané odcházeli spokojeni, dobře naladěni a s přáním, aby těchto akcí
bylo více.

Advent v naší obci
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Víceměřicích
přichystalo zajímavé akce:
V sobotu 9. prosince 2006 praktickou ukázku zdobení perníčku a
v neděli 17. prosince 2006 výstavu nazvanou Vánoce s perníčkem
Obě akce byly velmi zdařilé a určitě přispěly k pohodě a ke zpříjemnění
předvánočního období. Děkuji všem organizátorům.



Zapsala MUDr. Mézlová


V sobotu 2. prosince 2006
připravil Sbor pro občanské záleţitostí s pomocí paní Meliškové
předvánoční posezení pro starší občany naší obce. Účastníci akce zaplnili
kulturní místnost ÚSP a DD Víceměřice. Začátek adventu připomínala
vánoční výzdoba a tácky s krásně nazdobenými perníčky na stole. Ke
slavnostní náladě přispěli manţelé Marie a Josef Benešovi z Nezamyslic,
kteří nám zazpívali za doprovodu kytary známé písničky. Dá se říci, ţe
v některých písničkách měli manţelé Benešovi zdatný doprovod „sboru“
z řad návštěvníků.
V další části odpoledne nás paní Melíšková seznámila s historii zámku,
vyprávěla o ţivotě na zámku, o ţivotě panstva, ale i chudých lidí. Krátce
nás seznámila s rozvojem obce, podala informaci o původních
obyvatelích některých domů, které jsou v obci, o historii školy, ústavu a
o pozemkové reformě. Vzpomínalo se na práci sester dominikánek, na
činnost ústavu v dřívější době.
Předvánoční čas nám připomněli manţelé Benešovi, kteří na závěr svého
vystoupení zazpívali krásnou koledu „Byla cesta, byla ušlapaná“. Setkání
starších občanů se uskutečnilo první adventní víkend. Všichni, kteří

Z činnosti zahrádkářů
Podzim je pro zahrádkáře obdobím usilovné práce. Je třeba sklidit
úrodu co spolu s přírodou vytvořili. Dobře připravit zahradu – půdu,
keře, trvalky a stromy na zimní období a dát na své místo veškeré nářadí
– hrábě, motyky, rýče, nádoby atd. Ale nejen tím se v letošním podzimu
zabývala naše základní organizace Českého zahrádkářského svazu.
Po výstavě ovoce, zeleniny, vazeb ze sušených květů a dalších
vystavovaných exponátech jsme se rozhodli zvládnout do vánoc ještě
další akce. Počátkem prosince se konala pro všechny, nejen pro
organizované zahrádkáře, ukázka zdobení vánočních perníčků na jiţ
připravený upečený vytvarovaný perník. Zdobení pod odborným
vedením našich členek Mgr. Věry Melíškové, Karly Koutné, Jaroslavy
Horákové a dalších se setkalo s dobrým zájmem a mnozí si domů
odnášeli vlastnoručně jiţ nazdobené perníčky nebo si za symbolickou
cenu zakoupili sáček nádherně nazdobených figurek. Ukázka zdobení

byla uspořádána s cílem zvládnou tuto techniku úpravy perníčků. Ale
také připravit část svých výrobků na vánoční výstavu, která se následně
konala 17. prosince v zasedací místnosti obecního úřadu.
Uspořádali jsme tuto výstavu se záměrem přispět k vytvoření
příjemné atmosféry a ukázat um a zručnost našich spoluobčanů při
vytváření vánočních ozdůbek a sladkých dobrot. Do všech domácností
v obci byla dána pozvánka s ţádostí o přispění svými exponáty na
výstavu – vánoční cukroví, svícínky, ozdobné věnečky, ozdoby na
stromek, háčkované a vyšívané věci s tématikou vánoc, betlémy atd..
Z donesených věcí na výstavu byla zaplněna celá zasedací místnost,
museli jsme přidávat další stoly.
Z vystavených věcí mnohé zaujaly pěkně zdobené perníčky, staré
formičky na „pracky“, háčkované vánoční ozdoby, vazby svícínků a
věnečků, dřevěné svícny a miska, několik druhů betlémů a další.
Zpestřením byla nabídka na zakoupení několika desítek vánočních
ozdob. Zájem byl také o tombolu, v níţ bylo téměř 70 cen. Pobyt ve
výstavní síni hudebně podbarvovaly vánoční koledy a vůně z
aromalamp.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě obou akcí podíleli,
kaţdý dle svých schopností a zájmu. Poděkování všem vystavovatelům a
návštěvníkům. Zahrádkáři se těší na vaši spolupráci při dalších akcích.
Přejeme všem spoluobčanům příjemné proţití svátků vánočních,
dobré zdraví a spokojenost v nadcházejícím roce 2007.
Dr. Ševčík Ludvík
Předseda ZO ČZS

Upozornění:
Upozorňujeme občany na změnu poplatku za odvoz komunálního
odpadu.
Od 1. ledna 2007 poplatek činí:
Pro poplatníka, který má trvalý pobyt 310,- Kč za kalendářní rok, pro
poplatníka, který má sníţení poplatku na základě obecně závazné
vyhlášky poplatek 155,- Kč.
Obecní úřad Víceměřice

Pozvánka do obecní knihovny
Obecní knihovna zve děti, mládeţ a dospělé občany k návštěvě
knihovny. Zde si můţete prohlédnout kniţní fond, který je majetkem
obce a který se kaţdoročně doplňuje o nové tituly knih a to z obecních
finančních prostředků.
Aby naši čtenáři měli k dispozici větší mnoţství titulů, jsou zde
knihy z knihovnického výměnného fondu. Tyto knihy se obměňují
dvakrát do roka. To znamená, ţe máme nejnovější tituly, vycházející
v daném roce.
Jsou to díla našich i zahraničních spisovatelů různých ţánrů.
Romány pro ţeny, romány dobrodruţné, historické, válečné, detektivky,
dívčí romány. Pro nejmenší děti leporela a pro ty větší říkanky, příběhy o
zvířátkách, dětech, pohádky a různé jiné.
Je zde k dispozici i odborná literatura pro děti, mládeţ i pro dospělé
čtenáře. Například encyklopedie, kuchařky a jiné odborné knihy.
Přijďte a určitě si něco vyberete pro radost a obohacení ţivota.
Půjčování knih vţdy v pondělí od 16:00 do 18:00 hod.. Jste srdečně
zváni.
Přeji všem radostné proţití vánočních svátků a v celém roce 2007
hodně zdraví a spokojenosti a štěstí.
Aneţka Novotná, knihovnice

„Každá bolest napsaná na papír je dvojnásob menší, zatímco radost se
tisíckrát násobí. To je všechno, co můžeme udělat pro tento svět. Pro ten
minulý, dnešní a budoucí.“
Jozef Holub

