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ekonstrukci
chodníků
a
povrchu vozovky ve
Školní ulici se podařilo dokončit ještě před začátkem zimy.
Celá akce byla ﬁnancována z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje.
Obec obdržela ﬁnanční příspěvek
ve výši 1 111 000 Kč.
Ve zkrášlování obce budeme pokračovat i v letošním roce. O tuto
dotaci jsme si opět požádali.
ístní horníci se radují.
OÚ
jim
pořídil
nový cechovní erb,
který používají v slavnostních
průvodech. Reprezentují tak dobré
jméno naší obce nejen doma, ale i
za hranicemi.
ro sběratele nechal Obecní
úřad Měděnec vyrobit další
sérii magnetek se dvěma letními a dvěma zimními motivy naší
krásné obce.

becní úřad nechal zhotovit dřevěnou vývěsní desku, která bude sloužit ke
zveřejňování informací z historie
i současnosti Měděnce návštěvníkům obce a turistům.

Osudové číslo 6, pokračování ze str. 3

v životě muset projít několika těžkými
zkouškami a učit se z nich. Proto Vám
připadá, že Vás na Vaší cestě potkává
tu a tam příliš mnoho překážek a zklamání. Z těchto zkušeností však později získáte. Díky Vašemu ﬁlozoﬁckému
pohledu na svět a sklonu k mystice
pojímáte život sám jako největší výzvu,
kterou je třeba zvládnout.

M

D

alší ﬁnanční příspěvek
z krajského úřadu se
nám podařilo získat na
dvě uvítací tabule, které budou
umístěny na vjezdu do obce
ze strany od Chomutova i od
Klínovce.

P

Graﬁcký návrh uvítací tabule

ZE „SVĚTA“

S novou povinností obcí při úklidu chodníků a místních komunikací to vzali ve Výsluní důkladně.
Využili podzimních slev a zakoupili výkonnou sněhovou frézu,
což se v současném počasí projevilo jako velice prozíravé. Navíc
mzdu obsluhy tohoto stroje hradí
úřad práce. U nás v Měděnci se
tako investice bohužel nesetkala
s pochopením zastupitelů. Obec
je pro případné náhrady škody za
újmu na zdraví pojištěna.
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Příloha pro obec Měděnec

PF 2010

etošní vánoční čas jsme
v Měděnci zahájili spolu se
zapálením první svíčky na
adventním věnci.
Aby byla atmosféra v obci dokonalá, uspořádali jsme slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, při
kterém zazpívaly místní děti koledy. Později přišel Mikuláš se svou
nadílkou. Dárečky nedostaly pouze děti, ale i pro dospělé si OÚ na
podnět starostky objednal krásné
hrnečky, do kterých si mohli nechat nalít svařené víno. Někteří se
o jejich bezpečnost obávali a raději
si je odnesli domů nepoužité.
Zlatým hřebem večera, velkolepým ohňostrojem, byla oslava
ukončena.
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pro Vás stejný význam jako vzduch, který
dýcháte. Dbáte o to, abyste byli obklopeni krásnými věcmi, zvláště v bytě. Všechno hrubé, nevkusné a vulgární vnímáte
téměř jako tělesnou bolest. Máte hluboký
vztah k umění a hudbě. Hmotné statky
jsou pro Vás důležité, pokud si s nimi
lze upevnit vlastní jistotu. Neustále na
Vás dotírá určitá míra zodpovědnosti.
Přebíráte na sebe povinnosti, které občas cítíte jako zátěž, kterou se učíte akceptovat. V naplnění Vašeho životního
cíle nacházíte zvláštní druh uspokojení
až štěstí, které mohou zažít jen skuteční
přátelé lidí.

Osudové číslo 7
Mystik – zákon kultury
Nebeské těleso: Uran
Jste hloubavý člověk, od přírody máte
sklony k analytickému myšlení. S velkou uvážlivostí se vždy snažíte najít
jádro každého problému. Ve Vašem životě je důležitá role léčitele, pomocníka, toho, kdo dokáže uklidnit a zmírnit
bolest. Na Vás se obracejí lidé s naprostou důvěrou, když mají trápení. Zdrženlivější způsob života Vás odlišuje od
ostatních. Všude, kde se objevíte, Vám
Vaši bližní zcela přirozeně projevují
respekt. Vaše hlavní zájmy se nalézají
v oblasti ﬁlozoﬁe a kultury. Půvabné
věci jsou pro Vás velice důležité. Bez
nich by život za nic nestál. Budete si

Osudové číslo 8
Sklízející – spravedlnost s milosrdenstvím
Nebeské těleso: Mars
Hlavní oblastí Vašeho života, v němž
Vás čeká bohatá sklizeň, jsou studium
a vědění a všechny obory, kde můžete
uplatnit organizační talent. Máte kvality člověka, který dokáže stihnout a
zvládnout neskutečně mnoho. Jste velice schopný, dovedný a silně se u Vás
snoubí víra a vůle, které Vám napomohou k životu plnému úspěchu a spokojenosti. Velmi dobře rozumíte lidské
povaze. Máte pochopení pro slabosti
ostatních a snažíte se zmírnit či zlepšit jejich osud. Dokážete využít svou
přívětivost, takže ostatní nikdy nemají
pocit, že byste na ně nějak tlačil. Jste
neúnavný, máte však jednu slabost
– pokud všechno neběží podle Vašich
představ, nebo se situace vyhrocuje,
vystupujete jako diktátor. Vyznačujete
se zvláštní odvahou. Snažíte se sjednat

sobě i ostatním co největší svobodu.
Uznáváte kázeň. Nejúspěšnější budete
tam, kde budete mít něco společného
s majetkem nebo zbožím.

Osudové číslo 9
Metafyzik – karma, osud
Nebeské těleso: Neptun
Váš život určují ty nejvznešenější cíle
a ideály. Vaše zvídavost a dychtivost
po vědění je ohromná. Při hledání po
moudrosti stále narážíte na okultní,
psychické nebo parapsychické jevy.
Služba nebo poskytování služeb jsou
klíčovými slovy Vašeho života či zaměstnání. Jste si vědom, že vše co člověk ostatním činí, se mu vrátí. Tato
láska se nevztahuje pouze na rodinu
a přátele, ale i na cizí lidi, se kterými
přijdete do styku. Vaše cíle jsou velkorysost a dokonalost. Vaše citlivost a
schopnost vcítění se do druhých Vám
dovolují, že Vás snadno leccos osloví.
Proto také inklinujete k velkým výkyvům – buď se cítíte „v sedmém nebi“,
nebo jste „k smrti zarmoucený“. Čím
víc se naučíte z ﬁlozoﬁe, náboženství či
okultních věd o to lépe budete zvládat
tuto dispozici. Nabízí se Vám znamenitá šance na úspěch, pokud budete
pracovat v nějaké funkci ve veřejné
správě.
Převzato z knihy Very F. Birkenbihlové
Čísla určují Váš život.
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ážení občané, dovolte mi,
abych vás přivítala v roce
2010 a zároveň vám
poděkovala za spolupráci.
Valérie Marková

N

Foto OÚ Měděnec

a Štědrý večer od 20 hod.
jsme se jako každý roksešli na zpívání v kostele.
Romantickou atmosféru podtrhlo
nádherné osvětlení chrámu Páně
nesčetnými svíčkami, které byly
umístěny nejen v oltářišti, ale i
v uličce mezi lavicemi tak, aby se
každý dostal bezpečně na své místo. Tímto všem organizátorům děkuji za krásný večer.
Valérie Marková

