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NOVÉ KNIHY
Lichožrouti, knihy příběhů
od Pavla Šruta; Žízeň, nová
detektivní kniha Jo Nesba;
Playground a Písečný muž
od Larse Keplera; Rozum a
cit autorky Jane Austenové;
Kybernemoc od Manfreda
Spitzera, autora se zájmem
o digitální technologie a
jejich dopad; Kruh a Tma,
dvě pokračování úspěšného
thrilleru Mráz Bernarda
Miniera a mnoho dalších
knih, které byly v červnu
zakoupeny, si můžete přijít
do knihovny vypůjčit. Jejich
dostupnost si lze lehce
ověřit pomocí katalogu knih
online, který naleznete na
webových stránkách.
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AKTUÁLNĚ Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
dovolte mi vás touto formou informovat o činnosti knihovny za uplynulé
čtvrtletí.
Pár dnů po Noci s Andersenem, oblíbené akci pro děti, začal přesun
knihovního skladu do nových prostor. Při přesunu proběhla revize již
vyřazených knih a periodik. Starý papír byl darován dětem do MŠ, kde se
celý rok sbírá. Spolupráce s mateřskou školou pokračovala i nadále dvěma
setkáními v knihovně. Na konci června se konala beseda o obecní kronice.
Těším se na setkání s vámi v prostorách knihovny.
Tomáš Pavelka, knihovník

MATEŘSKÁ ŠKOLA A KNIHOVNA
Čtením pohádky Brémští muzikanti od bratří Grimmů začala květnová
návštěva dětí z mateřské školy v knihovně. Při čtení všechny děti pozorně
naslouchaly a vždy správně odpovídaly na kladené otázky. Každý účastník
si odnesl vlastnoručně vykreslenou omalovánku s motivem zvířecích
hrdinů. Čtením jsme zahájili i naše druhé setkání, tentokrát na téma Spejbl
a Hurvínek. Po čtení legračního příběhu jsme vymalovali všichni obrázek
a zhlédly krátké filmové ztvárnění pohádky.

BESEDA NA TÉMA KRONIKA OBCE
Jak se psala kronika naší obce dříve a jak vypadá dnes? To přiblížil
návštěvníkům besedy pan Josef Rudyk, kronikář obce. Jedinečné
příležitosti nahlédnout do kroniky obce za poslední roky využila desítka
besedníků. Jednotlivé části kroniky se postupně odváží k archivaci, v obci
u pana kronikáře jsou uloženy nejaktuálnější svazky. Pan Rudyk ukázal i
fotografie nejstarší kroniky o Mořicích, kde se píše například o kapli sv.
Floriána u hřbitova. Také vyprávěl mnoho zajímavostí z historie obce.
Z mnohých zmiňme spojitost Jiřího Wolkera, prostějovského básníka,
s naší obcí, ze které pocházela Anežka Skládalová, babička Wolkera.
Návštěva MŠ na téma Brémští muzikanti

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