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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Zasedání zastupitelstva obce
se koná již příští pondělí, tj. 11. června 2018
od 18.00 hodin v sále pivnice. Jak v tuto dobu bývá
zvykem, hlavním bodem programu je projednání
a schválení závěrečného účtu obce za rok předchozí, vyjádření souhlasu s účetní uzávěrkou a seznámení s auditem hospodaření obce v r. 2017. Se všemi
těmito dokumenty máte možnost se seznámit na webové stránce obce. Konkrétní čísla byla prezentována
rovněž na úřední desce a na předchozích zasedáních.
Samotný audit hospodaření obce proběhl 15. května
a auditorský výrok zní: „bez výhrad“. Velkou zásluhu
na tomto výsledku má pečlivá paní účetní Monika
Smetanová, které bych chtěla touto cestou poděkovat
za perfektně odváděnou práci.

Kromě provozních záležitostí se také dotkneme
komunálních voleb, tedy voleb do obecního zastupitelstva. Termín voleb je již znám: bude to pátek
5. října a sobota 6. října 2018. Na tomto zasedání
zastupitelstva se bude projednávat budoucí počet jeho
členů. Dle harmonogramu ministerstva vnitra je zapotřebí kandidátní listiny se jmény kandidátů odevzdat
nejpozději do posledního července.

Co je nového v obci? Jistě každý při cestě do práce nebo na pivko zaznamenal, že transformátor se
s jarem oblékl do nového kabátu. Zásluhou šikovného zedníka pana Aleše Michala získala vizáž naší
obce další plusové body. Dík patří také Jardovi Přívozníkovi, který poskytnul pro opravu fasády transformátoru potřebné technické zázemí. Tečku za opravou pak učinili naši zaměstnanci pánové Karel Šoltys
a Stanislav Hurcík, kteří natřeli vchodové dveře
a uklidili okolí.
Vzhled obce rovněž obohatil nově vybudovaný
přepad z koryta; odtoková trubka z koryta se čím
dál častěji zanášela trávou, chaluhami a dalšími nečistotami, takže nadbytečná voda pak rozmáčela cestu
kolem ličenské požární nádrže. Firma Izotrade s.r.o.
proto vybudovala z přírodního kamene povrchový
odtokový kanál, kde ucpání nehrozí. Teď na jaře,
když u koryta kvetly blatouchy a všechna ta vodní
kvítka, tam vzniklo opravdu moc hezké romantické
zákoutí.
Obec v souladu s usnesením z minulých zasedání odkoupila panely, které tvoří povrch účelové
komunikace směrem na Záhuby. V úseku, kde bylo
16 panelů vytrženo, byly navezeny dvě tatry makadamu a povrch byl zhutněn, aby se dalo i po tomto

úseku projet osobními vozidly. Na tomto místě je
třeba poděkovat všem, kdo naší obci přislíbili poskytnout finanční dar na pořízení panelů. Jsou to
zemědělské společnosti ZEMA Markvartice, a.s.,
ZEM Záhornice, a. s., (obě společnosti poskytly dar
Kč 50.000,- ) soukromý zemědělec Ctirad Šolc, který
přislíbil přispět částkou Kč 15.000,- a obec Zelenecká Lhota, jež odsouhlasila příspěvek ve výši
Kč 20.000,-.
V měsíci květnu se vyskytla závažná porucha
na komunikačním kabelu mezi čerpací stanicí
a vodojemem, kterým je zajištěna plynulá dodávka vody do domácností. Skoro tři týdny jsme napouštěli vodojem ručně a snažili se, aby žádná domácnost nepocítila výpadek dodávky vody. Při řešení
vzniklého problému jsme se rozhodli využít moderních technologií a podzemní kabelovou komunikaci
nahradit komunikací bezdrátovou; prostřednictvím
vysílače zároveň upravit systém sledování hladiny
ve vodojemu formou ultrazvukových čidel a sledování bezporuchové dodávky elektřiny ve vodojemu
i v čerpací stanici. Jak ve vodojemu, tak i v čerpací
stanici byly instalovány nové rozvaděčové skříně
a provedeny revize elektroinstalace. Teď v létě nás
čeká výměna rovných čtyřiceti kusů domovních
vodoměrů, čištění vodojemu, při té příležitosti
výměna vypouštěcího ventilu ve vodojemu a osazení dalšího jištění na potrubí v noze vodojemu.
V souvislosti s novým nařízení EU na ochranu
osobních údajů, tzv. GDPR, jsme nuceni zabezpečit
prostory úřadovny vč. archívu alarmem; mít placeného pověřence a ukládat data z počítače
na placená datová úložiště. Zatím nemáme přesně
vyčísleno, kolik bude celá ta „legrace“ stát; v tuto
chvíli víme, že i bez alarmu budeme muset na ochranu dat vynaložit ročně skoro třicet tisíc korun.
Zároveň věnujeme
pozornost
a úsilí postupnému
monitoringu dešťové
kanalizace
a jejímu
čištění
s cílem zajistit pro
obec její pasport.
Jak
zjišťujeme,
na mnoha místech
kanalizace
chybí
nebo není propojená, čímž se velice
komplikuje situace
těm občanům, kteří
mají zájem vybudovat si domovní ČOV
nebo nový septik. Je jasné, že současný stav odvádění
odpadních vod z domácností nemůže dostát neustále
se zvyšujícím požadavkům dozorových orgánů
v oblasti ochrany životního prostředí ani požadavkům
moderní doby; na straně druhé, se ale ve státním rozpočtu při tvorbě dotačních titulů vůbec neuvažuje,
že by o dotaci mohly požádat obce pod 2.000 obyva-2-

tel. A s částkou, se kterou hospodaříme, resp. s tím,
co zbyde po úhradě běžného ročního provozu obce
vč. správy vodovodu, moc zázraků udělat neumíme.
Zcela jistě bude oblast likvidace odpadních a dešťových vod jednou z priorit budoucího zastupitelstva.
A co nás čeká v nejbližších týdnech: určitě prázdniny, dovolené, výběr vodného, instalace vodoměrů,
letní kino a také oslavy vzniku republiky. Popořádku:
z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad
uzavřen v týdnu od 2. do 8. července, tzn. že nebudou pondělní ani sobotní úřední hodiny.
Ty chalupářské budou nahrazeny druhou červencovou sobotu, tj. 14. července.
Nicméně nehledě na dovolenou bude vodné paní
Hlaváčková vybírat ve dne 5. a 6. července.
O termínu, kdy budou domovní vodoměry měněny, bude každý, koho se to letos týká, s předstihem
písemně obeznámen; určitě počítejme s ohledem
na chalupáře, že to bude některý prázdninový víkend.
K letnímu kinu a oslavám vzniku republiky podrobněji v samostatném článku.
Jak vidíte, i když se to možná někomu nezdá, pořád se něco děje. Něco jde snáz, něco trochu déle
trvá, něco se nepovede tak, jak bychom si přáli. Přesto mám pocit, že je naše obec rok od roku hezčí, že se
stává čím dál více atraktivnějším místem k bydlení
a chalupaření právě pro svoji specifickou geografickou polohu, klid, čerstvé povětří a milé lidi. A abyste
poznali krásy také nejbližších okolních vesnic a měst,
společně s tímto číslem Pramínku dostáváte do poštovní schránky malovanou mapu s textovým průvodcem. Obec využila vcelku výhodných podmínek
a nechala v rámci prezentace obce vyrobit jak tyto
turistické kapesní skládané mapy, tak i velké mapy
nástěnné. Jedna z těch velkých je připevněna na budově pivnice, další visí přímo v pivnici a teď ještě
budete mít mapu každý svoji. Můžete je využít pro
svá prázdninová toulání; můžete je darovat svým
přátelům, kteří vás v létě navštíví; nebo si v nich můžete jen tak číst a kochat se, v jakém Bohem obdařeném kraji žijeme.
Příjemné léto a brzy nashledanou s vámi všemi
na prázdninových akcích.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

ROK VE ZNAMENÍ OSMIČEK I.
Snad žádná jiná číslice na konci letopočtu nezamávala našimi dějinami tak jako osmička. Některá
výročí si hrdě připomínáme, na některé okamžiky
naší historie bychom raději zapomněli. Pojďte si se
mnou zalistovat obecními kronikami a dalšími písemnostmi, abychom si osvěžili, jakou stopu zanechala osmička v dějinách našich dvou vesnic.
1908
- se narodilo v Bačalkách 8 hochů a 6 děvčat
- Projednána žádost Bedřicha Mouchy listonoše
o příspěvek, jako „običejně“ přispět mu 2 koruny
1918
- leden – projednán přípis c. a k. okresního hejtmanství v Jičině stran záchrany českých dětí. Usnešeno,
že ve zdejší obci jest chudých dětí dost a že jest obec
chudá.
- dne 20. června bylo zakázáno přechovávat a rozšiřovat podobizny Lenina a Trockého
- dne 7. 7. byly zavedeny bezmasé dny v úterý
a v pátek.
1928
- narození: hoši 1, děvčata 6,
počet svateb 2, počet úmrtí 4
- stran stavby společného transformátoru s obcí Ličenskou, společná stavba schválena a obec
Ličenská má býti vyzvána jelikož
ta již se stavbou elektrické sítě
brzy chce začíti
Desetileté trvání naší republiky
oslaveno bylo dne 28. října slavností, které se zúčastnilo obecní
zastupitelstvo bačalské a ličenské, hasičský sbor bačalský
a ličenský, divadelní och. spolek,
žáci a mnoho občanstva z obou
obcí. Před školní budovou zasazena byla lípa. Při sázení lípy
přednesla žákyně Miluše Hakenová z Lična tyto verše:
„Stůj – lipko posvátná – kořeny Tvé ať prorůstají matičku zemi po mnoho věků příštích!
Kmen Tvůj síliž a v koruně Tvé, ať šelestí miliony stříbrozelených lístků a zlatých omamných
kvítků! Buď milým domovem našich drobných
zpěváčků! A šepot hlasu Tvého, ať vypráví
o slavných krásných dobách naší drahé vlasti –
nám i budoucím!“
- Dne 14. října dopoledne vyhořela Šolcova stodola
(při čp. 43). Kdo požár zavinil nebylo zjištěno.
Počasí v r. 1928 bylo příznivé. Poslední sníh padal
17. dubna, první poprašek 2. prosince. První slabý
mráz byl 30. listopadu. Podzim byl velmi mírný, jaký nebyl už po mnoho roků. Úroda velmi pěkná.
Vzhledem k pěknému počasí sklidilo se vše včas

a vykonaly se všecky potřebné polní práce. O příznivém počasí svědčí, že ještě 11. prosince rostly
krásné hřiby.
- 27. října poslouchali žáci projev pana presidenta
republiky vysílaný rozhlasem (zachycený školní třílampovkou a reprodukovaným amplionem).
1938
- klidný a zdárný růst naší drahé vlasti zaražen byl
v letošním roce. Politický neklid kolem zachvátil
i naši mladou republiku. Události měly velmi rychlý
spád a vyvrcholily v měsíci září a říjnu. Katastrofa
zasáhla všude i do naší vísky. Projevila se zde velkým vzrušením, neklidem, strachem, pláčem a odchodem branců v den mobilisace na vojnu. Narukovali: Josef Blecha, Alois Koudelka, Antonín Šolc,
Fr. Nešněra, Josef Hazdra, Josef Holý, Fr. Tyrychtr,
Karel Severýn, Václav Koťátko, Fr. Resl, Josef Blažek, Bohumil Vejlupek, Václav Havelka, Josef Haken, Ladislav Rudolf, Bohumil Soukal, Bohumil
Dobiáš, Fr. Sedláček, Ant. Čáp, Josef Táborský,
r. Blecha, Karel Gärtner, Bohumil Eršil, Oldřich Prskavec. Odchodem branců nastal též nedostatek pracovních sil při polních
pracích.
Se žáky naší školy
pomáhali
jsme
při dobývání bramborů.
- Dne 25. ledna od 8
do 10 hodin v noci
viděli jsme u nás
nádhernou polární
záři.
- Školní rok 1938-39
začal dne 1. září
1938. V učitelském
sboru nebylo změn.
Do školy bylo zapsáno v I. třídě 24
žáků (z Bačalek 23),
ve II. třídě 44 žáků
(z Bačalek 18).
V měsíci září a říjnu přibylo 11 žáků z rodin
uprchlíků. V naší obci se usídlily tyto rodiny
uprchlíků: p. Josefa Masopusta, knihkupce a radioobchodníka
z Liberce,
bydlí
v domě
p. A. Obsta č. 22; p. Frant.Zapadlíka, vrchního
strážmistra z Falknova nad Ohří, bydlela v domě
pí A. Jiráskové čp. 29, pí Jansové z Maršovic
bydlela u Koberů čp. 71 a p. Najmana z Jablonce
nad Nisou bydlela u Košťáků čp. 73.
- Na paměť desetiletého výročí zasazení Masarykovy lípy postavili jsme před ni pomníček.
Kámen dal zdarma p. Ladislav Jonáš z Lična,
desku zhotovil zdarma p. Josef Prskavec, sochař
z Ml. Boleslavi; desku do kamene zasadil zdarma p. Jan Tomášek z Bačalek.
Pokračování příště.
Z dobových listin vybírala Pavla Kaprasová
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CO SE DĚJE V DNEŠNÍM SVĚTĚ?
V loňském roce proběhla v Libáni přednáška na téma: Židé,
křesťané, muslimové. Byl to pro mne silný zážitek. Přednášející PhDr. Terezie Dubinová je odbornicí na toto téma,
ale to, co na mne nejvíce zapůsobilo, byl způsob, jakým
zpracovává a prezentuje informace. Jak dokáže najít kořeny zdánlivě chaotických vztahů a odhalit pravdu pod pokličkou povrchních či účelových informací předávaných
veřejnosti skrze média. Terezie Dubinová odhaluje kořeny
a souvislosti, prosvětluje rozvířené kalné vody, abychom
uviděli to podstatné, mohli zpracovat strachy a zaujmout
k aktuálním událostem postoj, který bude respektující
k odlišnosti jiných lidí, ale zároveň nastavující zdravé hranice tak, abychom se cítili bezpečně.
Všichni se chceme cítit bezpečně, a proto prosím nenechme se strhnout emocemi a jít bez rozmyslu za něco
demonstrovat či dokonce bojovat. Bolesti na tomto světě
bylo dost a ještě stále je. Obraťme se na ty, kteří mají
na situaci zdravý náhled. Hledejme řešení, která budou
bezpečná pro všechny zúčastněné. Jde to. Emoce mají být
kořením života, ne jeho zkázou. To co se děje kolem nás,
je jen obraz toho co nosíme v sobě. Boj přináší bolest
a zkázu. Respekt k odlišnostem, otevření se novým možnostem, přináší nová řešení a vítězství – zachování života.
Obsah přednášky Terezie Dubinové na téma Židé, křesťané, muslimové zpracoval do reportáže Oldřich Szaban
16.3.2018 pro Parlamentní listy, kterou ve zkrácené formě
uvádíme. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Kdyz-se-ve-francouzskychskolach-vyucuje-dejepis-muslimske-deti-mohou-odejit-na-chodbu-a-neposlouchat-Kulturolozkapopsala-deni-v-muslimskem-svete-i-primo-v-Evrope-528320

Židé, křesťané, muslimové. Co se děje v dnešním
světě? Pod tímto názvem uspořádala ve čtvrtek
15.3.2018 liberecká krajská knihovna přednášku
Terezie Dubinové. Ta na úvod seznámila přítomné
s historií tří hlavních náboženství světa. Nejstarší je
judaismus. „Dva tisíce let byli v postavení trpěné
menšiny a to nepochybně zkrotilo jejich mocenské
ambice. Neměli ani armádu, ani policii. Vůdci jejich
komunit dávali důraz na vzdělání a diplomatickou
komunikaci, protože se museli domluvit s vládami,“
upozornila. Jedním z prvních zákonů, které rabíni
formulovali, když odcházeli do vyhnanství, říká,
že zákon země, do které přijdeš, nechť je tvým zákonem. „Jinými slovy, ať jste kdekoliv, buďte loajálními občany.“ Což je pro židy typické. Kde žili, tam
byli loajálními občany,“ uvedla. Judaismus odlišuje
od islámu i křesťanství skutečnost, že to není misijní
náboženství, že tedy nemá ambice přesvědčovat
o své pravdě okolní svět. „To, že byli v křehké situaci
postavení menšiny, nutilo rabíny, aby měli náboženské právo dostatečně pružné. Měli veliký rozptyl,
kde žili. A ty podmínky byly pochopitelně různé. Jiný
život byl v islámských zemích, jiný v křesťanských,
jiný v koloniích, kam potom odcházeli, do Ameriky.
Tam museli své náboženské právo přizpůsobit neustále měnícím se podmínkám. Což zdůrazňuji proto,
že je to něco, co například islám neměl a v dnešní
době se to projevuje,“ upozornila. Tato pružnost
židům velice pomohla v moderní době, měli me-4-

chanismus přizpůsobování se
změnám doby. „V 19. století to
vedlo k tomu, že vznikaly jiné
směry judaismu a ty byly různou měrou i reformní. Byly
schopné adaptovat práva žen
a podobně,“ vysvětlila. Židé si
prošli i vlastním osvícenstvím,
průkopníkem byl učenec Moše
Mendelsson v Německu. „Říkal,
buď doma židem, a na ulici Evropanem. Náboženství je tvoje věc a buď loajální. Přeložil i hebrejskou
bibli do němčiny a propagoval bohoslužby v národních jazycích. To je něco, čím muslimové neprošli.
To se týkalo křesťanské a židovské společnosti, které
se snažily tradici přizpůsobit změnám, kterými procházely v předmoderní a moderní době,“ konstatovala.
Poté se věnovala křesťanství, jeho vzniku i historii.
„Křesťanství se velice brzy začalo rozdělovat
na různé proudy. Skupinky, které se odštěpily jako
první po prvních koncilech, jsou vlastně ti nejstarší
křesťané, kteří jsou dnes nejohroženější. To jsou
nestoriáni, koptové v Egyptě, syrská a etiopská církev. Pro nás je to něco jako vzácná archeologická
vykopávka, protože je to zakonzervovaný způsob
toho nejstaršího křesťanství. A protože žijí v té
bouřlivé oblasti, jsou velmi ohroženi muslimskými
útoky,“ objasnila. Evropu nejvíce poznamenalo takzvané velké schisma v 11. století, kdy došlo k rozštěpu na západní a východní křesťanství. „Ze západního
křesťanství se poté oddělil protestantismus. Něčím
podobným, jako byla reformace, muslimská společnost neprošla,“ upozornila. Ve 14. století přicházejí
první vzpoury, které protestují proti bohatství a církevní moci, která odporuje duchu Ježíšova učení.
„Z těchto protestů vznikají pak reformní hnutí, ať už
je to české husitství, Martin Luther, John Wycliffe,
který byl předchůdcem husitství. První protestantské
církve vznikají v 16. století,“ vyjmenovala.
Důležitá pak byla třicetiletá válka (1618–1648).
„Mnoho současných komentátorů říká, že situace,
kterou prochází současný muslimský svět, je srovnatelná s třicetiletou válkou v Evropě, kdy mocenské entity, králové, církevní představitelé zneužili
dvou znesvářených křesťanských táborů – katolického a protestanského – šikovným manipulováním,
různými zákulisními hrami způsobili boje trvající
třicet let, které zpustošily Evropu. Existuje názor,
že totéž dnes zažívá muslimský svět v podobě
sunnitsko-šíitské války,“ konstatovala. „Důležité je,
že další stádia, kterými prošla křesťansko-židovská
společnost – racionalismus, osvícenství, renesance –
tím hromadně muslimská společnost neprošla,“
uvedla. Velká francouzská revoluce a potom další,
vytýčily požadavek svobody vyznání a oddělení

církve od státu, občanských práv, svobodnou volbu
náboženství. „Bereme to dnes jako samozřejmost,
ale není to všude tak, jsou země, kde svoboda vyznání a oddělení náboženských struktur od státu
není,“ zmínila PhDr. Terezie Dubinová. „Mám tady
citát, který oceňuje ten pohyb, který říká, že muslimové potřebují Mendelssona nebo Luthera čili židovského osvícence, nebo křesťanského reformátora,“ sdělila.
Za zakladatele islámu je považován Muhammad.
„Měl se setkat s andělem Gabrielem, který ho označil
za proroka, jehož úkolem je pronášet boží slovo.
Proto se Muhammad rozhodl opustit své rodné město Mekku a vydal se do Medíny. Tento krok udělal
v roce 622, pro muslimy je to rok nula jejich lunárního kalendáře,“ vysvětlila. Muhammad neměl mužského potomka, jeho smrtí zjevení Koránu skončilo.
„Nástupci potom byli jeho příbuzní, a to byl kámen
úrazu mezi hlavními dvěma směry islámu,“ konstatovala. Pak vyjmenovala, co muslimové odsuzují
na naší západní společnosti – materialismus, rozpad
rodin, sexuální promiskuitu, pornobyznys, vstřícnost k homosexuálům, drogy, odkládání dětí
do jeslí a starých lidí do domovů důchodců, větší
lásku ke zvířatům než k dětem. „Přičítají to odklonu
od náboženství, racionalismu a feminismu. Ale když se vydá mládež
na Západ, zjistí, že to není tak
hrozné, jak to slyšeli. Celkově
k nám mají muslimové –
což vím z vlastní zkušenosti
ze života na Blízkém východě –
ambivalentní vztah. Zároveň
nás obdivují i cítí odpor,“ řekla
Dubinová. Muslimové přicházeli
do Evropy v historii v několika vlnách, jedna z největších byla po druhé světové válce. „Jejich
druhá a třetí generace čelí mnoha výzvám. Jednak
tomu, že často není úplně integrovaná. Zajímavý je
i pohled psychologů. Podle některých z nich se druhá
generace často ujímá nevědomých potlačených částí
první generace a vyvíjí vlastní strategii odporu. Chtějí
tím říci, že pro první generaci bylo hlavním zájmem,
aby se měli dobře, měli co jíst, měli práci. A často
potlačili své přání, sny a touhy. Taková krizová situace, kdy řeší základní přežití a zajištění. Druhá generace nevědomě přebírá tyto potlačené obsahy a má
už jiný pohled a jiné nároky," upozornila. „Touto
strategií odporu může být i připojení k nějaké radikální skupině. Případně se z nich rekrutují ti mladí
lidé, kteří odcházeli do Sýrie bojovat,“ konstatovala.
Sunnité tvoří 75 procent muslimů. „Za pravého následovníka Muhammada považují jeho tchána
a následovníka Abú Bakra. Zatímco šíité za něj považují jeho bratrance Alího. Rozdíl by laik nepoznal,“ sdělila. „Někteří politologové, jak už jsem

říkala, považují dnešní konflikt za takovou muslimskou třicetiletou válku. Jeden z pracovníků jednoho
německého think thanku říká - válka potrvá ještě
dlouho, příštích deset let očekávám velký chaos,“
uvedla. Kde se stala chyba? „Islám neprošel reformními procesy typu renesance a osvícenství.
Od 11. století vnitřně stagnuje. Teologická strnulost
je pro vývoj společnosti velmi nešťastná,“ zmínila.
Přísná teologie podle ní ovlivňuje i postavení žen
ve společnosti, vztah k sexuálním menšinám, svobodu vyznání i shromažďování. V muslimských společnostech je velký přírůstek obyvatel. „Pro každého
muslima je první víra v boha a hned potom rodina.
Pro muže je věcí prestiže, že má hodně dětí. Samozřejmě, když ženy nejsou emancipované, nemohou
rozhodovat o svém osudu, tak plní roli manželek
a matek,“ upozornila. „Jeden z našich předních odborníků na to, co se děje v muslimském světě, Karel
Černý, říká, že schopnost elit vládnout v tomto světě je obecně nízká. Po arabském jaru se to ještě
zhoršilo. Lidé jsou v situaci, kdy je jim jedno, jestli
žijí v demokracii nebo ne, hlavně aby sehnali něco
k jídlu, aby fungovala elektřina a byly odvezeny
odpadky. A najednou diktatura, proti které se předtím bouřili, pro ně znamená řád, jistotu a alespoň
nějaké fungování. Což je důležité pochopit,“
uvedla. Růst demografické křivky přerostl
tempo růstu hospodářství. „Ve všech
arabských zemích s určitými výjimkami
je ekonomika slabá, teď nemluvíme
o těch ropných velmocech,“ řekla Dubinová.
Co s tím? „Evropu nepochybně čeká revize přistěhovaleckých zákonů,“ domnívá se.
Dle jejího názoru bychom měli rozlišovat islám
a radikální islám, takzvaný islamismus. „Islámské
právo v drtivé většině nepodporuje to, co islamističtí teroristé provádějí. Někdo mluví i o únosu islámu
ze strany islamistů. Většina evropské populace,
když se řekne islám, tak si představí radikální islám.
A nevidí ty miliony umírněných muslimů. Na druhou stranu je třeba říci, že umírnění muslimové
velice často žijí v obrovském strachu a neozvou se.
Znám to z palestinské společnosti, která je opravdu
sevřená strachem, protože metody islamistů jsou
takové, že si tam nikdo netroufne ani pípnout.
Což nahrává tomu, že islamisté jsou pak tak vidět
a slyšet,“ konstatovala. Upozornila také na neuvěřitelnou praxi ve francouzských školách. „Když se tam
vyučuje dějepis, občanská nauka, muslimské děti
mají právo odejít na chodbu a neposlouchat, jak se
vyučuje o Velké francouzské revoluci, nebo holokaustu. To je naprosto nepřijatelné. Jestli žijí v Evropě a jsou součástí evropské kultury, tak musejí znát
evropské dějiny. Musí znát dějiny, v nichž vyrůstají,“
sdělila. Při promítání obrázků se na jednom z nich
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objevili představitelé Arabské ligy. „Tady máme
vrchní papaláše – Arabskou ligu. Ti se zmůžou akorát na to, že vynadají Evropě, že nepřijímá uprchlíky.
Přitom ropné arabské země, které by na to měly
přijmout Syřany, tak je střílejí na hranicích. To není
žádné tajemství,“ posteskla si Terezie Dubinová,
která v závěru ještě odpověděla několik dotazů přítomných.

MOJE NÁKUPY PŘES INTERNET
Češi čím dál tím víc nakupují po internetu. Podle
některých odhadů by letos mohli po síti utratit
až 40 miliard korun. Internetové prodeje by se letos
mohly podílet na tuzemském maloobchodním obratu až z pěti procent. Informovaly o tom Hospodářské
noviny koncem roku 2017.
Čtete dobře, 40 miliard je necelých 5 procent!
Když si uvědomím, kolik miliard ročně utratíme,
kolik miliard zase vyhodíme, protože spotřebujeme
mnohdy jen polovinu toho, co jsme nakoupili, zvláště ve slevách, a to neuvažuji o tom, kolik obalů přitom vyhodíme…trochu mne jímá hrůza. Ale o tom
psát nechci. Pracujeme, vyděláváme a musíme
i chceme zase utrácet. To jsou zákonitosti ekonomiky. A tak je to dobře. Jen nad tím množstvím se mi
trochu točí hlava. Protože to nejsou jen základní
potřeby. Podle statistik z internetu, v nákupech
přes internet převažuje oblečení, kosmetika, parfémy, elektronika a výpočetní technika. Dá se říct,
že dnes tam můžete koupit opravdu již všechno.
Patřím k těm, kteří též nakupují přes internet. Nejprve jsem vyzkoušela oblečení. Bohužel, záhy jsem
téměř všechno předala dál, většinou rozdala, málokdy prodala. Proč? Všechno mi bylo malé a pořizovací cena minimální. Oni totiž ti, co to šijí, jsou
mnohem menšího vzrůstu, než „průměrná česká
žena“, a i když si objednáte velkost XXL, odpovídá to
tak naší 42. Max. Pak jsem tedy začala vyhledávat
věci na zahradu, do kuchyně a pro vnučky. Zde už
jsem mnohem úspěšnější, a pokud se mi něco nelíbí, neváhám to klidně vyhodit. Ne, nejsem nešetrná.
Ale za tu cenu, kdy např. pracovní rukavice na zahrádku stojí 24,- Kč, nebo pletací příze – jedno
klubko pořídíte za 20 korun, zatímco u nás totéž
za 160, pak klidně nepovedenou čepičku ani nepárám. Proč bych si nepořídila letní šaty, jak já říkám
„na jedno použití“, když stojí 24 korun?
Na mém nejoblíbenějším webu jsou dokonce tak
seriózní, že když se v objednávce spletete, nemluvím, když se spletou oni, to je samozřejmé, pošlou
peníze na účet zpět, aniž by chtěli zboží vrátit. Nebo
pokud zboží nefunguje, jak má, věří mi a peníze
vrátí. Koupila jsem si např. „terovou flešku“, tedy
pro znalce flash disk – velikost 1 TB. Bohužel ji můj
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počítač nenačetl. Stačilo, že jsem ji vyfotila a oni
poslali druhou. Ta funguje dodnes. A její cena?
160 korun.
Velice často si prohlížím všechno, co zde nabízejí.
Nemusím všechno koupit, ale zajímají mne novinky.
Co všechno je již k dispozici pro práci v kuchyni,
na zahradě, jaké jsou hračky pro děti, co je nového
v elektronice, jaké jsou nové telefony, notebooky,
novinky v oblékání, a těch kabelek! No, novinky to
zrovna nejsou, to, co zde nabízejí, bylo moderní již
loni. Ale ty ceny! Legíny za 55,- plavky za 99,-, trička, sukně, kalhoty, prádlo, sportovní i jiné boty.
Když pak vidím v našich obchodech např. hadry
na úklid, jeden za 60 korun, a zde jich máte 5 až 10
za tutéž cenu, pak to přece nebudu kupovat
v kamenném obchodě. Klidně si to nechám poslat
domů.
Jak píší dneska odborníci přes nákupy, aktuálním
hitem jsou skupinové slevy na zboží i služby. Taky
jste si již něco koupili v slevomatu, sleváchjakbrno,
e-pojištění, e-travel, a já nevím, jak se to všechno
jmenuje? A 71,8% zboží nakoupené přes internet je
domácí produkce, takže nejen ta „láca z Číny“.
Je nás už víc, než 40 %, kteří nakupují jako já. Proti loňsku nás přibylo o 18 %. Že k nám budete brzy
patřit i vy, nebo ne?
Alena Varhanová

Od 1. června už můžeme zase jezdit do Mladé Boleslavi přes Domousnice. Silnice je bezvadně opravená
a hráz také stojí za prohlídku.

POZVÁNKY BAČALSKÉ
23. června 2018 – VÍTÁNÍ PRÁZDNIN aneb móda, tanec, kino
I když podle kalendáře máme stále jaro, už
od dubna si užíváme letního počasí. Pomalu za pár
dní se budou rozdávat vysvědčení, děti a rodiče se
většinou v první prázdninové vlně rozjedou za ještě
prudším sluníčkem k moři. Abychom se správně
na prázdniny a dovolenou vyladili, ale rovněž abychom si připomenuli, že letos naše vlast oslavuje
velké narozeniny, sejdeme se u pivnice U Bači
s předstihem již v sobotu 23. června. Co nás čeká –
bohatý program pro děti i dospělé všech věkových
skupin a pohlaví.
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
V 15.00 hodin se napříč dřevěným pódiem
za pivnicí rozvine rudý koberec a na něm vystoupí
opravdovské manekýny. Nebudou to ale žádné
vychrtlice, jak je známe dnes z televize. Budou to
holky jako lusk, neb budou
předvádět modely z období
od 20. do 70. let
minulého
století. Tedy taková móda, jakou nosily naše prababičky,
babičky a maminky. Touto přehlídkou chceme vzdát hold
všem těm šikovným švadlenkám
a
krejčím
z prvorepublikových
salónů
Podolská,
Roubíček,
Rosenbaum, obuvi značky Baťa,
látkám z obchodního domu
Brouk a Babka; budeme se obdivovat upraveným hlavinkám
s pokládanou
vlnou
i vytupírovaným drdolem; decentní nahé líčení vystřídá pořádná černá linka a nalepené
řasy. Zkrátka podívaná jak pro
dámy, tak i pro pány.
A autorka módní přehlídky paní
Hana Vignerová (www.pribehmody.cz) s sebou přivede i vizážistku a kadeřnici, takže kdo najde odvahu, může
během sobotního odpoledne změnit i VISAGE. Co
určitě doporučíme: máte-li něco, čím byste mohli/y
přispět do mlýna, tedy nějaký ten prvorepublikový model, nebo nějaké šaty let padesátých, šedesátých, určitě si ho oblečte, neboť naše módní přehlídka uvítá ráda na červeném koberci i modely/ky amatéry.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po zhruba hodinové přehlídce, tj. po 16. hodině
budeme mít milou příležitost uvítat do našeho
bačalského společenství dva nové občánky:
Tomáška a Anežku a také jejich rodiče.

KRUHOVÉ RELAXAČNÍ TANCE
Následovat budou (cca v 17.00 hodin) „kruhové
tance“. Pod vedením Terezie Dubinové se budeme
moci sami aktivně zapojit a zavlnit se na parketu,
uvolnit smysly, pohybem rozproudit vnitřní energii.
Síla společného prožitku dá
našim tanečním krokům
úplně jiný rozměr a přinese
radost jak tanečníkům,
tak i divákům.
No a pak bude pauzička, kdo chce, půjde se domů převléct do teplejšího
oblečení a sbalit si deku.
Proč? Protože večer až se
setmí (21.30 hod.), začnou
se za pivnicí na svahu dít
velké věci. Do naší obce
totiž
zavítá
pojízdné
LETNÍ KINO!!! Vzpomeňte si na ty časy, kdy
jsme v létě tak rádi chodili
do „leťáku“. Deka pod zadek, pivo v kelímku, komáři, občas technická přestávka, ale NÁLADA NÁRAMNÁ!!!
Přijďte to znovu zažít,
pozvěte své kamarády,
přátele, děti!!! Již s předstihem šiřte tuto zprávu
do širokého okolí. Vstupné je dobrovolné, občerstvení v dosahu, usadíme se na svahu a budeme se
bavit při letní české komedii BEZVA ŽENSKÁ
NA KRKU. Příběh starého vesnického mládence
v podání Ondry Vetchého, který se nedobrovolně
sžívá s nemožnou blondýnou z města. Teď už si jen
přát slušné počasí a početnou účast.
Zatrhněte si proto v kalendáři výraznou barvou,
že v sobotu 23. června se nebude řezat dříví, zedničit
ani zavářet. Budeme se společně dobře bavit a smát.
A že smích léčí, o tom není pochyb.
A abych nezapomněla: LETNÍ KINO přijede
ještě jednou, a to v sobotu 28. července rovněž
s českou komedií Dvě nevěsty a jedna svatba!
Pavla Kaprasová
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