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CO V NÁS EVOKUJE
MĚSÍC KVĚTEN?
Snad každému, když se řekne květen, se vybaví
„lásky čas“. Ano, květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, jara
a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla
římská Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada
či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla ruku Karla
Hynka Máchy, když psal proslulé verše:
Byl pozdní večer - první máj, večerní máj,
byl lásky čas, hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
Při té příležitosti se milenci zastaví pod rozkvetlou
třešní (nebo břízou), protože, jak praví lidová moudrost, dívka na prvního máje nepolíbená do roka uschne. Májové oslavy tedy nebyly jen záležitostí vesnice, ale pronikly i do měst. Známé jsou například tradiční jarní studentské slavnosti „majálesy“.
Tradiční stavění májů
V předvečer 1. května se ještě dnes chlapci vypravují do lesa, aby tu usekli ten nejvyšší stromek (nejlépe břízku) a udělali z něj do rána staročeskou májku,
tradiční symbol jara. Stromky ozdobí květinami, pentlemi a fáborky a vztyčují je před domy svých dívek.
Májku celou noc pečlivě do rána hlídají, aby ji nemohli podříznout nebo ukrást přespolní chlapci. Nejstarší
dochovaný doklad o stavění májky je z roku 1422.
Za postavení májky dostal hoch odměnu, a to ruku
děvčete.
V květnu si připomínáme také světový den červeného
kříže (8.5.), světový den bez tabáku (31. 5.) nebo
den otevírání studánek (31.5).
Snad nejvýznamnější je ale 8. květen, neboť v tento
den si připomínáme dobu osvobození od nacistické
tyranie a oficiální ukončení 2. světové války v roce
1945.
Krásný a rozkvetlý máj přeje Hanka z Libáně

BYLO JICH ŠEST
aneb jak jsem se stala chovatelkou
Třicátý duben většina z nás spojuje ať už aktuálně
nebo ve vzpomínkách s pálením čarodějnic. Divoké
tance a reje se zapálenými košťaty (těm hodně ometeným březovým košťatům se u nás doma říkalo
„čuba“), opékání buřtů, pivo proudem tekoucí, hasiči
v pohotovosti a na probouzejících se mezích první
jarní polibky. Když otočím list v kalendáři já a objeví
se tam magická dubnová třicítka, pokaždé mi na mysl
přijde jen jeden jediný rok: 1976.
„Ti ptáčkové dneska nějak krásně zpívají“, byla
moje první slova po probuzení. Spala jsem v kuchyni
pod oknem, sluníčko mě šimralo na nose a na stole
voněla česnečka, kterou můj děda holič Holý každodenně snídal. „To nejsou ptáčkové, to jsou kačátka“,
povídá mamka a ukázala mi košík přikrytý šátkem.
Poodhrnula jsem cípek a ejhle, v košíku je šest zlatožlutých káčátek. Táta je ráno přivezl z Mladé Boleslavi z trhu: byl pátek a to v Boleslavi na Kozině bývaly
pravidelné trhy, takové ještě ty poctivé, kde trhovci
byli zároveň i pěstitelé a chovatelé. Ne jako dnes,
kdy jsou tam leckdy překupníci.
Pokračování na straně č.2.

Od nás z Bačalek na těchto trzích pravidelně postávali Drahuška Zajíčková a soused Šimáček (z chalupy
pod námi, kde dnes bydlí Rukavičkovi). Byla jsem
trochu smutná, že jsem se s tátou nepotkala, ale smutek se brzy rozplynul. Věděla jsem, že přijede navečer
autobusem; a hlavně kačenky byly pro mě takovou
atrakcí a zábavou, že jsem smutek hned odhodila. Protože byly ještě malé, zůstaly zatím doma v kuchyni
ve velkém škopku hned vedle kamen, aby jim bylo
teplo a už už jsme jim připravovali „míchání“. Honem
na kopřivy, honem sehnat trošku šrotu, honem uvařit
pár vajíček, mističku s vodou a kačenky zobaly a štěbetaly. Dopoledne jsem k tomu ještě musela stihnout
pomoci dědovi v zodpovědné činnosti: naše třídílné
okno bylo jako stvořené k tomu, abychom na tenký
špagátek pověsili naši a sovětskou vlajku a doprostřed
praporek s čísly: 1 – 5 – 9. To aby dědovi udělali čárku a on si mohl doma přivydělávat svým původním
řemeslem. Navečer přijel opravdu táta, přivezl buřty a
já jsem netrpělivě čekala, až půjdeme pálit ohníček
a opékat. V tom roce na jaře JZD obehnalo celý jižní
svah Lična včetně Kuchyňky novým dřevěným hrazením a vypustily se sem na pastvu jalovice ustájené
v kravíně naproti bývalé staré škole. Protože už byly
„doma“, vydali jsme si rozdělat ohníček „pod Šimáčkova“. Z buřtů odkapával voňavý omastek; v dálce se
postupně rozhořely ohně v Kozodírkách, Libáni a
na dalších místech; a nebýt mého nešťastného pádu
do čerstvého kravského lejna, proběhl by celý večer
ukázkově. Další dny, ať byl pátek nebo svátek, se točily jen a jen kolem kačat. Byli jsme pyšní na to, že i my
budeme mít svoji vlastní kachní pečínku, proto jsme
kachnám dělali pomyšlení. Táta ze Škodovky sehnal
půlku palivové nádrže, z toho jsme jim vyrobili bazének. Koupila se řezačka na kopřivy. Pod pohrůžkou
tělesného trestu, když něco vybreptám, pro koho nakupuji, jsem pravidelně chodila do obchodu k paní
Hauslerové pro tučný tvaroh v červeném staniolu
za 3,- Kčs a k paní Ryklové obden pro hlávkový salát.
Bydlela v té chaloupce pod mladým Tomášem Rukavičkou, plahočila se na políčku a svým trochu chraplavým hlasem mě vždy pochválila, jak jsem pracovitá
kalupinka a za odměnu mi dala kousek metinky.
Aby to nebylo tak nápadné, zaběhla jsem občas pro
salát i pro okurky, které jsme kachnám rozsekali,
k Jonášům.
„Jano, ty kachny ti zchromnou, když je budeš
takhle ládovat“, varovala moji mamku Zdena Táborská. „A nebo dostanou žáby“, to říkala zase, když spolu chodily na ličenský rybníček stahovat hráběmi žabinec. Po tom se mohly kachny utlouct. Právě při této
činnosti u rybníčka zastihla moji mamku a Zdenu delegace sovětských kolchozníků, kteří byli v našem
JZD na exkurzi. Provázela je po vsi paní Podhajská,
která česky a dá se říci, že i znakovou řečí vykládala
zlatozubým přátelům, co že to ty ženy dělají. Na kolchozníky mám dodnes vzpomínku. Potkala jsem se
s nimi v hospodě Na Vinohradě, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Už nevím, jak se to seběhlo,
jestli jsem škemrala, nicméně byla jsem obdarována
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mosazným odznakem, na kterém byl vyobrazen
ohromný „ledokoľ ímeni J. A. Gagarina“.
Přeběhlo jaro, léto a blížilo se první září, kdy jsem
šla poprvé do školy. Ač nerada, musela jsem kačenky
opustit. Znovu jsem se s nimi potkala až na talíři. Že to
byl z hlediska ekonomického naprosto ztrátový projekt, je jasné. Ovšem z pohledu kulinářského to byl
jeden z mých nejkrásnějších gurmánských zážitků – to
mi věřte.
P.Kaprasová

HRNÍČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Dubnové s „Nepořádníkem“
V aprílovém měsíci jsem vybrala opět jeden kousek
vydařený. Sestřenek mám několik, ale jen s jednou
jsem měla možnost prožívat každé prázdniny
v dobrém i zlém. S dospěláckými povinnostmi a starostmi jsme se vídaly málokdy, ale na návštěvu vždy
přijela s nějakým dárkem. Tak tento hrníček je od ní
a zřejmě se narodil někde na Rakovnicku. Svou velikostí je vhodný na dobrou kávu i čajík, jak komu libo.
Je bílý, glazovaný a nese nápis pořádně velkými písmeny N E P O Ř Á D N Í K. Jeho tvar má k tomu
důvod. Na boku je trochu promáčklý a bílá glazura má
bleděmodré čmoudíky na prostředku. Dále je doplněn
návodem: “ dřív, než začneš velký úklid, hrnek kafe
dej si pro klid“. Skvěle se tedy hodí pro jarní úklidové
běsnění.
Co víc dodat, ať se vám jarní uklízení vydaří, zacházejte se svými poklady něžně, ať vám mohou dlouho sloužit a vyprávět své příběhy jako moje hrníčky.

Květnové salutování s folklórem
Při velikonočním úklidu jsem si opět povídala se
svými kamarády – hrníčky. A ten jeden mne přivedl
ke smíchu a vzpomínkám na prvomájové oslavy předchozího režimu. Přišlo mi, že stojí na tribuně a salutuje. Je to vyfešákovaný, 14 centimetrů vysoký, v tělové
barvě vyvedený kousek. Průměr má asi 5 centimetrový, a to z něj dělá dlouhána. Zdědila jsem jej po mamince, a tak to byl zřejmě nějaký dárek od přátel. To,

co z něj dělá úsměvného „tribuňáka“, je obličejík a po
straně delší vlasy a co hlavně? No přece pořádný kšilt
jak od vojenské čepice. Ucho posazené výš pak tvoří
a připomíná salutování. Bez toho kšiltu by vypadal
možná jak vodník na vrbě.
Maminčiny výlety s kamarádkami mne obohatily
i o tento hrníček. Porcelánka ORIGINAL – BOHEMIA vytvořila dárkový kousek „cibulák“ v malém
provedení šálek s podšálkem. Je tedy bílý s modrým
malováním. Obsah má asi 2 dcl, tak se hodí na „koukání“ či super turka svátečního.
Opak malého cibulky je větší kousek, pořádný
bucláček téměř půllitrový, jak pěkná cérečka v kroji
s několika sukněmi. Takové krojované skupiny také
patřily k prvomájovým průvodům. Uvnitř má hnědou
glazuru a vně je bílý s modrou malbou třešňových
květů. Všechny tyto kousky zdobily maminčinu kuchyň. Květnové povídání s nimi nebylo dlouhé, asi
spěchaly do průvodu.
Jana Loudová

KOLO ROKU – LADA
Příroda nás v čase dubna a května zahrnuje květy
nejrůznějších barev, tvarů a vůní. Dává tak znamení,
že je čas potěšit se všemi smysly krásou. Tak jako
zvířátka naplno užívají darů těchto dnů, i my bychom
měli něžně a s vděčností uctít život podle svých možností. Ať už milováním pro pokračování rodu či jiným
tvořivým způsobem.
Síla přerodu jara v léto - 1. květen až 21. červen
Energie vládnoucí tomuto období jsou jako dívka
právě rozkvetlá v ženu. Mladá, krásná, svobodná
a svůdná. Bohyně lásky, krásy, smyslnosti, harmonie a
souladu ve slovanské tradici je Lada. Přináší lásku
a vášeň, má ráda vše co potěší smysly, co dává pocítit
radost, že je živa. Její jméno se odráží ve slovech:
ladný, soulad, naladění. Doprovází ji dvě holoubátka

zapřažená do jejího vozu a jejím symbolickým stromem je lípa – strom podporující smíření.
V keltské tradici je to významný svátek Beltaine
a pojí se s ním bohyně Rhiannon.
J. Rukavičková
Beltain či Beltane je jeden z nejvýznamnějších
keltských svátků. Slaví se v noci z 30. dubna na 1.
května. Podle Keltů tímto svátkem začíná „světlá“
polovina roku, kdy je příroda probuzená a vitální, vše
rozkvétá, sluneční paprsky probouzejí naše smysly a
dávají nám novou sílu. S Beltainem se pojí Bohyně
Rhiannon.
Beltaine je oslavou života. Zatímco na Velikonoce
se k poctě bohyně Ostarun slavila probouzející se
plodnost země, nyní nastal čas květu. Příroda je již
probuzená, nastává čas lásky a radostného života plného plodnosti. Sexuální síly dosahují svého vrcholu.
Aby se mohlo zrodit nové, je však třeba nejdříve zničit
staré. To se provádí pomocí ohně. Beltaine znamenal
ve starokeltštině „jasný a zářivý“ oheň.
Na volném prostranství byly zapáleny dva ohně.
Jeden byl mužský, černý a druhý byl ženský, bílý.
Mezi nimi se o půlnoci vztyčovala bříza (májka), ozdobená barevnými stuhami jako symbol oslavy plodnosti, růstu a života. Půlnoc znamenala přelom mezi
temnotou a světlem, odchod temné poloviny roku
a příchod světlé. Májka byla také spojením mezi Nebem a Zemí.
V ohních byli páleni slamění panáci od Samhaimu
(1. listopad), nyní již nebyli potřeba. Pálili se na znamení konce temných časů. Muži a ženy pálili u svých
ohňů vše staré a nečisté, co se nashromáždilo během
zimya přijímali novou sílu na nadcházející období.
Potom spolu všichni až do rána tančili okolo májky
a milovali se v přírodě. Děti zplozené o beltainové
noci bývají prý velmi šťastné.
V předkřesťanských dobách se na Beltaine setkávaly ženy, aby slavily svátek ženskosti a plodnosti. Šlo
především o oslavu a uctění daru Velké bohyně svým
dcerám, schopnosti dávat život. Ženy doslova tahaly
své vyvolené do křoví, aby vyzkoušely, zda je tento
muž schopen zplodit děti a být otcem. Tuto noc neplatili žádné závazky, muži i ženy si mohli sundat snubní
prsteny a chovat se jako svobodní. Milovali se nejčastěji v polích, partnera ani nemuseli znát, měli na sobě
masky. Děti počaté v tuto noc se považovaly za posvátný dar. Protože neměly jasné otcovství, starala se
o ně celá komunita (vesnice). Tyto praktiky měly také
zabránit uzavírání neplodných manželství.
Není divu, že se tyto svobodné, sexuálně nezávislé
a sňatkem neposvěcené reje, církvi znelíbily. Křesťanští kněží začali podněcovat strach mužů z divoké, bezuzdné ženské sexuality, označili účastnice tohoto svátku za čarodějnice a upalovali je.
Ráno na Beltain by si ženy měly omýt obličej
v ranní rose, potom budou celý rok krásné. Pak mají
uplést věneček z jarních květin a vhodit ho do potoka,
řeky či jezera. Požehnají tím vodě a také pozdraví její
bytosti. Mohou také natrhat košíček jarních květů
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a postavit ho na práh tomu, kdo potřebuje pomoc
a povzbuzení. Tančete, zpívejte, milujte se! Nezapomeňte si něco přát, až budete skákat přes beltainský
oheň! Se svým milovaným vypijte společně číši vína,
do které jste vložili čerstvý jarní květ. Beltaine je
svátkem Velké svatby. Beltaine oslavuje sexualitu,
smyslnost, spojení, plození, rození, život, smrt, znovuzrození. Využijte tuto magickou noc k nějakému
očistnému obřadu, k partnerskému rituálu nebo k obřadu plodnosti. Volejte měsíční bohyni Rhiannon a
proste ji o lásku, sexualitu, vášeň a soucit. Pomůže
vám také s tvořením, uměleckou inspirací a zhmotněním vašeho snu.
O Beltainu chodili lidé k menhirům (posvátným
kamenům) a vyslovovali u nich svoje přání. Zdobili
svoje domovy větvičkami cesmíny, hlohu a jeřábu.
Tím vzdávali čest Slunci, aby až ráno vyjde, našlo
jejich příbytky pěkně vyzdobené. Provádělo se také
vykuřování domů – na počest duchům chránícím
obydlí. Jako vykuřovadla se používaly různé sušené
rostliny, například břečťan, hloh, jeřáb, jetel, kadidlovník, mandloň, mařinka vonná, měsíček, růže, štovík a vstavač. I vy můžete zapálenou vonnou tyčinkou
pozdravit vaše ochranné duchy a poděkovat jim.
zdroj: http://www.spektrumzdravi.cz/beltaine-keltskysvatek-plodnosti

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Naše dopisovatelka Hanka
z Libáně se s vámi dneska
podělí o jednu
z mystických událostí,
kterou je Pálení čarodějnic. Kde a z čeho vychází
tato mystika?
Pálení čarodějnic patří
k doposud velmi živým
zvykům. Filipojakubská
noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z magických nocí, v níž prý měly zlé síly větší moc než kdy
jindy a mohli tak více škodit lidem. O půlnoci před
sv. Filipem a Jakubem, se daly nalézt i četné poklady.
Aby se hledající před silami bránil, musel mít při sobě
květ z kapradí, svěcenou křídu nebo další předměty.
Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic,
jež se slétají na sabat. Proto se této noci říká "noc čarodějnic". Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena
z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků.
Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci v "čarodějnickému kolu", jež se tančilo pozpátku.
Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů,
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stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé
kdysi věřili, s oblibou proměňovaly ve vlky, psy a jiná
zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim
od posledního setkání podařilo lidem natropit. Víra
v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy
i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami: Např.
před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny
a dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř, musela všechna stébla trávy přepočítat, což jí trvalo až
do rána, kdy její moc pominula. Nebo se stavení kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty s pichlavým trním, aby se čarodějnice poranila. Na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce apod. Aby se čarodějnice
zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo
z pušek. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích (zvláště v Německu) dodnes známy.
Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení
čarodějnic“, při nichž mladíci zapalovali košťata
a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo,
že je tak možno čarodějnici srazit k zemi. Ochrana
úrody a dobytka se soustředila na noc filipojakubskou,
kdy se vesničané chránili především proti čarodějnicím, neboť ty prý očarovávaly, a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se proto
též prováděly úkony na ochranu
chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem).
Ochrana úrody a celého hospodářství před neúspěchem, to byl
hlavní účel tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen
zlé, těch, které znaly tajemství
bylin, uměly zahánět nemoci
a napravovat zlomeniny si lidé
vážili. V některých jazycích
dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena".
Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy
zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy
k užitečným vědeckým objevům. A tak stará "přírodní
magie" ovlivnila lékařství, chemii, biologii a fyziku.
Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři
a jejich manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné "čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí "honu
na čarodějnice", a tak tisíce nevinných žen bylo odsouzeno a upáleno na hranicích po celé Evropě
i v Americe.
zdroj: http://www.knihovnazastrizky.estranky.cz/clanky/palenicarodejnic-30_-dubna.html

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Oprava dešťové kanalizace a místní komunikace
na Ličně.
Na posledním zasedání, které se konalo 7. dubna,
jsme se věnovali především výběru dodavatele
na opravu dešťové kanalizace na Ličně a na opravu
povrchu místní komunikace tamtéž. Konkrétně se
jedná o úsek od Pekárkových, kolem Nezbedových
až ke státní silnici. Ze zaslaných nabídek byla
pro opravu dešťové kanalizace vybrána firma Ekolservis s.r.o. z Nové Paky; tato oprava bude započata
16. května a její hodnota by měla dosáhnout částky Kč
154.802,-. Povrch místní komunikace bude opravovat firma Izotrade s.r.o, Praha, konkrétně pak provozovna ve Sběři. Podle podepsané smlouvy by měly
práce na úpravě povrchu proběhnout v termínu
od 1.6. do 31.7.2016 a vysoutěženy byly za částku Kč
428.234,-. Tyto termíny jsou sladěny s další akcí, která
naši obec letos potká, totiž s opravou povrchu státní
silnice. Ta je plně v režii královéhradeckého kraje. Jak
se postupně dozvídáme, opravy budou provedeny
v menším rozsahu, než jsme byli původně informováni, a to co délky silnice, tak i do kvality. Tato po dlouhých letech významnější oprava by měla být započata
v září. Bude jí ještě předcházet generální oprava
propustku naproti Hoškům. Ta si dokonce vyžádá,
byť jen na malou chvíli, úplnou uzavírku komunikace.
O všech změnách v dopravním zabezpečení obce budou občané včas informováni minimálně týden předem.
Pokračovat bude rovněž postupné zavážení zatrubněné strže pod pivnicí.
12. dubna proběhl v obci audit hospodaření
za rok 2015. Auditorkami z KHK nebyly shledány
žádné chyby ani nedostatky. Musím podotknout
a poděkovat, že chvályhodný výsledek je z velké části
zásluhou naší přepečlivé paní účetní Moniky Smetanové. Do konce června nás čeká ještě schválení účetní
uzávěrky a závěrečného účtu obce.
Během června proběhne čištění vnitřního pláště
vodojemu. Při této příležitost bude přenastaven plovák a navýšena tak aktuální kapacita vodojemu;
zároveň bude ve vodojemu nainstalováno zařízení
pro varovnou signalizaci. Formou SMS zprávy budou informováni odpovědní pracovníci v případě, že
by klesl objem vody ve vodojemu pod kritickou mez.
V redukční šachtě za Hoškovými bude vyměněn
hlavní regulační ventil a během časného podzimu
pak proběhne kontrola trasování hlavního vodovodního řadu za humny.
K opravám, jež proběhnou zanedlouho na Ličně,
mám ještě jednu poznámku. Vyslechla jsem kritické
hlasy, že obecní úřad investuje pouze na Ličně a
do Bačalek se žádné prostředky nedávají. Kdo toto
vypustí z úst nebo si to jen myslí, ten asi nesleduje
za posledních šest let, co všechno se v obci odehrálo.
Opravila se čekárna – na Bačalkách. Opravila se
zbrojnice – na Bačalkách. Opravila se kaple a plot

na hřbitově – na Bačalkách. Odvodnil a upravil se
svah za pivnicí – na Bačalkách. Zatrubnila se strž
pod pivnicí – na Bačalkách. To vše za nemalých finančních prostředků. Na Ličně se pouze z velké části
z dotace opravily dvoje boží muka, vloni se provedly
úpravy kolem nádrže a zastávky a dokončila se páteřní
větev vodovodu. Tato posledně jmenovaná akce je
však svou realizací významná pro obě části obce. Stejně jako přednostní oprava obecní studny na Ličně
u čp. 7, která je záložním zdrojem vody k zásobování
obecního vodovodu. A i kdyby se na Bačalkách neudělalo nic z výše uvedeného, přesto si budu za roz-

hodnutím opravit letos dešťovku a místní komunikaci
kolem Nezbedových stát. Manýry a hrátky, které známe z dob socialismu (když Češi budou mít toto, tak
Slováci chtějí zase toto) a nebo ze šarvátek
z Poslanecké sněmovny, kdy se skoro každý snaží jen
vytlouci politický kapitál pro svoji partaj, tak to ať si
udržují jako folklór ve vysoké politice. Na to my na té
nejnižší komunální úrovni nemáme peníze ani čas. To,
co se v obci buduje a opravuje a v jakém sledu, má
svoji dlouhodobou logiku. Proto jsme vloni usilovali
o to, aby se dokončil na Ličně vodovod, protože se
letos bude opravovat komunikace (místní i státní).
Kdybychom to neprosadili a nezrealizovali, tak nám
SÚS dalších deset let nepovolí do silnice „kopnout“.
Neprovedeme opravu místní komunikace na Malé
Straně letos, protože 1) svým rozsahem si vyžaduje
jiný druh stavebního povolovacího řízení, 2)
z nesmyslného rozhodnutí právě Poslanecké sněmovny jsme jako obec nenabyli dostatečné kompetence
proto, abychom mohli takové stavební řízení povolit.
Musíme uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Městem
Jičínem, který nás bude v těchto záležitostech zastupovat. 3) předpokládáme, že na realizaci této opravy
získáme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, jež
bude vyhlášena letos na podzim. V mezičase si připravíme projekt a veškerou povolovací dokumentaci. Že
je to všechno „na dlouhé lokte“, tak s tím bohužel nic
moc nesvedeme. Každá akce je ve své podstatě dlouhodobou papírovou válkou, vlastní realizace proběhne
v několika týdnech a dalších mnoho měsíců, někdy
i let, se vnitřně klepu a nespím z toho, zda jsme všechno provedli podle platných regulí, jestli jsme něco
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neopomněli. O to víc, když se čerpá dotace. Jen pro
příklad uvedu dotaci na boží muka. Opravy byly dokončeny a předány v listopadu 2014. Do 15. prosince
2014 jsem musela udělat závěrečné vyúčtování se vší
dokumentací. A nic. Ticho po pěšině. Až teď v dubnu
2016 přišel dopis z ministerstva (obyčejnou poštou!),
že naše vyúčtování přijali a že teď mají deset let na to
přijet na kontrolu. Do té doby se dvakrát vymění zastupitelstvo; a protože nemáme stálé úředníky, tak už
vidím, jak po deseti letech bude ten, kdo bude na pozici starosty, něco vysvětlovat ministerské kontrole, jak
to všechno probíhalo. A právě proto, že nic v obci
nejde uskutečnit jen tak tlesknutím dlaní, je potřeba
mít dobře sestavený tzv.
Strategický dokument rozvoje obce
na roky 2017 – 2022
Obec takový dokument již v r. 2011 zpracovala
pro období 2011 – 2016 a hlavní záměry se nám
opravdu podařilo splnit. Jak je z délky období patrné,
překračuje mandát jednoho zastupitelstva, proto by se
na tvorbě dokumentu měli podílet nejen stávající zastupitelé, ale především občané. Ti a nikdo jiný znají
detailně problémy, se kterými se denně potýkají; co
jim ztrpčuje život, co by jim pomohlo; jaké služby
v obci by chtěli posílit či zavést; jakým směrem by se
měla ubírat ochrana životního prostředí; jak si představují finální úpravu zavezené strže pod pivnicí; jakým způsobem zlepšit vzhled obce; jak využít malé
vodní plochy v obci . . .. Byli bychom rádi, kdybyste
se s námi o své nápady a připomínky podělili,
aby se strategický dokument rozvoje obce skutečně
opíral o reálné potřeby nás všech. Proto je vložen
do tohoto čísla Pramínku volný list, dotazník, anketní lístek, na kterém nám, prosím, sdělte vaše
nápady, připomínky, návrhy, co by mělo a mohlo
v obci v následujících šesti letech udělat, zlepšit.
Své vyjádření můžete odevzdat i anonymně, postačí,
když vyplněný anketní lístek vhodíte do schránky před
obecním úřadem. Pro ty, kdo odebíráte časopis elektronicky, je na webových stránkách obce tento dotazník k dispozici v textovém formátu, takže jej můžete
vyplnit i na počítači a v pdfku odeslat na obecní mailovou adresu. Za všechny doručené vyplněné dotazníky předem děkujeme.
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Žádný strategický dokument ovšem nevyřeší vztahy mezi lidmi. O to, aby byly hezké nebo aspoň aby se
v nich dalo volně dýchat, se musíme zasloužit sami.
Jak se mají domluvit národy, když se leckdy nedokážeme domluvit ve vlastní obci, s nejbližším sousedem.
A to je nás tu pět a půl. Najděme více tolerance, méně
závisti a snažme se dodržovat základní pravidla slušného chování. Třeba hlasitě pozdravit a přidat úsměv.
Ten je nejmocnější z nekonvenčních zbraní na světě.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

KAŽDÝ MÁ PRÁVO NA SOUKROMÍ
Nejsem právě psací typ. Ale občas jsou situace,
kdy mi nic jiného nezbývá. Nyní to o odpadech nebude, i když by opět býti mohlo. Stále jsou tací, kteří
nerozlišují plasty, nápojové kartony, papír, textil atd.
Ze žlutých pytlů si udělají odpadkové koše. Když se
PET-lahve nesešlápnou a papírové krabice neroztrhají,
tak nám čtrnáctidenní svozový interval asi stačit nebude. Ale o tom opravdu psát nechci.
Věc, která mě trápí víc, je úplně jiná. Všichni jsme
si snadno zvykli, jak ochotnou máme naši starostku,
že je nám k dispozici 7 dní v týdnu a téměř 24 hodin
denně. Neznám jiný úřad i s armádou pracovníků, kam
se dovoláte ráno před 8 hodinou a po 16 hodině a večer, o sobotách a nedělích nemluvě. Pondělní (sobotní
chalupářské) úřední hodiny využívá málokdo. Na veřejných zasedáních občas zastupitelé hrají přesilovku
a následně pak starostka informuje a vysvětluje stejnou věc znovu a znovu. Čas je pro každého z nás docela nedostatkové zboží a pro člověka, který velkou
část věnuje práci pro obec, obzvlášť. Někdy to jinak
nejde, chápu; ale dodržujme alespoň základy slušnosti
a ohleduplnosti. Za celou dobu, kdy Pavlínu Kaprasovou znám, jsem od ní nikdy neslyšela: „ne, nejde to,
nemám čas . . . ..“ Opravdu neznám nikoho jiného,
kdo by tak nezištně a obětavě pracoval pro ostatní.
Važme si toho a neznepříjemňujme jí tuto práci. Děkuji všem, co pochopili.
PS: tento příspěvek jsem sepsala sama bez přispění
a vědomí jiných osob.
Šárka Hošková, místostarostka

OSH JIČÍN
Jak pálit stařinu a klest
aby – nehořelo

Nařízení Královéhradeckého kraje č.3/2002 ze
dne 9. 10. 2002 stanoví podmínky
k zabezpečení a dodržování preventivních
opatření požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru – to je -

Letošní zima je za námi. Sluníčko a teplý vítr vysušuje
zahrady a my vidíme, co nás čeká práce. Začneme
hrabat trávník a prořezávat stromky. Opět nastane
otázka – kam s tím?
Vyvézt, kompostovat nebo spálit?
Dovolte nám připomenout podmínky a povinnosti, za
kterých se pálení může provádět.

– Období mimořádných klimatických podmínek,

1) Vypalování - plošné vypalování např. travního
porostu nebo strniště

Nezapomínejte, při spalování látek přírodního
charakteru na hromadách

2) Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo
roští na hromadě

- musí provádět dozor osoba starší 18 let

Podle zákona č.133/1985 Sb., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ve znění pozdějších předpisů
nesmí fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické
osoby – to znamena

NESMÍ NIKDO VYPALOVAT POROST
Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby a podnikající fyzické osoby, se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření
jsou dále povinny předem oznámit operačnímu středisku Hasičskému záchrannému sboru kraje.
Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování
hořlavých látek ve větším množství provést opatření
proti vzniku a šíření požáru a spalování předem
oznámit operačnímu středisku Hasičskému záchrannému sboru kraje.
Hasičský záchranný sbor kraje má při ohlášení pálení
pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění
bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat.
Za porušení těchto povinností může být právnické
osobě nebo fyzické podnikající osobě uložena pokuta
až do výše 500.000 Kč popř. až do výše 1.000.000 Kč,
pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím.
Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze uložit pokutu do výše 25.000 Kč.
HZS Královéhradeckého kraje
Operační středisko – ohlašování pálení – 950 530 100
nebo na
paleni.hzshk.cz

– Období sklizně a skladování pícnin, obilovin a slámy
– Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně
v přírodě do jeho úplné likvidace

- oheň nesmí být ponechán bet dozoru, aby nedošlo
k jeho rozšíření na okolí
- na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky (lopaty, voda, hasící přístroje)
- ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti
od budov a hořlavých materiálů
- po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel
bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
- pálení je možno provádět jen za bezvětří
- kouř nesmí obtěžovat sousedy
Při rozdělávání ohňů v přírodě
- místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno
od hořlavých látek
- oheň může rozdělat jen osoba starší 18 let
- oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo
k jeho rozšíření na okolí
- ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí
se zalít vodou (zasypat hlínou)
- oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje
lesa, 100 m od stohů, dozrávajícího obilí, strniště,
sena a vysoké trávy
Nezapomeňte, pálení čarodějnic je také pálení
hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství
a podle toho
proveďte opatření.

Užívejte radostí jara bez
požárů
Hasiči Jičínska
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PODLÍKOVY
RECEPTY
V minulém čísle jsme slíbili,
že představíme dalšího dopisovatele z řad našich spoluobčanů. Jelikož chce zatím
zůstat v anonymitě, budeme mu říkat smajlík poldík
a k jeho příspěvkům místo podpisu přidáme tento obrázek.
…a tohle je již od poldíka
Co takhle začít tím, co zvládne každý začátečník?

abstraktní a nezajímavá. Většinou se je snažíme zapamatovat pouhým opakováním dokola na základě jejich
neurčitého významu. Pak jsme ale většinou na sebe naštvaní, když stejné slovíčko už poněkolikáté vyhledáváme ve slovníku. Jako u všech paměťových technik, je
potřeba zapojit vlastní fantazii a představivost. V metodě
se navíc využívá podobnosti slovíček se známými slovy
v naší mateřštině. Slovíčka je třeba přeměnit na obrazy,
které budou barevné, fantazijní a emotivní - zkrátka
pro nás lépe zapamatovatelné.

Pojďme se dnes podívat, jak jste na tom s učením
slovíček. Uděláme si malý test. Zkuste se na chvilku
soustředit a zapamatovat si 4 anglická slovíčka.
Pokud neznáte výslovnost nebo neumíte anglicky,
vůbec nevadí, v závorce uvádíme, jak se slovíčko
čte. (Ano, víme, že výslovnost se píše správně jinak,
ale někdy je lepší zjednodušit, aby všichni rozuměli)
FINE [fajn] - POKUTA
BILL [bil] - NÁVRH ZÁKONA
(také účet v restauraci)
BAR [bár] - MŘÍŽ (ve vězení)
PLUG [plag] - ZÁSTRČKA

Bramborák trochu jinak
Na přípravu potřebujeme jen brambory (syrové),
majoránku a sýr (dobrá je niva i eidam).
Na pánvičku si dáme olej, rozehřejeme a vložíme
na hrubém struhadle nastrouhané brambory. Posypeme
majoránkou. Necháme cca 3-4 minuty smažit, po té
obrátíme a posypeme opět majoránkou a sýrem (když
dám nivu, už moc brambory nesolím. U eidamu brambory posolíme). Opět pečeme tak 3-4 minuty, než se
sýr roztaví a brambory změknou. Podáváme třeba se
šopským salátem, ale stačí i domácí kyselá okurka.
Je to mňamka a hlavně rychlovka na super večeři.
Dobrou chuť přeje váš
a příště se těšte na Zelné chlebové placky

ŠKOLA PAMĚTI – 2. ČÁST
Zamýšleli jste se vlastně někdy nad tím, jak se učíte
slovíčka?
Přiznejte si, hledali jste někdy systém, který by
vám učení ulehčil? Možná ne, protože všichni okolo se
slovíčka klasicky biflovali a nikdo vám asi neřekl,
že existuje i jiný, daleko efektivnější způsob.
Jmenuje se Metoda klíčového slova. S touto paměťovou technikou je možné se naučit až 20 slovíček
do 5 minut, za hodinu tak lze zvládnou 150 – 200 slovíček.
Málokomu lezou slovíčka dobře do hlavy. Proč? Je to
poměrně logické, pro naši paměť jsou slovíčka příliš
-8-

Nechme teorii a pojďme si techniku ukázat na konkrétním příkladu. Prvním krokem je tedy najít slovo
v mateřštině, které zní nebo se píše podobně jako nové
slovíčko. Vycházíme ideálně z výslovnosti slovíčka.
Představte si, že vás na silnici zastaví policie za rychlou jízdu, dají vám POKUTU a všichni policisté z toho
mají obrovskou radost. Začnou tancovat a zpívat: „Je to
fajn, fajn, fajn“.
Vidím poslaneckou sněmovnu, kde poslanci projednávají NÁVRH ZÁKONA a klasicky se hádají. V tom
dovnitř vtrhne BILL z filmu Kill Bill, začne kolem sebe
máchat mečem a zapíchne ho přímo do návrhu zákona
na omezení zbraní, se kterým rozhodně nesouhlasí.
Představím si MŘÍŽE ve vězení, hned za mřížemi sedí Radovan Krejčíř a vzhledem k tomu, že je hodně podnikavý, otevře si tam velký BAR, kde míchá drinky
a podává je ostatním spoluvězňům přes mříže.
Představím si elektrickou ZÁSTRČKU, která má ale
na sobě zubní PLAK, který musím nejdřív odstranit, aby
se vůbec dala někam strčit.
Zásadní je, že jakmile si příběh párkrát
te, v paměti zůstává již jen slovíčko a příběh pomalu
odchází.
Tak jak to šlo? Připadá vám, že si slovíčka nepamatujete? Tak co zpívali policisté, když vám dávali POKUTU? Kdo zapíchl meč do NÁVRHU ZÁKONA? Co si
Krejčíř otevřel za MŘÍŽEMI? A co bylo na ZÁSTRČCE,
že jsme jí nemohli nikam strčit?
No já myslím, že to půjde i s těmi jazyky ☺
Alena Varhanová

JARNÍ ÚKLID
Nachystaná k odchodu ňuňám kocoura, ještě raději
vezmu lopatu a kbelík. A hle, zase jdu o pět minut
déle! V dáli vidím, jak se dva domácí traktůrky sunou
od „andělíčka“ na Ličně ven z vesnice. Kampak mají
namířeno. To dojdu! Nebo mám na ně zavolat? Křičím, co se dá, ale to je marné. Tak alespoň divoce
gestikuluji, v jedné ruce hrábě, v druhé lopatu. Že by?
Jedna dobrá duše si toho divadla všimla a čekají
na mne. Držím se sajtny vozíku, traktůrek brblá, já se
kochám, je to příjemné, když větřík fouká „na čumák“.
Jasně, že mi prolétlo hlavou: „To je dost, žes nás táto,
vyvez!“. Kochání jsem si užila dosytosti, jelo se až
k mostku směr Libáň. No
to bych se tedy prošla!
U mostku se našlo dost
pokladů. I nový kbelík
s cenovkou, plný nedopalků cigaret a krabiček
od „vícerojek“. Zvídavý
Lukin v těchto místech
našel schránku „casch“.
Na papírku uvnitř schránky byly desítky záznamů
o jejím nalezení z roku
2015-2016.
I přestože
pohledově v příkopech nebylo tolik odpadků jako
v minulých letech, cestou zpět na Lično se vozíky
dvou traktůrků vrchovatě zaplnily. Teplé počasí popohnalo k růstu trávu a byliny, některé odpadky už zarůstaly a nebyly tolik vidět. Úklid probíhal tradičně
i na dalších místech obce, u zastávek, obecního úřadu,
na hřbitově, „u lednic“ – rozcestí mezi Ličnem a Záhuby. Dvořákovi dali péči keřům lemujícím příkopy
na horním konci Bačalek. Držme palce, ať se keříky
rozkošatí navzdory hojnému počtu srnek a hojným
zemědělským postřikům. Jistě přijde jejich čas, kdy
budeme rádi, že chrání silnici před závějí. Každý
z pracantů obdržel lísteček na občerstvení – gulášek
a dva nápoje zdarma. Před polednem nás deštík nahnal
do vyhřáté pivnice a po skvělém gulášku se jen zaprášilo. Vesnička nám zase o trochu více prokoukla,
díky, dobrá práce.
J. Rukavičková

POZVÁNKY
LOUČEŇ
SLAVNOSTNÍ KŘEST LABYRINTU PRO KRÁLE KARLA IV.
12. královský labyrint na loučeňském zámku je naším dárkem k 700. narozeninám krále Karla IV., Otce
vlasti. Pro jeho slavnostní představení široké veřejnosti jsme vybrali magický okamžik:
neděli 1. května a to přesně v 11 hodin.
Všichni víme, že Karel IV. si pro zahájení svých
staveb vybíral určité předem pečlivě vybrané okamžiky, a že položení základního kamene bylo vždy slavnostním rituálem. Na tuto tradici chceme navázat
i v případě našeho královského labyrintu. Základní
kámen bude položen a slavnostně posvěcen v první
květnovou neděli.
Ti, kteří chtějí být u toho, mají jedinečnou příležitost
 Shlédnout příjezd Jana Lucemburského
a kralevice Karla IV.
 Setkat se s Petrem Parléřem, královským stavitelem
 Zúčastnit se slavnostního požehnání základního kamene
 Oslavit tuto událost slavnostním přípitkem
 Být jedním z prvních, kteří napíší svoje přání
Karlu IV. k jeho 700. narozeninám
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Zažít premiéru zážitkového programu Dětství
Karla IV., a ucházet se o účast v královské
družině, která bude provázet kralevice Karla

na jeho cestě na francouzský královský dvůr
Získat kopii plánu na stavbu 12. královského labyrintu s podpisy hlavních aktérů

Slavnostní rituál je dle starobylé tradice naplánován
přesně úderem 10 hodiny středoevropského času,
tj. v 11 hodin času letního…. To z důvodu, že v době
Karla IV ještě letní čas neměli :-)
Doporučujeme návštěvníkům, kteří chtějí tento slavnostní okamžik sdílet, aby dorazili do areálu nejpozdějí v 10.30 hod (letního času).
PROGRAM:
11.00 Příjezd Jana Lucemburského a Kralevice
Karla IV. s družinou
11.20 Slavnostní požehnání základního kamene
12. královského labyrintu
11.30 Odjezd Jana Lucemburského a Kralevice
Karla IV. s družinou
11.35 Zpřístupnění knihy přání
12.00 Rytířský turnaj v amfiteátru
13.00 Sokolnické ukázky
14.00 Rytířská scénka v královském ležení
15.00 Rytířský turnaj v amfiteátru
16.00 Rytířská scénka v královském ležení
Od 11.45 rytířské ležení, rytířské dovednosti – soutěže
pro děti, sokolníci a jejich letové ukázky, park s labyrinty a bludišti, dětský lanový park, prohlídky zámku.
Květen – LIBÁŇ - hudební festival Foerstrovy
dny – libáňský hudební máj
Zahájení festivalu v sobotu 14. května 2016 bude
skutečnou hudební lahůdkou pro všechny, kterým je
blízká komorní, niterná hudba dvou našich velikánů –
Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Společně
s Nostitzovým kvartetem, špičkovým komorním
tělesem, se nejprve pomyslně přeneseme k jabkenické
hájovně, kde své poslední roky života, již v plné hluchotě, prožíval u své dcery Žofinky Bedřich Smetana.
Smyčcový kvartet „Z mého života“ je jedním
z nejcitlivějších komorních děl vůbec; krása i bolest
života, touha, naděje i zklamání. To vše dokázal skladatel promítnout do slavné skladby.
Rovněž touhu, velkou touhu po domovině, vetknul do
své skladby „Americký kvartet“ Antonín Dvořák.
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Festival poté pokračuje druhým koncertem v sobotu
21. května 2016 v libáňském kostele sv. Ducha. Pozvání účinkovat v Libáni přijal významný sólista Národního divadla v Praze i dalších operních domácích
i světových scén, Svatopluk Sem. Mladý barytonista
oslní medově zabarveným hlasem při interpretaci Dvořákových Biblických písní. Kdo má
přehled o kultuře v našem
regionu, jistě si vzpomene, že jsme S. Sema
mohli
slyšet
vloni
v osenickém kostele, kde
na Foerstrově festivalu
pěveckých sborů přednesl
Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Tentokrát nebude však doprovázen
sborem, ale varhanní hudbou. Za libáňské varhany
usedne sympatická varhanice Zdenka Nečesaná;
dvorní varhanice v kostele v Sobotce, rovněž pedagožka a dobrá duše kulturního dění v Českém ráji
vůbec. Ta Dvořákovy písně proloží drobnými
skladbami méně známých německých mistrů.
Nu, a závěr jarní části festivalu bude patřit tanci.
Mnoho let jsme usilovali o to, aby na scéně libáňského
kulturního domu vystoupil folklórní soubor. Podařilo
se oslovit soubor nadšenců, jejichž sláva se již
od r. 1949 šíří českými zeměmi i Evropou. Soubor
Hořeňák z Lázní Bělohrad nám v sobotu 28. května 2016 přinese nejen lidovou hudbu z „Podkérkonoší“, ale také „poudačky“
a samozřejmě se na pódiu
zavlní
pestrobarevné
sukénky krojů.
Vstupenky za příznivé
ceny na všechny koncerty
lze zakoupit v trafice
na náměstí v Libáni, v knihovně u paní Hlaváčkové
či rezervovat telefonicky na tel. 606 407 417.
Za organizátory Pavla Kaprasová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
11. dubna 2016 se narodil nový občánek Bačalek,
Tomášek Hazdra. Děťátku a mamince přejeme zdraví
a sílu a radost celé rodině.

20. dubna 2316 ve věku 66let zemřel pan Milan Zima.
Upřímnou soustrast všem blízkým.
Vteřiny křehké
Jiří Pavlica / Michal Stránský

Vteřiny křehké
ve kterých zdá se
že do sebe
vše snadno zapadá
že dobře je
a nikdo nestará se
a pochybnost
se zadem nevkrádá
Okamžik vzniku
tajemná chvíle
ještě ne tady
a už ne tam.
z čeho jsi světe
když ne z lásky
aby vše nebyl
nebyl jenom klam

………………………
Klam existuje jen ve světě lidí, v mysli.
Vše je stvořeno z lásky a pro radost z žití.
Květina, brouček, krajina i člověk.
Vše žije podle jasného pravidla
– jak uvnitř tak venku.
Květina, brouček, krajina prostě jsou a jsou krásní.

Nelamentují nad tím, kolik času jim bylo vyměřeno,
kde jsou, že chtějí být něčím jiným…
Člověk má ve své mysli strachy.
Strach, že nebudu mít vše, co potřebuji,
že nejsem dost dobrý,
že mne nebudou mít rádi, když neudělám to a to…
Čím víc strachů a negací v sobě, tím více se kolem mne
dějí věci, které ve mně vyvolávají neklid,
tím více „neštěstí“ přitahuji!
Je teď, v tomto přítomném okamžiku v realitě
v mé blízkosti něco co mne opravdu ohrožuje?
Ne? Tak proč se vztekám, anebo bojím?
Pak jsou to jen negativní výtvory v mé mysli,
z minulosti, převzaté od druhých lidí,
ze sdělovacích prostředků, které mne straší
a blokují mi uvolněně naplno žít v přítomnosti.
Když dělám, že strach nevidím,
vymyslí nějakou nepříjemnou kulišárnu,
zatlačením do kouta se rozzuří,
utéct se mu nedá,
je to naše nedílná součást,
naše energie uvězněná v podvědomí,
která touží po klidu a svobodě
zrovna tak jako my naší vědomou částí.
Každý jsme prožili něco, co v nás vyvolalo strach.
Jak ho propustit?
Dát si čas a pozorovat ho.
Pojmenovat ho.
Když má jméno, můžeme s ním něco udělat.
Poděkovat mu, před něčím mne chránil,
udělal mi dobrou službu.
Teď jsem v bezpečí, děkuji, již tě nepotřebuji,
jsi volný a já také.
Vydechuji tě… propouštím...
pláčem, křikem…
fyzickou prací, sportem, tancem…
zpíváním, sdílením s přáteli…
pálením v ohni…

………………………
Až se budeš bát
Jiří Pavlica / Eva Kociánová

Až se budeš bát lehni si do trávy
abys neviděl nic než nebe
až se budeš bát vnímej svým tělem
jak se země točí s tebou i bez tebe
Až se budeš bát své jméno zavolej
jsi klenot na královské dlani
až se budeš bát nastav slunci tvář
to světlo tě zná jsi milovaný
Až se budeš bát zaboř tvář do země
a věř že jsi a přece nejsi hlína
a když se přesto budeš bát
nezapomeň zpívat
To aby tě andělé našli
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POZVÁNKY
7. květen – Bačalky - výlet na horu Říp
Odjezd od obecního úřadu na Bačalkách v 7.00 hodin, v 7.10 hodin nabíráme účastníky z Libáně. Návrat
cca v 19.00 hodin.

19. květen – Křeslo pro hosta v Libáni s Martinou Kociánovou
Poslední jarní poetické „křeslo“
patří oblíbené rozhlasové a televizní
moderátorce, autorce pořadu Kupředu
do minulosti. Od 17.00 hodin
v obřadní síni libáňského městského
úřadu. Lístky možno zakoupit
v knihovně nebo přímo na místě.
22. květen – Svatojánské pouťové putování
Občanský spolek Malechovice zve
v neděli 22. května 2016 všechny přátele a příznivce na jarní procházku přírodou Českého ráje. Svatojánské
pouťové
putování za sochami
sv. Jana Nepomuckého bude zahájeno v Malechovicích (u Libošovic)
v 9.30 u sochy patrona obce (jeho
svátek si podle tradice připomínáme
16.května). Přes les Hůra se vydáme
do Nepřívěce k další soše světce a poté Lavičkami u Sobotky, kde po zastavení u třetí sochy zakončíme vycházku
společným obědem v hotelu Pošta.
Ze Sobotky zpět do Malechovic
pro zaparkovaná auta či kola se lze
vrátit buď vláčkem (odjezd ze Sobotky je v 15.08 hodin), nebo pěšky přes
Stéblovice, Babylon, kolem hájenky
na Hůře (n.m. 388 m – rozvodí přítoků
Žehrovky a Klenice), přes Libošovice
na místo startu. Milou průvodkyní,
která osvěží tuto vycházku poezií
českorajských básníků, bude libošovická paní knihovnice Alenka Pospíšilová.

Toto číslo vychází 29. 4. 2016. Příští vydání Pramínku plánujeme na 27.5. 2016.
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, J. Rukavičková, 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. Bělková Osenice 200Kč, p. Nová 200Kč, Hakenovi 500Kč, Roštejnský 1.000Kč, Novotní 200Kč,
Šolcovi 400Kč, Šulcovi 200Kč, Podzimkovi 400Kč, p. Rampasová 100Kč, Műllerovi 100Kč, Štěpánovi 200Kč,
p. Podhajský 100Kč, Navrátilovi 300Kč, Linkovi 200Kč, p. Moravec 200Kč, p. Břízová – Eršilová 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

