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Vážení spoluobčané, pokud si vzpomínáte, slíbil jsem v prvním čísle letošního Bačetínského Zpravo-
daje, že Vás budu průběžně informovat o všech aktivitách obecního zastupitelstva, takže slib plním a po-
kračuji v informacích, které by vám, voličům, měly naše kroky a rozhodnutí objasnit natolik, aby nebylo
třeba je neustále před některými nevěřícími Tomáši obhajovat.

Počátkem roku jsme rozhodli o pokácení asi patnácti přestárlých a poškozených stromů, zároveň jsme
slíbili, že jich nejméně dvakrát tolik vysadíme. Skutečnost je taková, že jsme vysadili kolem hřbitova
a u dolního rybníka asi 130 stromů a keřů. A aby zejména starší spoluobčané si měli kde odpočinout,
instalovali jsme u hřbitova dvě pohodlné a stabilní lavičky a třetí u smuteční síně. Jednu jsme umístili
ještě u dolního rybníka, kde nyní vzniká docela příjemné místo k posezení a odpočinku. Velký podíl na
výsadbě mají i mladí hasiči, kteří se iniciativně podílejí na většině akcí organizovaných obecním úřadem.
Většina z vás ví, že zastupitelstvo obce již v lednu schválilo návrh na rekonstrukci půdních prostor v bu-
dově obecního úřadu a pro tuto práci nabídkovým řízením vítězně prošla stavební firma Broumstav s.r.o.
Ta si se zadaným úkolem poradila opravdu velmi dobře a rychle a již koncem března odevzdala dílo ho-
tové a v takové kvalitě, že se nemá opravdu za co stydět. Poté byla ještě položena podlahová krytina
a instalováno vytápění a až budou obě dvě nově vzniklé klubovny vybaveny potřebným nábytkem, před-
stavíme vám celé dílo při dnu otevřených dveří. Jedna klubovna je určena pro maminky s dětmi a druhá
hasičům. Jsme přesvědčeni, že právě získání takového důstojného a kulturního zázemí pro schůzky obou
skupin přinese prospěch celé obci. Z dalších akcí, které již proběhly lze jmenovat např. Pálení čaroděj-
nic.

A opět zastupitelé spolu s mladými hasiči vyhrabávali travnaté plochy, které obec sezonně udržuje a
z příkopů kolem všech silnic směrem z Bačetína a Sudína jsme sbírali odhozené odpadky, nakonec toho
bylo neuvěřitelných 9 plných pytlů a ještě půl přívěsného vozíku. Např. u Sudína nějaký dobrák věnoval
naší přírodě celou autobaterii, plastové lahve a různé zbytky dopravních prostředků ani nepočítám. Při-
znám se, že mne trochu mrzelo, že ač byla tato akce předem opakovaně zveřejněna a občané byli požá-
dáni o účast na ní, kromě zastupitelů a hasičů se nikdo další nezúčastnil i když na čistotě obce a jejího
okolí by mělo záležet všem.

7. května proběhly na horním rybníku pod záštitou starosty obce dětské rybářské závody, kde si malí
adepti Petrova cechu mohli vyzkoušet své umění a rybářské nádobíčko.

V dohledné době proběhne oslava „Dne dětí“, ta se bude konat v Rotundě dne 11.června. V současné
době začínáme připravovat základnu pro usazení nové autobusové čekárny vedle mateřské školky, aby
cestující nemuseli postávat venku na dešti a větru a tím chceme přispět ke zlepšení dopravní obslužnosti
obce Bačetín. Sami vidíte, že zastupitelé, které jste si na podzim zvolili se snaží splnit úkoly volebního
programu, se kterým do voleb šli a ve většině akcí sami přiloží ruku k dílu, aby šetřili obecní pokladnu.

V posledním odstavci bych se rád zmínil o nových internetových stránkách obce, na které Vás srdečně
zvu. (www.bacetin.cz)

ing. Miloš Pochobradský
starosta

Starosta informuje
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Již po několik let je o místa v naší mateřské škole takový zájem, že kapacita (25 dětí) nestačí. Nově
zvolené zastupitelstvo přistoupilo k problému velmi razantně. Uvolněný byt v přízemí bude v prázdni-
nových měsících přebudován na další třídu. Zároveň proběhne rozsáhlá rekonstrukce zahrnující násle-
dující práce. Izolaci obvodového zdiva proti vlhkosti, položení nových podlah v přízemí, provedení nového
rozvodu vody a elektřiny, renovaci stávajícího a vybudování nového sociálního zařízení. To vše je po
35 letech provozu více než nutné. Podaří-li se to, zvýší se kapacita školy na 37 míst.

Další významnou změnou pro školu, kterou přinesl čas, je skutečnost, že po 32 letech práce s dětmi
odchází z našeho sehraného kolektivu paní učitelka Marie Drašnarová. Moc a moc jí děkuji za všechno,
co pro školu a hlavně pro děti za ta léta udělala, a to vždy s trpělivostí, láskou a pochopením pro všechny
možné problémy, které tato profese přináší. A v neposlední řadě jí děkuji osobně za 24 společných pra-
covních let, které také nebyly vždycky jednoduché a kdy mně byla oporou. Pevné zdraví a pohodu do dal-
ších let ti Maruško přeje celý kolektiv MŠ.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že do mateřské školy nastoupí ve školním roce 2011-2012 dvě
nové paní učitelky. Doufám, že budu mít při výběru mezi uchazečkami šťastnou ruku, aby se příznivé
klima a činorodost ze školy nevytratily.

Pro informaci přidávám sled události, které jsme s dětmi prožili za 1. pololetí tohoto roku.
V lednu jsme dokončili s dětmi plavecký kurz, připravili jsme 8 předškoláků k zápisu do ZŠ Dobřany

a na návštěvu přijel malý cirkus se cvičenými pejsky, kouzelníkem a žonglérem. Několik dětí mělo mož-
nost si zakouzlit a všechny se moc dobře bavily. K největším zážitkům patřilo setkání se šimpanzicí
Žofinkou, kterou si mohly pohladit.

V únoru jsme s budoucími školáky navštívili ZŠ v Dobrušce. Zúčastnili jsme se vyučování, děti si pro-
hlédly jídelnu, tělocvičnu a družinu. V závěru nám zatančily mažoretky. Ve stejném týdnu byli do této
školy zapsáni dva naši předškoláci. V polovině měsíce proběhla hodnotící schůzka SRPDŠ a poslední
akcí byla návštěva nově zrenovovaného kina, kde vystoupili žáci tanečního oboru ZUŠ Dobruška.

V březnu u nás členové SDH Bačetín prováděli nábor do kroužku
mladých hasičů. Děti si mohly vyzkoušet pracovní oblek hasiče, pum-
pování vody, práci s hadicí a v závěru byly tak nadšené, že se do
kroužku hlásily všechny. Dále ve škole proběhlo vítání nových občánků
z Bačetína a Sudína. Několik našich žáčků vystoupilo s krátkým pás-
mem veršů a písní. Březnem počínaje zahájila lektorka, p. Králíčková,

v MŠ hravá dopoledne
v angličtině za účasti celé
třídy. Jsou velmi dobře při-
pravená a konají se jed-
nou za měsíc. Hned potom
se děti radovaly na dět-
ském karnevalu, jehož vý-
těžek 15 062,- Kč bude
použit na obnovu vybavení školní zahrady. Velmi děkuji všem,
kteří se na přípravě a organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli.
Především pak paní Pelinkové za překrásné polštářky, paní Vy-
metálkové za úžasné stylové obrázky a paní Hadvichové za

Mateřská škola před velkými změnami
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malé cukrářské skvosty. Nerada bych se někoho dotkla tím, že jej nejmenuji. Proto ještě jednou děkuji
všem. Těsně před karnevalem proběhl v MŠ zápis dětí na nový školní rok. Bylo podáno 19 žádostí
o umístění.

Duben probíhal ve znamení Velikonoc a příprav na oslavu Dne
matek. Navštívili jsme velikonoční výstavu v Novém Městě
n/Met.. Přijel k nám pan fotograf, aby zhotovil dětem portréty
s jarní tématikou, skupinové foto všech dětí a snímek předško-
láků, kteří nás letos opustí.

Dolní řada zleva:
Tereza Jelínková - Spáleniště, Klára Tomášová - Dobřany, Jana
Bartošová - Bystré, Alice Bártová -Šediviny, Eliška Toušková –
Bystré
Střední řada zleva:
Ignác Bareš - Bystré, Frank- Julius Gazdík - Pěčín (Dobřany),
Vojtěch Moravec - Dobřany
Horní řada zleva:
Josef Štach - Bačetín, Jiří Pochobradský – Bačetín
Přejeme jim prima nové kamarády, skvělou paní učitelku
a úspěch v učení.

Dále čekalo na děti překvapení v podobě divadla v MŠ. Bavily se, i trochu bály, při velmi pěkné po-
hádce „O strachu a štěstí“.

Na konci dubna jsme vyrazili na 1. výlet do Nového Města n/Met., kde dětem herci přímo v interiéru
zámku zahráli kostýmovanou pohádku „Dračí poklad“. Bylo to úžasné, hlavně ta překrásná princezna,
která si pro nás přišla na nádvoří.

Začátek května patřil maminkám. Pozvali jsme je na besídku, kde jim děti ukázaly jak jsou šikovné
v přednesu, tanci, hře na flétnu i jako herci. Každá z nich dostala vlastnoručně vyrobenou šperkovnici.
Hned druhý den jsme vyrazili do Náchoda. Pozvala nás divadelní společnost na pohádku „Bajaja“. Děti
si mohly vzít do ruky a vyzkoušet skutečné brnění a historické zbraně, zjistily jak těžké je spřádat vlnu,
umlít obilí mezi mlýnskými kameny, prát prádlo na valše. Zúčastnily se středověké hry princezen (hod
kruhem na tyč), poslechly si, jak se v té době pekl chléb a jak se dobře starali o koně. Ty nejodvážnější
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ho mohly i nakrmit. Pohladily si malá kůzlata, jehňata a podí-
valy se na medvědy. V dalších dnech tohoto měsíce děti čekala
anglická besídka před rodiči a zájezd na vystoupení žáků ZUŠ
z Dobrušky.

V červnu prožijí svůj svátek soutěžemi na zahradě a pěnovou
show, se kterou k nám přijedou hasiči. Potom je čeká návštěva
„Dne bezpečnosti“ v Dobrušce, poslední hravé dopoledne s an-
gličtinou, velký výlet do ZOO a slavnostní rozloučení s nejstar-
šími kamarády.

A co my dospělí? My budeme stěhovat, stěhovat a stěhovat,
abychom včas vše vyklidili a umožnili firmám od začátku prázdnin pracovat. Držte nám palce!

Vlasta Zelená

Obec Bačetín se připojuje s poděkováním za
obětavou práci paní učitelky Marie Drašnarové.

Odchovala generaci dětí, kterým v posledních
letech vyučovala jejich děti. 32 let, to už je čas,
který se nedá jen tak vymazat z historie naší
školky.

Přejeme jí, aby svůj důchodový čas využila
podle svých představ a plánů. Aby jí dělala radost
rodina s vnoučaty a kdykoliv se jí zasteskne po ba-
četínské školce, rádi ji tu uvidíme.

Hodně zdraví a energie přejí místní zastupitelé,
rodiče a děti….

Od nového roku se změnilo velení SDH Bačetín. Toto nové vedení se chce aktivně podílet na pomoci
občanům při menších živelných pohromách v naší obci, na kulturním dění a také na výchově hasičské
mládeže.

S dětmi se setkali poprvé ve školce při náboru nových členů do hasičského kroužku. První kulturní
zkouška ohněm proběhla při Čarodějnicích, které pořádali společně s Babincem. A také mají za sebou
první Okrskovou soutěž ve Sněžném dne 14.5. 2011. Umístili se na krásném 5.místě ze 14 družstev.
Tohoto výsledku si cení o to více, že ho dosáhli bez jediného společného tréninku.

V neposlední řadě se také zapojili do pomoci při vysazování stromků u hřbitova, úklidu příkopů okolo
obce a uspořádali sběr starého železa.

K činorodosti Babince a obecního zastupitelstva tak znovu přibyla skupina lidí, která se snaží, aby se
tu něco dělo. Věříme, že dobrá spolupráce bude pokračovat.

Sbor dobrovolných hasičů Bačetín
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Na 1. místě se umístil tento znak s počtem 20 hlasů. Hlasovat jste mohli během
otevíracích hodin v knihovně do konce dubna. Nyní byl vítěz předán k barevnému
zpracování a pak už se něj všichni budete moci přijít podívat do naší knihovny.

Rozšířili jsme regály s knihami pro děti a od února je zde k zapůjčení časopis
Sluníčko. Dále jsou tu volně k nahlédnutí obecní kroniky a fotky z vítání občánků.
Na některých jste i vy, kteří jste vítali nedávno vlastní děťátko. Půjčování knih je
zde bezplatné a ani nedáte nic za to, že se jen přijdete podívat…

Otevírací doba Obecní Knihovny Bačetín
Čtvrtek 16.00 – 17.00 hod. (1. 11. – 31.3. zimní čas)

19.00 – 20.00 hod. (1. 3. – 31.10. letní čas )

Navrhujeme, aby se pro pravidelné předčítání dětem vybíraly knihy které:
• Jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé.
• Pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné, nebo díky čemu se naučí něco důleži-
tého pro život.

• Jsou napsány či přeloženy vytříbeným mateřským jazykem.
• Učí je racionálně myslet.
• Poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu.
• Rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor.
• Šiří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným spo-
lečenským normám a zákonům.

• Jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid.
• Obsahují pozitivní odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování.
• Rozvíjejí jejich estetické vnímání.
• Formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu.
• Neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související s pohlavím.
• Nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky.

Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.
Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize,
musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.

Televize děti neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde
o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzá-
jemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozlišuje se jeho slovní zá-
soba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned,
některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny veskrze pozitivně.

Knihovna Rychnov nad Kněžnou

Vyhlášení soutěže o znak Obecní knihovny Bačetín
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Podpora v nezaměstnanosti náleží, pokud uchazeč o zaměstnání:
– získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění
(podle zvláštního právního předpisu) v délce alespoň 12 měsíců

– požádal úřad práce v místě bydliště o její poskytnutí
– nepobírá starobní důchod ani dávky nemocenského pojištění
– po dobu pobírání podpory nevykonává nekolidující zaměstnání
– nepřísluší odstupné, odbytné nebo odchodné – podpora náleží až po uplynutí doby, na kterou bylo
poskytnuto (k případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo vnitřnímu předpisu se
nepřihlíží)

– výsluhový příspěvek je nižší než podpora v nezaměstnanosti
– v posledních šesti měsících sám opakovaně neukončil vhodné zaměstnání zprostředkované úřadem
práce

– v posledních šesti měsících nebyl ukončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplý-
vající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

Výše podpory v nezaměstnanosti z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu:
– po dobu prvních dvou měsíců - 65%
– další dva měsíce - 50%
– zbývající podpůrčí dobu - 45%
– po celou podpůrčí dobu, pokud zaměstnanec ukončil bez vážného důvodu zaměstnání sám nebo do-
hodou se zaměstnavatelem - 45%

– při pobírání výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu – rozdíl mezi příspěvkem a výší podpory
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 13 528,- Kč

Výše podpory v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání, který splnil podmínky (viz výše) a pokud:
– splnil doby předchozího zaměstnání započetím náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední
zaměstnání

– bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu

– nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ
– první 2 měsíce (0,15násobek průměrné mzdy) – 3 499,- Kč
– další 2 měsíce (0,12násobek průměrné mzdy) – 2 799,- Kč
– po zbývající podpůrčí dobu 1, 4 nebo 7 měsíců (0,11násobku průměrné mzdy) – 2 566,- Kč
– po dobu rekvalifikace (0,14násobek průměrné mzdy) – 3 265,- Kč

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti
– do 50 let věku – 5 měsíců
– od 50 do 55 let věku – 8 měsíců
– nad 55 let věku – 11 měsíců

Možnost přivýdělku bez nároku na podporu v nezaměstnanosti za podmínky, že výkon činnosti není pře-
kážkou pro zprostředkování či přijetí nabídky vhodného zaměstnání.
Maximální výše hrubého výdělku nebo odměny z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní
činnosti za měsíc (50% minimální mzdy) – 4 000,- Kč

Zaměstnanost v roce 2011 – důležité informace z Úřadu práce
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Výše podpory při rekvalifikaci z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po
dobu rekvalifikace – 60%
Maximální výše podpory při rekvalifikaci – 15 161,- Kč

Míra registrované nezaměstnanosti v lednu 2011 – 9,7%
– muži – 9,1%
– ženy – 10,5%
– celkový počet uchazečů o zaměstnání – 571 863
– počet volných pracovních míst – 31 393
– z evidence úřadů práce odešlo – 57 212 uchazečů
– Do nového zaměstnání z nich nastoupilo 38 498 osob

Markéta Pochobradská

Co se děje s odpadem – recyklace a využití plastů
• Třídění v domácnosti: Většinu plastových odpadů, které nám vznikají v domácnosti, tvoří obaly od po-
travin a spotřebního zboží. Aby nezabíraly moc místa, je vhodné je už doma zmáčknout nebo sešláp-
nout. Obvyklé místo pro skladování vytříděných plastů bývá spíž, kuchyň, chodba či sklep. Pro sběr
plastů mnoho lidí využívá plastové tašky či pytle, zvláštní koše, na sešlápnuté lahve je velmi dobře
použitelná i krabice. Použité obaly nezapomeňte zbavit zbytku obsahu, zabráníte tak vzniku nežádou-
cího zápachu.

• Kontejnery na plast: Kontejnery na třídění plastů jsou žluté, respektive ty označené žlutou nálepkou
s nápisem plasty. Při třídění je důležité myslet na to, že je třeba objem plastových odpadů před ulože-
ním do kontejneru minimalizovat sešlápnutím nebo zmačknutím.

• Svoz odpadu: Ke svozu plastů se využívají obvykle stejné svozové vozy, jako pro ostatní druhy tříděného
odpadu, v některých městech mají vozidla vyhrazena pouze pro sběr jednoho druhu tříděného od-
padu. Vždy však musí být na straně označeny nápisem, který druh odpadu zrovna sváží, aby nedo-
cházelo k pochybnostem. Pokud je tento popelářský vůz vybaven lisem, je možné jeho pomocí snížit
objem plastů až 6x. Vytříděné plasty z kontejnerů a pytlů se, stejně jako všechny ostatní tříděné ma-
teriály, musí dotřídit a zbavit příměsi, což se děje na dotřiďovací lince.

• Dotřiďovací linka: Dotřídění plastů (stejně jako u ostatních komodit) je velmi významná fáze celého
cyklu, neboť zde je možné odstranit nežádoucí příměsi. Neméně významnou funkcí dotřiďovací linky
je pak roztřídění plastů podle materiálu na základní skupiny (PET, fólie, duté plastové obaly, polysty-
ren a směsný plast). Každý z těchto druhů se pak zpracovává samostatně. Nejrozšířenější a zároveň nej-
žádanější plastový odpad - PET lahve, se dotřiďují obvykle ještě podle barev. Chybně vytříděné odpady
a znečištěné plasty mohou sloužit jako alternativní palivo v cementárnách a jiných provozech.

• Recyklace: Podle druhů roztříděné a slisované plasty se až ve dvousetkilových balících odvezou z tří-
dící linky ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu finálních pro-
duktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu
nových plastů v podobě malých peciček. Regranulované odpadní plasty najdete ve většině nových plas-
tových výrobků.

Třiďme odpad



• Nové výrobky: Recyklované plasty mají široké použití. Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních
tvárnic případně lehčeného betonu a dalších tepelných izolací. Druhově neroztříděné směsné plasty se
zpracovávají například na stavební a zahradní prvky jakou jsou ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové
zábrany či zahradní kompostéry.

Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy případně
nové láhve, vázací pásky, apod.
Plastové sáčky, fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě nových fólií.

Co se děje s odpadem – recyklace a využití skla
Třídění v domácnosti: Sklo, které se v domácnostech stává odpadem, jsou převážně lahve od nápojů, za-
vařovací sklenice nebo rozbité skleničky. Pro uložení těchto odpadů je šikovným řešením plastová nebo
kovová krabice, či kbelík i pevnější taška. Místem, kde budete doma uchovávat tříděný skleněný odpad
před odnesením do kontejneru, může být komora či sklep.
Kontejnery na třídění skla: Obvyklým kontejnerem na sběr skla je tzv. zvon. Na rozdíl od běžných kon-
tejnerů s kolečky a otvíracím víkem, které se do vozidla na svoz tříděného odpadu vyklápí, se tento kon-
tejner vyprazdňuje tak, že se zvedne do výšky, otevře se podlaha kontejneru a sklo se vysype na korbu
auta. V některých oblastech jsou rozmístěny kontejnery, které jsou rozděleny na dvě části, zelenou
a bílou, kde jedna část slouží na sklo barevné a druhá na sklo čiré.
Svoz odpadu: Záleží velmi na konkrétní svozové firmě a použitých kontejnerech. Pokud jsou použity
kontejnery zvonové, pak je ke svozu potřeba automobil s otevřenou korbou. Výhoda těchto automobilů
spočívá v tom, že pokud mají korbu přepaženu, tak mohou svážet jak sklo barevné, tak sklo čiré záro-
veň. Sklo se sveze většinou do areálu svozové firmy nebo na jiné překladiště, odkud je následně ve vět-
ším množství převáženo na speciální dotřiďovací linku. Protože je třídění skla před jeho dalším
zpracováním vysoce náročné na kvalitu, je dotřiďovacích linek na sklo v ČR jen několik. Proto se převozy
na dlouhé vzdálenosti často řeší pomocí kamionů nebo vlaků.
Dotřiďovací linky: Dotřiďovací linky na sklo mohou být samostatné nebo součástí skláren. Jejich úko-
lem je bezchybně odstranit vše, co není ze skla a tudíž nelze nadále recyklovat. Toto dotřídění musí být
velmi důkladné, aby nedošlo ke znehodnocení celé várky skleněných výrobků. V první fázi se ručně vy-
berou velké nečistoty, jako je keramika, porcelán, kovy a další pevné částice. Následně se sklo nadrtí
a pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje. Nakonec se na požadovanou vysokou kvalitu čistí po-
mocí optoelektrických čidel. Nečistoty by se mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech no-
vých skleněných výrobků. Běžnými nástrahami, se kterými si dotřiďovací linka na sklo snadno poradí, jsou
etikety a kovové části.
Recyklace: Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské úspory energií
a také náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie 60 – 85 % tříděného skla.
Střepy, které tvoří součást sklářského kmenu, jsou společně s jeho dalšími částmi taveny při teplotách
kolem 1500 °C. Z roztavené hmoty je možné vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou re-
cyklace skla je fakt, že ho lze recyklovat neomezeně stále dokola.
Nové výrobky: Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové sklo - lahve na minerálky, alkohol a pivo
a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pěnového skla
nebo jako přísada do speciálních druhů betonů a do brusných hmot.

Bačetínský 8

Z P R A V O D A J



Bačetínský 9

Z P R A V O D A J

Poslední část bakalářské práce paní Pavlíny Haurové roz. Marešové

Soupisy obyvatel ze 17. století jako zdroj informací o obci Bačetín
Po skončení války uzavřením míru v roce 1648 bylo započato s hospodářskou obnovou ve zpustoše-

ných Čechách. Císařská komise vedená opatem Qestenbergem vizitovala všechna panství v zemi, vý-
sledkem těchto návštěv byla berní rula z roku 1654. Soupis obyvatel Bačetína z berní ruly přikládám
v příloze. (viz. příloha 11.4.)

Dalším zdrojem informací o zdejší krajině z této doby je urbář panství Opočna z roku 1655, který má
na titulním listu uvedeno, že „Na Rudolfa Colloredo milostivé poručení jest tento urbur panství Opo-
čenského a Frymburského, ze správy hejtmanské ur. p. Enocha Clemense Wratislavskýho ze Zvol, obno-
ven Letha Páně 1655“. Kniha je psána v českém jazyce a jedním písařem. Vlastní text urbáře obsahuje
poddanské povinnosti usedlých na panství, jednotlivé platy, peněžité a naturální dávky i náhrady za ro-
boty. Rovněž sepisuje jednotlivé hospodáře, členy jeho rodiny i čeládku a u všech též udává léta stáří.

Kniha gruntovní obce Bačetín 1587 – 1707
Knihy gruntovní, zvané též purkrechtní, byly s největší pravděpodobností zakládány podle vzoru Zem-

ských desek a jejich účelem bylo právní zajištění majetku poddaných. Obsah a forma knihy gruntovní
obce Bačetín jsou poměrně jednoduché. Titulní list uvádí jméno obce a vročení 1587 – 1707. Dále je
kniha rozčleněna do 18 kapitol a to podle usedlostí. Do venkovských knih, tedy i do Bačetínské, se za-
pisovalo s vědomím vrchnosti. Proto se na začátku každého zápisu při prodeji usedlosti uvádí např:
„1652 4. máje s povolením urozeného pana Enocha Clemensa, hejtmana panství opočenského a vedle
dobrovolné smlouvy Marek Hejzlar koupil grunt od Jakuba Vavřincova za sumu 200 kop g.“ Ke každé
usedlosti je dále uveden seznam majitelů, splacené roční splátky, co vše k usedlosti při změně majitele
patří (např. hrnec měděný v kamnech, police, vůz churý, kůň chatrný, klisna, kráva atd…) a kolik komu
má hospodář ještě doplatit. V těchto seznamech je u 5 usedlostí uveden plovací hák. Je tedy zřejmé, že
mezi robotní povinnosti poddaných z obce Bačetín patřilo mimo jiné i plavení dřeva, a to pravděpo-
dobně do Opočna k zámku či pivovaru.

Velmi zajímavé jsou tu i zápisy o tom, co vše má nový hospodář učinit pro starého majitele gruntu,
tedy pro vejměnkáře. Například Jakub Smrček se musel zavázat od roku 1679 přenechávat Václavu Žlout-
kovi „Byt do smrti i ženě jeho, komoru nad síní 1, chlív s stájkou přes dvůr 1. Každoročně pohnojí, kte-
rého sobě nadělá a vyveze, setí po 3 m. žita a do téhož místa zase 3 ovsa, semena lněného 2 čtvrtce, na
zahradě pro zelí 1 záhon, louky kus pode vsí z dolejšího konce, zahrádku a sice nejprve trávu, jabloň 1,
třešni 1, slívy 3, krávu pásti 1. Po smrti pak prodávajícího žena polovičního vejměnku užije až do smrti.“
Ze zápisů se dají rovněž někdy odvodit velmi pohnuté osudy majitelů gruntů. Mám tím namysli právě
období po třicetileté válce, kdy násilná rekatolizace probíhala v opočenském regionu velmi důsledně.
V této souvislosti mě zaujaly osudy majitelů největšího gruntu v Bačetíně. Tímto gruntem bylo hospo-
dářství, které roku 1587 koupil Pavel Kukánek od sirotků po nebožtíkovi Jiřím Kukánkovi za sumu
200 kop grošů. Tato cena je zdaleka největší ze všech zápisů k ostatním usedlostem a k danému roku,
a proto můžeme předpokládat, že to byl největší statek v obci. Dalším majitelem tohoto hospodářství byl
od roku 1614 Štěpán Marek, který usedlost koupil od svého tchána Pavla Kukánka za 200 kop grošů. Při
dalších zápisech se však příjmení Marek téměř neuvádí, pravděpodobně bylo příjmení původního maji-
tele Kukánka silněji spojeno s daným gruntem, že i v úředních zápisech, jako je soupis obyvatel podle
víry, se uvádí jméno Štěpán Kukánek, a ne Marek. To uvádím jen na okraj.

Situace na Opočensku po třicetileté válce



Štěpán Kukánek (Marek), ale roku 1652 zběhl kvůli víře. Živnosti se ujal Mikuláš Švorc. V dané době
pravděpodobně rychtář, protože v jiném zápise, už z roku 1654, je Mikuláš Švorc jako rychtář přímo
uveden. Nový majitel výše zmíněného gruntu musel nově nabytý majetek samozřejmě splácet vrchnosti
a to v celkové výši 220 kop grošů. Na opuštěném gruntě rovněž zůstaly po zběhlém Štěpánu Markovi
dvě dcery, a to Lída a Salka. Těmto dvěma dívkám byl na bydlení přenechán vejměnek. Mikuláš Švorc se
ještě musel zavázat, že pokud se tyto dívky budou vdávat, věnuje každé 5 kop grošů jako věno. Rovněž
je mezi nápadníky (věřiteli) uváděna Markova žena Kateřina. Z toho můžeme usuzovat, že pro Štěpána
Marka byla důležitější víra jeho otců než vlastní rodina a majetek. Z dalších zápisů z tohoto gruntu je
zjevné, že opočenská vrchnost nijak nepotrestala dcery ani manželku zběhlíka. Je zde vidět jak bylo pro
vrchnost po třicetileté válce důležité udržet si poddané na svých panstvích.

Kniha gruntovní obce Bačetín nás tedy informuje nejen o právních poměrech nemovitého majetku
(koupě, prodej, odkaz, darování) a s tím souvisejícími platy a poplatky, ale také nám umožňuje nahléd-
nout do běžného života bačetínských obyvatel. Na základě zápisů z této knihy jsem sestavila neúplný
jmenný seznam rychtářů zmiňované obce.

ZÁVĚR
Ve své bakalářské práci jsem sledovala dějiny obce Bačetín, a to hlavně s pomocí dochovaných pí-

semných pramenů. Žádná listina související se založením této obce se nedochovala, a proto můžeme
pouze předpokládat, že impuls pro vznik nové osady byl vyslán mnichy z cisterciáckého kláštera Svaté
Pole. Řeholní život v klášteře ukončil vpád husitů v roce 1420, který zároveň zapříčinil ztrátu klášterního
archivu. Na základě této skutečnosti je Svaté Pole bezesporu nejméně známé ze všech cisterciáckých
opatství v Čechách. Z tohoto důvodu část hypotéz týkajících se založení Bačetína, které ve své práci uvá-
dím, vznikla na základě podobnosti s osadami v jeho okolí u nichž existuje širší pramenná základna. Do
konce 15. století bývalé majetky kláštera Svaté Pole připadly několika různým majitelům. Mezníkem se
stal až rok 1499, kdy si svatopolské zboží zajistili Trčkové z Lípy. Tímto způsobem se Bačetín stal sou-
částí opočenského panství v jehož rámci se vyvíjel po několik dalších století.

V 16. století byl Bačetín typicky podhorskou obcí se zaměřením na zemědělskou činnost, která byla
hlavním prostředkem obživy místních obyvatel. V tomto období se i zde zlepšuje zemědělské náčiní
a osevné postupy. Důležitou plodinou stále zůstává obilí, a to hlavně oves a žito, které tvořilo největší
podíl v odvodu naturálních dávek vrchnosti. Tento příznivý vývoj byl přerušen třicetiletou válkou během
níž došlo k agrárnímu úpadku.

V Bačetíně žilo do doby nastolení rekatolizace převážně evangelické obyvatelstvo. Nejen tato skuteč-
nost, ale i zvyšující se roboty během třicetileté války, přiměla obyvatele Bačetína k účasti na selském po-
vstání roku 1628. Proti povstalcům vrchnost poslala vojsko včele s generálem Don Martinem de Huertou,
které rebelii tvrdě potlačilo. Všechny zúčastněné obce se musely za své činy zodpovídat, a to i obyva-
telé Bačetína, kteří dostali pokutu 1400 kop míšeňských a měli povinnost ji splácet v předepsaných ter-
mínech. Pokoření poddaní poté již neměli síly vzdorovat nátlaku a přijali katolické vyznání jako jedinou
možnost, jak ze zoufalé situace vyváznout. Pokud se s katolickou vírou nedokázali ztotožnit zvolili emi-
graci. Přímo z obce Bačetín zběhl Štěpán Kukánek (Marek), pro kterého byla důležitější víra předků než
jeho nejbližší, kteří na rodném gruntě zůstali. Přičteme-li k těmto skutečnostem ještě časté přechody švéd-
ských i císařských vojsk opočenskou krajinou, je vskutku zarážející, že od roku 1598 do roku 1653 vzro-
stl na celém opočenském panství počet usedlostí o 297. Přímo v Bačetíně tento vzrůst činil 9 usedlých.
Porovnáme-li obsah urbářů z roku 1598 a 1655, tedy z doby před válkou a po ní, vidíme, jak se značně
změnilo obyvatelstvo v daných obcích, zůstal tu sotva dvacátý díl původních hospodářů (bráno podle
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jmen a příjmení). Záhadou zůstává, kam se poděla větší část původního obyvatelstva a odkud sem při-
šli noví obyvatelé. Podrobné probádání a osvětlení těchto problémů by si jistě zasloužilo samostatnou
studii.

Přínos mé práce vidím především v celkovém konceptu, snažila jsem se o systematické zpracování a
o pečlivé prostudování všech dostupných pramenů. Vylíčila jsem zde všechny důležité události týkající
se dané obce v daném období.

Celkový problém ve zpracování podrobnější historie místních podhorských obcí vidím v nedostateč-
ném množství dochovaných pramenů. Zvláště k nejstarším dějinám neexistují žádné bližší informace.
Ještě jednou si dovolím želet, že byl zničen archiv z kláštera Svaté Pole. Jsem přesvědčená, že by se
vněm nalezlo několik cenných informací o mé rodné obci.

Velmi děkujeme paní Haurové za poskytnutí její práce a bylo nám velkou ctí, otisknout ji v našem zpra-
vodaji. Takto podrobně zpracovanou historii obce nám závidí v širokém okolí. Ještě jednou děkujeme!

Chcete své dítě vychovávat tak, aby se jednou dokázalo samo prosadit v životě? Pomozte mu, aby se
zdravě vyvíjelo a mělo optimální sebehodnocení odpovídající jeho skutečným možnostem! Každý člověk
má svůj vrozený temperament. Někdo snadněji navazuje nové kontakty, jiný člověk je třeba na to příliš
ostýchavý. S tím asi nic neuděláte, ale jinak je zde spoustu možností, jak výchovou dopomoci k zdravému
rozvoji Vašeho dítěte.

Pomáháme k úspěchu
Zapamatujte si, že dítě potřebuje zažívat pocity úspěchu, nezvládne-li to samo, jste tu Vy. Vaším úkolem
je dítě k úspěchu dovézt.
Bude-li dítě vykonávat nějakou činnost, př. skládat kostky, je dobré sledovat ho zpovzdálí. Neví-li si dítě
rady, jste dost na blízku, abyste mu poradili, ale na druhou stranu jste dost daleko na to, aby se dítě ale-
spoň zpočátku snažilo samo.
Zjistíte-li, že si Vaše ratolest s úkolem neví rady, přistupte k němu a pomozte mu! Neříkejte mu ale
správné řešení. Většího efektu dosáhnete, pokud dítě k požadovanému cíli postupně dovedete. Musí mít
pocit, že úkol vyřešilo samo a zažít si tak pocit úspěchu. Tento prožitek pozitivně formuje jeho sebepo-
jetí.

Chválíme a napomínáme
Doveďte dítě k zdárnému řešení a pak ho nezapomeňte pochválit! Podpoříte tak tvoření jeho zdravého
sebehodnocení. Nechcete přece z dítěte vychovat zakomplexovaného „chudáčka", který si nic nevyřídí
sám, protože má pocit, že je to nad jeho síly.
Podle odborníku by pochvaly měly převládat nad napomínáním a to přibližně v poměru 5:3.
Budete-li své dítě chválit, můžete mluvit všeobecně. Avšak chcete-li dítě napomenout, konkretizujte
důvod napomenutí co nejpřesněji. Říci dítěti: „Ty jsi ale hloupé", není nejšťastnějším řešením, protože
tím srážíte jeho celkové sebevědomí a tenhle malý človíček má potom pocit, že je hloupý na všechno. Ne-
musí mu vždy dojít, že reagujete pouze na konkrétní situaci, kterou nezvládl.

Pomozte vašemu dítěti k úspěchu



Kontakt s lidmi
Snažte se o to, aby dítě mělo co nejvíce kontaktů s ostatními dětmi, ale i s dospělými jedinci. Proto se
také zavedla povinná docházka na poslední rok mateřské školy.
Učte své dítě, jak má komunikovat s ostatními. Navštívíte-li někoho, nechte dítě, ať mluví samo za sebe.
Vy ho nanejvýš usměrňujte, např. když zapomene pozdravit, za něco poděkovat atd.
Nezapomeňte také naučit svou ratolest obezřetnosti vůči cizím lidem. Dítě by mělo vědět, že se nemůže
s cizími lidmi dávat do řeči nebo od nich něco přijímat.
Zapamatujte si především to, že první šest let života dítěte je nejdůležitější pro jeho další rozvoj. Věnujte
proto tomuto období zvýšenou pozornost!
Také byste měli vědět, že malé dítě je nejčastěji se svými rodiči, a proto se stávají jeho vzorem. Identifi-
kuje se s nimi a často přebírá vzorce jejich chování. Mějte to na paměti a buďte svým dětem vždy klad-
ným příkladem!

Převzato z Dětských stránek
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20.3.2011 proběhlo v Mateřské škole Bačetín slavnostní vítání
občánků. Vítali jsme jednu holčičku Anežku Sejkorovou ze Su-
dína a z Bačetína to byli samí kluci Tomáš Balcar, Ondřej Purm
a Matyas Urbášek. Přejeme všem dohromady, aby se jim v naší
obci hezky vyrůstalo a jednou zde založili vlastní rodinu.

Vítání občánků

5.3.2011 jsme se již tradičně sešli v masopustním průvodu, netradičně
jsme však zahajovali v Sudíně na náměstí. Letos poprvé jsme při žádosti pana
starosty o povolení průchodu obcemi, obdrželi masopustní Právo. Tím jsme
získali, podle starých tradic, moc nad pořádkem v obci.

Za doprovodu kytary, mandolíny, basy Mařeny a harmoniky jsme obcházeli
jednotlivá stavení. Hospodyním a hospodářům jsme přáli dobré zdraví, dob-
rou letošní úrodu a snažili se je potěšit zpěvem a tancem. Oni nás za to pěkně
pohostili. Největší gurmánský zážitek jsme měli u přichystaného venkovního
rautového stolu u Novotných a Purmů. Výborné také bylo sladké pohlazení
u paní Hejzlarové a první pomoc v podobě čisté pramenité vody u Matušků.
Když už chválíme, tak nesmíme zapomenout na pozornost, která visela na
klice dveří u Smolů, kteří, ač nebyli doma, stejně na nás mysleli. A v nepo-
slední řadě pak na nádhernou, nápaditou a hlavně vtipnou venkovní výzdobu

Masopust
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u Hofmanových. Focení před jejich dveřmi nebralo konce a vznikly tam obrázky podtrhující veselou ná-
ladu masopustního průvodu.

Kdo nikdy v tomto procesí nešel, jen těžko uvěří, jak je dlouhá a náročná cesta ze Sudína na dolní konec
Bačetína a pak k Rotundě. Začalo nás chodit přes 40 masek. Některé postupně odpadávaly, hlavně ty dět-
ské, jiné zase přibývaly. Kdo si chtěl na chvilku odpočinout, ten si odskočil do Rotundy, kde byly v plném
proudu masopustní zabíjačkové hody. Pod množstvím jitrniček, tlačenek a řízečků se tam prohýbaly
stoly. A aby někomu nebylo z masného špatně, vše se pro dobré trávení zapíjelo pivem. Navíc byl pro-
stor barevně vyzdoben a tak se nebylo čemu divit, že bylo těžké kolem poledne někoho zastihnout doma.
Věhlas našeho reje se dostal daleko za hranice okresu. V některých chvílích neprojelo jediné auto Bače-
tínem, aby nebylo zastaveno a obdarováno koblížkem. S úsměvem ve tváři registrujeme případ, kdy byl
řidič zastaven několikrát. Jo, kontrola se nevyplácí a občas přijde i draho.

V pozdním odpoledni jsme do Rotundy, za vydatného zpěvu, dorazili i my. Unavení, promrzlí, ale ve-
selí… Kdo si myslí, že jsme po jídle odpadli, ten nás nezná. Zvládli jsme znovu tančit, pít a hodovat.

Děkujeme všem, kteří nás srdečně přivítali, obdarovali a pohostili. Ti kteří nebyli doma, naši rozver-
nost pocítili a snad si na nás už příště najdou čas.

Právo nad obcí jsme s díky opět předali starostovi. Ono si na skříni obecního úřadu pěkně odpočine,
zapomene na naše řádění a za rok se na nás bude opět těšit, stejně jako vy!

Za všechny maškary Gábina Prýmusová

Archeologové by žasli.
Přestali by se trpělivě rýpat v zemi, odhodili by nalezené vy-

kopávky, neboť v sobotu 26. března se jim splnil nejtajnější sen
– pravěk ožil!

V sále kounovské hospody se konal tradiční dětský karneval
a zdánlivě to vypadalo, že se svět vrátil o několik staletí nazpět.

V rytmech moderních, karnevalových hitů skvělého DJ Mer-
varta předváděli na parketu své rituální tance malí a velcí pra-
věcí lidé. Hromada přihlížejících pobaveně sledovala i fotila lesní

Doba ledová aneb jsou tu stále mezi námi?



Bačetínský 1 4

Z P R A V O D A J

ženštiny oděné v kožešinách, lovce s bojovými barvami ve tvářích, šamanky
s kostěnými kouzly. Amezi nimi se proplétaly rozličné, půvabné, pohádkové by-
tosti. Bavily se tancem, baštily dobroty od maminek, zápolily v přetahování
lanem, vyhrávaly ceny v tombole. Nejvíce se však pobavily v bitvě papírovými
koulemi.

Byla to jedinečná podívaná a každá maska získala
“doboledový“ obrázek na památku. Ty nejkrásnější,
dětské i dospělé masky ocenil dokonce sám Velký
Šaman.

Dětské karnevaly se staly benefičními akcemi a veš-
keré výtěžky z nich jsou věnovány Mateřské škole v Ba-
četíně. I letos se konala dražba, pro kterou připravily
paní Vymetálková a Pelinková pravěké obrazy a zvířecí
polštářky. Velký dík patří jim a všem, kteří se dražby zúčastnili a přispěli tak
dětem na nový kus nábytku do školky.

Výtěžek z dobrovolného vstupného, prodeje losů, občerstvení a dražby do-
hromady přesáhl částku 15.000,-Kč!!!

Poděkování náleží také hostinským Kopeckým za bezplatný pronájem pro-
stor pro „návrat do pravěku“ a firmě Felcman, výroba dortových forem a vy-

krajovátek z Dobrušky, která nám věnovala dortové formy do tomboly. Byly to tradičně největší a pro
maminky nejlepší ceny. Dále paní Hadvichové za roztomilé dortíky, pořadatelům za jejich práci, čas i pe-
níze a samozřejmě všem maskovaným i nemaskovaným účastníkům pravěkého reje za jejich zájem
a podporu.

Ať žije dětský karneval 2012!
Jindra Zelená

Ve dnech od 4.4. do 17.4.2011 probíhala v zase-
dací místnosti, našeho obecního úřadu, Velikonoční
výstava. A ač to v názvu neměla, mohla mít klidně
podtext „aneb šikovné ruce našich spoluobčanů“.
Vlastně spoluobčanek, prostě velmi nadaných a zruč-
ných dam od nás.

První, co vás při vstupu do místnosti omámilo,
byla vůně sena. Alergika omráčila, ostatní se v duchu
opalovali na letním slunci s hráběmi v ruce. Obě tyto
reakce však nezpůsobila senoseč, nýbrž krásné dekorace ze sušené trávy vyrobené Andreou Vlkovou a paní
Hofmanovou. Její 1,6 m vysoký velikonoční zajíc se nedal přehlédnout a vytvořil dominantu místnosti.

Na stolech s vyšívanými ubrusy si v ošatkách hověly, různými technikami, zdobené kraslice od Hanky
Vymetálkové, Ireny Hejzlarové, Moniky Preclíkové a Jany Kolomazníkové z Očelic. Dále pak ručně šité
balónky a myšky od Ivety Pelinkové a keramické výrobky od nejmladšího vystavovatele Vojty Hadvicha.

Velikonoční výstava
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Dalším skvostným a zajímavým kouskem výstavy, byly ručně malované plesové
šaty paní Zejdové. Dominovaly u slavnostně prostřeného stolu a spolu s vyší-
vanými obrazy Jany Faltové, připomínaly jídelní kout.

Stěna u dveří byla věnována šperkům a bižuterii
znovu od Jany Faltové a Kláry Humlíčkové z Mělčan.
Ze spodu je pak hlídalo Hadvichovic jehňátko a háč-
kovaná kuřata od paní Kočišové.
Součástí této výstavy byla také dětská výtvarná sou-
těž, vyhlášená obecním úřadem.

Vzhledem k počtu návštěvníků a vzkazů napsaných
v pamětní knize lze usoudit, že tato akce byla úspěšná.

My, holky z Babince, které jsme to celé připravily, ji
ale považujeme za velmi zdařilou hlavně proto, že vět-
šinu „exponátů“ jsme nemusely dlouze sbírat. Byla vy-
slyšena naše výzva z posledního čísla Zpravodaje a ta krása, nápaditost
a inspirace se nám přihlásila sama. Za to moc děkujeme!!!

Babinec

Soutěže se účastnilo celkem 15 dětí s 21 uměleckými výtvory. Na prvním místě se umístili se stejným
počtem bodů Vojta Hadvich a Jiří Pochobradský, na druhém místě
se umístil Vojta Vymetálek a na třetím místě Miloš Pochobradský. Nej-
delší pomlázku upletl Martin Hadvich a nejhezčí zase Honza Vyme-
tálek z Kounova. Všem zúčastněným děkujeme.

Vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí velikonoční vajíčko
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Poslední den v dubnu patří od nepaměti Filipojakubské noci a pá-
lení velkých ohňů. Nejinak tomu bylo i v Bačetíně. Poprvé spojili své
síly holky z Babince a kluci hasiči, aby připravili program a pohoštění
u Rotundy. Všechno se dělilo na půl. Dřevo a hranice byla v hasičské
režii, stejně jako bar a kuchyně. Dámy se postaraly o velkou čaroděj-
nici, hry a malou večeři pro děti. Nebyli jsme ale jediní, kdo měl nějaký
úkol. Podle plakátů si každý příchozí měl donést svoji vlastní malou ča-
rodějnici, kterou upálí...

Od 19.30 hod se začali scházet první čarodějové a čarodějky. Přidali
svůj výtvor na hranici a hned se zapojili do her. Dětičky musely pro-
skákat kouzelnými kruhy, proletět se na koštěti, střílet z praku, skákat
v pytli nebo házet granátem. Na baru nám malinko selhala technika,
takže i tatínkové si vyzkoušeli svou dovednost v trpělivosti ve frontě
na pivo. Ale ruku na srdce, na které akci se fronta nestojí?

Před setměním se na nás začala hnát bouřka, tak bylo rozhodnuto o rychlém zapálení ohně. Hromada
byla opravdu skvostně ozdobená a jak hořela! Byl to zážitek a načasování rozhoření hranice bylo přesné!
Za soumraku se ještě dětem rozdaly buřtíky, které si opekly na malém ohýnku.

Déšť se nám stále vyhýbal a došlo i na taneček.
O hudbu se postaral pan Mervart s kamarádem, naši
dvorní karnevaloví DJové.

Rozešli jsme se až k ránu a bar zanechali téměř
vypitý. První společná akce dvou bačetínských
spolků dopadla, dle mého názoru, výborně. Děkuji
všem, kteří pomáhali s přípravou a o samotné akci
zvládli nápor všech nedočkavců... Už se těším na Dět-
ský den!

Gábina Prýmusová

Čarodějnice

8. květen vítal asi 15 místních turistů pod vlajkou u obec-
ního úřadu, aby se sesedli do aut a vyrazili přes Náchod do
Žďárek. Zde na malém parkovišti auta zůstala a všichni jsme
v dobré náladě vyšlápli směrem k bývalým černouhelným
dolům. Na místě nás čekala krásně upravená kaplička ve
stráni, postavená na památku obětem těžké a nebezpečné
dřiny horníků, zasypané štoly, vyvěrající železitá voda.
A nejen to. Dostalo se nám řady informací od spolumajitele
místní malé hospůdky, který nám vyprávěl o historii těchto
dolů. (viz foto)

Jarní špacír od uhlí až k rybám



Bačetínský 1 7

Z P R A V O D A J

Po krátkém občerstvení jsme pokračovali překrásnou přírodou přes hranice do Polska. Cílem byla
Pstružná, voda, ale hlavně ryby. Kdo se chytil rybářského prutu s kukuřicí na háčku, nemusel dlouho
čekat. Ryby braly jako o závod. Výborně se dařilo i dvěma dětem, které s námi také putovaly. Lucince Kra-
hulcové a Jakubovi Prýmusovi. Kuba si vybral pro lov betonové molo a tahal jednu rybu za druhou. Chví-
lemi to sice vypadalo, že si chce v nádrži zaplavat, ale zvládl svůj úkol na jedničku.

Po vynikajícím obědě se parádně šlapalo, i když trochu mrholilo. Ve Vysoké Srbské jsme obdivovali
vzorně udržovanou a důstojně za výlohou vystavenou starou hasičskou stříkačku. Na české straně nás
uvítalo sluníčko a teplíčko. Celý výlet jsme sladce zakončili výbornou novoměstskou zmrzlinou, nezbyt-
ným fotografováním a dotazy na našeho, vždy spolehlivého, vedoucího výpravy, pana Stodůlku. KAM
PŘÍŠTĚ? A budete koukat, jaké má plány. Proto čtěte pozorně tento Zpravodaj až do konce!

Vlasta Zelená

Naše nejstarší občanka, paní Amálie Sozanská, oslavila své
krásné 102. narozeniny. Byli jsme jí popřát hodně štěstí a při-
pili si s ní na pevné zdraví. Velmi nás dojalo, jak mile nás přiví-
tala, jak čile s námi komunikovala a hlavně jakého má
pamatováka.

Za všechny občany obce přejeme ještě jednou hodně vitality,
energie a pohody v rodinném kruhu!

Paní Sozanská slaví úctyhodné 102. narozeniny

Dne 7. 5. 2011 se konaly v Bačetíně rybářské závody pro
děti. Závodů se zúčastnilo celkem 16 rybářů. Samotný závod
probíhal ve dvou kolech, které rozdělovala přestávka na ob-
čerstvení a zkouška ze znalosti druhů našich sladkovodních
ryb. Každý centimetr úlovků se započítával do soutěže jako
jeden bod a každý celý název ryby za dva body. Na prvním
místě se umístil Miloš Pochobradský věk 7 let, který získal
celkem 80 bodů, na druhém místě se umístil Daniel Hejzlar
věk 10 let, který získal celkem 42 bodů a na třetím místě se
umístil Jiří Pochobradský věk 6 let, který získal 36 bodů. Nej-
mladším účastníkem byl Hyneček Hejzlar ve věku 3 roky.

Miloš Pochobradský

Rybářské závody
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Bačetín – Dolní Čermná u Letohradu

Již desátý ročník cykloturistické akce odstartoval z deseti
českých a osmi polských míst v pátek 20.5.2011. Z Česka jeli
cyklisté z Bačetína, Náchoda, Ústí nad Orlicí, České Třebové,
Brandýsa n.Orl., Vamberka, Králík, Vysokého Mýta, Chocně
a Lanškrouna. Každoročně se cíl střídá s polskou stranou
a protože loni jsme jeli pod Kralický Sněžník na polské straně,
tak tentokráte byl cíl v malém městečku Dolní Čermná, která
leží asi 8 km od Letohradu. Bačetín je jediná vesnice, která se
této cyklojízdy zúčastňuje a to od třetího ročníku. Reprezen-
tujeme nejen Bačetín, ale celý Dobrovolný svazek region
Orlické hory.

Start byl v 9,00 od mateřské školy a počet natěšených cyklistů byl 22. Krásné počasí a výkonnostně
vyrovnaný peloton uháněl přes Kvasiny, Rychnov n.Kn. až do
Rybné n. Zdobnicí bez jakýchkoli problémů. Tam ovšem náš
nejpopulárnější bavič, zvaný Gurin, místo aby se věnoval jízdě,
mával do kamery a nezvládnul zatáčku a dost ošklivě havaro-
val. Odnesla to dvě zlomená žebra, naražený krční obratel
a pár modřin. Zajistili jsme mu odvoz do rychnovské nemoc-
nice a s větším zpožděním pokračovali dále. Mimochodem
jsme zatáčku pojmenovali Gurinova zatáčka č. 2, protože za-
táčku č. 1 má již za Hlinném, kde havaroval předloni. Místo
v 15,00 jsme do cíle dorazili až 16,15 hod., kde již probíhaly

soutěže za přítomnosti asi 250 cyklistů. Shlédli jsme večerní program, něco pojedli a hlavně popili a šli
odpočívat na zpáteční etapu. Ta již byla úplně v pohodě a trasa byla mnohem méně kopcovitá než mi-
nulý den. V Rybné n.Zd. jsme se, v Gurinové zatáčce č. 2, po povinné minutě ticha za našeho naboura-
ného kolegu, rozdělili na dvě skupiny. Jedna jela přes Litice, Potštejn a Častolovice a ta druhá pokračovala
po stejné trase, jako v pátek, domů.

Najeli jsme cca 130 km a kromě Gurina, všichni dojeli zdrávi a spokojeni. Těšíme se již na příští rok,
kdy bude cíl v Polsku.

J. Hejzlar

Cykloglacensis 2011

Tradiční výlet důchodců za poznáváním kulturních a historických míst naší krásné země se uskuteč-
nil v pátek 20. května. Po velmi vstřícném jednání s firmou Orlobus nejen že autobus přijel včas, ale
mladý řidič byl příjemný, nikam nepospíchal a vytvářel pohodu, která k výletu za krásného počasí patří.
Přesně v 8,oo hod. jsme vyjeli z náměstí v Sudíně a už tam účast místních svědčila o tom, že senioři mají
chuť se podívat „do světa“. V Bačetíně to bylo obdobné a v 8,15 hod. jsme vyjížděli téměř plně obsazeni

Výlet důchodců
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směrem na Kuks, což se většina účastníků dověděla
až v autobuse. Kupodivu se ukázalo, že ač je tato pa-
mátka vrcholného baroka poměrně blízko, málokdo
se tam byl v posledních dvaceti letech podívat. Vět-
šina konstatovala, že tam asi byli, ale ještě jako žáci
na školním výletě. Na místě nás trochu zaskočila
místní úprava dopravního značení, která nedovoluje
autobusům vjíždět do obce Kuks a tak jsme vystoupili
nad areálem na parkovišti a pěkně „po svých“ jsme
slézali spoustu schodů nejprve dolů a po výstupu do
kopce po dalších schodech k samotnému Hospitalu
Kuks. Tady musím vyzvednout přímo osobní stateč-
nost a vytrvalost většiny starších a méně pohyblivých účastníků, kteří s nasazením všech sil a vůle
a někdy i pomocí ostatních, překonali všechny překážky a vyšli až na kopec, kde zámek stojí. Protože jsme
byli předem ohlášeni, provázel nás sám kastelán a správce Kuksu pan Švec. Velice zasvěceně a podrobně
nám vyprávěl historii nejen zámku a rodu Šporků, kterým patřil, ale s uvedením zajímavých detailů se
rozhovořil o tom nejvzácnějším, co na Kuksu je a co sem jezdí obdivovat návštěvníci z celého světa
O sochách od mistra vrcholného baroka Matyáše Bernarda Brauna. Zejména popis originálů z galerie Ne-
řestí a Ctností byl nesmírně zajímavý a zaujal i ty, kdo se o výtvarné umění příliš nezajímají. Po prohlídce
zámku a galerie jsme navštívili zvláštní, ve tvaru osmistěnu vystavěný kostel s bohatou vnitřní výzdobou
a poté i pod kostelem situovanou hrobku rodu Šporků. Právě tam, mezi honosnými cínovými rakvemi
asi všem proběhly hlavou myšlenky o pravdivosti přísloví, že všechna sláva – polní tráva a nic na tomto
světě netrvá věčně. Ale i z toho skličujícího prožitku se člověk může poučit. Snažit se žít tak, aby na něj
ostatní v dobrém vzpomínali. Když jsme trochu prochladlí vyšli z hrobky, vydali jsme se na zpáteční cestu

na parkoviště s hroznou představou, kolik těch schodů budeme zase
muset zdolat nazpět. Zachránil nás před tím pan řidič, který nedbaje
možného postihu, sjel autobusem do obce a tím vyřešil problém
schodů. Z Kuksu jsme potom ještě zajeli po pětikilometrové objížďce
k úchvatnému lesnímu divadlu pískovcových soch a reliéfů, oslavu-
jících biblickou pokoru a narození Páně. Autorem je opět Matyáš Ber-
nard Braun a jeho dílna. Tyto sochy vznikly postupně od r. 1725 do
r. 1732. Typické pro Braunovu tvorbu jsou zejména postavy biblic-
kých starců Garina a Onufria. Při pohledu na ně každý pochopí, proč
se Braunovi říká „český Michelangelo“. Po prohlídce lesní galerie už
byla většina výletníků natolik unavena, vyhladovělá a žíznivá, že byl
nejvyšší čas se občerstvit. Odjeli jsme do Svinišťan, kde jsme měli ve
známém motorestu U lípy rezervován salonek. Ačkoli na nás byli při-

praveni, zprvu obsluha trochu vázla, ale nakonec vše dobře dopadlo. Každý z 34 účastníků výletu si ob-
jednal jídlo a pití jaké sám chtěl a myslím, že tam vaří opravdu dobře, protože většina vyjádřila
spokojenost s množstvím i kvalitou jídla. Když jsme uspokojili chuťové buňky, bylo už půl čtvrté a pro-
tože jsem slíbil, že se domů vrátíme do 16,oo hod., rozjeli jsme se na Bačetín. Po zkušenosti z Kuksu jsem
ještě v autobusu slíbil, že až zase za rok někam pojedeme, žádné schody tam nebudou, nebo jen hodně
málo. Podle ohlasů soudím, že se letošní výlet i přes ty nešťastné schody vydařil a že si z něho odnášíme
převážně hezké vzpomínky na společně prožitý den.

Jaroslav Záveský
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Svatý Jiří (24.duben)

Narodil se ve 3. století v Kappadocii v Malé Asii v rodině urozeného křesťana, který byl pro svou víru
umučen. Patří mezi nejznámější mučedníky. Jeho postava je obklopená velkým množstvím legend, pro-
tože se z jeho života nedochovalo příliš mnoho autentických historických údajů.

Pro svou silnou víru a odvahu byl prohlášen za mučedníka. Jeho kult se začal rychle šířit. Blízko hrobu,
kde byl pravděpodobně roku 303 pohřben (vesnice Lydda u přístavu Jaffa v Palestině), byl římským cí-
sařem Konstatinem I. na jeho počest postaven první chrám. Uctívání jeho osoby se dostalo také do
Evropy, zejména do Anglie. Zde se za vlády Jindřicha III. stal svatý Jiří ochráncem této země.

Také u nás v Čechách se těšil velké oblibě. Byly mu stavěny a zasvěcovány kostely a chrámy, kašny. Kaž-
doročně se na jeho počest konají poutě na horu Říp, kde je postavena rotunda sv. Jiří.

V minulosti se stal patronem rytířů, vojáků, pevností a opevněných měst. Stalo se tak na základě po-
věsti, podle které se zjevil roku 1098 křesťanskému vojsku. To se vracelo z křižáckého tažení do Svaté
země. Následovala bitva se Saracény, ve kterém zvítězilo.

Za svého ochránce ho později přijali také kováři, bednáři, zemědělci, horníci, artisté. Modlitby vysí-
lané k tomuto světci měly prý ochránit dobytek a koně.

Sv. Jiří je také patronem skautů, symbolizuje statečnost a zmužilost. Ochraňuje bezbranné jako správný
rytíř. Při obřadu pasování na rytíře první slova zní: Ve jménu Božím, svatého Jiří.... Je to zřejmě proto,
že tento obřad vznikl v Anglii.

Zvyky...
Na svátek sv. Jiří bývá jaro již znatelné, louky a pastviny se zelenají čerstvou travou. V tento den se

slavnostně vyháněl dobytek poprvé na pastvu. Ještě než byl dobytek vypuštěn ze chléva, museli hospo-
dáři společně a pastýřem spočítat kusy dobytka, o které se pak pastýř staral a za svou práci dostával na-
turální odměnu. Sečítání dobytka se provádělo na tzv. rabuších, což byly dřevěné hůlky. Na ně se pomocí
zářezů zaznamenávaly jednotlivé kusy dobytka.

V tento čas již slunce ohřívalo zemi blahodárnými paprsky, atak den sv. Jiří býval také prvním dnem
koupání v přírodě.

Bývalo rovněž zvykem v tento den platit vrchnosti první část nájmu za obdělávanou půdu. Splátka byla
prováděna formou naturálií, zejména obilím, nebo penězi. Druhá splátka byla odváděna na podzim, na
sv.Havla.

.... A pověry
Přáním každého hospodáře bylo, aby dobytek po celý rok zdravý a byl z něho co největší užitek. To byly

důvody pro různé magické praktiky, které se při prvním výhonu dobytka prováděly:
Každý kus který byl vyváděn ze chléva, byl ozdoben květinovým věncem, na němž byly uvázány čer-

vené stuhy. To měla být ochrana před uhranutím.
Jinde se pro tyto účely dobytek poléval svěcenou vodou. A to nejen krávy, ale i koně selské i vojen-

ské. Aby krávy dobře dojily, dostávaly v tento den do zelené stravy diviznu.
Lidé odedávna věří, že na sv.Jiří se otevírá země. Obrazně to znamená, že náruč země se otevírá, aby

přijala sémě a posléze vydávala plody. Ale toto rčení také oznamuje, že síla slunce je natolik velká, že po
zimě z děr a úkrytů vylézají dokonce hadi a štíři. A protože jsou ještě zesláblí, věřilo se, že v tento den
ještě nejsou jedovatí.

Svátky a lidové tradice...
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Filipojakubská noc

Jmény apoštolů Filipa a Jakuba se nazývá lidový zvyk Filipojakubská noc. S jejich osobami však tato
tradice nemá nic společného, jen to, že se provádí v noci z 30.4. na 1.5. Kořeny tohoto zvyku pocházejí
ze středověku, kdy se věřilo, že zlé a nečisté síly bývají mocnější právě v tuto noc. Symbolem těchto sil
byl ďábel, který prostřednictvím svých pomocníků – čarodějnic a čarodějů – škodil lidem. Zejména staré
ženy byly často považovány za ďáblův nástroj moci. Byly líčeny jako ohyzdné stařeny, přinášející jen
samé zlo. Přesto v dobách inkvizice byly z čarodějnictví osočeny mnohé mladé dívky a ženy. Za čaroděj-
nice byly také považovány ty ženy, které měly jisté vědomosti a využívaly je třeba k léčení lidí a dobytka.
Například to byly porodní báby, vědmy, léčitelky nebo kořenářky.

Letnice

Letnice jsou svátky uprostřed plně rozvinutého jara. Do skutečného léta je ještě trochu daleko, a proto
název Letnice je trošku zavádějící. Je to období charakterizované mnoha lidovými obyčeji, z nichž nej-
známější jsou Jízda králů, Královničky či čištění studánek. Samozřejmě, že Letnicím předcházely různé
předkřesťanské svátky související s letním slunovratem a nesoucí s sebou různé pověry, pohanské zvyky
a rituály.

Svatojánská noc

O letním slunovratu 21.června slunce dosahuje na obloze svého vrcholu a své největší síly. Od tohoto
dne pomalu slábne. A právě z toho poznatku vyplývá původní pohanská oslava. Lidé se všemožně sna-
žili slunci dodávat sílu a moc. Ze všeho nejvíce byl rozšířen zvyk v tento den zapalovat ohně, protože se
věřilo, že teplo a světlo ohně pomohou doplnit sílu slunce.

Po západu přišla noc, jež byla spojena s mnoha magickými obřady a která prý skrývala mnoho ta-
jemství. Naši předkové věřili, že v temné noci ožívají tajemné síly, které měly za úkol střežit poklady
země. Mezi ně patřili čerti, čarodějnice a také bludičky a divoženky.

Bludičky a také bludný kořen rostoucí v lese byly nástrahou pro ty, kteří chtěli v tuto noc najít poklad.
Překročení bludného kořene způsobilo, že zabloudil. Bludičky (bludná světýlka) ho lákala do bažin. Obá-
vat se jich však měl jen člověk nepoctivý a zlý. K zahnání bludiček však nepomohlo modlení, ale naopak,
když člověk klel a nadával. Ale i tak ho prý následovaly až domů a ještě dlouho se dívaly do jeho oken.
Věřilo se, že tato světýlka jsou duše zemřelých nepokřtěných dětí – nekřtěňátka tančící po lesích, lou-
kách a bažinách.

Člověk s dobrým srdcem se jich nemusel bát, tomu naopak často pomohly najít poklad. Nalézt toto
místo nebylo jednoduché. Hledač pokladu musel nejdříve najít kvetoucí kapradí, které rozkvétalo přesně
o půlnoci, a jeho zlatavý květ chytit do bílých šatů, když opadával. Samozřejmě, že toto kapradí hlídaly
zlé síly. Pokud se někomu však podařilo květ získat, měl schopnost být neviditelný, rozumět živočichům,
stromům a rostlinám a bylo téměř jisté, že se mu podaří poklad objevit. Nejčastěji býval ukryt ve skále
nebo hluboko v zemi, které se pomocí květu kapradiny rozestoupily a rozevřely. Bylo však důležité, aby
člověk v tuto chvíli znal míru a odnesl si z pokladu jen tolik, kolik unesl. Jinak byl zlými mocnostmi krutě
potrestán.

Z knihy Lidové tradice, Dagmar Šottnerová
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• Kolik mrazů do sv. Jiří, tolik do sv. Václava.
• Kdo by před sv. Jiřím trávu ze země kleštěmi tahal, nevytáhne ji, a kdo by po sv. Jiří do země ji palicí
zatloukal, nezatluče.

• Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.
• Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek.
• První květen deštivý – polím a loukám škodlivý.
• Prší-li o svatém Duše, bývá po něm málo suše.

Červenec
• Když dne ubývá, horka přibývá.
• V červenci déšť a sluneční pohoda – hojná bude v příštím roce úroda.
• Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.

Srpen
• Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
• Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
• Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Září
• Na podzim lžíce deště a konev bláta.
• Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Pranostiky

� Noční špacír na Špičák, nebo-li stezka odvahy pro dospělé!
Všichni, kteří máte rádi dobrodružství, turistiku a legraci, jste srdečně zváni 3. 6. 2011 na noční pochod
na Špičák.
Ve 22 hod proběhne prezentace účastníků v Rotundě. S sebou si vezměte čelovky, baterky či světlušky
v láhvi, vhodnou obuv a do mošničky občerstvení. Snídaně v trávě zajištěna!
Kontakt pro případné dotazy: Miloš Stodůlka tel. 777 680 322

� Babinec a SDH Bačetín společně pořádají DĚTSKÝ DEN aneb „Zahrajem si šipkovanou“. Přijďte v so-
botu 11. 6. 2011 v 15 hod k novým rybníkům pod Bačetínem a zkuste vystopovat poklad. Malým i vel-
kým stopařům bude v Rotundě k dispozici občerstvení (limo, pivo, párky...).
PS: Pivo točíme už od 15.00 hod... :-)

� SDH Bačetín zve rodiče a děti do 15 let na první náborovou schůzku dne 17.6.2011 od 17 hod v za-
sedací místnosti OÚ. Zde se seznámíte s naším nově vznikajícím hasičským kroužkem a případní zájemci
si rovnou odnesou přihlášky.

Pozvánka na plánované akce
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� Babinec a Obecní úřad Bačetín pořádají dne 2.7.2011 výlet pro rodiče s dětmi na pohádkové sídlo
Staré Hrady. Odjezd je v 8.00 hod od autobusové zastávky. Nahlaste svoji účast na obecním úřadě, ve
školce nebo v obchodě nejdéle do 24.6.

� 13.8. Rotunda – Kulturní program - hraje Opočenka (informace budou upřesněny)

� 9.9. Stezka odvahy (informace budou upřesněny)

Nejaktuálnější informace o dění v naší obci jsou na nových webových stránkách. Navštivte nás na
www.bacetin.cz

• Kdo chce dosáhnout nemožného, musí se vzdát všeho možného.
• Jaký je v tom rozdíl, zda vás z lásky snědí, nebo z nenávisti sežerou?!
• Teprve na konci díla zpravidla poznáme, čím jsme vlastně měli začít.
• Klepneš-li džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán.

Kdosi řekl….

Blahopřejeme našim spoluobčanům k jejich významnému životnímu jubileu!
Paní Amálii Sozanské 102 let
Panu Otomaru Smolovi 82 let
Paní Květoslavě Popové 83 let
Paní Marii Štěpánové 87 let
Paní Jaroslavě Ševcové 81 let
Paní Drahomíře Marvalové 70 let
Paní Anně Blikarové 82 let

Společenská kronika

Blahopřejeme manželům Vlačihovým z Bačetína k narození
jejich syna Kristiána. Našemu novému občánkovi přejeme do
života hodně zdraví a štěstí!

Míra: 49 cm
Váha: 3,10 kg

Vítáme tě mezi námi
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Pan Drahoslav Zejda, Bačetín
Pan Jan Pinkas, Bačetín
Paní Marie Ježková, Bačetín

Čest jejich památce!

Zemřelí občané

....hurá, za týden vyrážíme! Musím si napsat seznam věcí, které je potřeba koupit a druhý seznam
věcí, které musím sbalit. No a radši ještě třetí seznam s fakt důležitýma věcma jako je nabíječka na te-
lefon, peněženka, léky, jo a pouzdro na čočky, brýle, foťák.... Dobrá, zastav se a urovnej si myšlenky... Nej-
důležitější je mít vypráno, ať je z čeho vybírat. Kluci, snažte se, ať to oblečení, do kterého se převlíkáte,
nemáte zítra jako čuňata! ....Nesnáším jogurty, ve čtvrtek nemají ve skříni žádný tričko a já budu žehlit
dva dny, hlavně že jim vadí každý flíček, frajerky....

Začínám kupičkovat. Jedeme na 4 dny. To znamená klukům pro jistotu zabalit sedmery trenky a po-
nožky, patery kalhoty a šest triček. Radši dvě mikiny a bundu a punčocháče, kdyby se fakt hodně och-
ladilo..... Čepici přes uši nebo bude stačit kšiltovka? ...Kinedryl, co kdyby se jim začalo dělat v autě blbě.
... Miláčku, chceš něco sbalit, nebo si to nachystáš sám? - Sám, zejtra to bude stačit nééé, odjíždíme až
v 9?... Dobrá a teď já. Na cestu si vezmu tříčtvrťáky a to zelený tílko... nebo radši sukni, když bude man-
žel nervózní ať mám účinné zbraně? ... Kosmetika, šampon, balzám na vlasy, fén, krém na obličej, krém
na opalování, krém po opalování, odličovač, tonikum – sakra už se mi to nevejde... Tonikum odebírám,
ale přidávám další taštičku. Ráno si tam dodám řasenku, make up a stíny... jo a kartáčky na zuby a pastu
a holítko, snad na to nezapomenu, musím to dopsat na seznam super důležitých věcí!

– Co si mám vzít s sebou? Tys mi jako fakt nic nenachystala? Já nemám žádný trička a kalhoty! To mám
jet jako v těhlech,jo? Vypadám jak buzna.... Co máš jako v těch taškách? Mě stačí igelitka na ponožky
a trenky! Ještě ti chybí sbalit koberec a akvárko!

– Mamíííí, on mě tady mlátí! Nekousej! To máš za to! Já mám žízeň! Já taky! Tatííí dáš mi prosím tě
žvejku? Tý jóóó, kopej si do někoho jinýho!!! Jestli toho okamžitě nenecháte, vymlátím vás oba
z auta!!! Když von mě tady furt votravuje....

Už jsme tady. Musíme se rychle najíst. Chlap má hlad, je nervózní a po té úžasné cestě si musím dát
panáka. Za tři hodiny jsme se čtyřikrát pohádali... Já jsem tak blbá! Říkám si to každý rok, že s nima
nikam nepojedu, ale jsem nepoučitelná.... za rok... hurá, za týden vyrážíme!!!!

PS: Ať je Vaše léto plné pohody, relaxujte, odpočívejte a nabírejte sílu do dalších měsíců.

Šmoulinka

Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vyjadřovat postoje vydavatele!

Prázdniny
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