KNIHOVNICKÝ
OBČASNÍK,
listopad 2013,
č. 13

Vážení přátelé,
díky projektu populárně-naučných stezek se Obecní knihovna v Jinačovicích
dostala do desítky nominovaných knihoven v kategorii „Významný počin
v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ v soutěži
Knihovna roku 2013.
Přesto, že na vítězství jsme nedosáhli, je i tato nominace pro nás významnou
a prestižní záležitostí, která oceňuje nadstandartní službu, jakou pořádání
stezek určitě je.
Děkuji Vám za podporu a za Vaše kladné ohlasy a především za účast na
stezkách.
Šárka

8. populárně-naučná stezka, druhá motorizovaná, 22. 9. 2013

Po půlroční přestávce, která byla dána počasím, nemocí a prázdninami, jsme
se v neděli 22. září 2013 opět sešli před obecní knihovnou v Jinačovicích, abychom
mohli společně vyrazit vlastními auty na druhou motorizovanou stezku, tentokrát do
Kutin.
Někdo došel včas, jiný se zpožděním a někomu se auto pro jistotu vůbec
nerozjelo poté, co si v něm hrály děti :o) Ale naštěstí se vše spravilo a tak jsme
skutečně mohli odjet vstříc novým zážitkům.
V Kutinách jsme se původně chtěli brodit přes říčky, ale protože potoky byly
po nedávných deštích celkem hluboké, využili jsme raději dřevěné lávky k přechodu
přes vodní tok.

První lávka nás překvapila, protože byla zcela nová, opravená,

nádherná a stabilní. Zato s druhou už to tak žhavé nebylo, byla zchátralá a
rozpadající se. Nakonec všichni po této lávce přešli, až na dva členy týmu, kteří se

raději brodili vodou o pár metrů dál. A protože jedním z těchto dvou členů jsem byla
já, musím říct, že voda byla VELMI osvěžující. Možná na můj vkus až moc :o)
Když ale nastala situace, že přes potok už žádná lávka nebyla k dispozici,
tatínci si chtěli jakýsi přechod v akci „Z“ vybudovat sami, a musím říct, že jim to
celkem šlo. Mimochodem, video z této akce je i na Facebooku knihovny:
https://www.facebook.com/photo.php?v=655002787851868.
Ale maminky je v polovině práce zastavily s tím, že odmítají podstoupit riziko
koupání sebe (nebo svých dětí) v ledové vodě. A hlavně, i kdybychom se nějakým
způsobem na druhou stranu přebrodili, tam nás čekala ještě další řada potůčků bez
lávek. Domluvili jsme se, že stezku zrealizujeme ještě jednou v letních měsících.
Proto jsme se vrátili k autům a odjeli do Dolních Louček, navštívit zříceninu
hradu Lúčka. Největší atrakcí po cestě byl nález mrtvého netopýra (i když mladším
dětem se tvrdilo, že jen spinká). Na zřícenině se dětem líbilo, běhaly po hradbách,
střílely z pozůstatků hradních stěn, odvážlivci se vrhli do studny, odkud je tatínci
potom tahali ven.

Po cestě děti hledaly obrázky ptáčků a schované bonbóny,

proběhla také rodinná soutěž ve znalosti mluvících zvířátek z pohádek. Vítězná
rodinka dokázala vymyslet přes šedesát zvířátek!
Počasí nám překvapivě nádherně vyšlo, děti všechno zvládly, zakončení
stezky proběhlo v cukrárně Cherry v Předklášteří, kde jsme se stavili na kávu a
zákusek.
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Pokud nám vyjde počasí, rádi bychom v říjnu navštívili Babí lom a rozhlednu, na
které podle pověstí straší….
na rozhlednu, kde straší… Ale o tom snad příště!

Stezky jsou určeny všem zájemcům, rodinám, jednotlivcům, seniorům, každému, kdo
má zájem strávit půl dne ve společnosti ostatních, které pojí láska k přírodě a mají
soutěžního ducha… Účast na stezkách je zdarma, pro děti jsou nachystané úkoly,
soutěže a drobné odměny. Nepřipojíte se?
Veškeré informace najdete na tomto webu, nebo případné dotazy piště na
bemovasarka@email.cz

Zřícenina hradu Lúčka (někdy nesprávně nazývaného Střemchov ) stojí na vysoké
ostrožně zvané Hradisko s nadmořskou výškou 412m, obtékané řekou Loučkou. Lze
z nich rozeznat původní dispozici gotického hradu s podélným jádrem s válcovou
věží o průměru 9 metrů v čele nad obezděným šíjovým příkopem a palácem na
jihovýchodě i dalšími budovami. Hrad byl založen nejspíše v druhé polovině 13.
století ale již od 15. století je veden jako pustý. Přesné datum stavby není známo, ale
podle slovanského názvu se dá předpokládat, že stál již před rokem 1200, neboť
později postavené hrady měli již názvy poněmčené. Zřícenina hradu je chráněnou
kulturní památkou. Zdroj: http://www.jizni-morava.cz/?tpl=42&typ=1&id=1629

9. populárně-naučná stezka, třetí motorizovaná, 20. 10. 2013

Devátá naučná stezka se konala v neděli, 20. 10. 2013. Podzim se předvedl
z té lepší stránky a přichystal nám nádherné počasí. Sešli jsme se o půl desáté
dopoledne před knihovnou, v počtu 10 dospělých, 11 dětí a pěti aut. Stezku jsem
zahájila poděkováním za to, že jsme byli nominováni do soutěže Knihovna roku 2013
v kategorii „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních
služeb“, za pořádání naučných stezek v obci a okolí.
Potom jsme vyjeli do Lelekovic, odkud začínal náš výlet. Šli jsme pěknou
podzimní přirodou, nejdříve na rozhlednu na Babím lomu a potom po hřebenech až
na nejvyšší bod.
Na rozhledně jsme si dali svačinku, děti měly za úkol hledat strašidýlka
(protože skutečné strašidlo tam tentokrát nebylo), dostaly strašidelné bonbóny a
hrůzostrašné razítko na ruku.
Na nejvyšším bodě jsme se podepsali do vrcholové knihy a děti tam dostaly
medaile ve tvaru strašidýlek. Cestou zpátky jsme šli přes Lelkovadlo. Vysvětlila jsem
dětem, co to jsou lelci, proč se říká „chytat lelky“, děti rovněž měly za úkol nějaké
lelky (rozházené po lese) nachytat (najít) a potom jsem je všechny „odlelkovala“ (tj.
zbavila lenosti nejméně na jeden další rok).
Z mobilu jsem jim pak pustila písničku „hlava ramena kolena palce“, kterou si
společně zacvičily. Také jsme si zazpívali „Máme doma obludu“, písničku, kterou
znaly z Noci s Andersenem.
Cestou zpět jsme neplánovaně houbařili, po návratu k autům jsme si tam proto
odložili nalezené houby a šli jsme pak ještě malý kousek, podívat se na zříceninu
lelekovického hradu, resp. na zbytky obvodových zdí. Tam se dětem hrozně líbilo a
ani se jim nechtělo jít domů. Část výpravy pak šla do místní hospůdky na oběd a
druhá jela zpět do Jinačovic.
Tahle stezka
z nejzdařilejších.
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Jestli se bude další stezka konat letos, nebo až příští rok, to uvidíme podle
počasí.
Více fotek: www.jinacovice.cz/knihovna

Video z akce: Facebook (Obecní knihovna Jinačovice)

Knižní novinky:
Holcová, Milena: Lidi aneb cestování je série omylů, ale jeden
je zajímavější než druhý.
Další pokračování vtipných postřehů z cest, které autorka tentokrát
nasbírala v Africe, v Iránu, Pákistánu, Afghánistánu a na Kubě.

Jeffries, Roderic: Konec seňora Zavaly
V bazénu luxusní mallorské vily je objevena mrtvola
penzionovaného bolivijského diplomata Guida Zavaly.
Inspektor Alvarez, který se případu ujímá, vyloučí nehodu a
zjistí, že důvodů k vraždě mělo hned několik lidí. Zanedlouho
začne sám inspektor dostávat výhružné telefonáty a jeho
nadřízený, inspektor Salas, mu odmítne s případem pomoci...

Ruiz Zafón, Carlos: Stín větru
První kniha série Pohřebiště zapomenutých knih. Vypravěč a
zároveň hlavní hrdina Daniel Sempere vzpomíná na své dětství
a dospívání, výrazně ovlivněné románem Stín větru záhadného
autora Juliána Caraxe. Daniel knihu získá na tajuplném
pohřebišti zapomenutých knih v den svých desátých narozenin,
a nastoupí tak na spletitou cestu iniciace do světa literatury i
dospívání. Když se rozhodne po neznámém autorovi pátrat, v
jeho životě nastane nečekaný zvrat...

