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BETLÉMSKÉ SVĚTLO
NA BAČALKÁCH
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč
Evropou. Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše
Krista – Betlémě – k nám letos dorazilo již podvacátéosmé.
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla
v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa.
Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé
plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se
stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize
na pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské
světlo dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády
a v rukou skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci
1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.
Betlémské světlo k nám
tradičně putuje z Vídně, kde ho
rakouští skauti a skautky
předávají skautským delegacím
z celé Evropy. Za Česko
tradičně přebírají plamínek
skauti
a skautky
z Brna.
Betlémské světlo pomáhají skautům rozvážet České dráhy.
Mediálním partnerem je Český rozhlas.
Letos doputovalo Betlémské světlo do Mladé Boleslavi
v sobotu 17. prosince. Vlakem ho přivezli dobrovičtí skauti.
A kdo byl v sobotu v Mladé Boleslavi, mohl potkat průvod
v čele se třemi mudrci z Východu, kteří kráčeli
z Českobratrského náměstí na nádvoří hradu, kde se
poklonili „živé“ Svaté Rodině v hradním sklepení. Kdo si
nenechal ujít tuto podívanou, mohl si odnést domů
Betlémské světlo, užít si vánoční atmosféru - vystoupení
dětského pěveckého souboru i vánoční občerstvení a využít
volného vstupu do všech prostor muzea.
A Bačaláci tam byli a betlémské světlo přivezli
na Bačalky. Proto kdo si jej chcete přinést do svých
domovů, přijďte na Štědrý den ve 14hodin k pivnici
U Bači s lucerničkou či skleničkou a svíčkou.

Mottem letošního ročníku Betlémského světla je
„Odvážně vytvářet mír”. To je inspirováno Horským
kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť
oni budou nazýváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království
nebeské.”
Podle zdrojů www.parlamentnilisty.cz a www.skaut.cz
zpracovala J. Rukavičková

SETKÁNÍ SE SENIORY
A S MIKULÁŠEM
Povedla se opět úžasná věc. Setkání nejstarší generace
s tou nejmladší je vždy zábavné a milé. V sobotu 3. prosince
se potkaly obě generace v naší krásně prohřáté „bačovně“,
kdo je odtud, ví, že nemusím dodávat, že jde o naší pivnici
U Bači. A bylo opět nabito, plný byl nejen výčep, ale i zadní
salonek. Ten má sice nevýhodu, že z něj nebylo vidět ani
slyšet to, co nám přišli zazpívat tři sněhuláci, ale přesto těm
třem klukům – Šimonovi, Honzíkovi a Kubovi patří veliký
dík a obdiv, jak se své role ujali. Navíc rozdali osobní
přáníčka všem přítomným a pak už jsme všichni netrpělivě
očekávali příchod Mikuláše s čertem. Hospůdka se zaplnila
ještě víc, přibylo mnoho malých dětí, které rodiče přinesli
z kočárků na ruce, vzduch zhoustl nejen velkým
očekáváním, možná trochu i strachem, ale též příjemným
teplem. O to se postarali naši hostinští, kteří byli jako vždy
perfektně připraveni.
A pak se rozezněl zvoneček a vstoupil Mikuláš. Velikou
nůši plnou dárků si položil hned u vchodu. No nedivím se,
byla pořádně těžká. Dětem se třpytila očka, očekávali
dárečky a moc se těšili. Pak ale Mikuláš povolal na pomoc
čerta a místo úsměvů se objevily i slzičky. Ti odvážnější si
pro dáreček přesto přišli sami, k těm druhým musel dojít
Mikuláš sám a mnohdy i zahnat čerta, aby se děti
moc nevyděsily. No nevím, nevím, jak se jim
tuto noc spalo.
Kolem osmé večer se už hospůdka vylidnila,
děti se odebraly do svých postýlek, Renča
Folprechtová konečně mohla odložit nejen
převlek, ale spoustu starostí s přípravami a my
dospěláci jsme si mohli v klidu povídat. Někteří
pánové si stihli všimnout, že fotím a tudíž věděli,
že se některá fotka objeví i zde. Neopomněli si
postěžovat, že prý jsou v Pramínku stále stejné
tváře. No upřímně, raději se jistě podíváte
na rozzářené tváře dětí, které dostatečně vyděsil
čert. Ještě je tak děsit některými tvářemi místních
či přespolních chasníků. Co říkáte? Pokud je
přesto chcete vidět, mrkněte na facebookovou stránku
s názvem Bačalky. Tam můžete sledovat nejen přípravy
jednotlivých akcí, které se v Bačalkách a blízkém okolí
odehrávají, ale také velice rychlou reakci a komentáře
jednotlivých účastníků.
Tak příště zase v hospůdce na shledanou! Třeba již
na Silvestra.
Pro ty, kteří se nemohli osobně dostavit, zaznamenala
A. Varhanová

ZA NÁS TO BYLO JINÉ
Ano, každá doba je něčím typická, má svá pro i proti.
Já se ohlížím do dob 60. a 70. let. Někdo by řekl: „no jo,
totalismus“. Ano, byly situace fakt velice nepříjemné,
až pro některé lidi nepochopitelné. Nechci tady připomínat
politickou scénu té doby, však jsem
byla spíš mládě, které bylo chráněno
rodiči, a tak jsem neměla zcela
objektivní pohled. Dobře si ale
pamatuji, jak jsme měli ovoce
v omezené množství, oblečení bylo
spíše domácí tvorby a veškeré
hračky se nám vešly do kufříčku
a nějaké krabice.
Ale s radostí
vzpomínám na chvilky, které jsou
pro většinu dnešních dětí vzácností.
Kdopak dnes drží ,,černou hodinku",
to jsme se dozvěděli věcí od babiček,
dědečků i rodičů. Mohli jsme
debatovat o zeměkouli, zvířátkách,
jak se dříve žilo, o sportu, s velkou radostí se vzpomínalo
na ,,lumpárny". Témat bylo až, až… Hezká byla hra
na schovávanou i v prostorách domova, úkryt jsme našli
pod postelí, ve skříni, za nějakým tím závěsem
nebo v zastlané posteli atp. Téma: televize. Ano, měli jsme
černobílou a jen dva programy. Pro dnešní sledovatele
docela nuda. Mám i takový pocit, že jsme měli tak nějak blíž
k sobě. Návštěvy příbuzných a přátel byly srdečnější - dnes
je to samé stěžování si a kritizování. Dokázali jsme společně
fandit našim sportovcům na olympiádách, prožívat
dobrodružství Rychlých šípů nebo indiánek a taky jsme si
na ně hráli, a to bez rozdílu věku nebo pohlaví. Nevím, jestli
se dnes ještě nosí přezdívky, ale ty opravdové, ne jen
zkomoleniny a zkratky jména. Jen tak pro zasmání, mě se
přezdívalo špenáta nebo Heřmanka podle seriálu Dva písaři,
i když já chtěla být spíš Rybana. Zkuste vypnout telefony,
počítače, televize a jen tak v klidu si sedněte a povídejte.
Jestli vám to nepůjde, nevadí, třeba by se nám to mohlo
povést někde na lavičce nebo u stolu na veřejném místě.
Máme k tomu příznivý čas přes celou zimu, máme krásnou
hospůdku pro sousedské posezení a věřím i dost témat.
Můžeme na „náš kávový spolek“ přizvat děti a muže.
Určitě se snadno rozpovídáme jaké to bylo, je a možná bude.
Renata Folprechtová
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fakultativní složku ve výši další Kč 25,-, abychom právě
tímto navýšením pokryli „obecní“ spotřebu pytlů. Vyhláška
je účinná od 5. 1. 2017. S ohledem na tuto novou výši
poplatku by asi bylo dobré, aby si každý ve své
domácnosti, zejména je-li vícečlenná, zvážil, zda se mu
nevyplatí využít místo pytlů popelnici. Ta osmdesátilitrová
vyjde ročně na necelých Kč 1.500,-, takže např. čtyřčlenná
rodina by si připlatila navíc už jen stokorunu a bude mít
komfortnější
likvidaci
odpadků,
tzn.
pravidelný
čtrnáctidenní odvoz, ať už je popelnice plná zcela nebo jen
částečně. Což oceníte hlavně v létě, kdy pytle s odpadky
delší dobu skladovanými nelibě „voní“. Navíc k popelnici
tak jako tak ještě obdržíte v rámci poplatku barevné pytle
na plasty a tetrapaky. Pokud o popelnici uvažujete, sdělte
nám svůj zájem nejpozději do 9. ledna, abychom je
pro vás u SKS Pedersen objednali.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Zasedání zastupitelstva obce 19. 12. 2016
s minimální účastí občanů, pokud nepočítám ty, kteří vlastně
přišli jen na pivo, řešilo mnoho závažných bodů.
Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky
2018-2020
V souvislosti s plánovanou opravou místní komunikace
na Malé Straně si budeme muset sáhnout trochu hlouběji
do obecní kasičky. Při sestavování rozpočtu zatím
nemůžeme uvažovat s žádnou dotací, proto jsou náklady
na tuto akci a záležitosti s ní spojené (např. monitoring
a drobné opravy kanalizace) rozpočtovány na 1,3 mil. Kč.
To je významný zásah do výdajové stránky rozpočtu
(celkem jsou výdaje rozpočtovány na 3,2 mil Kč, příjmy
2,7 mil Kč), který způsobil, že je rozpočet sestaven jako
schodkový ve výši 500 tisíc korun. Naštěstí máme
z minulých let vytvořené dostatečné finanční rezervy, takže
se obejdeme bez zadlužení. Podrobný rozpočet najdete
na úřední desce jak kamenné, tak webové.
Co se týká výhledu na roky další: rok 2018 je plánován
jako vyrovnaný, roky 2019+2020 jsou zatím uvažovány
jako přebytkové, protože nyní ještě neznáme konkrétní
priority nového zastupitelstva, jež se ujme vlády na podzim
roku 2018. V každém případě by se ale měly plnit cíle
stanovené v zastupitelstvem přijatém dokumentu s názvem:
Program rozvoje obce na roky 2017-2022 (PRO)
To je zásadní dokument dalšího života a rozvoje obce, který
by měl být vodítkem pro práci zastupitelstva; je to také
rozhodující podklad při podávání žádostí o eurodotace.
Každý poskytovatel dotací chce vidět, zda obec, kam peníze
poputují, kamsi směřuje, mají perspektivu dalšího vývoje.
Proto také musel být tento dokument zpracován podle
metodiky ministerstva pro místní rozvoj a Svazu města
a obcí a je pro všechny instituce a další zájemce k nahlédnutí
na veřejném portálu www.obcepro.cz. Samozřejmě že lze
PRO v běhu času postupně doplnit o nové cíle, aktivity,
tak jak si to bude život v obci vyžadovat.

Strž pod obecním úřadem
nebo dnes už lépe prostranství prodělalo 9. prosince svůj
kontrolní den. Na obhlídku přijela paní Ing. Svobodová
z Vodoprávního úřadu, abychom si řekli, co nám ještě schází
do závěrečné kolaudace. No, na začátku prosince
to vypadalo, že spíš přebývá než schází. Lidský rozum
nepochopí uvažování některých našich občanů
či chalupářů, kteří do míst, kde se nachází betonová vpusť
do kanalizace (na místě bývalého stavidla), navezou
ostříhaný živý plot, břečťan, ořechové listí atd. Cožpak to
není jasné, že jsme celou plochu zatrubňovali, zavezli
a upravili za třičtvrtě milionu proto, aby se nám
uprostřed obce dál nerozšiřovala skládka všeho
možného?!. Cožpak není logické, že, zavezete-li listím
PZD, mezi kterými jsou mezery pro odtok povrchové vody,
že tak prostě voda neproteče?! Cožpak jste tak chudí,
abyste si nemohli pořídit domácí kompostér a biologický
odpad využili pro svoji zahrádku?! Cožpak jste tak
chudí, abyste si nemohli pořídit popelnici, do které
budete sypat popel?! Doufám, že ti, kteří se
v předchozích větách, jak se říká, „našli“, se aspoň
trochu zastydí a přijdou svoje hříchy odčinit při jarní
brigádě. Důrazně upozorňuji všechny občany a chalupáře,
že prostranství pod úřadem prostě není prostor pro navážku
ani popela, ani listí, ani ničeho jiného a že porušení zákazu
skládky bude úřad řešit už nikoli domluvou, ale úřední
cestou. Dva dny museli naši zaměstnanci uklízet navezený
nepořádek, protože se celé prostranství v místě stavidla
zakončí šachtou a osadí mříží. Šachta je již vyzděná, čekají
nás terénní úpravy, při kterých se vysvahuje terén tak,
aby povrchová voda natékala do této šachty, nikoli
aby šplouchla na Míru Bendu s Raduškovými. Práce provádí
firma Stavoka, čekáme nyní na sušší nebo mrazivější počasí,
abychom nepoškodili to, co je již hotové a neznečistili novou
silnici.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
se pro rok 2017 zvýší na částku Kč 350,Skutečné náklady spojené se svozem a likvidací směsného
komunálního odpadu na počítanou jednotku (občan/chalupa)
vyrostl za rok 2016 na skoro celých Kč 325,-. Dosud
vybíraný poplatek již nestačí pokrýt celkovou potřebu pytlů.
Stačí si uvědomit, kolik pytlů se spotřebuje při jarní brigádě
a dalším běžném úklidu veřejných prostranství. Proto
zastupitelé k těmto prokázaným nákladům ještě započítali
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využití do několika skupin; každá z těchto skupin má potom
svoje specifika oprav, údržby nebo dopravního značení.
V nejbližší době bude vyvěšen na našich webovkách
nebo je k nahlédnutí v úřadovně. Aktuálně pasport
např. využijeme jako podklad pro podání žádosti
o eurodotaci na opravu místní komunikace na Malé Straně
z prostředků ministerstva pro místní rozvoj. Žádosti se
podávají do 30. prosince, výzva byla vyhlášena 18. listopadu
se zcela odlišnými podmínkami než vloni, takže vidíte,
že poshánět všechny potřebné doklady, projektovou
dokumentaci, vyjádření a razítka je teď v předvánočním čase
skutečně sprint.
Poplatek za vodné
Ani vodné tentokrát nezůstane beze změny. V r. 2016
bylo provedeno mnoho oprav a zdokonalení na vodovodním
řadu: výměny vodoměrů, revize redukční šachty
za Hoškovými, přestrojení čerpací stanice na Ličně, osazení
nového čerpadla do technické jímky pod vodojemem, hlídání
kritické hladiny vody ve vodojemu pomocí SMS zpráv,
vnitřní čištění vodojemu, odkalování a požární revize
hydrantů, odborná správa vodovodu atd. To vše způsobilo,
že náklady na provoz vodovodu včetně povinně
kalkulovaných odpisů a prostředků fondu obnovy
a při spotřebě vody jakou tady v obci máme (cca 5500 m3
za rok) „vylítly“ na skoro Kč 79,-/1 m3. Odmyslíme-li si
odpisy, obnovu a při vědomí, že v r. 2017 se tak významné
opravy dělat již nebudou, uvažujeme náklady na 1 m3
v částce Kč 40,-.
Zastupitelé jako v minulých letech schválili dvousložkové
vodné: fixní platbu za každou aktivní přípojku ve výši
Kč 300,-; samotné vodné Kč 35,-/1 m3. V této ceně bude
účtované vodné odečtené z vodoměrů po 31.12.2016. Proto
je ve vlastním zájmu každého uživatele, kterému teď
v prosinci nebyl proveden odečet, opsat si stav vodoměru
a sdělit tuto hodnotu k nám na úřad nejpozději do
2. ledna 2017. Takto odečtená voda bude ještě vyúčtována
v ceně roku 2016. Jinak pro rok 2017 se počítá
s provedením podrobnějšího trasování vodovodu
a uzávěrů přípojek za humny a dále bude provedena
údržba uzávěrů přípojek, které se nacházejí na veřejné
části obce. Uzávěry budou vyzdviženy, osazeny patkou
proti zatlačení pod terén. Především ale budou zaměřeny
a následně budou jejich souřadnice implementovány
do digitální verze zaměření skutečného uložení vodovodu.
Jak jsme nyní s hrůzou při opravě hlavní silnice zjistili,
je mnoho majitelů přípojek, kteří nevědí, ve kterých místech
se nachází uzávěr k jejich domu. A bohužel musím přiznat,
že to neví ani obec coby vlastník a správce vodovodu,
protože o napojení jednotlivých přípojek na hlavní řad
neexistuje žádná společná dokumentace. V případě havárie
na cestě mezi uzávěrem na hlavním řadu a vodoměrem je
toto stěžejní informace. Vodovod máme sice relativně nový,
ale sami vidíte, že není možné sedět se založenýma rukama
a čekat, až nás něco nemilého překvapí. Vodovod
si vyžaduje stálou péči, chceme-li, aby nám vydržel
dlouho.
Pasport komunikací
I silnice, cesty a cestičky ve vlastnictví obce vyžadují
pozornost. Proto byl pořízen a na zastupitelstvu schválen
další významný dokument – pasport komunikací. Sám
o sobě vychází z územně plánovací dokumentace a slouží
rovněž jako podklad při podávání žádostí o dotace.
Jednotlivé komunikace jsou v něm zatříděny podle svého
významu (místní, účelové), kvality povrchu a budoucího
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Jak se Bača popasuje s EET?
I nás na Bačalkách už „doběhla“ novinka posledních týdnů
– elektronická evidence tržeb. Že její pořízení není otázkou
jen pár set nebo tisíců korun, je všem, co se pohybují kolem
výpočetní techniky, jasné. Že obsluhovat zařízení
s dotekovým displejem, instalovat autentizační údaje a další
software, není denním chlebem ani koníčkem běžného
člověka z malé vesnice, který se celý život živil rukama,
je nám taky jasné.
Že v malé pivnici, kde ve všední den pocucávají dvě tři piva
dva tři štamgasti, se nejenže nevydělají miliony, ale není to
ani na uživení a naopak se ještě víc prosvítí a protopí, je nám
taky jasné. Jen našemu hlavnímu finančníkovi to jaksi
nedochází. Mám informace z mnoha malých obcí,
kde skutečně hospody končí. A jak víme, hospoda je
„tlukoucí srdce“ každé vesnice. Nechceme, aby tento osud
postihl i naši pivnici, a proto se snažíme provoz podpořit
různými způsoby, např. i bezplatným internetovým
pokrytím. Současný nájemce pivnice p. M. Šoltys nyní
požádal obec o snížení nájemného, neboť jeho náklady se
zavedením EET vzrostly. Obec jeho žádosti vyhověla
a zastupitelé schválili de facto pouze symbolické nájemné
ve výši Kč 100,- ročně. Těmito opatřeními (wifi
zdarma + skoro nulové nájemné) kromě jiného podpoříme
pivnici zhruba částkou Kč 12.000,- ročně. Věřme,
že vstřícný přístup zastupitelstva bude kvitován i vstřícným
jednáním ze strany nájemce pivnice např. při konání různých
obecních společenských akcí. EET se ale nedotkne jen naší
pivnice. Od 1. března by v režimu EET měla pracovat
i pojízdná prodejna pana Kloce, který sem třikrát týdně
zajíždí s pečivem a dalšími základními potravinami. Zatím
nemáme informace, jak se s EET popasuje on, doufejme,
že tato služba zůstane zachována.

Finanční dar pro Spolek bačalský Pramínek
Zastupitelé na zasedání rovněž rozhodovali o výši finančního
daru pro podporu kulturní, společenské a osvětové činnosti
našeho jediného místního spolku. Z pozice starostky
a zároveň člena tohoto spolku je složité udržet si objektivní
náhled na tuto problematiku. Na finanční dar, který nakonec

zastupitelé odsouhlasili ve výši Kč 12.000,- za rok 2016,
nelze pohlížet jen jako na příspěvek na vydávání časopisu
Pramínek. Na činnost spolku je potřeba pohlížet optikou
daleko širší: kromě místního časopisu, který tvoří
dobrovolně již sedmým rokem stabilní skupina 4 lidí,
je spolek a jeho přátelé iniciátorem nebo s obcí
spoluorganizátorem většiny akcí, které se v obci dějí.
Když to vezmeme chronologicky: od Tří králů, přes oslavy
MDŽ, vítání jara, čarodějnic, vítání prázdnin, kloboukovky,
selských trhů, akcí „dámského kávového spolku“, adventní
dílničky, Mikuláše až po setkání pod obecním vánočním
stromečkem. Kolem všech těchto akcí se členové spolku
„motají“, leckdy častěji, než někteří zastupitelé nebo řadoví
občané, to je neoddiskutovatelný fakt. V minulých letech
obdržel spolek od obce finanční dar ve výši Kč 6.000,na vydávání časopisu; stejně tak pouze na časopis
přispívají dobrovolně naši čtenáři. Nyní dostal spolek
od obce Kč 12.000,- na svoji činnost. A to je rozdíl. Navíc
za svoji činnost za rok 2016 zpětně. Z pozice účetní spolku
mohu jen konstatovat, že se ze získaných financí nikdo
neobohacuje, že se neutrácí za zbytečnosti a že si vážíme
každé finanční podpory, protože víme, že dnes je a zítra být
nemusí. Účetní závěrka spolku je navíc dálkově přístupná
a tedy kontrolovatelná na veřejném rejstříku, což ale např.
nejde u soukromých subjektů – fyzických osob, kterým
rovněž obec finanční dary poskytuje, a nebo jim v jejich
provozních výdajích ulevujeme (viz pivnice).
Co se týká dotazů ohledně toho, zda vůbec někdo časopis
Pramínek chce, proč vychází měsíčně atd., to jsou dotazy,
které by měli dotyční tazatelé vznést přímo na předsednictvo
spolku. Jako starostka mohu zodpovědně a s čistým
svědomím konstatovat jediné: že činnost zatím jediného
spolku v obci posílila pospolitost v obci, pocit skutečného
domova, lásku k místu, kde žijeme a že se významně
podílí na pozitivním vnímání obce Bačalky nejen
v nejbližším okolí, ale v celém jičínském okrese. Bude-li
jeho činnost inspirací pro vznik dalších spolků, jak to bývalo
na vesnici zvykem (spolky zahrádkářů, chovatelů,
na ochranu přírody, okrašlovací atd.), předem říkám, že i ony
budou mít maximální podporu ze strany obce.
Sraz rodáků obce
Ale nemusí to být jen spolky,
které vyvíjejí iniciativu ke konání
různých akcí. Na zasedání byl vznesen
dotaz, kdy se bude konat sraz rodáků
obce. Naposledy se konal v r. 2012,
sešlo se nás tu více než 400 rodáků
a přátel a mnozí si dodnes vybavují,
jak se křtila Lípa domova, oceňovali se
čestní občané, vystupoval dětský sbor
Bačaláček, vítali noví občánkové...
Tomu všemu předcházel celý jeden rok
příprav, na kterých se podíleli jak
zastupitelé, tak členové spolku a někteří
občané. A při technickém zabezpečení
akce se přidalo dalších minimálně
patnáct dvacet dobrovolníků. Setkání
rodáků to není jen zábava, tancovačka a ťuknutí
skleničkou se spolužáky. Rodáci se po mnoha letech,
mnohdy i ze vzdálených míst, vracejí „domů“. A chtějí
vidět, jak se jejich rodná víska změnila, rozkvetla, co je tu
nové, jak se pečuje o místa, kde si rozdělovali pomlázku,
kde si dali s děvčetem první pusu nebo kde se naposledy
rozloučili s blízkým člověkem. Chtějí si odnést něco
na památku, jak v dlani, tak v srdci. Proto by měl mít sraz

rodáků promyšlenou dramaturgii, technické zabezpečení
(např. skoro rok předem se musí rezervovat mobiliář /sedací
sety a stany/ z Mariánské zahrady, zajistit občerstvení,
upomínkové předměty, brožury, pozvánky, hudba…)
a hlavně dobrý realizační tým. Jen zastupitelé na to sami
stačit nemohou; do příprav se musí zapojit všichni občané,
místní podnikatelé, rodáci i nerodáci. Nechte si projít
myšlenku rodáků hlavou: kdy by se setkání mohlo
uskutečnit, co by se mohlo zařadit do programu a kdo je
ochoten se do příprav dobrovolně ve svém volném čase a
zdarma zapojit. V příštím čísle můžeme zveřejnit datum
a místo neformální schůzky, kde bychom dali svoje nápady
dohromady a určili si harmonogram příprav, kompetence
a odpovědnosti. Podaří-li se nám sestavit schopný tým,
mohou se „Rodáci 2018“ stát skutečností; v opačném
případě bude výzvou pro zastupitelstvo následující.
Teď ale stojíme na prahu roku 2017, roku, který končí,
doufejme, šťastnou „sedmičkou“. Jak ale říká
paní
numeroložka Veronika Řeháčková, již jsme měli možnost
poznat při podzimní přednášce, je to rok „jedničkový“
(2+0+1+7=10, 1+0=1), tedy rok, který se vyznačuje
„jednotící silou“, rok, v němž bychom měli dokončit
změny v letošním roce započaté.
Nenechme se proto rozhádat kvůli maličkostem,
na kterých nestojí tento svět; prožijte ve zdraví a s úsměvem
každý okamžik i toho nejvšednějšího dne vašeho života,
protože už se nebude opakovat.
Přeji vám všem jménem celého zastupitelstva obce
Bačalky i jménem svým poklidné vánoční svátky, šťastné
vykročení do nového roku a schopnost naslouchat i slyšet.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

JAK SE STAVĚLA „BÉ JEDNIČKA“
PŘED STO LETY
Na adventním výletě na zámek Lemberk, jak to tak
na výletech bývá, se špacírování neobejde bez konzumace
řízků, čaje a někdy i něčeho ostřejšího a také vypravování,
jak se kdo chystá na vánoce, co už koupil nebo teprve koupí,
případně dostane pod stromeček. Cestou z Lemberka
na parkoviště jsem při takovém
tlachání zachytila krásné označení
pro naši novou silnici, kterou
z iniciativy Královéhradeckého kraje
u nás opravila firma M-Silnice s.r.o.
za bratru šest miliónů korun. „Já už
se těším“, povídá Renča Preisová,
„jak se na té nové koloběžce projedu
po „B 1“!“. Na můj dotaz, co tím
myslí, odpověděla, že je to označení
pro naši fungl novou silnici, kterou
nám každý koloběžkář, kolař a
inlajnista závidí. No jen si
pomyslete: u hřbitova naskočíte
na bezmotorový
dopravní
prostředek/kolečkové brusle, párkrát
se odpíchnete a pofrčíte pomalu
až na Cikán! Kolem uší zaševelí vlahý větřík, blůzička se
ještě více přitiskne a vytvaruje ladné křivky dívčích
hrudníků, sukénka se bude za ženským pozadím třepotat
jako státní vlajka na stožáru a mnohé mužské oko nezůstane
suché . . . . Netuším, kdo je autorem tohoto vtipného
označení „Bé jednička“. Každopádně je to název velice
povedený, trefný a bude naším velkým přáním, aby silnice
zůstala dlouho v dobré kondici.
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A jak to bylo s její prababičkou? Už je to několik let,
co mám možnost listovat ve staré Knize protokolní obce
Bačalky, tedy jakési knize zápisů ze zasedání obecního
zastupitelstva v letech 1901 – 1931. A ráda z ní pro čtenáře
Pramínku vybírám informace někdy pro pobavení, někdy
i pro poučení. Snažím se vybrat příspěvky, které se
tematicky hodí k určitým událostem politickým, kulturním
a také obecně-provozním. Už léta si „šetřím“ v rukávu
zápisky právě o vybudování silnice Bačalky-Lično. Těm
zápiskům je rovných 115 let. A teď je ta pravá chvíle podělit
se o ně i s vámi. Určitě přispějí i k dobré předsilvestrovské
náladě.
Nutno předeslat pro neznalé, že v místech, kudy dnes
silnice vede, žádná nebyla. Hlavní cesta (jak pro pěší, tak pro
povozy), která spojovala obě vesnice, vedla za humny; tam,
kde jsou dnes zbytky obecní pěšiny a kudy vede obecní
vodovod. Dalo se po ní přejít z Lična podél celých Bačalek
až ke Křižánku. Místy dokonce procházela skrze jednotlivá
hospodářství.
Dvorky chalup byly také nasměrovány
na sever, protože za touto cestou měla každá chalupa svoje
políčko. O silnici umístěné na okraji lesa tak, jak ji známe
a užíváme dnes, se poprvé začalo uvažovat až v r. 1907.
Zápis z 13. srpna 1907 říká: „Prozkoumat po připadě
podepsat žádost k okresnímu výboru skrze silnici. Žádost
o silnici přečtená, odevšech schválena a odeslána k podáni
okresnímu výboru.“
Z dalších zápisů: „Za příčinou konkurenčního
posledního jednáni usnýst se o směru této silnice
a o uhrazeni stavebního nákladu a zvolit 3 zástupcove mimo
starosty a vystavit těmto zástupcum plnou moc by platné
závazky činiti mohly. O směru silnice rokováno a usnešeno
směr ten jak zemským inženýrem vyměřen totiž k nádraži.
O uhrazeni stavebního nákladu usnešeno že za pomoci
okresní a zemské subvence a okresního příspěvku od hranic
Ličenských na hranice Veselické silnici samy postaví,
mezi katastrem Osenickým přes pozemek Jos. Klabana
stavěti nechce jelikož toho máme dost v obci,
do konkurenčního jednáni zvoleni p. František Kobera,
p. Václav Filip a p. Václav Halůška.“
1909: „Stran započati stavby silnice usnešeno začiti
stavbu od hranic Veselických okresu Soboteckého. Na sejpku
spodní bude-li přijata od okresu odkoupiti od p. Františka
Horáka z Veselice na celou silnici. Na sejpku vrchni šutru
poptati v Domousnicích a odkoupeni sto pěti čtvrtek
pozemku a vyšetřeni té koupě přednyst k řizeni první schůze.
Za převážení kamena z lomu p. Marii Macounové se
p.Václava Samšiňáka zda totiž by dovolil přez jeho zahrádku
cestu pro celou silnici kamen odvyst a zděliti bliši schůzi
jeho dobrozdáni a ponecháno k proskoumáni. Planýrku
dělati denní a platiti denně.“
A dále: „Usnešeno vypůjčiti peněz od Okresní
Hospodářské záložny v Libani vypučit v častce 30.000 Korun
na běžici učet. Usnešeno o vykupu podzemku orne pudy
1 kor. za jeden čtverečny metr dali za dvorky
u hospodářskych staveni a zahrady 2 kor. Usnešeno vyšetřiti
hloubku pisku Antonie a Josefem Smetanou z Podlužan
v katastrální obci v Domousnicich v čis.popis. 6 v Rabakově
by se podzemek pro šutrak z celé parcely ukoupil.“
A následuje: „Václav Haluška jako zastupce obce ukoupil
podzemek čkat. 349 v Rabakově od Jos a Antonie
Smetanovych z Podlužan za cenu 2100 korun s vyhrazenim
na proskoumani pisku obecnim vyborem a jeho schvaleni.“
1910: „Celovedeni na silnici je pověřen jako starosta
Frant.Oplt za nahradu 150 korun kterou praci jest povinen
udělat učty k vyplatě. Dále vedeni učtu jest pověřen p. Václ.
Matěju za nahradu 50 korun při vyplatě na stvrzenky. Dále
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Barb. Gertnerové čís 12 na porušení vjezdu do stodoly
nahradu 90 korun a do měsice zaplatit.“
1911: „Usnešeno započit ihned jak se doveze kamen
a ten se ma dovezt kdo chce. Stran lámáni kamene usnešeno
nejdříve skusit pod lavkou, zdali by tam bylo něco měkýho,
né samý tvrdý. A když by tam byl měký, tak ho vylámat
za dení plat. A v lomě se má začít třeba ihned, platit se bude
od sahu kamene 18 korun pořádně rovnat a přebýrat. Každý
zvlášť měký a švarc. A když by nechtěl žádný za tuto částku
lámat starosta jest zplnomocněn 2 koruny od sáhu přidat.“
Stran vápna usnešeno vzit ho asi 60 m. c. a ciment tež se ma
vzit od stavitele Kinčla a povozi který pro něj pojedou budou
mít 90 halířů od m.c. Stran kamena který má Velkostatek
na silnici vozit usnešeno dojit k řiditely a vyjednat a podle
toho se řidit.“
29. října 1911: „Zdělen výsledek kolaudace na silnici
konané dne 20.řijna t.r. a oznamené všecky závady na silnici
vytčené p. inženýrem vrchním Aug. Osvačilem stran
provedeni praci na silnici k odstraěni těchto závad usnešeno
dříve se optat p. řiditele okresního kanceláře zdaž tyto práce
mají býti nýni aneb až na jaře. Stran práce na silnici
navrženo p. řiditelem dodělati ihned a to prohloubyt příkopy
a udělat šusky, a dat od Havelkovejch až pod Limrova
druhou polovici štěrku totiž přez 80 m a popískovat což bylo
obecním výborem navrženo i hned uvíst silnici do pořádku.“
Pozorný čtenář zaznamenal, že se v zápiskách objevilo
jméno libáňského stavitele Kynčla. Ten si vedl evidenci
vydaného materiálu pro naši silnici o něco přehledněji
než naši zastupitelé. Na fotografii vidíte stránky z jeho
účetních knih, které vedl pro akci „Silnice Bačalky-Lično.
Tak to byly cenné informace o tom, jak prapůvodní
silnice vznikala. Nebyla asfaltová, byla prašná a takhle
vydržela až do začátku šedesátých let minulého století.
Jak vidíte, stavěli si ji místní sami, povětšinou z vlastních
zdrojů, tak jak nejlépe uměli. A přitom orali, seli, sklízeli,
starali se o hospodářská zvířata a ještě stihli být členy mnoha
spolků a hrát v ochotnickém divadle České srdce. Před nimi
klobouk dolů!
Z obecního archivu vybírala Pavla Kaprasová

KLIDNÉ A VESELÉ
Vánoční čas chceme intuitivně naplnit „zastavením se“.
Vytvořit doma hezké prostředí pro setkávání se s blízkými
a přáteli. Připravit pro tato setkání něco dobrého. V této
atmosféře očekávaného a chtěného „klidu“ si uvědomujeme
v těle pocity a v mysli myšlenky, které v obvyklém běžném
pracovním kolotoči neměly šanci získat naši pozornost.
Nejvíce vykukují při rozjímáním o samotě nebo díky
setkávání se s rodinou a dalšími lidmi. A náhle nejsme
v pohodě! Co s tím, když potřebuji podle svých vánočních
očekávání být usměvavá a šťastná a ještě udělat to a to…?
A je po klidu! Ne, nic není špatně. Vše je v naprostém
pořádku. Bez nádechu a výdechu bychom nežili, bez střídání
dne a noci též ne. „Život“ žije, jen pokud pulsuje, žije
pohybem mezi dvěma polaritami – dáváním
a přijímáním, příjemnými a nepříjemnými
emocemi.
Pokud však během roku
zanedbáváme fázi přijímání – odpočinek,
uvolněné „vyblbnutí se“, dávání péče svému
tělu (pohyb, masáž, léčení…), naslouchání sobě
a druhým, ohlédnutí se, zda, co děláme, je dobré
a nechce to změnu, často přijde rozčarování
právě o vánocích z té kupy najednou „uviděných
a uslyšených“ souvislostí a prozření. Pak náhle nelze udržet
tak chtěný klid a je třeba upustit papiňák rozjitřených emocí
a přesvědčení nějakou aktivitou – slzami, nadáváním,
křikem, tancem, zpíváním, odhrnováním sněhu, štípáním
dříví, sáňkováním, polštářovou bitkou, hraním karet třeba
o dřepy... Vyberte si aktivitu jaká Vám sedne, ale rozhodně
páru nepouštějte na své blízké, je to Váš papiňák a Vaše
pára. Najděte si Váš způsob jak si „písknout“ bez ubližování
druhým i sobě a pak se navraťte s „opravdovým klidem
v sobě“ k rodinnému krbu.
K opravdovému vyživujícímu klidu pramenícímu z čisté
Lásky vede jen jedna cesta. Cesta temným údolím našich
stínů. Až půjdete o vánocích se svými blízkými temným
údolím, chyťte se za ruce, nebojte se nahlas říci, z čeho máte
strach a co se Vám nepovedlo, a pak svůj zrak a srdce
zaměřte na zářící světlo bezpodmínečné lásky a klidu
na konci údolí. A místo rozmrzelého prohlášení „Kdy už tam
budem?“, zpívejte, vymýšlejte blbinky jako oslík z filmu
Shrek, na své „nehody a chyby“ se podívejte z nadhledu –
buďte šťastní, že jste je přežili, mohlo být hůř. Oslavujte
život. Poděkujte těm, kteří už nemohou být s Vámi. Nic není
špatné, vše jsou jen zkušenosti. S odstupem času Vám
nepříjemné situace přijdou komické a zjistíte, že Vám vlastě
přinesly dary – nová poznání, nové přátele. Vlastně to
nebylo tak hrozné a dnes je čemu se zasmát. A najednou jste
tam! Jste tím světlem na konci temného údolí. Srdce máte
plné bezpodmínečné rozlévající se lásky k životu, k sobě,
k druhým a chce se Vám smát a jen tak uvolněně být…
Takže rozhodně Vám nepřeji klidné vánoce za každou
cenu, povrchně klidné, kdy se všichni tváří, že je vše krásné
a úžasné, ale nejraději by jeden druhého „sežrali“.
Přeji Vám opravdové živoucí klidné vánoce. Klidné
v tom smyslu, že svá rozjitření odvážně rozpustíte s laskavou
upřímností k sobě i druhým, přetavíte je ve vtip a smích.
Chce to trošku práce, aby vánoce byly veselé, ale ta odměna
za trochu snahy stojí za to. Dopřejte si sladkost opravdové
veselosti z krásných vztahů s Vašimi blízkými, pak ani
nebudete mít potřebu zajídat neklid uvnitř sladkým
cukrovím.
KLIDNÉ A VESELÉ VÁNOCE!
J. Rukavičková

JAK VIDÍ VÁNOCE
Magda Křepelková
Vánoční kouzla a čáry.
Vánoce jsou kouzelná doba a také je to leckdy doba plná
rozčarování. Kouzla a čáry spolu tančí posvátný jedinečný
tanec.
Jednak je to často finanční stres, pak je zde téma setkání
se s blízkými – ač je milujeme, tak tato srdce otvírající doba
nám nekompromisně připomíná staré rány.
Také je to většinou období nadbytku jídla i pití, z čehož
se při nestřídmosti taky necítíme úplně dobře.
Věřím, že většina žen se již nehoní za úklidem tak, jak to
měly naše matky.
Věřím, že si víc uvědomujeme, že si tuto dobu chceme
užít beze stresu.
Dnes chci upozornit na jednu skrytější
souvislost. Od malička to pro nás byla doba plná
očekávání. Čekali jsme, co najdeme pod
stromečkem,
čekali
jsme
na
reakce
obdarovaných. Toužebně jsme čekali na sníh.
Řekla bych, že toto se moc nezměnilo. I když už
tolik v dospělosti nelpíme na dárcích, stále si
přejeme Vánoce prožít moc krásně, mimořádně
krásně. Toužíme po naplnění jejich podstaty, více než jindy
toužíme po lásce a hlubokých setkáních, po klidu a míru.
Před pár lety jsem během svátků vedla v Jičíně jeden
ženský kruh. Když jsem se zeptala žen, jak se cítí – všechny,
až na jednu výjimku, byly podrážděné a cítily nejvíc vztek.
Bylo toho moc – všichni doma, děti neklidné, návštěvy
nejbližších, venku hnusně – napětí stoupalo. Když to sdílely
první dvě, v kruhu bylo okamžitě cítit uvolnění. S dalšími
ženami pokračujícími v tomto duchu už začala skupina
vesele bublat a poslední žena už ani nemohla smíchy o svém
vzteku promluvit. Jen pípla, a už jsme se všechny lámaly
smíchem. Tolik úlevy během jednoho sdílení...!
Vánoce jsou mimořádná doba, která masíruje naše srdce.
Vším!
Avšak každý zásah, který dostaneme, nás může oživit
a zavést hlouběji.
Proto uvolněme očekávání a také – i když zažijeme
zklamání, zkusme se na něj podívat jako na žádaný zásah
do našeho srdce. Na probouzející masáž. Často preferujeme
krásu, toužíme po silných prožitcích a pak se trochu divíme,
jakým stylem k nám přijdou. Vždyť si vezměte – někdy
přijde ve vztazích velká čistka, hádka, bolest, zásah…, ale je
jen na nás, co z toho vytěžíme.
Třeba se tím konečně víc otevřeme, třeba jsme o něco víc
upřímní… a kolikrát jen proto se ty věci dějí. A my to pak
zhodnotíme jako špatně.
Přitom to může být přesně to ono – po čem jsme toužili –
zásah. Život.
A v tom je vždy krása přítomna. Někde, nějak – jinak,
než jsme očekávali.
http://www.magdakrepelkova.cz/det/208/vanocni-kouzla-a-cary.html

Přání a poznání terapeutky Magdy Křepelkové, které
k tématu vánoc sdílela: Abychom na sebe nebyli tak tvrdí
a uvědomili si, co vše je ZA... (za situacemi do kterých se
dostáváme, co nám mají odhalit za nový poklad). Často toho
po sobě chceme mnoho a také moc rychle. Ach ta naše
tvrdost a náročnost. Je skutečně tak obtížné být sám k sobě
laskavý? Sama k sobě laskavá?
Připravila J. Rukavičková
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VÁNOCE JSOU TU,
CHCETE ZNÁT NĚCO O OŘEŠÍCH?
Mnozí z nás je milují a dokážou jich spořádat na kila,
jiní jsou na ně bohužel alergičtí. Ty lituji, protože ořechy, o kterých teď bude řeč, jsou nejen moc dobré,
ale velice prospívají našemu zdraví. Víte určitě, co je
to podzemnice olejná, tedy naše známé buráky, ale co
je to například juvie ztepilá nebo řečík pistáciový, to už
ví asi málokdo.

pročišťují trávicí trakt, podporují vylučování žluči,
urychlují metabolismus, podporují činnost jater, působí
preventivně proti kardiovaskulárním onemocněním,
osteoporóze, zlepšují mozkovou činnost a paměť
a uklidňují nervový systém. No a pak aby je člověk
neměl rád.
CO TAKTO další
oblíbený ořech, tedy
pistácie.
Ty lze
získat
z krásného
keře - řečíku pistáciového neboli pistácie pravé.
Archeologické nálezy prokázaly jeho požívání již
v době 6 750 let před naším letopočtem. I v naší republice, u pár pěstitelů na Olomoucku a Brněnsku, rostou
ve volné půdě. Zajímavostí je, že plody jsou extrémně
hořlavé a při dopravě na lodích musely být speciálně

Juvie ztepilá je to jeden z největších stromů Amazonie.
Dosahuje výšky 40 - 50 m. Pěstována je jen zřídka,
valná většina ořechů na světovém trhu pochází z divoce rostoucích stromů. Plodem je tobolka měřící
až 20 cm v průměru s otevírajícím se víčkem. Uvnitř je
12 - 22 semen s tvrdou skořápkou. Tobolky se semeny
ve zralosti opadávají a semena sbírají domorodí sběrači. Při padání velkých tvrdých tobolek z této výšky
dochází též k četným, mnohdy i smrtelným zraněním.
Jako všechny ořechy jsou i tzv. para ořechy velmi
zdravé. Mimo jiné dokáží rychle a výrazně snížit hladinu cholesterolu, a to již v malém množství. Zajímavé
je, že tento účinek přetrvává delší dobu, i když se už
ořechy nejedí. Obsahují totiž bílkoviny, sacharidy,
vlákninu, tuk, vodu, železo, vápník, sodík, fosfor, draslík, hořčík, zinek, měď, mangan, selen omega3 a ome-

ga6 kyseliny, vitamíny A, B, C, E, H, betain, cholin,
kyselinu listovou, pantotenovou a linoleovou, a já nevím, co dalšího v nich odborníci našli. Para ořechy prý
také podporují obranyschopnost, chrání buňky
před volnými radikály, působí preventivně proti vzniku
rakoviny, podporují trávení, zlepšují vyprazdňování,
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skladované. Toto platí dodnes, samovznícení hrozí i při
jejich skladování ve větším množství. Způsobuje to
hlavně velmi nízký obsah vody a vysoký obsah tuku.
Obsahují také vlákninu, hořčík, draslík, selen, zinek,
mangan, fosfor, vitamin B1,B6 a E a mají velmi vysoký obsah železa a mědi. Pojídání oříšků pomáhá našemu imunitnímu systému, detoxikuje organismus, snižuje cholesterol, pomáhá při cukrovce, při některých očních chorobách, podporuje krevní oběh, působí preventivně proti srdečním chorobám, pomáhá při anémii
a žloutence.

Takhle je asi poznáte snáze – pistáciové oříšky

A tento ořech určitě pozná
každý. Říkáme ořech, jeho
plod ale není ořech,
ale zaoblená trojboká peckovice. Má vynikající bílou
dužinu, z níž se po usušení
strouhá tzv. kokos,
ale z čerstvého ořechu si můžete dát pár loků výborného
mléka. Tedy nevím, proč se tomu říká kokosové mléko, když je to průsvitná zašedlá voda, ale je to vynikající. A už jste zkusili kokosový olej? To je teprve bašta.
A samozřejmě vše je také velice výživné a zdravé.
Nebudu vše vypisovat, snad jen to, co umí navíc.
Že posiluje imunitní systém, zlepšuje vstřebávání vitamínů, snižuje riziko cukrovky a chronické únavy.
Ale pozor, je prý také zdrojem energie pro mozkovou
tkáň! Někdy si totiž myslím, že by se měl – jak se dříve
říkalo – fasovat.
A ještě něco patří k Vánocům. Jsou to datle a fíky.
Datlovník patří prý k nejstarším pěstovaným rostlinám
vůbec. Plody, tedy datle mají
vysokou energetickou hodnotu. Obsahují také velké množství vitamínů. Vitamíny skupiny B pomáhají buňkám zpracovávat cukry, což je činí
velmi posilující potravinou. Kromě toho obsahují mnoho
minerálů a vlákniny.
A to jste už slyšeli?
Vařením datlí
v mléku získáme
směs, která pomáhá
především respiračnímu systému. Používá se při silném dráždivém kašli a zánětu průdušek.

Ještě pár slov k fíkům.
Fíky rostou na fíkovníku a ten můžeme potkat ve všech
přímořských letoviscích. Je to veliký keř nebo strom
a na jeho větvích jsou vidět (většinou zelené) fíky.
Když jsou zralé, padají na zem, nebo je majitelé oče-

šou, jako my jablka a suší. K nám na pak dostávají
většinou již slisované a úhledně zabalené.
Příjemné a zdravé Vánoce s přírodními plodinami a co nejméně
sladkostí a cukrovinek
(to je od slova cukr)
přeje z redakce Pramínku Alena Varhanová a Jiřina Uhlířová, které děkuji za podklady.

POLDÍKŮV LÉK NA KLOUBY,
PROTI VYSOKÉMU TLAKU,
S VITAMÍNY, MINERÁLY A …
Vepřové koleno, česnek, francouzská hořčice, pivo, sůl.
(množství: vše cca přiměřeně)
Postup:
Smícháme francouzskou hořčici a rozmačkaný česnek,
zalijeme pivkem a uděláme z toho kašičku. Kolínko hezky
vykostíme, poté jemně naklepeme a osolíme. Následně ho
potřeme onou výše uvedenou kašičkou, zavineme jako
štrúdl, převážeme nití jako ptáčka a tuto roládku vložíme
na podestýlku do pekáče... Podestýlku v pekáči uděláme
z pěkně husté vrstvy jemně nakrájené cibulky, kterou
zalijeme pivkem, na to pak položíme roládu a dáme
na cca 90 minut do „domácího krematoria“ – rozpálené
trouby.
Pak už jenom vydržet, dokud není masíčko se zlatavě
opečenou kůrčičkou hotové a můžeme ladit chuťové buňky!
Přikusujeme např. báječné bramborové placičky, ale také je
dobrý měkký chleba. Jako vylepšenou přílohou můžou být
i brambory a zelí. Tyto dvě ingredience může udělat buď
každou extra, nebo je vložit už ze začátku ke kolínku.
Vše zapíjíme dobrým pivem.
Tak, doufám, že jsem vás pěkně namlsal tímto velice
zdravým jídlem:
koleno
– obsahuje želatinu, na klouby
cibule a česnek – prokázané antibakteriální účinky
a kladný vliv na krevní tlak atd.
hořčice
– příznivě podporuje trávení tučnějších
jídel
pivo
– nejlepší iontový nápoj obsahující řadu
tělu prospěšných vitamínů a hormonů …
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KOLO ROKU
MELUZÍNA
A máme za sebou nejtemnější den roku – zimní
slunovrat. Od 21.12. začíná přibývat denního světla. Je to
okamžik naděje, že bude více slunečního svitu k prosvětlení
ještě řady chladných dní. Motivace mít víru v hojnost a snít
si čím naplníme další pozvolna rodící se plodný cyklus
a připravovat se na něj.
Čas hlubokého ticha znovuzrození
21. prosinec až 1. únor
Energie vládnoucí tomuto období jsou hluboko uvnitř
nás, jako rodící se život v lůně ženy, jako vědomí křehkého
novorozeněte, které je závislé na výživě a péči matky.
Jako batole, které potřebuje ochranu, učí se
bezpečně pohybovat v realitě Země,
poznávat možnosti svého těla a světa
kolem. Tak jako semínko rostlin pomalu
nasává vláhu, probouzí se a roste díky
zvyšující se teplotě půdy a působení
slunečního záření, sílí i dětské tělíčko
v ochranné slupce – v laskavé náruči
matky a rodiny. Tak jako semínko zapouští
první kořínky, aby mohlo čerpat energii
i z dalších zdrojů, být pevně ukotveno
v půdě a připraveno na další vývojovou
fázi, rozevřít děložní lístky a nechat vyrůst k nebi svůj první
jedinečný výhonek. Tak i děti poznávají, „co a kdo“ pro ně
představuje pevné kořeny a půdu, o „co a koho“ se mohou
opřít při hledání své jedinečné cesty. Co jim dá výživu a sílu
jít za svými sny, poznat své dary a sdílet je. Kdo je vždy
laskavě přijme bez ohledu na to, jak se chovají, co provedli,
jakou mají náladu.
Se zimním slunovratem se právě otevírá období, kdy je
dobré se podívat na své kořeny – naše dětství, aby byl pevný
základ pro nový tvořivý cyklus, aby zhmotnění našich snů
nestály v cestě velké překážky – balvany minulosti. Zimní
slunovrat nabádá něžně trpělivě navázat kontakt se svým
vnitřním dítětem. Dřímá v každém z nás stále, bez ohledu
na věk. Jsme to my v dětském věku. Ač si možná v hlavě
srovnáme, že naši rodiče dělali to nejlepší, co uměli, když
nás vychovávali, a že oni své dětství měli možná ještě
„těžší“, přesto nám někdy proletí srdcem lítost, jak se rodiče
chovali k nám, anebo my k nim. Pokud je tam byť
sebedrobnější bolavá vzpomínka, je dobré ji nechat odejít
a její místo zaplnit láskou. Většina z nás v dětství prožila
něco, co nás zranilo. Ač to mohlo být z pohledu dospělých
hloupost, naše dětská dušička si udělala závěr, že například
nejsme dost dobří, že bez těžké dřiny nejsou „koláče“, nic
nikdy nedokážeme, že svět je nebezpečný, že nesmíme
vyčuhovat z řady a dělat co nás baví anebo naopak nás okolí
utvrdilo v druhém extrému, že jsme mistry světa ve všem,
všechno vím, všechno znám, ostatní jsou blbí…A těmito
dětskými nebo převzatými přesvědčeními o sobě a druhých
jsme si vytvořili základní mapu pro svůj život a ona určuje,
do jakých situací v životě se dostáváme, co si k sobě
přitahujeme. Veškerá mrzutost, kritizování, zloba, hněv,
žárlivost, závist pramení z hlubokého vnitřního rozporu,
že nejsme pravdivě sami sebou. A právě naše vnitřní dítě
nám může ukázat ty uzlové okamžiky života, kdy jsme
potlačili své pravdivé chování, sami sebe – protože jsme
nechtěli zklamat maminku, protože by jsme dostali výprask,
protože nám nikdo nerozuměl, protože se to v této
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společnosti tak dělá, protože jsme neměli nikoho komu by
jsme věřili, kdo by nám poradil… Mnohdy si
neuvědomujeme, že se tak chováme stále, ikdyž jsme už
dospělí, už nejsme závislí na rodičích, už se můžeme
svobodně rozhodnou sami za sebe, už nemusíme být v pozici
oběti. Nebo si to i uvědomíme, ale přijde strach něco tak
hluboko zajetého měnit. Co na to ostatní? Budu terčem
posměchu a nepochopení, moji blízcí mne odsoudí… Sklopit
uši a držet se zatuchlé pochybné „jistoty“ nebo žít svobodně?
Není třeba dramaticky pálit mosty, lze na změny v životě jít
jemně z hloubi své bytosti s pomocí našeho vnitřního dítěte.
Podívat se s jakými sny a životními dary jsme přišli na Zemi,
jim věnovat svou pozornost, začít je zhmotňovat a žít.
To nám dává sílu „lámat skály“ a pocit naplněného života.
Pokud svou podstatu potlačujeme a sloužíme svým a cizím
chybným přesvědčením, chybí nám opravdová radost, cítíme
se vyčerpaní a prázdní.
Zajistěte si alespoň půl hodiny
klidu pro sebe, pusťte si hezkou
hudbu, zachumlejte se do svého
bezpečného koutku. Požádejte své
vnitřní dítě, ať k vám přijde.
Řekněte mu, že už jste dospělí
a můžete mu pomoci, že mu
budete naslouchat, nebudete ho
peskovat, chcete mu dát lásku
a hrát si s ním na co bude chtít…
Dítko se vám nejspíš ukáže
ve vaší podobě ve věku, kdy jste
prožili citové zranění. Zeptejte se ho, co nyní potřebuje. Děti
nejčastěji potřebují jen přijetí, obejmutí, lásku - bez
hodnocení a bez podmínek. Můžete své vnitřní dítě
(polštářek, plyšáka, sebe…) jen tak obejmout a být. Pokud
vám navrhne, ať jdete tančit, dovádět nebo malovat, dopřejte
si to plnými doušky. Rozproudí to vyživující a léčivou lásku.
Doplníte si to, co vám v dětství chybělo, po chvíli
uvolněného hraní či jen objímání budete jak znovuzrozeni.
Změní se jemným způsobem Váš vztah k sobě samým a tím
i k druhým. Připadá Vám to jako bláznovství? Čtěte
životopisy lidí, kteří šli za svými sny, dokázali posunout
hranice svých schopností. Okolí je často považovalo za
blázny, ale dokázali věci, které jsou prospěšné pro lidstvo
jako celek. Věřili sami sobě, svému vnitřnímu dítěti a dávali
mu pozornost a lásku.
Nejde vám objevit, jaké jsou ty pravé čisté a opravdu
Vaše sny? Na co jste si nejraději hráli, co vám běželo
hlavičkou, než vás začala formovat školka a škola? Dejte
tomu čas…, třeba každý den chvilku nechte odplynout
překotný proud myšlenek a až přijdou „bezmyšlenkové“
okamžiky, tak se otevře prostor pro Vaše vnitřní dítě – čistou
inspiraci. Do 1. února, kdy nás už bude silně chytat chuť
něco tvořit a zhmotňovat, času dost a určitě si požádejte
o pomoc bohyni Meluzínu, čeká na to, aby Vás podpořila.
Ve slovanské mytologii vládne období
od 21.12. do 31.1. bohyně živlu vzduchu - Meluzína.
Je to čas, kdy bychom měli stejně jako příroda odpočívat
a naslouchat, spočinout sami v sobě, čas dokončení (poslední
fáze) a zároveň úplný začátek (první fáze) života (cyklu) –
okamžik ticha mezi smrtí a narozením.
Bohyně Meluzína nám může napomoci zaměřit se na svůj
vnitřní prostor, najít v něm ticho, klid a bezpečí. A z tohoto
středu zhodnotit své konání a tomu odpovídající sklizené
plody uplynulého ročního období. Využijeme-li tento čas
k získání jiného úhlu pohledu na prožité zkušenosti,
nacházíme novou inspiraci a chuť opět naplno žít a tvořit.

Doporučení bohyně Meluzíny čeho si máme být vědomi nyní
v čase její vlády do 31.1. pro jednotlivá sluneční znamení
zvěrokruhu (www.priznakytransformace.cz) :
Berani
Neváhejte a projděte důležitou očistou, díky níž
dostanete velkou šanci popojít ve vašem životě dál,
zejména co se citů týká. Otevřete se tomu. Nebojujte s tím.
A ani nad tím nepolemizujte..ano nebo ne? Máte
šanci…chyťte ji za pačesy.
Býci
Dostanete nyní šanci urovnat si život a posílit se skrze
pomoc a otevření se druhým. Bdí nad vámi šťastná hvězda,
takže nebojte se toho a jděte do toho. Otevřete-li se ostatním,
otevřete se i prožívání štěstí. Užijte si to!
Blíženci
Přestaňte snít a dotáhněte věci do konce! Problém, který
jste řešili, stále není úplně dotažen. Stále stojíte
v nevyhovující situaci a já vám říkám, vystupte už z toho
konečně. Nestojíte v tom už příliš dlouho? Povede-li se vám
to, máte před sebou nový a osvobozený začátek.
Raci
S pomocí vaší vnitřní síly proběhne zásadní změna
ve vašem životě, která vás čeká a která vás zasáhne.
Seberte právě svou vnitřní sílu a zvládnete to. Tento problém
tu už byl a vy jste si mysleli, že už je to za vámi. Nebylo to
tak zcela. Ale nebojte, máte na to!
Lvi
Pomozte blízkému člověku, který si prochází něčím
těžkým a vaší pomoc nyní velmi potřebuje. Pomůžete tak
pohodě daného člověka a jeho rodiny. A potažmo i vám.
Tato situace už se tak trochu děje a je potřeba ji zdárně
zakončit. Proto neustávejte ve své pomoci.
Panny
Přichází k vám štěstí a je to vaše zásluha. Těšte se.
Stojíte pod šťastnou hvězdou. Nemusíte se ničeho bát
ani nad tím polemizovat. To, co nyní získáte, si zasloužíte!

Váhy
Nyní je čas užít si příjemného času s rodinou a přáteli
u dobrého
moku
a
dobrého
jídla. Nasát
společnou předvánoční atmosféru a užít si stráveného času
s blízkými lidmi. A při tomto posezení dojdete k důležitému
uvědomění. Budete z toho nadšení.
Štíři
Vykročte sami ze situace, která vám nesedí a budete
vzorem i pro ostatní. Neuděláte-li tak, osud to stejně zařídí.
I když budete krátkodobě zklamaní, posune vás to dál.
Střelci
Užijte si předvánočního času s přáteli u dobrého drinku,
abyste se odreagovali od situace, která vám hodně
ublížila. Uleví se vaší mysli a pak si konečně budete
moci uvědomit, že je jen na vás, jak se bude váš život
odvíjet. Nepolemizujte nad tím. TAK TO JE!
Kozorozi
Vykročte nově – nehroťte povinnosti, ale raději se sejděte
s lidmi, se kterými vám je dobře a užijte si společně
strávených chvil. Potřebujete to. Stále si to slibujete,
ale nikdy to nezrealizujete a už vám to chybí. Máte to
ve svých rukách.
Vodnáři
Seberte odvahu a změňte svůj život, aby se stal
pohodovým a abyste se v něm cítili dobře. Jde to.
Osvoboďte se od myšlenek, které vám v tom brání. Nastal
čas…
Ryby
Projdete si lekcí, která se týká vašeho vztahu. Osvoboďte
se od vzpomínek na to, co se vám ve vztazích nepovedlo,
osvoboďte se od nich nebo vám zase sehrají hlavní roli
ve vašem milostném životě. Chcete to?? Chcete, aby to
dopadlo jako už kdysi, když jste z toho byli nešťastní?

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu slaví svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Šoltys Jiří
Kolomazníková Alena
Ziegelheimová Jitka
Kořínková Tereza
Kořínek Tomáš
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí,
radostný a naplněný život.
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Přeji nám všem vášeň žít,
chuť tvořit,
odvahu poznávat nové možnosti
a toulat se krajinou Přírody i naší duše,
žasnout nad objevenými poklady,
cítit vděčnost za křehký dar lidského života,
milovat život…
JR

Šťastnou cestu rokem 2017
plnou zajímavých
a osvěžujících setkání
přeje redakce Pramínku

Toto číslo vychází 21. 12. 2016. Příští vydání Pramínku plánujeme na 27. 1. 2017.
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, S.Hodboď, 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. Hodboď 200Kč, p. Nešněrová 100Kč, p. Radušková 100Kč, Šátkovi 400Kč, p.
Nováková 100Kč, p. Formanová 100Kč, p. Větrovský 400Kč, p. Větrovská 400Kč, p. Poláček 500Kč, p. Šoltysová
Blažena 200Kč, p. Smetanová 500Kč, p. Fidrichová 400Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem
pro nás pro všechny.

