B

lahopřejeme našim občanům k životnímu jubileu :

Bláha Jiří
Černá Jitka
Chalupský Jiří
Kilian Jan
Kříž Adolf
Křížová Kateřina
Mahmutovic Esad
Pitterling Petr
Šedivý Josef

Česká pošta v Měděnci
25.9.08 proběhlo úspěšné jednání
na GŘ České pošty, kde se podařilo starostce paní Markové zajistit
prodloužení provozu místní pošty.
Mgr. Zdeněk Zajíček, nám. ministra vnitra pro veřejnou správu přislíbil zachování činnosti „kamenné“ pobočky v souběhu s mobilním svozem autopoštou. Zároveň
proběhne anketa mezi obyvateli,
na základě které se rozhodne odalším postupu při zajišťování těchto
služeb v Měděnci.
Vážení rodiče
Víte, kde si hrají vaše děti? Některé si vybraly pro své vyžití prostor
před vchodem do kostela, kde si
postavily branky. Pro kopanou se
jistě mnohem lépe hodí sportovní
hřiště.
Valerie Marková
Beneﬁční koncert
Dne 1. listopadu se v kostele Všech
svatých ve Vejprtech od 16 hodin
koná koncert “Cesta usmíření.“
Patrony akce jsou starostové měst
Vejprty a Bärenstein.

PROSINEC 2008
Vládcem Střelců je Jupiter. Zrozenci
v tomto znamení,
23.listopadu
od
do 21. prosince
milují
svou
nezávislost,
ale
nikdy nepřekročí
hranice stanovené
povinností
a
zákonem. Jsou optimisticky založení
a většinou se jim vše daří. Mají
totiž schopnost jednat sebejistě a
bezstarostně. Jsou však velice výbušní.
Rozčílí se kvůli každé maličkosti.
Jakmile je však přejde hněv, jsou zase
jako ovečky. Ve svých náklonnostech
a odmítnutích jsou velice okázalí.
Jsou přáteli dobrého jídla a pití, ale
nikdy přitom nezapomínají na své
povinnosti. Mají rádi přírodu a jsou
dobrými sportovci. Jsou úspěšní,
protože dovedou neúnavně pracovat a
jsou podnikaví a odvážní. Jejich silná
impulsivita je však často příčinou jejich
neúspěchu, neboť často přestřelují.

Mají mnoho sebedůvěry, sebejistoty a
ctižádosti. Přestože jsou velice chytří,
rozhoduje u nich většinou srdce a cit.
Jsou štědří, někdy však lehkomyslně
vyhodí peníze a to tehdy, chtějí-li
někomu pomoci. Jsou hazardéři, a
proto se jim může stát hra osudnou.
Hodí se téměř pro všechny druhy
povolání, kde se mohou pohybovat,
protože jim nevyhovuje sedavá práce.
Úspěch v osobním životě i práci se
dostaví až v posledních letech, kdy se
u nich projeví značná dávka rozvahy
a klidu. Dobrých výsledků dosahují
především při vědecké činnosti a
jsou též dobrými vůdci výzkumných
výprav. Jejich zdravotní stav je dobrý,
až na mnohé zdravotní poruchy
vznikající následkem přepínání.
Láska ke sportu může vést k úrazům
a poraněním v důsledku přehnané
aktivity. Citlivými oblastmi jsou
kyčle, játra, ruce a nohy. Nemocím se
podřizují neradi a obvykle se uzdraví
v překvapivě krátké době.

Rezignace
Dne 15. 10. na zasedání ZO Měděnec rezignovala na funkci místostarosty paní Helena Černá. Na
základě volebních výsledků ji
v zastupitelstvu nahradí její dcera Tereza. Na nejbližším zasedání
bude volen nový místostarosta.
Bohužel
Někteří návštěvníci Horní Halže si
parkoviště pletou se smetištěm. Na
jaře bylo vše čistě uklizené. Nyní
je plné veteše.Z nepochopitelných
důvodů také někdo zničil turistickou mapu. Dům je vývěsním štítem
majitele, veřejné prostranství
Volby 2008
Letošní volby do zastupitelstva nás všech.
kraje proběhly 17. a 18. 10. Z celkového počtu 119 oprávněných
voličů se zúčastnilo 39,5% občanů
Měděnce, což činí 47 osob.
Dočkáme se
Nevzhledná plechová „bouda“
autobusové zastávky v Měděnci
bude v příštím roce nahrazena novou stavbou.

