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SLIBY SE MAJÍ PLNIT „NEJEN
O VÁNOCÍCH“

Podzim v plné parádě dýchl do zahrad.
Sluníčko sice láká ven, leč pokud chceme
shrabávat listí, tak vítr je pánem situace a hrajeme si s ním a on s námi spíše na honěnou.
Uznáme tedy vítěze, a že bude lépe sáhnout
po pěkné knížce a uvelebit se v pohodlném
křesle. To je to, co jsem slíbila, že upozorním
na knihy, které mne potěšily.
Pokračování na straně č. 7.

ADVENTNÍ VÝLET
Už se těšíte na sobotní adventní výlet 10. prosince? Nebo ještě váháte, zda uklízet, péci
cukroví, psát Ježíškovi…Neváhejte. Pojeďte se
potěšit vánoční atmosférou zámku, krásou
vzdáleného kraje, betlémy… A na trzích
v Turnově určitě potkáte Ježíška. To uklízení
pak už zvládnete v dobré náladě hravě. A pro
ty, co chtějí přeci jen vědět více, kam že se to
jede, jsou následující řádky.
Prvním bodem výletu je návštěva vánočně
vyzdobeného zámku Lemberk, a protože jeho
okolí je malebné, po prohlídce se osvěžíme
krátkou procházkou.

J+J+E
V sobotu 15. 10. jsme si vyrazili na výstavu
drobného ptactva do Rožďalovic. Pořádal ji tamní spolek; a protože jsme jim chtěli přispět, koupili jsme si lístky do tomboly. A vyhráli! Mimo
jiné i morče a tři divoké kachny.
Morčátko jsme tam nechali, o to jsme se nebáli, ale kachýnky mohly skončit někomu na pekáči! Cestou domů už každá měla své jméno: Jůlinka, Evžen a Johanka :-)
Nechali jsme jim prohlídnout naši zahradu a
šup s nimi na Lično na vodní nádrž. Pak jsme
každý den sledovali, jestli se jim tam líbí…Vypadají spokojeně. Krmené od okolních
sousedů jsou vydatně a s kapříkama se také sžily.
Ale pořád něco chybí!
Pokračování na straně č. 2.

Pokračování na straně č. 3.

J+J+E
Pokračování z titulní strany:

No jasně! Plovoucí
domeček! A protože
jsme tady na podzimní
prázdniny měli našeho
šikovného dědu, nedal
nový příbytek na sebe
dlouho čekat. V neděli
za pozornosti sousedů
jsme slavnostně “vypustili“ i domeček.
Tak nezbývá J + J + E popřát, aby se jim u nás
dobře bydlelo, ukázněné řidiče a na jaře nějaký ten
přírůstek!
Královi

VÁNOČNÍ HLOUBÁNÍ
1) Co znamená latinské slovo advent?
2) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení
větvička z ovocného stromu?
3) Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu?
4) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky?
5) Jakým skutkem získal sv. Mikuláš pověst o své
dobrotivosti?
6) Ze které země pochází zvyk zavěšování větvičky
jmelí v místnosti?
7) Z jakých dob se do dnešních dnů dochovala víra,
původně staré pohanské rituály, ve zlaté prasátko,
magie jmelí, pálení purpury a příprava obřadního
pečiva?
8) V jaké přírodní události vlastně tkví prastará podstata oslav vánočních svátků?
9) Z čeho se skládal tradiční český vánoční pokrm
muzika?
10) Co bylo hlavní složkou pučálky - oblíbeného
pokrmu z pohanských dob?
11) Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu
černý kuba?
12) Se kterou domácí činností byly spojeny bíle oděné obchůzkové bytosti Lucie?
13) Jak je nazýván malý přenosný betlém, se kterým
obcházely děti stavení?
14) Jakou událost symbolizuje den 28. 12. nazývaný
Mláďátka?
15) Kdy a kde se v Praze údajně poprvé objevil nazdobený vánoční stromeček?
16) Co je to myrha, kterou přinesli tři králové Ježíškovi?
17) Se kterým městem je spojen osud Jana Jakuba
Ryby, autora České mše vánoční?
18) Ve které zemi nosí dárky trpasličí dědeček Jultombe spolu s trpaslíčky Julnissar?
19) Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka nebo húska?
Odpovědi naleznete na straně č. 5.
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Poslední zasedání zastupitelstva obce Bačalky
v r. 2016
se koná v pondělí 19. prosince 2016
od 18.00 hodin v pivnici U Bači. Čeká nás schválení
rozpočtu obce pro rok 2017; projednání ceny vodného na další rok; nová vyhláška o poplatku za komunální odpad; schválení strategického dokumentu obce
a další provozní záležitosti.
Rodičům dětí základní školou povinných připomínám, že nejpozději do 19. prosince mohou uplatnit
za rok 2016 nárok na proplacení částku Kč 500,jako příspěvek na školní či mimoškolní zájmové
aktivity dětí.
Pobočka České spořitelny
v Libáni končí svoji činnost
Velmi nemilá informace
přišla z pobočky ČS v Libáni. Od 1.2.2017 končí
tato pobočka svoji činnost, snad pro malý zájem
ze strany klientů. Kdo máte účet vedený právě zde,
je potřeba se domluvit, kam budete chtít svoji „složku“ převést. Máte tři možnosti: do Kopidlna,
do Sobotky nebo do Jičína. Kdo se nerozmyslí včas,
automaticky bude přiřazen do pobočky Jičín. Situace
je to nemilá obzvláště pro starší občany, kteří nedokážou komunikovat s bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví a byli zvyklí vyřizovat vše
osobně. Z naší obce ani do jedné z navrhovaných
poboček nejezdí žádný přímý spoj. Bankomat zůstane prozatím zachován (aspoň něco). Pokud chcete něco důležitého ve spořce zařídit, máte nejvyšší
čas. V lednu to jistě bude „masakr“.
Výběr vodného v prosinci
proběhne o víkendu 17. a 18. prosince. Tak
na to myslete a neutraťte všechny korunky za Ježíška.

Úřední hodiny na obecním úřadě
budou naposledy v tomto roce v pondělí
19. prosince. Kalendář se svátky zamíchal tak,
že se uvidíme až v novém roce 2. ledna 2017.
Doté doby přeji vám všem, místním i chalupářům,
příjemný adventní čas a radost ze společných setkání
a zážitků.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

ADVENTNÍ VÝLET
Pokračování z titulní strany:

Je tomu již dávno co jsem byla na procházce
u zámku Lemberk. Pamatuji si, že mi tam bylo dobře,
ale to vám moc nepoví. Proto jsem vyhledala na internetu, na co se můžeme při adventním výletu těšit.
Hned u zámku Lemberk je bývalá hospoda
s klenutým sklepem z r. 1680, 3 úžasné hrázděné
domky ze 17. a 18. stol. a hned naproti nim barokní
špýchar a vzadu za ním škola z r. 1796. Naproti zámecké bráně pak věznice z r. 1735. V okolí zámku je
mnoho zajímavých soch, které vznikly při sochařských sympoziích (asi nejhezčí jsou na začátku lipové
aleje u Bredovského zámečku).

Cestou od zámku jako první potkáme Bredovský
zámeček s tajuplnou zahradou a krásnými sochami.
Je to původně barokní zámecký letohrádek rodu Bredů, později zahradní domek rodu Clam-Gallasů – ti
sem umístili lesní správu a zahradnictví. Kromě
okrasných keřů a květin, ovocných stromů či ořechů,
se v zahradě pěstovaly i jahody – a ty byly údajně
vyhlášené, denně je zahradníci posílali vlakem
až do lázeňských Teplic. V tajuplné zahradě za kamennou zídkou je mnoho krásných soch.
V průvodcích se běžně dočtete, že se jedná o sochy
velmistra Matyáše Bernarda Brauna (zámek Kuks),
historikové a další odborníci se ale domnívají,
že „na braunovský umělecký projev zde téměř nic
neukazuje“. Vedle Bredovského zámečku stojí vodárenská věž z r. 1734 – sloužila k zásobování zámku
i letohrádku vodou (čerpala se z vodojemu pod hrází
Pivovarského rybníka a přebytečná odtékala do rybníčku pod zahradou letohrádku).
U Bredovského zámečku začíná chráněná lipová
alej s cca 90 starými stromy.
Když od Bredovského
zámečku scházíte lipovou alejí, postupně můžete v esíku na jejím
konci rozpoznat vynořující se vížku pozoruhodné kaple. Nejsvětější
Trojice (nesprávně kaple Blahoslavené Zdislavy).
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Na malém hřbitůvku a v kryptě pod kaplí, jsou pohřbení někteří majitelé zámku Lemberk; podle pověsti údajně i ostatky sestry sv. Václava, Přibyslavy.

Nedaleko kaple se nachází studánka. Až vám doušek tamní pramenité vody svlaží hrdlo, pomyslete
na sv. Zdislavu. Ta údajně ve 13. stol. touto vodou
úspěšně léčila nemocné, čímž si vysloužila přízvisko
léčitelka nemocných – už v Dalimilově kronice se
o ní píše: „Pět mrtvých boží mocí vzkřísila, mnoha
slepým zrak vrátila, chromých a malomocných mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila.“
Cestou dále od studánky se nachází tzv. Černá tůň.
Jeskyňka, z části zanořená do temných vod tůně,
jakoby ponoukala k proplutí do prehistorických časů
– podobně jako tomu bylo v Zemanově Cestě do pra-

věku. Tajemný otvor ve skále je ve skutečnosti
asi 40 m dlouhý obtokový náhon, vytesaný při úpravách zdejších rybníků v 18. stol. Zamřížovaný vchod
chrání útočiště netopýrů. Další zamřížované vchody
jsou do bývalých štol na železnou rudu a do rozlehlých sklepů někdejšího zámeckého pivovaru z konce
17.stol., to je dnes pěkný polodřevěný domek u Pivovarského rybníka sloužící k rekreaci. Všimnout si zde
můžeme i bývalého vodojemu se zbytky náhonu
pod výpustí Pivovarského rybníka. Důmyslný systém
vodního trkače vytlačoval vodu nahoru do vodárenské věže u Bredovského zámečku, odkud byla dále
rozváděna do zámku a přilehlých objektů, protože
zámek neměl vlastní studnu.
Máte strach, že procházka bude dlouhá? Vězte,
že toto vše se nachází na cestě dlouhé pouhé 2 kilometry (stejně tak jsou dlouhé Bačalky bez Lična).
Takže zbyde dost sil na prohlídku nedaleké malebné
vsi Kryštofovo Údolí.

Kryštofovo Údolí
Kryštofovo Údolí, dříve "Údol svatého Kryštofa",
je vesnice a společně s vesnicí Novina leží jen kousek
za Libercem v hlubokém údolí Údolského potoka
(Rokytky) v Ještědsko-kozákovském hřbetu. Nabízí
výlet mezi krásnými roubenými chaloupkami obklopenými lesy. Obec má převážně rekreační charakter.
Od 1. ledna 2005 je její větší část prohlášena vesnickou památkovou zónou. Místní zajímavostí
jsou krásný kostelík, ohromující železniční viadukt,
muzeum betlémů a dokonce i malý orloj.
Orloj v Kryštofově Údolí je umístěn ve věžové
budově bývalé trafostanice naproti Muzeu betlémů.
Budován byl od roku 2006, slavnostně spuštěn pak
20. září 2008. Průčelí vévodí dvě okénka, v nichž
každou hodinu defiluje 12 apoštolů po vzoru pražského Staroměstského orloje. Mezi okénky je pohyblivá socha ponocného s trubkou a s psíkem, která celé
představení zahajuje, pod ponocným najdeme pohyblivý reliéf s motivy vesnického života, který naopak
celou produkci ukončuje. Sochařskou výzdobu doplňují statické sochy svaté Barbory a svatého Kryštofa
s Ježíškem v náručí, umístěné těsně pod střechou.
Technickou výbavu pak tvoří dvojice venkovních
bronzových zvonů, elektronické ciferníkové hodiny
řízené přes satelit a už zmíněné přístroje (Měsíc, Zvěrokruh), umístěné pod pohyblivým reliéfem. Na boku
objektu pak najdeme sluneční hodiny. Celý orloj
je poháněn elektromotorem s mechanickými převody
sil. Pohyb apoštolů se spouští každou celou hodinu
od 8 do 22 hodin. Autory jsou Martin Chaloupka
a mechanik Jiří Ottmar, sochy apoštolů navrhl
a z lipového dřeva vyřezal liberecký výtvarník Václav Plechatý, na díle se podílelo i mnoho dalších
umělců a řemeslníků, například zámečníci František
Budák a syn z Machnína, umělecký kovář Jan Nikendey a desítky dalších.
Kostel sv. Kryštofa stojí uprostřed hřbitova cestou
od vlakového nádraží dolů do vsi. Pochází z let 1683
až 1684. Je to jediná zachovalá roubená stavba zakrytá břidlicí na Liberecku. Stěny i strop zdobí 15 maleb
ze života Ježíše Krista. V presbytáři jsou pak zbytky
původní raně barokní výzdoby.
V muzeu betlémů je možné spatřit více než dvacet
betlémů nebo jejich částí. Od miniaturních až po obrovské, jež zabírají dvě desítky metrů čtverečních.
Nejstarší pochází z roku 1846.
Více zde: www.orloj-betlemy-chaloupka.cz
Kdo má rád technické památky, pak se může těšit
na železniční viadukty. Větší viadukt se vypíná nad vsí
Novina. Tato národní technická památka měří
198 metrů a nevede rovně, ale do oblouku. Má čtrnáct podpěrných sloupů a jeho výška dosahuje
30 metrů. Malý viadukt stojí poblíž myslivny
nad autobusovou zastávkou Novina. Jeho délka
je 127 metrů, má deset opěrných sloupů a je sedmnáct metrů vysoký.

Pro milovníky historie zde uvádím krátce, co se
píše o počátku a nedávné minulosti zámku Lemberk.
Havel z rodu Markvarticů se rozhodl postavit
na soutoku Panenského a Kněžického potoka středověký hrad někdy v první polovině 13. století. Původní
název Löwenberg vznikl podle erbu zlaté lvice
na modrém poli, kterým se honosí rod původních
zakladatelů hradu – Markvarticové. Výborný rytíř
13. století Havel proslul jako důvěrník a rádce Václava I. a Přemysla Otakara II. Jeho žena Zdislava však
jeho slávu o hodně převýšila a stala se symbolem
zdejšího panství a okolní krajiny.
Zdislava z Křižanova na Moravě pocházela z významné šlechtické rodiny. Po svatbě se Zdislava stěhuje z královského dvora na hrad, kde se zaměřuje
na pomoc chudých a léčbu nemocných osob. Obyvatelé k ní měli patřičnou úctu. Stala se symbolem výborné matky a manželky a rovněž legendou již
za svého života. Měla čtyři děti – Havla, Jaroslava,
Zdislava a Markétu. V květnu roku 1995 byla svatořečena papežem Janem Pavlem II. v Olomouci. Pochovaná byla v kostele svatého Vavřince v Jablonném v Podještědí. Zdislava z Lemberka (1220
až 1552) je spojována s léčivou vodou pramene nedaleko Lemberka. Legendy tak trochu přehánějí,
ale rozbory vody prokázaly, že voda skutečně léčí,
i když jen velmi málo.
Od roku 1951 sídlilo na zámku Lemberk Muzeum
bytové kultury a většina původního mobiliáře připadla Uměleckoprůmyslovému muzeu. V roce 1971
se zřítila část korunní římsy západního křídla přímo
do zámeckého nádvoří a po kontrole objektu se došlo
k závěru, že je narušena celková statika budov, dřevěné prvky napadla dřevokazná houba. Zámek Lemberk byl uzavřen a začala generální přestavba. Zámek
byl zachráněn a pro veřejnost částečně otevřen v červenci 1992. Od tohoto roku stále přibývají nové místnosti po opravě a zpřístupňují se veřejnosti.
Více zde: http://www.zameklemberk.cz/historie/
Připravila a na výlet se těší J. Rukavičková

VÁNOČNÍ HLOUBÁNÍ – ODPOVĚDI
1) Co znamená latinské slovo advent?
Příchod.
2) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do stavení
větvička z ovocného stromu?
Aby si děvčata vyvěštila, zda se příští rok vdají. Když
větvička vykvetla, byl to příslib že ano.
3) Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát od štědrovečerního stolu?
Protože by slepice neseděly na vejcích. Většina vánočních zvyků a pověr se týkala hospodářství - zvířat,
polností, ovocných stromů, počasí... Lidé se snažili
všemožnými úkony zajistit hojnost a zdraví i do dalšího roku.
4) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken svíčky?
Aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých předků,
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dokonce se pro ně i prostíralo ke stolu.
5) Jakým skutkem získal sv. Mikuláš
pověst o své dobrotivosti?
Svými penězi vykoupil tři dcery jednoho kupce z nevěstince.
6) Ze které země pochází zvyk zavěšování
větvičky jmelí v místnosti?
Z Anglie - dodnes mnoho rodin věří v jeho kouzelnou
moc a málokde chybí o Vánocích zavěšená větvička.
Čím více bílých bobulek jmelí má, tím více štěstí
na Vás prý v novém roce čeká. Ke snům o jmelí patří
i řada výkladů.
7) Z jakých dob se do dnešních dnů dochovala víra,
původně staré pohanské rituály, ve zlaté prasátko,
magie jmelí, pálení purpury a příprava obřadního
pečiva?
Z dob Keltů.
8) V jaké přírodní události vlastně tkví prastará podstata oslav vánočních svátků?
V zimním slunovratu - symbolizuje ho světlo a zapalování svíček.
9) Z čeho se skládal tradiční český vánoční pokrm
muzika?
Z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a meruněk, které se rozvařily a okořenily, přecedily
přes pláténko, přidala se lžíce povidel, hrozinky,
vlašské ořechy a nastrouhaný perník. Vše se povařilo
a muzika se podávala horká na dřevěných miskách.
Ještě na počátku 20. století nechyběla na žádném
štědrovečerním stole.
10) Co bylo hlavní složkou pučálky - oblíbeného pokrmu z pohanských dob?
Hrách - nabobtnalý se nechal 2 - 3 dny klíčit - pučet,
pak se opražil na omastku nebo na sucho a podával se
slazený medem, cukrem nebo osolený a opepřený.
O Vánocích a Velikonocích (velikonoční pražmo)
prodávaly pučálku v Praze v Kotcích tzv. baby Pučálnice.
11) Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu
černý kuba?
Podle hřibů modráků, které se do kuby přidávají
a zbarvují pokrm dočerna.
12) Se kterou domácí činností byly spojeny bíle oděné
obchůzkové bytosti Lucie?
Předení lnu - v den jejich obchůzky se nesmělo příst
vlákno, neposlušným hospodyním Lucie rozmetaly
napředené nitě po místnosti.
13) Jak je nazýván malý přenosný betlém, se kterým
obcházely děti stavení?
Skříňkový.
14) Jakou událost symbolizuje
den 28. 12. nazývaný Mláďátka?
Malé chlapce ve věku do dvou let
pobité na Herodův příkaz
v Jeruzalémě, kteří se stali prvními obětmi křesťanské víry.
Herodes, židovský král, patřil k nejbezohlednějším
a nejkrvavějším postavám světových dějin. Známá
Betlémská kaple v Praze byla zasvěcena právě Mláďátkům betlémským.
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15) Kdy a kde se v Praze údajně poprvé objevil nazdobený vánoční stromeček?
V roce1812, u režiséra Leibicha v Libni.
16) Co je to myrha, kterou přinesli tři králové Ježíškovi?
Sušená vonná pryskyřice z myrhovníku.
17) Se kterým městem je spojen osud Jana Jakuba
Ryby, autora České mše vánoční?
Rožmitál pod Třemšínem. Jakub Jan Ryba žil v letech
1765 - 1815. Rybova mše je obdobou jesličkové hry
přenesená na strukturu mše, zasazená do prostředí
českého venkova - a co více - v českém jazyce! Brzy
po svém vzniku vzbudila velký ohlas a stala se symbolem českých Vánoc. Rybův život byl pravým opakem této radostné a krásné skladby - po celý život
narážel na neporozumění vrchnosti. Ve své učitelské
práci, měl dlouhé spory s místním farářem. Také ho
mučila krutá nemoc. Ten osudný den byl zřejmě nevyhnutelný... neodolal slovům svého oblíbeného Seneky: abych dobře umřel, musím umřít rád...
a na okraji lesa nedaleko Rožmitálu si podřezal žíly.
Zbylo po něm sedm dětí a manželka Anna.
18) Ve které zemi nosí dárky trpasličí dědeček Jultombe spolu s trpaslíčky Julnissar?
Ve Švédsku. Občas
však na sebe vánoční skřítek bere
podobu kozla, podle legendy o starém
lakomém kozlovi,
který odmítl darovat Ježíškovi chlup
na teplou přikrývku. Vánoce ve Švédsku jsou oslavami živého světla, elektrické žárovičky se nepoužívají, v každé domácnosti hoří mnoho svíček.
19) Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka nebo húska?
Vánočce - vánočky patří mezi nejstarší české obřadní
pečivo, kousek se dával dobytku, další kousek se
házel do studny, aby měla dobrou vodu a kousek
musel dostat i dobrý služebník ale špatný pán - oheň.
Zdroj:
http://www.jindrichpolak.wz.cz/download/ostatni/vanocetest.pdf

DÁMSKÝ KÁVOVÝ SPOLEK
PŘEDVÁNOČNÍ S KOLEDAMI
I když je ještě listopad, náš „kávový spolek“
už přičichl k vánocům. V sobotu 12.11. se sešly dámy
z Bačalek a Lična v pivnici U Bači a rozpovídaly se.
Bylo vidět a hlavně slyšet, že si toho děvčata potřebovala hodně sdělit. Však jsme se dlouho nesešly,
ale to jistě přes zimní období doženeme. Tentokrát
jsme u kávičky vzpomínaly na Vánoce.
Jak bylo vidno, ženy mají tyto svátky rády,
už dávno se takzvaně nehoní, aby na Štědrý den padly. Užívají si tento den hlavně v pohodě.
-6-

Jednou z libůstek jsou pohádky, na celé čáře vyhrává Popelka (ta se třemi oříšky) a my trochu starší
vzpomeneme na Pyšnou princeznu nebo Ladu z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. Rády se
před večeří projdou a kam jinam než k našemu stromečku před úřadem. Už se stalo příjemnou tradicí
zazpívat si alespoň první sloku nějaké té známé koledy. Menší děti dostanou dáreček a my dospěláci si
v pivnici dáme něco na zahřátí. No a potom domů
na večeři. Všechny jsme konstatovaly, že řízek
a salát jsou ten večer nějak chutnější. Asi vím proč,
ony nám, až na nějaké výjimky, pomáhají naše drahé
polovičky. Fakt je, že to s tou pomocí moc nepřehání, mají rádi tu vánoční náladu, ale tak nějak
po svém. Padla také zmínka o slavnostním oblečení.
Všichni máme rádi pohodlí, a tak už ženy nenosí šaty,
jak bylo kdysi ve zvyku a pánové vyměnili košile
a kravaty za něco příjemnějšího.
Zasmály jsme se u debaty o dárcích, každá si
představila, jak v dětství ,,šmírovala“, tedy prohledávala kdejaký kout domácnosti, aby objevila dárky.
A i přání pod stromečkem se plnila. Hodně z nás se
shodlo, že jsou pro nás důležité vůně. Vánoce prostě
voní čistotou, dobrotami, svíčkami, kávou, punčem,
chvojím i nějakou tou klobáskou. Nikdo nezapomněl
na zvířátka, půlnoční mši nebo na nečekanou návštěvu, kterou by kdekdo pozval ke stolu, někteří mají
opravdu na stole prostřeno navíc. Téma vánoc je nekonečné, a tak je stále co ,,přetřásat“. Večer byl krásný, ale krátký, nevešlo se tam vše. Například pečení
cukroví, zdobení stromečku, advent, vánoční zvyky, atd. Tak to zase příště.
Renata Folprechtová

SLIBY SE MAJÍ PLNIT „NEJEN
O VÁNOCÍCH“
Pokračování z titulní strany:

V knihovně si půjčuji hned několik knih najednou,
hlavně od mladších autorů. Těch knížek, co potěší,
pohladí po duši a vykouzlí úsměvy, není mnoho.
Můžete mi oponovat. Toto je jen můj názor. Jedna
vlaštovka dobré nálady – spisovatelka, kterou jsem
objevila, se jmenuje Michaela Klevisová. Je redaktorkou časopisu Cosmopolitan. Scénáristicky se také
podílela na několika epizodách seriálu Ulice.
Ve svých spisovatelských začátcích inklinovala
podle trendu k detektivkám. Nečetla jsem je a nemohu tedy poreferovat, ale pak přešla ke klidnějším
tématům, a to příběhům o domácích mazlíčcích. První má název „Čekání na kocoura“, další „Kocour
z Montmartru“ a další „Štěstí je zadarmo“. Poslední
zmíněnou jsem četla. Krátké povídky o kočkách –
vhodné ke čtení v době reklamy v televizi, což mi

neopakovatelnou atmosféru dětství. Mám
po babičce několik
starých ručně psaných
sešitů plných „recepisů“ z doby, kdy sama
začínala vařit a péct
a rada a recept každé
sousedky se platily
zlatem. Tak, dámy, jdeme do toho!
Na vál si dej 25 dkg hladké mouky, přidáme 8 dkg
cukru, 12 dkg másla, které rozkrájíme a zpracujeme
s ostatními součástky. Pro příchuť ½ lžičky tlučeného
anisu, vanilku, z ½ citronu kůru a 1 žloudkem spojíme
vše v těsto. Těsto dobře vypracujeme a dáme ½ hodiny do studena odležeti. Potom jej rozválíme na stéblo
silně, vykrajujeme hvězdičky, které klademe na plech
tukem potřený, potřeme je rozšlehaným vejcem
a posypeme krystalovým cukrem. Hvězdičky pečeme
do růžova.
A kdyby vám těsto náhodou nešlo vyválet
„na stéblo“, zkuste ho vyválet „na brk“. Hezké voňavé vánoce všem.
Pavla Kaprasová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci prosinci slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Šátek Vladimír
Chládková Lenka

vyhovuje. Za každou povídkou jsem pocítila klídek
na duši. Jsou jako pohádky. Žádný stres, děs a strach
a běhání ke dveřím, zda jsem opravdu zamkla.
No a co jiného dodat? Než kousek úryvku z této
knížky.
„Ženy se sešly, aby si povídaly o svých největších
úspěších. Jedna z nich praví: „ No… jsem docela
pyšná, že jsem z toho magora Merlina udělala hodnýho kocoura“, řekla a myslela to vážně. Protože, uvědomila si a samotnou ji to překvapilo, opravdový
úspěch přece nemusí nutně být to, co vás nejvíc pozvedne v očích ostatních. Může to být něco, za co si
sami sebe vážíte, co vás naplňuje.“
Jana Loudová

Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

KDYŽ ZAVONÍ VÁNOCE
ANÝZOVÉ VĚNEČKY
Na některém z našich bačalsko-babských setkání
přišlo na přetřes, že není k mání recept na pravé vánoční anýzové sušenky (věnečky, hvězdičky). Zkrátka takové drobnůstky, které provoní naše příbytky již
v prvních dnech adventu a přikouzlí našim domovům

Dne 4. listopadu zemřel ve věku 81 let
pan Josef Blecha.
Upřímnou soustrast všem blízkým.
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ADVENT 2016 NA BAČALKÁCH
Pozvání na stromečkové strojení, výlet i štědrodenní zpívání
Jako každým rokem se my otužilci a odvážlivci,
kteří se nebojí chladného počasí a lezení po štaflích,
sejdeme u bačalské pivnice, abychom nastrojili náš
obecní vánoční stromeček. Tentokrát to bude v pátek
25. listopadu odpoledne v 14.30 hodin. Maminy
a babičky, vezměte svoje
ratolesti a nápady a přijďte
nám se strojením pomoci.
Vždy se hodí i nějaký šikovný mužský, který se vyzná
v elektřině. Za dobrou práci
a pomoc se jako odměna
v úřadovně jistě najde něco
na zub a zahřátí.
Setkání seniorů 3. prosince
a Mikuláš
Atmosféru vánoc jak se patří bude mít setkání našich seniorů, které se koná v sobotu 3. prosince
od 14.00 hodin. Samozřejmě pozvání platí
pro všechny občany – k adventu patří setkávání, sousedské popovídání a také drobná nadílka. Odpoledne
zpestří vystoupení našich nejmenších pod vedením
R. Folprechtové. Přijďte včas, ať si odpoledne pořádně užijete. Odpoledne bude pokračovat mikulášským
podvečerem. Sotva se setmí, začne naší vesnicí procházet Mikuláš s čertem a andělem. Jak bývá zvykem, hlavní zastávku má v pivnici U Bači, proto rodiče, kteří chcete svým dětem dopřát setkání
s těmito tajemnými postavičkami, přijďte i s dětmi
do pivnice po 17. hodině (balíčky pro svoje dítky
předejte obsluze v pivnici!) a přivítejte Mikuláše
hromadným zvoláním: „Ahóóój!“
To se rozumí, děti nechť si nacvičí básničku nebo písničku, protože jinak se místo sladké nadílky
dočkají jen černého uhlí (i když i to dnes není levná
záležitost). Kdo vydrží všechen ten psychický nápor,
může si jít pak „zaprskat“ k vánočnímu stromečku.

Adventní zájezd na zámek Lemberk 10. prosince
Mnozí z vás se již přihlásili na adventní výlet
na zámek Lemberk v sobotu 10.12. Kdo tak neučinil,
má ještě poslední možnost do 30.11. do vyčerpání
kapacity autobusu. Napijeme se ze Zdislaviny
studánky, prohlídneme si zámek, čeká nás malé překvapení, pokocháme se zručností lidových architektů
a stavitelů v Kryštofově Údolí a nakonec se zahřejeme svařáčkem či horkou
griotkou na adventních
trzích v Turnově. Odjezd účastníků zájezdu
je
v
8.00
hodin
od obecního úřadu
(teple se oblečte).
Zpívání na Štědrý den
Pod obecním stromečkem se potom již tradičně
všichni sejdeme na Štědrý den 24. prosince
ve 14.00 hodin, kam si pro nás připravily krátký
vánoční program naši nejmenší. Jistě ani my dospěláci nezůstaneme pozadu a přidáme se zpěvem; ve vytopené hospůdce potom při punči a vaječňáku probereme ve veselé náladě co uplynulý rok dal a vzal.
A děti? Ty se jistě zabaví při rozbalování obecních
vánočních dárečků.
Uf, je toho pěkná porce, ale k adventu trocha shonu patří. Věřím, že si každý udělá chviličku času
a některou z akcí (nejlépe všechny) navštíví. Na setkání s vámi se za obec i redakci Pramínku těší
Pavla Kaprasová
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