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Znáte umělce, který se narodil na
březích Loučné?
Řeka Loučná od svého pramene protéká mnoha obcemi.
Málokterá z nich se však může pochlubit, že po jejích ulicích a říčních březích chodil tak významný umělec jako
v Platěnicích. Zde se roku 1729 narodil místnímu sedlákovi budoucí významný sochař a řezbář Jakub Teplý. Tento
umělec je v dnešní době poněkud pozapomenut, což je
velká škoda, nebotť jeho díla máme denně na očích. Zároveň málokdo vytvořil ve své době tolik krásných uměleckých děl pro Pardubicko jako právě Mistr Teplý. A že tato
díla neznáte? Ale znáte . Cožpak jste nikdy nešli v Pardubicích po Pernštýnském náměstí a neviděli sochy okolo
morového sloupu, reliéf na Domě u Jonáše či sochy na
Přihrádku? Ale ano, znáte je, že? Tak to znáte i Jakuba
Teplého z Platěnic. A pokud byste někdy zavítali přímo do
této malebné obce, rodný dům velkého sochaře zde již nenajdete, na jeho místě stojí však pamětní deska, která nám
připomíná význam tohoto umělce dodnes. Až se vypravíte
třeba na kole do těchto krajů, nezapomeňte, že v okolí
Moravan i v nich samotných se nachází mnoho dalších
zajímavostí, např. 50. rovnoběžka či místo bývalého osídlení z dob Keltů.

Pomník Jakuba Teplého
tří dnů diskutují o situaci a řeší budoucnost našich vesnic
a vesniček, učí se jeden od druhého a především si předávají dobré nápady. V letošním roce připadla tato čestná
funkce na obec Dříteč.

Golf resort Dříteč uvítá účastníky konference

www.pernikova-chaloupka.cz

Moravanské
památky
Dům U Jonáše

Obec Dříteč uvítá
Národní konferenci Venkov 2017

www.obec-moravany.cz

Každý rok jedna z českých obcí přivítá příznivce venkova
– starosty, členy místních akčních skupin, zástupce různých
spolků a prostě všechny, kteří mají zájem na rozvoji a osudu českého mimoměstského prostoru. Ti pak v průběhu

Již 9. ročník konference Venkov proběhne ve dnech 1.–3. 11.
a pro všechny její účastníky je připraven bohatý program
v podobě přednášek, workshopů, kulatých stolů a také
ukázek příkladů dobré praxe, kdy budou organizovány
exkurze do Regionu Kunětické hory, Železných hor, Bohdanečska i Holicka. Je tedy opravdu na co se těšit. Taktéž
budeme zvědavi na závěry a doporučení, které z konference vzejdou a které nasměrují osud našeho venkova do
dalších let.

