Bečov nad Teplou, hrad ze 14. a
zámek z 18. století.
Výlet po západních Čechách
19. července uspořádal
obecní úřad autobusový zájezd po
pamětihodnostech Západočeského kraje. Navštívili jsme postupně
nejvýznamnější místa.
První zastávkou na naší
cestě byl poutní kostel Chlum sv.
Máří.
Později si zástupkyně něž-

Kulturní události letošního podzimu
S létem jsme se rozloučili dne 20.
září nohejbalovým turnajem. Stejně jako na Olympijských hrách je
důležité se zúčastnit. Bojovalo se
urputně, pro vítěze byly připraveny
poháry. Večer vystoupila hudební
skupina Pepa, Ivan a spol.
Další zdařilou událostí byl autobusový zájezd na Zahradu Čech do
Litoměřic. Kromě samotné výstavy jsme měli možnost shlédnout
vystoupení skupiny Schovanky,
Boba Frídla. a Přemek Podlaha.

nějšího pohlaví, zvláště ty pokročilejší z nás, pohladily slavného
„Františka“ ve stejnojmenných
lázních.
Dalším naším cílem se stal
hrad a zámek v Bečově nad Teplou s jednou z nejvýznamnějších
kulturních památek České republiky. Jedná se o relikviář sv. Maura,
který je dnes je hlavním lákadlem
na zdejším zámku. Jeho význam
nemá v českých dějinách obdoby,
protože stářím a hodnotou se blíží českým korunovačním klenotům. Relikviář je vypracován do
nejmenších podrobností. Najdeme
zde i tzv. gemy, pocházejí z 4. až
6. století. Jsou to drahokamy, do
nichž je vyrytý motiv, který měří
třeba jen jeden centimetr.
Muzeum a jarmark hraček
zajímaly naše spolucestující děti.

Mužskou část zaujala výstava motorek.
Poslední zastávkou našeho
výletu byly další lázně a to Mariánské se Zpívající fontánou.
Nakonec jsme se všichni
těšili na pohodlí svého domova.

Relikviář sv. Maura patří mezi památky evropského významu. Tento
skvost se nachází v trezorové místnosti na zámku v Bečově nad Teplou.
Foto Ivana Vonderková

Advent
OÚ Měděnec zve všechny občany
a příznivce na slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Stane se
tak na první adventní neděli, která
letos připadla na 30. listopadu.
Zahájíme tím nejkrásnější období roku, které přináší dětem
nekonečný měsíc očekávání
Nově opravený sál v budově OÚ
a těšení se na nadílku. Rodičům a
zvláště ženám pak čas plný shonu,
Pro starší a pokročilé
Dovoluji si pozvat všechny „do- úklidu a pečení cukroví.
Je to také doba odpuštění a
spělé“ občany na přátelské posezení v nově opraveném společen- porozumění mezi lidmi.
ském sále v budově OÚ Měděnec
dne 15.11.08. K příjemnému prožití přispěje svou hudbou nám již
známý pan Fiřt.

Setkání mladých
Po Mikulášské nadílce se 6.12.08
sejde mladší část obyvatel naší
obce v restauraci pana Cádera.
K pobavení zahraje opět skupina
Poháry pro vítěze nohejbalového
Pepa, Ivan, Zdeněk a Radek.
Poděkování
turnaje
Touto cestou bych ráda vyjádřila
Poděkování
Oddychová zóna
ZO Měděnec touto cestou děkuje svůj dík neznámým osobám, kteObecní úřad zakoupil 24 ks lavi- panu Rudolfu Markovi za pomoc ré natřely čekárnu autobusové začek, které budou každé léto insta- při vybudování památníku obětem stávky v Horní Halži.
lovány v místním parku.
Valérie Marková
požáru ze dne 1. a 2. 11. 1984.

