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hlédnutí za 30-ti letou
knihovnickou činností.

Již v naší místní škole jsem ráda
navštěvovala školní knihovnu, pak
místní lidovou knihovnu, kterou
vedla paní Božena Zvoníková
- místní učitelka. Po zrušení
školy byla knihovna několik let
uzavřena.
V této době jsem studovala
střední školu a bylo mi líto, že
knihy jsou čtenářům nedostupné.

Krátce před maturitou jsem se
domluvila s Okresní knihovnou
v Chomutově a po absolvování
knihovnického kurzu jsem se ujala
knihovny v naší obci ( 1.3.1978 ).
V
tehdejších
starých
a
nevyhovujících prostorách to
nebylo vždy jednoduché. V roce
1986 se knihovna přestěhovala do
nově zrekonstruovaných prostor
budovy bývalé Tosty.
Naše knihovna byla první z
obecních knihoven na okrese
Chomutov, kde byl zřízen hudební
koutek. 21.10. 2002 je MLK
zapsána do evidence knihoven MK
ČR. Již několik let je zde veřejnosti
zpřístupněn internet.
Jsem ráda, že v dnešní hektické
době videí, DVD a internetu, nezůstala kniha zapomenuta. Po dobu
mé působnosti, byla knihovně ně-

kolikrát udělena různá ocenění.
Toto je nejen mou zásluhou, ale i
všech čtenářů místních i z blízkého
okolí, kteří si rádi najdou cestu k
pěkné knize. Tímto Vám všem patří mé poděkování. Věřím, že se i
nadále budeme setkávat a těšit se
nejen na nové knihy, ale i pěkné
čtenářské zážitky.
Helena Černá
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tarostka obce Měděnec, paní
Valerie Marková by ráda touto cestou poděkovala paní Heleně
Černé za její dlouholetou péči o
místní lidovou knihovnu. „V porovnání s MLK ve Výsluní zde
máme podstatně lepší výsledky.
Za všechny hovoří počet vypůjčených titulů na jednoho obyvatele.
Zatímco si v roce 2007 občan Měděnce zapůjčil v průměru 8 knih,
ve Výsluní to byla pouhá jedna“,
dodává.

Výpůjční doba je každou sobotu od 14:30 - 16:00 hod. Po dohodě lze zajít do knihovny i v jiný den.
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lahopřejeme k životnímu jubileu těmto našim občanům:
Bláhová Lenka
Ciferová Bohumila
Dulavová Pavla
Frantová Anna
Kilianová Vlasta
Kožmín Petr
Lišťák Petr
Mejtová Andrea
Miletová Marie
Müller Stanislav
Novák Richard
Pitterling Erhard
Primas Luděk
Říha Josef
Sedláček Karel
Schmidtová Marie
Stütz Jan
Světlá Martina
Tišler Jiří
Turek Svatopluk
ovaha těchto lidí, narozených
ve znamení Skopce mezi 21.
březnem a 20. dubnem pod nadvládou Marsu, je velice odvážná
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a rozhodná, ale také prostá a nekomplikovaná. Berani dovedou
spřádat fantastické sny, ale neumí lhát. Jsou přesně takoví, jaké
je vidíte. Není v nich nic skrytého
ani komplikovaného. Překypují
energií a důvěřují svým vlastním
schopnostem. Nesnášejí nad sebou
nadvládu nebo vnucování a milují
svobodu a nezávislost. Stále se snaží někam prorazit a neodradí je ani
časté překážky. K tomu mají ještě
schopnost strhnout s sebou ještě
další lidi a udělat z nich nadšené
spolupracovníky. Mají vysoce vyvinutý smysl pro povinnost a jsou
velkoryse a optimisticky založeni,
proto jsou výbornými vůdci. Jmenované vlastnosti jim pomáhají řešit i ty nejsložitější a nejobtížnější
situace, do nichž se však dostávají
svými ukvapenými rozhodnutími
a někdy i bezohledným postupem.
Lidé zrození ve znamení Skopce
bývají sobečtí, neklidní, náladoví
se sklonem k podrážděnosti. Ani
v lásce ani v manželství nejsou
příliš spolehliví, protože milují

změnu. Nedovedou nikomu nic
odpustit a rádi přehánějí ve smyslu dobrém i zlém. Nejsou dobrými
podřízenými, protože se stále snaží
sami dosáhnout vedoucího postavení. Často vynikají jako architekti
a malíři, výhodná jsou pro ně zaměstnání, kde se dostanou do styku
se zbraněmi, železem nebo ohněm.
V lékařství se mohou prosadit jako
chirurgové. Mají dobré zdraví a
značnou tělesnou odolnost. Trpívají však přepracováním a přemáháním. Úrazy si většinou působí
svou ukvapeností a unáhleností.
Jejich šťastným dnem je čtvrtek a
nejraději mají ohnivou barvu.

