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Hymna Českorajská
I.
Kde domov můj, kde vlast je má
Kde Jizera tiše plyne
Srdce bratra k bratru vine
Kde jsou děvy milené
Jinochům zaslíbené
Tam jen tam je pravá vlast má
: Nad Jizerou domov můj:
II.
Kde domov můj, kde domov můj
Tam kde Trosek spůrná hlava
Kde trůn našeho je Pána
Kde Kozákov pověstný
K Vyskři na sebe hledí
Tam jen tam je pravá vlast má
:Mezi nimi domov můj:

OHLÉDNUTÍ ZA 28. ŘÍJNEM 2015
Oslavy vzniku Československé republiky jsme letos
spojili s odhalením pamětních desek se jmény našich
předků padlých v 1. světové válce. V samém úvodu slavnosti zazněla v podání manželů Koláčných (housle)
a Veroniky Vildmanové (zpěv) lidová verze písně „Kde
domov můj“. Většina z nás slyšela tento text poprvé
a mnohým vehnala slzy do očí. Sešlo se pak mnoho dotazů, odkud text pochází, a také přání, abychom jej opublikovali v Pramínku.

III.
Kde domov můj, kde vlast je má
Kde jsou sedmihorské lázně
V vodných lukách pnou se krásně
Tam kde Valdštýn s lesem svým
Pyšně dolů hledí k nim
Tam jen tam je pravá vlast má
:V Českém ráji domov můj:
Pokračování na straně č. 2.

OHLÉDNUTÍ ZA 28. ŘÍJNEM 2015
Pokračování z titulní strany.
Musím se pochlubit, že text jsem umělcům poskytla já. Našla jsem ho ve starém vojenském zpěvníku, který patří k našim rodinným pokladům. Nemám tušení, jak
se zpěvník dostal do vlastnictví mého dědy holiče Holého. Jeho autorem je vojín Gustav Novák, který sloužil
u C. a K. pěšího pluku čís. 74, 2. setina. Jeho počátek
se datuje do roku 1892 a Předmluva zní takto:
„Milý Čtenáři.
Tato kniha nemá mě býti k ponaučení, nýbrž k jednotlivé zábavě v smutných hodinách v kruhu mych kamaradu
sloužiti. Nepřebytek peněz pohnulo mě k obstarani této
knihy, totiž; k ukraceni přímé činné služby a k ledajakému
životu připomenutí. Tato zbírka, kdykoliv ji čtu, na starobile město Terezín, kde jsem sloužil, a vzdor vši bídě starosti a trápeni, ty krásná léta mladosti jak jako voják
straviti musel, upamatovati.
Gustav Novák, vojín C. K. pěšího pluku Svobodnyho
pána Bedřicha z Bouvardu.“
Mnoho z písní, které jsou ve zpěvníku uvedené, jsem
doma v dětství často slýchávala, u nás se vlastně zpívalo
pořád. Některé jsou veselé, hodně jich je ale smutných.
Vždyť žádná válka a vojna radosti nikdy moc nepřinesla.
Dovolím si v příštích číslech Pramínku některé z textů
uveřejnit, třeba se rozpomenete i vy ostatní. Dnes jako
první to je Hymna Českorajská na titulní straně.
Ve starém zpěvníku listovala Pavla Kaprasová
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
S blížícím se koncem roku
připravujeme na úřadě nové znění místní vyhlášky
o sběru a svozu komunálního odpadu a především se
budeme věnovat podrobné analýze nákladových položek
vynaložených v letošním roce na pitnou vodu. Cena vodného pro rok 2016 musí být stanovena a zastupitelstvem
schválena do konce roku. Těch údajů bude letos více
než dost a je nutné rozklíčovat, které svým technickým
charakterem patří do běžné údržby (a tedy se promítnou
v ceně vody) a které souvisí s obnovou vodovodu (a jsou
tedy hrazeny z fondu obnovy).
1. prosince nás také čeká dílčí přezkoumání hospodaření obce v r. 2015 (tzv. předaudit).
Jak jste jistě zaregistrovali, práce na přepojování starých přípojek a budování přípojek nových pokračuje podle plánu. Na Ličně se kope, vrtá, hutní tzv. žábou, tahají
se desítky metrů hadic, vozí se hlína z výkopů, naváží se
makadam. Tam, kde jsou již přípojky dokončeny, můžeme pány vodáky z Ekolservisu pochválit, že odvádějí
čistou práci a dělají vše tak, jak se má. Což nemůžeme
říci například o uložení optického kabelu na telefon
a internet, který se tu pokládal v r. 1996. Mnozí z nás
si jistě pamatují, jací pracanti se tu pohybovali. O tom,
že by měla být ve výkopu na kabelu hozena barevná fólie
pro případ, že se tu bude někdy něco kopat, si můžeme
nechat jen zdát.

tj. kotli na pevná paliva s vysoce kvalitním spalováním,
solárními panely, tepelnými čerpadly atd. Projekt trvá
až do roku 2021, peněžní prostředky budou postupně
uvolňovány z EU až do výše 70 mld korun. Kdo máte
zájem dozvědět se více o možnosti získat státní peníze
na zkvalitnění vytápění vašich domovů, máte možnost
zajít na seminář, který se koná v jičínském kině Český
ráj dne 19. listopadu od 16.00 hodin.
Konec roku a paradoxně přicházející svátky klidu většinu z nás „semelou“ jak drtička odpadu. Letos navíc
s menšími či většími obavami a strachy z neznámého.
Pečujme o hezké vztahy se svými blízkými, v rodině
i mimo ni; važme si domova, byť se občas zlobíme,
že jsou na silnici nespravené díry a voda je cítit chlórem.
Rodina, sousedé, domov – to je jediné, co můžeme sami
ovlivnit a vytvářet. Budiž nám k tomu nápomocna i myšlenka Matky Terezy, že: „Mír začíná úsměvem.“
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

Zasedání zastupitelstva obce
Už nyní vám mohu avízovat, že poslední zasedání zastupitelstva v letošním roce se bude konat v pondělí
28. prosince. Kromě vyhlášek a ceny vodného se bude
projednávat též rozpočet na rok 2016. Jeho návrh budete
mít možnost prostudovat od 11. prosince na úřední desce.
Kotlíkové dotace 2015 - výběr nejdůležitějšího
Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je
nutné realizovat některá stanovená mikro-energetická
opatření.
Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy
mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné
náklady jsou 150 tis. Kč.
Kotlíkové dotace
Do pošty obecního úřadu dorazila výzva z krajského
úřadu, abychom všechny naše občany informovali o tom,
že se právě rozbíhají tzv. kotlíkové dotace. Jedná se
projekt ministerstva životního prostředí s cílem snížit
emise ze spalování pevných nekvalitních paliv, resp.
ze spalování v nekvalitních kotlích. Dotace jsou poskytovány na pořízení ekologičtější varianty vytápění,

Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč.
otopné soustavy a souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-tuhymi-palivy/12985kotlikova-dotace-2015-podminky-a-podrobnosti
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TEST: KDE NA STROMĚ JSTE?
Strom představuje rodinu, skupinu, organizaci,
prakticky každé lidské seskupení. Komunikuje dvěma
jazyky, srozumitelnými lidem na celém světě: výrazem citů a řečí těla. Test pomáhá člověku ujasnit si
svoji reálnou a rovněž chtěnou emocionální situaci
a do jisté míry i určit jeho postavení ve společnosti.
Každý z človíčků na stromě má jinou náladu a zaujímá jinou pozici.
Pro začátek určete, který se vám nejvíc podobá.
Pak si vyberte toho, kterému byste se podobat chtěli.
Vysvětlení významu pozic človíčků na stromě najdete
na straně č.5.
Tento test je vhodný pro všechny věkové skupiny.
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PODOBENSTVÍ O HNĚVU
Gautáma Buddha procházel kolem jedné vesnice, v níž
žili protivníci buddhistů. Obyvatelé vyběhli z domů, obklopili Buddhu a začali mu nadávat a urážet ho. Buddhovi
žáci se velmi rozzlobili a už už se chtěli pustit s vesničany
do křížku, ale Učitelova přítomnost jim v tom bránila. A
to, co poté řekl, uvedlo ve zmatek jak jeho žáky, tak obyvatele vesnice.

Přechovávat v sobě hněv je jako chytit rozpálený uhlík
a chtít ho po někom hodit. Ty sám budeš jedním z popálených. Ve chvíli, kdy se ve sporu poddáš hněvu, přestáváš bojovat za pravdu a začínáš bojovat pouze sám za
sebe. Nebudeš trestán, že ses hněval. Ale tvůj hněv sám tě
ztrestá.
http://www.pronaladu.cz/podobenstvi-o-hnevu/

Obrátil se ke svým
žákům a řekl: „Zklamali jste mě. Tito lidé
dělají jen to, co mají za
správné. Jsou rozhněváni. Domnívají se, že
jsem nepřítel jejich
náboženství,
jejich
morálních
hodnot.
Takže mi spílají, to je
přirozené. Ale proč vy
se zlobíte? Proč taková
reakce? Dovolili jste
tím těmto lidem, aby
vámi
manipulovali.
Jste na nich závislí.
Cožpak nejste svobodní?
Lidé z vesnice takovou reakci neočekávali. Byli
v rozpacích. V tichu, které se rozhostilo, se Buddha obrátil k nim: „Řekli jste už vše? Pokud jste neřekli všechno,
budete mít ještě možnost, až se tudy budeme vracet.“
Vesničané se ptali: „Ale my jsme ti nadávali. Jak to,
že se na nás nezlobíš?“
Buddha jim odpověděl takto: „Jste svobodní lidé a to,
co jste udělali, je vaším právem. Já na to nereaguji. Jsem
také svobodný člověk. Nikdo mě nemůže donutit reagovat, nikdo mě nedokáže ovlivnit a manipulovat mnou. Mé
skutky vyplývají z mého vnitřního stavu. Rád bych vám
položil otázku, která se vás týká.
Ve vesnici, kterou jsme prošli před tou vaší, mě lidé
srdečně vítali a zdravili, nosili mi květiny, pokrmy, ovoce
a sladkosti. Řekl jsem jim – děkuji, už jsme snídali, vezměte si dárky, ovoce i květiny s mým požehnáním sami
pro sebe. Nemůžeme si je od vás vzít, nenosíme s sebou
jídlo.
A vás se teď ptám: co měli dělat s tím, co jsem nepřijal a vrátil jim to zpátky?“
Jeden člověk v davu řekl: „Asi to rozdali svým dětem
a rodinám.“
A co budete dělat vy se svými urážkami a kletbami?
Nepřijímám je od vás, vracím vám je. Když jsem odmítl
jídlo a ovoce, vzali si je v té vesnici zpět. Vaše urážky
také odmítám, takže i vy si ten náklad vezměte domů a
dělejte s ním, co je vám libo.

Vysvětlení výsledků testu „Kde na stromě jste?“
1. Pokud jste si vybrali číslo 1, 3, 6 nebo 7, charakterizuje
vás to jako cílevědomého člověka, který se nebojí žádných překážek a zábran.
2. Jestliže vaše volba padla na některé z čísel 2, 11, 12, 18
nebo 19, jste společenský člověk, který přátelům vždycky
poskytne jakoukoli pomoc.
3. Volba človíčka s číslem 4 vás ukazuje jako člověka s
ustáleným životním názorem, který by rád dosáhl všemožných životních úspěchů a nepřekonával přitom žádné
těžkosti.
4. Číslo 5 – často býváte vysílení a slabí, máte jen nevelkou zásobu životních sil.
5. Volba čísla 9: jste veselý člověk, který se rád baví.
6. Číslo 13 nebo 21: jste uzavření, často vás trápí vnitřní
neklid a vyhýbáte se častému styku s lidmi.
7. Číslo 8 – rádi se uchylujete sami k sobě, hloubáte nad
vším možným a ponořujete se do vlastního světa.
8. Pokud jste volili 10 nebo 15, jste na život normálně
adaptováni a cítíte se bezvadně.
9. Číslo 14 – řítíte se do emocionální propasti, nejspíš se
ve vás odehrává nějaká vnitřní krize.
10. Číslo 20 si obvykle volí lidé se zvýšeným sebevědomím. Jste rozený vůdce a přejete si, aby lidé naslouchali
jenom vám a nikomu druhému.
11. Vybrali jste si 16? Cítíte se unaveni nutností poskytovat ustavičně někomu podporu, třeba jste to však vnímali
tak, že na tomhle obrázku vás číslo 17 objímá – možná
tedy spíš hodnotíte sami sebe jako člověka obklopeného
pozorností.
http://www.pronaladu.cz/test-kde-na-strome-jste/
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11. LISTOPAD NEPATŘÍ JEN
SV. MARTINU
Den příměří – Den válečných veteránů
Zatímco tady u nás v Čechách se v posledních letech
hrdě hlásíme k tradici svatomartinské husy a mladého
vína otevřeného právě 11.11. v 11.11 hodin, povolujeme
si pásky na kalhotech a otíráme si mastné brady, v celé
kultivované západní části Evropy, zejména v Anglii
a Francii, se na dvě minuty zastaví téměř veškerý život
a tento den je vzpomínkou na padlé nejen z první světové
války, ale také ze všech dalších válečných konfliktů.
Symbolem této pietní vzpomínky se staly květy vlčího
máku. Nejsou živé, jak by v listopadu mohly být? Jsou
umělé, ušité z červené látky s černým středem a je skutečným faux pas nemít v tento den připnutý mák na levé
klopě kabátu nebo saka. Ať už jde o muže nebo i o ženy.
Proč právě vlčí mák? Letos je to rovných sto let, co kanadský chirurg John McCrae sloužící v průběhu 1. světové války na západní frontě ve Flandrech, byl tak otřesen
a citově zasažen utrpením, které denně viděl v zákopech,
že se musel ze svých pocitů vyzpovídat v básni. Báseň
napsal, poté zahodil, ale kolemjdoucí důstojník papírek
s textem zvedl a odeslal do Anglie, kde byla báseň vydána poprvé dne 8. prosince 1915.
V polích flanderských
Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.
My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme
na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.

CO SI TAKHLE NAZOUT ŠTIBALY
Každou chvíli vidíme vykračovat ženy v obuvi, co nazývají kozačky. Jednak nemají s kozákama nic společného, ale něčemu
podobnému se říkalo kdysi dávno
"štibaly". Slovo vzniklo z latinského
"aestivale, stivale, stival" z nich si
vzala Evropa vzor pro název obuvi.
Španělé říkají "estibal", francouzi
"éstival", němci "stival".
Obuv tohoto druhu je zhotovena
z jemné kůže, byla vysoká a kryla až
holeně. Byla známa našim předkům
již ve 14. století jako "ščibal" a šili ji "ščivalníci", tedy
druh jemných ševců, a ne kozáci. Bylo by dobré zavést
opět tento staročeský název.
Zdroj: http://www.thunder-bolt.cz/zajimavosti/3-49-50-kozacky-neboscibaly-8.php

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci listopadu a prosinci slaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Hurcík Antonín
Laušman Jaromír
Kabrna Lukáš
Chládková Kristýna
Rukavičková Antonie
Kubeček Lukáš
Folprecht Jiří
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

Do vašich rukou dáme my teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal,
že jsme tu padli zbytečně. Jen máky porostou
na polích flanderských.
Ani pro nás by neměla odeznít vzpomínka na padlé sousedy nedávným odhalením jejich pomníčku u Masarykovy lípy. Je smutné, že se všeobecně tak rychle zapomíná.
Nebo se chce zapomenout, nebo se vůbec neví. A nemusí
to platit jen o první světové válce. Byla tu válka další,
pak divoký odsun Němců, byl rok 1946 a 1948; před 65
lety Milada Horáková, 11. prosince 1970 Poučení
z krizového vývoje . . .
A tak se trochu obávám naplnění rčení, že „národ, který
nezná (nechce znát) svoji minulost, je nucen ji opakovat“.
S použitím překladu básně od Věry Černé připravila
Pavla Kaprasová
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Dne 7. října 2015 odešel ve věku 68 let rodák z Lična pan
Vladimír Pažout. Redakce vyjadřuje všem pozůstalým
a blízkým upřímnou soustrast.

„ZOO“ ZA HUMNY
Mnoho krásných zvířátek, která jsou jinak plachá, můžete vidět nedaleko od svého obydlí. Nejprve vás trochu
naladím, co všechno můžete v lese potkat, a až pak prozradím kde. Víte o tom, že se u nás objevuje jelen sika?
(Na obrázku dole)
Ten pochází z dálného východu – asijského kontinentu
z Mandžuska, Japonska, Thajska, Vietnamu, Koree a z východního Ruska. Ale už před sto lety byl také
dovezen k nám a dneska jej můžete vidět volně
v remízkách u Libáně, ale rozhodně z blízka si jej můžete
prohlédnout tak, jako já, při krmení v oboře v Osenicích.
Zde totiž můžete vidět i celou "zoologickou" zahradu.
Ale není to ta, do které se chodí se vstupenkou. Zde žijí
zvířátka volně v přírodě a ta domácí zase ve svých chlívcích. Při naší návštěvě minulý týden jsme dokonce zažili
říji daňků a muflonů, přála bych vám ten hlas dospělého
samce slyšet. Ještě, že nám svítilo sluníčko. V noci bych
zde sama nechtěla být ani chvilku. Jde z toho až hrůza
a mrazení po zádech. Ale je to nádherné.
Na stráni pod bačalským kopcem, tzv. zabilákem,
se volně pásla krásná telátka, koně, v ohradě byli ovečky,
kozy, v klecích králíci. Jedna z laní přišla dokonce na zavolání až k nám a vzala si z ruky hrušku, kterou jsme nesli pro děti, kdyby měly žízeň. Jakmile
jí ale odpadla od pusy, hned přiběhlo černé prasátko
a hrušku jí sebralo. Pak dostala všechna zvířátka svoje
krmení a po chvilce přišel i sám pan jelen, dominantní
samec, který si hlídá celé stádo laní.

Kdykoliv se rozhodneme sejít za Panenkou
dolů s kopce do Osenic, vždycky se zastavíme
u obory pana Martínka.
Ano, tam je to místo, kde se potkáte s neskutečnými zážitky, s opravdovou přírodou
a vždy milým a přívětivým "pastevcem". Díky za ty zážitky pane Martínku.
A. Varhanová
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BAČALSKÉ ADVENTNÍ SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ S FINANČNÍ NADÍLKOU
PRO SENIORY
se letos koná v sobotu 5. prosince od 15.00 hodin
v pivnici U Bači. Přijďte si v adventním čase popovídat
a zavzpomínat si při skleničce vínka nebo při dobré kávě.
Jako vždy nebude k finančnímu dárku chybět praktická
maličkost. A kdo nebude pospíchat domů, tak se dočká
i Mikuláše s čertem!

POZVÁNKA DO KAROLÍNKY
Tentokrát na poutavé vyprávění Tomáše hraběte Czernina
z Chudenic, o historii jejich šlechtického rodu, o životě
na zámku v Dymokurech, o lovu, ale také třeba o činnosti
Řádu Maltézských rytířů, u jejichž kolébky Czerninové
stáli. Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 17.00 hodin.
Pořádá o. p. s. Foerstrovy dny-hudební festival, Libáň.

SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
A SVÍCNŮ
proběhne v sobotu 28. listopadu 2015 od 9.30 hodin
v kostele Sv. Ducha v Libáni. Skutečně velkolepá přehlídka dovednosti lidských rukou, ze které si domů přinesete také sváteční atmosféru v předvečer zahájení letošního Adventu.

SOBOTECKÝ ADVENTNÍ JARMARK
se koná o první neděli adventní, tj. 29. listopadu
od 13.00 hodin na soboteckém náměstí. Kromě stánků
s adventním zbožím můžete zažít ohňovou show, navštívit knihovnu, kde bude zahájena výstava pohlednic zasněženého Českého ráje, výstava papírových betlémů
a sobotecké baráčnice se pochlubí vlastnoručně upečeným
vánočním cukrovím. O týden později, v neděli 6. prosince, se s vánočním programem představí v soboteckém
kostele operní pěvkyně Karolína Žmolíková (dcera
oblíbeného rozhlasového moderátora Václava Žmolíka).

BAČALSKÝ AUTOBUSOVÝ VÝLET
NA ADVENTNÍ TRHY DO JILEMNICE
Ještě máme několik volných míst na společný autobusový výlet do Jilemnice, kde se v sobotu 12. prosince
konají Podkrkonošské adventní trhy. Pro účastníky
je připravena ještě jedna zajímavost, kde si budou moci
vyzkoušet i svoji zručnost. Zájemci hlaste se na úřadovně
co nejdříve. Odjezd od obecního úřadu v 7.30 hodin.

Toto číslo vychází 13. 11. 2015. Příští vydání Pramínku plánujeme na 21. 12. 2015.
Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Bačalský Pramínek, Bačalky 101, 507 23 Libáň, IČ: 22890874.
Evidenční číslo registrace periodika: MK ČR E 20239. Výtisk je zdarma. Tisk je hrazen z dobrovolných příspěvků občanů a příspěvku obce.
Tento výtisk připravili: Varhanová Alena, Kaprasová Pavlína, Rukavičková Jitka, Zeler Slávek. Dopisovatelé jsou uvedeni pod
příspěvky. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Grafická úprava: J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Další fotografie z akcí
v obci najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, M. Hazdrová, Z. Šátková. S náměty a připomínkami se obracejte na kohokoliv z naší redakční
skupiny nebo posílejte na email praminek.bacalky@seznam.cz, či vhoďte do schránky Pramínku u pivnice na Bačalkách nebo na
plotě bývalého obecního úřadu u stanoviště kontejnerů na rozhraní obcí Bačalky-Lično. Ve společenské kronice zveřejňujeme jména
těch, kteří v daném měsíci oslaví „kulaté či půlkulaté“ výročí a těch, kteří jdou živostem již déle než 70 let. Pokud si nepřejete být
uvedeni, sdělte to prosím redakci.
Na tisk Pramínku přispěli: p. Nová 110Kč, Poláčkovi 500Kč, Podzimkovi 500Kč, p. Podhajský 100Kč, p. Smetanová 300Kč,
A. Šonnová Osenice 300Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

