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BETLÉM Z 19. STOLETÍ OBNOVUJÍ
V DĚTENICÍCH
„Přenesme se do poloviny 19. století, do dřevěné
chalupy v obci Dětenice, kde se právě narodil kluk
později zvaný "Čeněk" a kam rovněž přibyl malý papírový betlém. Jako dítě jej pak pomáhá o každých
Vánocích sestavit a je zas a zase okouzlen doposud
neviděnými budovami, cizokrajnými stromy a postavami v netradičním oblečení“…
Tak začíná své vyprávění a tím též zahajuje práce
na záchraně betléma pravnuk tenkrát malého Čeňka
- Jan Volák z Dětenic. Dílo předků nalezené
v troskách se rozhodli obnovit a rozpohybovat manželé Volákovi, jejichž předek Vincent Novotný je jeho
autorem. Vstříc jim vyšla obec Dětenice, řada spoluobčanů a celý Ateliér restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli pod vedením akademického malíře
Josefa Čobana.
Čeněk, tedy pan Vincent Novotný, prý pracoval
na betlému celých 15 let, dílo započal asi v roce
1895. Betlém měl poté šířku 4 metry a děti, které
chtěly vidět, jak se figury pohybují, měly možnost
zatočit si klikou a uvést tak celý mechanizmus
do chodu. Byla to prý nádhera.
Pokračování na straně č.: 7.

SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
Kalendář nám vždy připomene, kdy je dobré uskutečňovat rodinná setkání. Letos se v naší rodině svatomartinské setkání povedlo ke spokojenosti všech
zúčastněných i hostitele. Ač amatér, jeho kuchařské
umění v tomto oboru - pečení husiček a jiných opeřenců, by ocenily mnohé kuchařinky. Nechybělo ani
svatomartinské vínečko a dobrá nálada všech přítomných.

A takováto setkání mne často vrací do vzpomínek
na dětství. U babičky vždy s jarem do zvířecí rodinky
přibylo šest housátek. Malinká, žluťoučká, no prostě
jako všechna mláďata k zulíbání. Chodilo se na kopřivy, sekaly se nadrobno, smíchaly se se šrotem
a vařenými bramborami. A když se jim to krmení
podávalo, tak to byla jediná chvilka, kdy utichlo jejich neustálé štěbetání. Rychle rostla, peří se začalo
bělat a dvorek a škopek s vodou jim byly malými.
To začínalo to pravé dobrodružství pro husy i děti.
Nedaleko tekl potok a po obědě to vždy vypuklo koupání hus a někdy i nás.
„Tak holky, pěkně seřadit, opatrně, u vrátek je jeden schod, zhoupnout se na krátkých nožkách. Pozor,
u silnice se zastavte“, proutkem udržuji stádečko
pohromadě. V této vesnici má auto tak pan továrník
a pan doktor a možná ještě někdo, jinak samé koně či
kola. Opatrnosti však není nikdy dost, a tak rozhlédnout a hurá na můstek přes potok. U malého splavu se
s radostí a hlasitým projevem vrhají housata do vody.
Mávají křídly, nabírají vodu na záda zajímavým způsobem. Je v nich tolik radosti, no prostě jsou to přeci
vodní ptáci. Sedíme opodál na zeleném břehu a řekla
bych, že je to lepší podívaná než dnešní televizní
vysílání. Když se housata nabaží vody, což se stávalo
málokdy, odpočívají na slunku a probírají si peří.
To je pak krásně běloučké. Před večeří je pak ženeme
domů. Opět: „holky pozor u silnice, hupky na schůdek u vrátek a jsme doma“.
Léto husám i nám uteče v krásných vzpomínkách
a jsme opět u různých svátků. Houf je o dvě menší
na posvícení, o další dvě na svatomartinské hodování.
Poslední dvě sedí v posadě, krmí se šiškami
z brambor, otrub a kukuřičné mouky, aby měly tu
správnou postavu do vánočních svátků. A to není
ještě konec. Peřiny z jejich peří, nastřádaného a nadraného pečlivě babičkou, hřejí celou rodinu ještě
dnes, jako tyto vzpomínky z dětství.
babička Janička

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
Mám radost, že jsme
zase něco nového v naší
obci zažili. Nevím, kdy
na Bačalkách naposledy
prošel lampionový průvod, ale nám se povedl
v pátek
17. listopadu.
Byl to nápad Adély Rukavičkové a já jsem ráda
pomohla s přípravou.
Jako vždy se sešlo
,,zdravé jádro“. Prošli
jsme se příjemně od kálku na Ličně kolem hasičárny přes Malou stranu
do pivnice.
Tam nás zahřála výborná gulášová polévka
od Marušky Šoltysové a dobrý čaj s domácím zákuskem. Po občerstvení jsme si pustili pohádku
do „ouška“ a malovali lampiony, duchy a obrázky,
jen tak pro radost. Tento průvod jsme pojali jako
pokračování oslav sv. Martina. Kdysi prý zapalovali
svatomartinské ohně a dnes se konají právě průvody
s lampiony. Nám žádný lampion neshořel, jak se
v minulosti stávalo, a to proto, že jsme všichni měli
elektrický zdroj. Jen jeden opravdu hořel a to byl
lampion od Domči Králové. Přinesla lampion štěstí,
a tak jsme si při jeho poslání k nebi mohli každý něco
přát. Byl to hezký večer a rádi si ho zopakujeme.
Maminka Lenka Králová také namalovala hezký
obrázek „Bačalion“, a tak máme i logo pro začínající
tradici lampionových průvodů. Poděkování patří také
p. Jitce Rukavičkové za inspiraci poslechnout si
po procházce a dobré večeři pohádku a za zapůjčení
pohádkového CD. Též Pramínku za finanční podporu.
R. Folprechtová
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Závěr roku
bude jako vždy velmi hektický. Namísto pečení
cukroví a balení dárků se v prosinci věnujeme v úřadovně mnohem prozaičtějším záležitostem.
Především sestavujeme rozpočet hospodaření
obce pro příští rok. Jeho návrh již v tuto chvíli můžete prostudovat na webových stránkách nebo úřední
desce. Po letošním „vykrvácení“ na opravách místních komunikací navrhujeme pro rok 2018 rozpočet
vyrovnaný. To ale neznamená, že bychom snad chtěli
sedět se složenýma rukama a nic nedělat. Čeká nás
- další etapa čištění a monitoringu dešťové kanalizace (nutná pro vytvoření pasportu);
- zhruba v padesáti domácnostech budou vyměněny vodoměry;
- generálním úklidem projde vodojem;
- snad už se nám podaří dát nový kabát transformátoru;
- na naše pracovité ruce čeká prostranství
pod obecním úřadem, které bychom chtěli oddělit od sousedních zelených ploch pásem tradičních odrůd ovocných stromů a keřů;
- ozdravným a bezpečnostním prořezem projdou některé stromy veřejné zeleně;
- asfaltový kabát dostane místní komunikace
k Hurcíkům;
- rádi bychom sanovali požární nádrž u horní
zastávky.
Kromě toho se konají v příštím roce dvoje volby,
dvoukolové prezidentské hned teď v lednu; a nové
obecní zastupitele půjdeme volit v říjnu. Příprava
na Prezidentské volby
je už v plném proudu. Jistě jste sledovali kauzu špatně sečtených volebních lístků při volbách do poslanecké sněmovny. Takové zprávy bohužel vrhají špatné světlo na práci všech volebních komisí, což si
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
20.-21.10.2017

určitě nezaslouží. Jsem přesvědčena, že naše volební
komise pracuje svědomitě a profesionálně, o čemž se
budete moci přesvědčit již 12. a 13. ledna a potom
26. a 27. ledna. To jsou termíny konání prezidentských voleb. Školení volební komise od pracovníků
statistického úřadu proběhne 3. ledna 2018, kdy si
vyzvedneme též hlasovací lístky, které budou poté
urychleně distribuovány do vašich poštovních schránek. A jak českého prezidenta vybírat? Hlavně
s rozumem, co více doporučit?
A aby toho všeho nebylo málo, tak nás opravdu intenzivně „masíruje“ ministerstvo vnitra s novým evropským nařízením nazvaným ve zkratce GDPR
(General Data Protection Regulation), podle kterého budeme muset od 25. května 2018 ve zcela novém
přísnějším režimu pracovat na úřadě s osobními údaji. Jako veřejná instituce jsme ze zákona povinni
ustanovit nebo nasmlouvat pro náš úřad tzv. pověřence (kterému se už teď vtipně říká „datový dráb“)
a samozřejmě musíme takového člověka také zaplatit.
I s tím jsme museli v návrhu rozpočtu počítat. Nové
opatření si vyžádá ale také investici do výpočetní
techniky a programového vybavení. A když už mluvíme o softwaru, podívejte se na naše webovky.
Zdokonalili jsme pro vás služby geoportálu (dnes
nazvaný Cleerio) a rozšířili jsme jej také o historické
mapy a zanedlouho se tam objeví i zakreslené domovní vodovodní přípojky. Návod, jak se s novými
aplikacemi pracuje, najdete rovněž na obecním webu.
Kdo si osvojí práci s tímto softwarem, jistě časem
ocení, jak velkou službu všem, kdo potřebují informace o pozemcích, inženýrských sítích či územním
plánu, tato aplikace uživatelům poskytuje.
Při nákupu vánočních dárků myslete na to, aby vám
zbylo také pár korunek na VODNÉ,
které bude paní Hlaváčková vybírat o víkendu
16. a 17. prosince. Chalupáři, pokud už nebudete
na chaloupce, sdělte nám nebo sousedům stav vodoměru. A hlavně: pořádně si vodovod vč. vodoměru
zazimujte. Ať nenapácháte škodu sobě i celé obci.
Těch novinek v práci
úřadu je mnoho a nemůžeme je všechny do podrobna rozepisovat
na stránkách Pramínku.
Sledujte úřední desku
a hlavně choďte na zasedání zastupitelstva.
To letošní poslední se
koná v pondělí
18. prosince od 18.00
hodin v pivnici U Bači.
S přáním klidného adventního času vám všem
čtenářům Pramínku
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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MLSÁME JINAK
Citrónové pusinky
Sušenky jsou vhodné pro děti cca od 1 roku. Jsou
bez vajec, mléka a cukru, ale jsou z pšeničné mouky
a pečené, což není ideální. Dětem proto dáme jednu
dvě sušenky pro radost, ne celou mísu na jídlo. Je to
vhodná alternativa, když jdeme do společnosti, kde se
konzumují konvenční sladkosti a slané pochoutky –
máme pro dítě svoje a dítě je spokojené.
Krásně voní po citrónu a neudělaly by ostudu ani
na vánočním stole.
Ingredience na cca 70 pusinek
5 hrnků špaldové (nebo pšeničné) hladké mouky
1/2 hrnku vody
3/4 hrnku sladu
1/3 hrnku oleje
kůra a šťáva z jednoho biocitrónu
2 lžičky kypřícího prášku do pečiva bez fosfátů
špetka soli

Postup
Omytý citrón ostrouháme ze všech stran na jemno
na struhadle, šťávu vymačkáme.
Do mísy dáme všechny ingredience: mouku, vodu,
olej, citrónovou kúru a šťávu, slad a sůl.
Řádně promícháme vařečkou a propracujeme v řidší
těsto.
Naplníme zdobičku těstem a na pečící papír
na plechu tvoříme pusinky.
Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C přibližně
15 minut, dokud pusinky nezačnou tuhnout a lehce
tmavnout.
Po upečení skladujeme v suchu a chladu.
Praktické poznámky
Pusinky si můžete udělat do zásoby, jen tak se
vám nezkazí. Pokud je těsto příliš řídké, přidejte
mouku, v obráceném případě přidejte vodu. Dobu
pečení je potřeba přizpůsobit velikosti tvarů – malé
pusinky budou za pár minut, veliké i za 20 minut.
Při pečení trochu nabydou. Díky kypřícímu prášku
nejsou úplně tvrdé, mají měkký střed. Dělám větší
množství, protože jsou trvanlivé a protože u nás se
nezkazí. Ale pokud si nejste jistí, zda vám to bude
chutnat nebo ostatní jíst s vámi, udělejte si vzorek
z menší dávky na zkoušku. Sušenky mohou posloužit
jako vánoční cukroví. Pokud je chcete svátečnější,
můžete na ně dát čokoládovou polevu.
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Obměna
Nemáte-li zdobičku, můžete těsto dát do plechových
či silikonových formiček a po upečení vyklopit. Připravíme-li těsto tužší (méně vody/více mouky), můžeme tvarovat rukama koláčky, válečky nebo placičky, případně můžeme vyválet a vykrajovat. Místo bio
citrónu můžeme dát vanilku či jiné oblíbené koření
nebo přidat kokos či ořechy.
Zdroj: http://www.jimejinak.cz/citronove-pusinky/

Co je Jíme Jinak
Projekt Jíme Jinak se věnuje zdravému životnímu
stylu a ukazuje cestu, jak lze chutně, zdravě a prakticky vařit tak, aby nám bylo lépe na těle i na duši.
Kdo jsme
Jsme dvě maminky
na mateřské dovolené,
které ještě donedávna
napínaly veškerou sílu
na svoje podnikání.
Jedna vedla marketingový časopis, druhá
kadeřnictví.
20 let hledání a diet
Nezávisle na sobě jsme posledních 20 let hledaly
každá svoji cestu ke zdraví a ke štíhlé linii. Jednu
motivovala především touha uzdravit se a dostat se
ze začarovaného kruhu operací a nemocí. Druhou
ohromily informace o tom, jak naše těla zbytečně
stárnou, když se k ní po revoluci dostaly první knížky
o alternativní medicíně. Obě jsme toužily najít rovnováhu a udržet si štíhlou postavu. Obě jsme válčili
s váhou a vyzkoušely všechny možné i nemožné diety. Nastudovaly jsme mraky knih a snažily se vytvořit
ideální jídelníček. S větším či menším úspěchem se
nám to dařilo, pořád to ale nebylo ono. Poslední dílečky do mozaiky jsme nalezly zhruba před pěti lety.
Přišly k nám ty správné informace, ty správné knihy.
Všechno do sebe zapadlo. Konečně jsme našly správný jídelníček, zbavily se mnoha potíží, únavy a některých starých nemocí. Docela snadno jsme shodily
přebytečná kila (a že jich bylo hodně) a bez velkého
omezování si váhu stále držíme.
Z čeho vycházíme
Naším cílem je, aby strava nejen chutnala, ale také
nezatěžovala organismus, předcházela nemocem,
ba dokonce, aby léčila již vzniklé problémy. Inspirací
nám byla česká kuchyně našich prababiček a tradiční
čínská medicína. Ta má třítisíciletou historii, takže se
opravdu máme co učit. Tu naši českou tradiční kuchyni bohužel přerušil po válce průmysl. Dnes už se
v Česku nevaří podle zdraví, věku a ročního období,
jako tomu bývalo dříve, ale podle slev a akcí, které
nám nabízí nejbližší supermarket. Výsledkem je,
že jsme stále tlustší a nemocnější národ. Proto vám
budeme radit, jak se vrátit k přirozené potravě, jak
správně a zdravě a hlavně chutně upravovat potraviny
a jak tělu ulevit od zbytečných zátěží.

Zdravě jíst se dá i s chutí
Díky vyvážené stravě máme každá dvě zdravé děti,
kdy ty starší bez potíží čelí kolektivu školky a přitom
nikdy nepoznaly antibiotika. Samy na sobě, svých
dětech a posléze mužích, širší rodině a přátelích jsme
si vyzkoušely, jak moc důležité je zdravě vařit a jíst.
Můžeme vám ukázat, že se to dá dělat i tak, aby to
všem chutnalo a přitom jste nestrávili celý den
u plotny.
Naše služby
Dnes se hlavně věnujeme webu www.jimejinak.cz
o zdravé výživě a vaření, zkoušíme a publikujeme
nové recepty, natáčíme pro vás videorecepty, oslovujeme odborníky a ptáme se na vaše nejčastější dotazy,
děláme rozhovory s lidmi, kteří pro vás mají zajímavé
informace.

GALERIE TANČÍCÍ DŮM V PRAZE
DÍLA JOSEFA LADY

BETLÉMY V MUZEU

Expozice Sedmičky Josefa Lady je k vidění
v Galerii Tančící dům do 1. dubna 2018.

Ke starým vánočním obyčejům, starším než je stavění
a zdobení stromku, patří stavění jesliček se scénou
narození Krista v Betlémě. Předobrazem domácích
jesliček byly jesličkové skříně a oltářní reliéfy s výjevy Kristova narození, které věřící vídali v kostelích.
V baroku byly podle nich zhotovovány figury v životní velikosti, které se pak staly základem kostelních
jesliček. Po josefínských reformách v polovině
18. století se od stavění kostelních betlémů upouštělo
a jesličky se ve zmenšeném provedení začaly objevovat v domácnostech. Ze stavění jesliček se postupem
času stal lidový obyčej a k základní scéně Ježíšova
narození, do níž patřily Jezulátko, Panna Marie,
sv.Josef a mudrci z východu, přidala lidová tvořivost
další postavy a výjevy z reálného života.
Na výstavě, která v Muzeu Mladoboleslavska začíná
2. prosince a potrvá až do 14. ledna 2018, vám chceme ukázat betlémy z různých období, od počátku
19. století až po současnost a také předvést různorodost jejich provedení i užitých materiálů. Mimo betlémů ze sbírek mladoboleslavského muzea budou
vystaveny také betlémy z Hornického muzea v Příbrami a z Městského muzea v Železném Brodě.
Výstava bude přístupná denně mimo pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Tisková zpráva – Muzeum Mladoboleslavska

Galerie Tančící dům otevřela 15. listopadu rozsáhlou retrospektivní výstavu díla Josefa Lady, která
připomíná výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto významného českého malíře. Expozice
Sedmičky Josefa Lady zobrazuje ve čtyřech podlažích Tančícího domu téměř 400 děl. Její součástí jsou
poprvé interaktivní exponáty

Výstava je symbolicky umístěna v Tančícím domě
v oblasti Podskalí, části Prahy mezi Jiráskovým náměstím a Výtoní, kde Josef Lada žil. Nabízí výběr
toho nejlepšího z tvorby Josefa Lady i náhled do jeho
soukromého života. „Téměř 400 děl jsme zapůjčili
z osmi muzeí, galerií a od soukromých sběratelů,
díky tomu je to největší výstava díla Josefa Lady
za posledních deset let v Praze,“ říká Robert Vůjtek,
ředitel galerie. „Výstavu jsme připravovali více než
rok a věřím, že se nám podařilo dát dohromady
opravdu jedinečný soubor děl, který návštěvníkům
ukáže mého dědečka i z jiné perspektivy, než pouze
jako slavného malíře a ilustrátora. Lidé nahlédnou
přímo do jeho pracovny, uvidí také jeho kostýmní
návrhy i obrazy, které nebyly během posledních
60 let nikde veřejně vystaveny,“ vysvětluje Josef
Lada, vnuk malíře.
V prvním patře a druhém podzemním podlaží jsou
k vidění známé Ladovy obrazy jako Rvačka v hospodě (1943), Ponocný (1948) či Tři koledníci na
sv. Štěpána (1942) i méně známý obraz Mikuláš,
anděl a čert (1940), skica Ročních období, která
vznikla okolo roku 1940, Volební karikatury I. a II.
z 20. let nebo soubor ilustrací Radecký a kanonýr
Jabůrek, který byl naposledy vystaven v roce 1957.
Návštěvníci si mohou prohlédnout také ilustrace časopisů a knih včetně slavného Haškova Švejka. První
podzemní podlaží představuje návštěvníkům
tvorbu pro děti, a to za pomoci řady interaktivních exponátů jako jsou model auta strašidla
Mulisáka z večerníčku Bubáci a Hastrmani spojený s animací ladovské krajiny či maketa knihy
Kaňka do pohádky, kterou mohou děti prolézat.
Připraveno je i promítání animovaného seriálu
Kocour Mikeš. V přízemí galerie mohou návštěvníci
nahlédnout do soukromého života Josefa Lady.
K vidění je zde rodokmen Ladovy rodiny, model
malířovy pracovny a jeho další osobní věci. Součástí
přízemí jsou i filmové kostýmy, které Lada navrhl.
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TEXT KTERÝ LÉČÍ DUŠI
Komu je smutno, měl by si přečíst tuto báseň v próze
od amerického právníka a filosofa Maxe Ehrmanna
(1872-1945). „Desiderata“ je něco jako přání šťastné cesty do budoucích časů či snad šťastné cesty životem. Ve svém deníku Ehrmann napsal: „Pokud se mi
to podaří, chtěl bych tu po sobě něco nechat. Něco
jako dárek, nevelký esej naplněný ušlechtilostí“. Někdy v té době napsal „Desideratu“. Bylo to v roce
1927.
Jdi klidně svou cestou halasem a spěchem a nezapomeň pro ně, jaký mír se skrývá v tichosti.
Pokud tím nezradíš sám sebe, vycházej dobře s každým člověkem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci prosinci slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Nováková Blažena
Jirků Milan
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

Svou pravdu vyslovuj tiše a jasně a naslouchej jiným,
ať mdlého rozumu nebo nevědomým; také oni mají
svůj příběh.
Vyhni se lidem hlučným a svárlivým, jen jitří tvoji
mysl. Nesrovnávej se s jinými, abys nezahořkl nebo
nepropadl pýše. Vždycky se najde někdo větší nebo
menší, než ty sám.
Z plánů měj stejnou radost jako z dosaženého, drž se
své životní cesty, byť i sebeskromnější; v proměnlivosti osudu je právě jen ona tvým vlastnictvím.
Zachovej obezřetnost v každém podnikání, vždyť
svět je plný klamu. Nenech se jím však oslepit a nevidět v něm i ctnost. Je mnoho lidí zápasících o velké
myšlenky a všude kolem život naplněný hrdinstvím.

SKLERÓZA NEBO DVEŘE?
Už jste někdy přišli do místnosti za určitým účelem
a okamžitě zapomněli proč?
Vypadá to, že za to mohou dveře!
Když se vrátíte zpět, většinou si vzpomenete co jste
chtěli...
Psychologové objevili, že projití dveřmi způsobí
v mysli proces, který se nazývá “ohraničení události”.
Ten oddělí od sebe dvě skupiny myšlenek. Náš mozek uloží myšlenky, které jsme měli v jedné místnosti
a připraví nepopsanou stránku pro myšlenky v novém
prostředí.
Taky se Vám ulevilo?
A redakci Pramínku se uleví v prosincovém čísle,
protože naplníme slib, že Vám prozradíme, kdo jsou
ta roztomilá dítka na fotografiích od Miládky Nešněrové z časů, kdy vedla dětský zemědělský útulek,
které jsme zveřejnili v čísle 75. Tak se můžete těšit
na malý dárek pod stromeček. Jdu si to raději poznamenat, kdo ví co se mnou udělají dveře…
Přeji Vám všem krásný adventní čas.
J. Rukavičková
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Vždy buď sám sebou. A nikdy nepředstírej náklonnost. Stejně tak nebuď v lásce cynikem, protože tváří
v tvář veškeré vyprahlosti a deziluzi je láska vytrvalá
jako tráva.
S ochotou přijímej, co napovídá tvůj věk, a v pravý
čas s grácií přenech mládí, co mu náleží.
Posiluj svého ducha, aby ti byl štítem při nenadálém
neštěstí. Nestresuj se však zlými představami, vždyť
mnohá úzkost vzniká z únavy a osamění.
Buď ukázněný a k sobě mírný zároveň. Jsi stejné dítě
Vesmíru jako jsou stromy nebo hvězdy, máš právo
tady být. Ať už to chápeš nebo ne, vesmír jde dál tak,
jak jít má.
Buď proto v míru s Bohem, ať si ho představuješ
jakkoli a ať už jsou tvé snahy a touhy jaké chtějí, měj
v hlučném zmatku světa ve své duši mír. Při vší své
falši, otročině a rozbitých snech je to ještě pořád
krásný svět.
Buď veselý. Snaž se být šťastný.
Max Ehrmann «Desiderata», 1927
https://www.pronaladu.cz/text-ktery-leci-dusi/

BETLÉM Z 19. STOLETÍ
OBNOVUJÍ V DĚTENICÍCH
Pokračování z titulní strany.

Jenže pak přišly dvě světové války, po té druhé
byl betlém ještě k vidění v libáňské modlitebně
Církve československé husitské, zde zřejmě
skončil jeho osud. To se může autorova vnučka
Miluše Voláková jen domnívat. Některé jeho
části byly totiž nalezeny i na uhlí.
Dosavadní oprava konstrukce představovala
v prvé řadě neúprosný boj s červotočem
a usilovné skládání 3D puzzle se "zavřenýma
očima". Sestavený základ z dochovaných částí
je však na světě a po více jak 50 letech byl
zkušebně rozpohybován. Zbývá už „jen“ napojit mechanizmus na figury (už se opravují a poztrácené
znovu vyřezávají), zrekonstruovat hrací skříň a pak,
možná již v červnu 2018 celý betlém ukázat
v Dětenicích veřejnosti.
Chlév s jesličkami je již skoro obnovený, postupně se
dává dohromady pozadí a stavby, obrovskou práci
dalo např. najít kresbu města, kam byl betlém umístěn.

Hudební mechanizmus betlému

Pokud by vás zajímal osud betléma, postup jeho záchranných prací, jména jeho zachránců i těch, kteří
se rozhodli při záchraně pomoci, pak najdete další
informace na http://www.detenickybetlem.cz/.

Fotografie z roku asi 1941… a dnešní postupná záchrana

A ti z vás, kteří to ještě s internetem
neumíte, a přesto byste chtěli pomoci, třeba malým finančním příspěvkem, pak zajeďte do Dětenic,
kde má obecní úřad zřízen zvláštní
účet, nebo pokud to umíte, můžete
svůj příspěvek zaslat přímo na sbírkový účet spolku Dětenický Betlém,
z.s. jehož číslo je: 3011196962 /
2010 (Fio Banka).
Ti, kteří oceňují dílo předků a nezapomínají, že jsou zde díky nim,
upřímně děkují všem, kteří se připojí k jeho záchraně.
Z podkladů „Obnovte s námi betlém
z 19. století“ připravila A. Varhanová
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ADVENTNÍ POZVÁNKY
3.12.2017 – neděle od 13.00 hodin sousedské
vánoční posezení (nejen pro seniory) v pivnici
U Bači. V 16.00 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a v 16.30 hodin přijde do pivnice
Mikuláš s nadílkou pro děti.
9.12.2017 – Libáň, kostel sv. Ducha od 17.00
hodin – koncert pěveckého sboru Hlahol: J. J. Ryba –
Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
10.12.2017 – kostel v Osenicích od 16.00 hodin
vystoupí trio Thalia (zpěv V. Vildmanová)
s vánočními písněmi a skladbami. Kdo jste ještě
nikdy nebyl v osenickém kostele, určitě tuto možnost
využijte.
16.12.2017 – Markvartice, kostel sv. Jiljí, adventní koncert, čas bude upřesněn
24.12.2017 – štědrodenní setkání a zpívání u vánočního stromečku u pivnice U Bači – 14.00 hodin.
26.12.2017 – vánoční koncert v kostele v Řitonicích – výtěžek je věnován na opravu střechy.
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