KNIHOVNICKÝ
OBČASNÍK,
říjen 2011, č. 3
Malování polštáře, 7. 10. 2011

V pátek 7. října jsme
se sešli na dílničce,
kde jsme malovali na
polštáře

z

Ikey.

Celkem se dostavilo
osm dětí. Na začátku
dílničky také proběhla
šmoulí

směnárna

(kartiček z Alberta), té
se zúčastnilo

osm

zájemců o výměnu.
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Listopadová dílnička - andílek na vánoční stůl,
4. 11. a 11. 11. 2011
Během měsíce listopadu vás srdečně zvu na dílničku, na které budeme vyrábět andílka
na vánoční stůl.
Dílnička je vhodná pro všechny šikovné děti, které si s pomocí rodičů mohou vyrobit
krásného andílka dle vlastní
fantazie. Dojít mohou i šikovní
rodiče bez dětí :o)
Andílek bude tvořený metodou
kašírování. Z důvodu delšího
schnutí bude dílnička rozdělena
na dva termíny. Protože je
potřeba
nakoupit
materiál,
objednávejte
se
prosím
nejpozději do konce října.
Vstupné na dílničku:
40,-Kč za jednoho andílka
Termíny: v pátek 4. 11. a 11.
11. 2011, vždy od 17 hodin.
Počítejte s tím, že výroba
andílka (zejména ta první část)
je časově náročnější.
S sebou: pracovní oděv pro
děti, přezůvky pro všechny.
Pokud
nebudete
stíhat
DRUHOU dílničku, mohu vám
poradit jak andílka dodělat
doma, nebo ho můžete dodělat
na první dílničce (ale počítejte
s velkou časovou rezervou).

Na dílničky se musíte přihlásit!!!
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Rozsvěcení vánočního stromku,
27. 11. 2011, charitativní akce MAKULKA
V Jinačovicích se letos jako již tradičně budou vítat občánci a stejný den v podvečer
i rozsvěcovat vánoční stromeček. Akce je spojená s prodejem výrobků školky, s tvoením pro
děti a podobně.
Letos poprvé bude mít svoje místečko na akci i knihovna. Budete zde moci najít stolek, na
kterém budou nejrůznější výrobky z dílniček. Tyto výrobky budou k prodeji za dobrovolný
příspěvek. Vyberete si co se vám zalíbí, do připravené pokladničky vhodíte penízky dle vašeho
uvážení. Veškeré peníze z této akce poputují na účet občanského sdružení Zrnka, konkrétně na
konto pro Makulku.

Markétka Svobodová se narodila 16. 5. 2005.
Prvních pár hodin mého života se zdálo, že je to
naprosto zdravá holčička. Pár hodin po porodu se jí
ale na tělíčku začaly vytvářet puchýře.
Markétka se totiž narodila s velmi vzácným
genetickým
onemocněním
EPIDERMOLYSIS
BULLOSA DYSTROPHIK (EBD), které se projevuje
hlavně na kůži, nicméně postihuje též sliznice a
klouby. Kůžička těchto dětí je křehká a jemná, jako
jsou křídla motýlí. Proto se laicky nemoc nazývá
“nemocí motýlích křídel”.
Nemoc má tři formy, Markétka má tu třetí,
nejhorší, tzv. Dystrofickou formu.
Patří mezi nejzávažnější a velice omezuje běžný
život člověka. Stejným způsobem jako kůže bývají
postižené i sliznice pacientů. Často se stává, že
pacient nemůže polknout ani své vlastní sliny, natož
sousto jídla. Puchýře se mohou tvořit v dýchacím a
celém zažívacím ústrojí. U dystrofické formy EB
prsty pacientů na rukou i nohou srůstají. To se dá
oddalovat rehabilitací nebo zvláštními technikami
vyvazování prstů. V případě srůstu existuje možnost
operace ruky, kterou provádí zkušený plastický
chirurg a při níž dochází k odseparování jednotlivých prstů.
Dalším závažným problémem je možnost výskytu spinocelulárního karcinomu. Ten u pacientů
vzniká již kolem dvacátého roku věku a pravděpodobnost jeho vzniku u pacientů s EB je až 70
krát větší, než u zdravých lidí. Léčba spinocelulárního karcinomu s sebou nese nutnost
amputací různých částí těla.
K životu s EB neoddělitelně patří hodiny a hodiny strávené ošetřováním. Při těžších formách
a projevech není pacient schopný ošetřit se sám. Většinou to zajišťují rodiče. Denně trvá
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ošetřování až tři hodiny. Skládá se z dezinfekčních koupelí, přikládání speciálních obvazových
materiálů (téměř na celou plochu těla), ošetřování kůže speciálními přípravky, vyvazování prstů,
rehabilitování.
Péče o děťátko s těžkou formou EBD je finančně velmi nákladná.
Makulka ke svému životu nutně potřebuje ošetřovací materiály, masti, výživové doplňky…,
bohužel ne všechny jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Pokud nechcete čekat s finančním příspěvkem až na vánoční akci, nebo chcete přispět i jinak,
podívejte se na webovou stránku www.makulka.cz. Zde najdete veškeré informace i fotografie
Makulky.
Makulce můžete pomoci různými způsoby, například po předchozí domluvě na e-mailové
adrese jana@makulka.cz, zakoupením ošetřovacího materiálu, osobním finančním darem či
můžete přispět na veřejný sbírkový účet u o.s. Zrnka, kde má Makulka přidělen svůj variabilní
symbol.
Přispět na pomoc Makulce můžete na:č. ú. 3789354001/5500 , VS 160505
Předem za jakoukoliv pomoc za Makulku a její rodiče velice děkujeme.

Prosincové tvoření – originální adventní
kalendář, 2. 12. 2011
Milé maminky, tatínci, babičky,
přijďte dětem vyrobit originální adventní kalendář! Na páteční dílničce si můžete z dekorativní
pryže vyrobit kapříka, na kterého nalepíte z domu donesené bonbóny. Čekání na Vánoce Vašim
dětem rychleji uteče!
Dílnička se bude konat v pátek,
2. 12. 2011, od 17 do 18 hodin.
S sebou: 18 a nebo 24 bonbónů
(záleží na Vás, jestli dítě dostane
kalendář hned a nebo až „na
Mikuláše“) – bonbóny musí být
jednotlivě balené a NE čokoládové
(např. penízky) – při nalepování
tavnou pistolí se rozpouští.
Vstupné:
30,-Kč
Přezůvky s sebou.

za

kapříka.

Akce je samozřejmě vhodná i pro
děti, které mohou vyrobit dárek
kamarádům nebo sobě.
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Druhá populárně-naučná stezka, 1. 10. 2011
První říjnový den jsme se opět setkali, abychom společně poznávali krásy Jinačovic
a nejbližšího okolí. Tentokrát na stezku přišlo 16 dětí ve věku od tří do třinácti let a 9
dospělých.
První zastávkou byla památná lípa nad hřištěm. Děti zde měly k sobě správně přiřadit
obrázky stromů a listů, dospělí museli odhadnout, jak je lípa přibližně stará (120 let) a
jak je vysoká (18 metrů).
O pár metrů níže jsme se mohli podívat na pískovcovou plastiku „Světlo mého učitele“,
dílo pana Laca Garaje, který v obci několik let bydlel a před nedávnem se odstěhoval, a
sochu obci odprodal.
Potom jsme šli údolím (zezadu) kolem čističky odpadních vod. Aby si děti
zapamatovaly, co mimo jiné čistička čistí, přečetla jsem jim knihu „Kdo to je, kdo to je,
kdo ten záchod blokuje?“, děti pak v rámci soutěže měly napsat co nejvíce zvířátek,
v knize uvedených.
U samotné budovy čističky soutěžili rodiče, kolik čistička a celá kanalizace stála a jak je
dlouhá.
Potom jsme šli sbírat kaštany a proběhla další - rodinná – soutěž, kdy rodinné týmy
měly poznat stopy zvířat z obrázků.
Před bažantnicí jsem dětem ukazovala obrázky a fotky zvířat, které tu žijí a nebo žily
(divoké prase, bažanti, mufloni), za plotem bažantnice nás i velké stádo čítající několik
desítek muflonů čekalo.
Potom jsme došli ke
studánce, kde v okolí
byla schována plastová
vajíčka. Uvnitř byla
sladkost a „skořápka“
nám sloužila na menší
lesní
tvoření
(štěrchátko).
Zlatým hřebem potom
bylo
prozkoumání
podzemní štoly, která
sloužila
za
války
k úkrytu
jinačovských
občanů.
Za
svitu
baterky zde vždy dvě
děti s průvodcem mohly
obdivovat „jinačovskou
Madonu“ neznámého
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autora, a taky jednoho malého netopýrka (který ovšem některé z nás pořádně prohnal
:o)
V samotném závěru jsem vybrala nejlepší jméno pro maskota stezek, a sice „Jináček“ a
odměnila autorky jména.
Počasí bylo nádherné, stezka se opět časově protáhla, ale myslím, že všichni odcházeli
domů sice unavení, ale i velmi spokojení.

Třetí populárně-naučná stezka –
sobota 12.11.2011
S ohledem na počasí bude tato stezka kratší, zato ale s vyjímečnou prohlídkou kapličky.
Sejdeme se v sobotu 12. listopadu 2011 v 10 hodin před knihovnou, ZA KAŽDÉHO
POČASÍ.
Povíme si, proč jsou před knihovnou kříže, a budeme mít soukromou prohlídku
jinačovské kapličky, kterou nám otevře paní starostka. Nenechte si tuto vzácnou
příležitost ujít! Na interiér kapličky se můžete podívat i bez absolvování zbytku stezky.
Odtud se vrátíme zpět do knihovny, kde bude probíhat exkurze pro nově příchozí a
případná registrace zájemců – nových čtenářů. (V případě zájmu o registraci si
připravte 30,-Kč za registrační poplatek
za osobu a rok).
Pro děti bude v čítárně nachystána
kreativní dílnička (zdarma), a také
krátké popovídání o tom, jak naše obec
vlastně vznikla a proč se jmenuje
Jinačovice.
S sebou tentokrát nepotřebujete dobré
botky, zato ale určitě papučky nebo
přezůvky. Pití a svačinku nechám na
vašem rozhodnutí, deníčky a voskovky
určitě s sebou. Celá akce potrvá
maximálně do 12 hodin. Další dvě
stezky kvůli počasí budou zřejmě až po
novém roce.
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