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VESNICE ROKU
Uprostřed června navštívila
naši obec hodnotící komise
soutěže Vesnice Olomouckého
kraje roku 2016, na programu
měla uvítání na návsi,
prohlídku kostela sv. Martina,
balustrády, hasičské zbrojnice,
prostranství před obchodem,
knihovny, zahrady pěti smyslů
hřbitova, boží muky, a
nakonec malé občerstvení. Po
navštívení všech přihlášených
obcí komisí se konala tisková
konference,
kde
byly
oznámeny výsledky. Komise
ocenila Tomáše Pavelku jako
Osobnost Programu obnovy
venkova. Předávání ocenění se
uskutečnilo během Krajské
slavnosti v Hněvotíně, vítězi
soutěže.

AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
rád bych vás touto formou informoval o činnosti knihovny za uplynulé
čtyři měsíce od vydání posledního bulletinu.
Na začátku prázdnin se rozšířil fond naší knihovny o téměř 50 nových
knih, které byly zkatalogizovány a obaleny, největší část přírůstku
naleznete v regále klasické literatury, dále pak několik knih mezi naučnou
literaturou a další v beletrii pro dospělé. V srpnu byl zmodernizován web
knihovny (knihovna.morice.cz), došlo ke změně designu, zpřehlednění a
aktualizaci. Na začátku září jsem se zúčastnil výjezdu knihovníků
prostějovského regionu, příjemného a inspirujícího dne stráveného
s kolegy z ostatních vesnických i městských knihoven.
Během posledního roku jste se mohli setkat v knihovně s p. Jaroslavou
Šimákovou, aktivní seniorkou, jež mě ochotně zastupuje v nepřítomnosti,
za což ji patří dík.
Přijměte prosím mé srdečné pozvání do naší knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

NÁVŠTĚVA Z NEZAMYSLICKÉ DRUŽINY
Dne 2. září 2016 se konal jeden z prvních motivačních tradičních dnů ve
školní družině. Starší děti ze čtvrté třídy se rozhodly podpořit a zasvětit do
kouzla světa knih nastávající prvňáčky. K tomu nám přálo nejen krásné
horké počasí, ale hlavně knihovník a úspěšný absolvent naší školy Tomáš
Pavelka, kterému za to patří velký dík. Děti byly nejen okouzleny
interiérem zámecké knihovny, ale i půvabným pohádkovým příběhem o
zvířátkách, do kterého se samy zapojily. Pro příjemnou vzpomínku si
odnesly pohled s fotografií Mořic a záložku s obrázkem. Večer, příjemně
znaveny, usnuly se svým plyšovým kamarádem v prostorech tříd školní
družiny.
Iva Friedbergová a Jana Šimíková, vychovatelky

Návštěva dětí ze školní družiny

Knihovna se těší na vaši návštěvu, výpůjční
doba je každé úterý a čtvrtek od 17 30 do 20 00

Vydala Zámecká knihovna Mořice v září 2016 jako informační bulletin pro potřeby knihovny, zpracoval Tomáš Pavelka, knihovník.

