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z papírových ruliček, krásné ručně šité a malované polštáře třeba i ve tvaru kočičky, zahradní i drobnou ozdobnou
keramiku, řehtačky, květiny z korálků. Jen drobná bižuterie a nějaké ty oblečky nám letos chyběly. Zeleninu a
ovoce jste také mohli zakoupit včetně rozmanitých květin
a bylinek. I tradiční čištění šperků, brýlí a také broušení
nožů jsme si mohli dopřát.
Současně s trhy probíhala i klobouková soutěž. Porota
kroužila tržištěm a hledala, které modely ocení. Těsně
před uzavřením seznamu přihlášených modelů klobouků
dorazila parta od „hujerů“ – 12ti členná parta nesoucí
aktuální či rodné příjmenní Zeler/ová. Všichni vzorně
vybaveni klobouky a pokrývkami hlavy, které si Slávek

TRHY S KLOBOUKY
Sobota 16. srpna ráno - prší, šedá obloha se rozprostírá
široko daleko. Jak v jarní čas laškuje deštík se slunečními
paprsky celé dopoledne, kdo bude mít převahu. Sláva
věrným a statečným trhovcům, kteří se vybavili přístřešky. Občasné krátké lijavce je nevyhnaly, přestože se vítr
pokoušel zastřešení odnést. Babiččiny koláčky přijely
dokonce chráněny v karavanu. Sladkostí bylo letos opět
dosytosti, hromady buchet, linecké cukroví, košíky plné
perníkových srdcí i pravé lomnické suchárky od pana
Macha. Paní starostka sebrala síly a napekla v loňském
roce postrádané oblíbené lívance – tentokrát 108ks a nezbyly. Mlsalové mohli srovnat zažívání kyselými okurkami a domů zakoupit i pečený ovocný čaj či domáčí
kečup. Hawai bar jsme letos nevypili, bylo dost chladu a
vlhka z deště. Na terase pivnice voněly „Tarantovy masné
krámy“ – gril se stylovou osluhou – servírka
s kloboučkem a kabelkou z voňavé uzeniny. Zde byly
k dostání bramboráky, uzeniny, kotlety, maso v medu a
další masné pochoutky i zeleninová obloha. V sousedství
terasy byla k dostání zase dobrá pizza. A když bříško bylo
spokojené, mohli jste u krámků zakoupit krásné košíky
Zeler přivezl ze zahraničních cest jako památku na radioamatérské expedice. Leč porotci už měli jasno a tak zabodovaly v soutěži většinou naše nápadité „stálice“. Soutěžící byli ještě před uzavřením výsledků pozváni na pódium a jejich modely představeny. Pak program odpoledne
zpestřila svým tanečním vystoupením skupina Shareffa.
Vyhodnocení vybraných modelů v kloboukové soutěži
déšť zrežíroval pod střechu pergoly, kde jsme byli všichni
téměř tělo na tělo. Všechny děti obdržely medaili a malý
dáreček. Vítězné modely dětské kategorie:
1. Amálka Rukavičková – cukrářovic Amina
2. Eliška Vondráčková – Muchomůrka
3. Kateřina Tuláčková z Dětenic – babiččina zahrádka

Cena za náročnost: Lenka Králová –
recyklinka v modrém a její doprovod
Dominika Králová – recyklinka
v zeleném a Domink král – recyklík
EKO jihlavské mléko.
Cena sympatie: Petr Bydžovský – berušák Maxim Turbulenc.
Cena za celkový umělecký dojem:
Renata Folprechtová – písařka
z berňáku (brko v kalamáří bylo pravé
– pštrosí).
Cena za vtipnost: Renata Preisová –
Tarantovy masné krámy.

Vítězné modely dámské kategorie:
1. Renata Folprechtová – písařka z berňáku
2. Lenka Králová – recyklinka v modrém
3. Adéla Rukavičková – lovkyně medvědů
Vítězné modely pánské
kategorie:
1. Milan Švorc a 4 horolezci – horský průvodce
Makču-Pikču
2. Petr Bydžovský – berušák Maxim Turbulenc
3. Tomáš Rukavička –
svatý muž
Cena za originalitu: Milan
Švorc a horolezci - horský
průvodce Makču-Pikču.
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Ocenění se nemůže dostat na všechny,
a tak bych alespoň ráda zmínila dětský
model „starý hajný“. Cukrářovic Amina se s tím „klukem“ bála vyfotit, to
Esterka Fridrichová byla statečnější. Nakonec se
z hajného vyklubala dobře maskovaná Maruška Nováková. Paní Rampasová nezklamala, kvítí kolem „pěkně střiženého“ kloboučku z papírových ruliček měla samozřejmě z perníku. Slušelo to námořnici i indiánce „dlohé péro“. Potkat jste mohli i klobouček, na němž byla orchidej
nebo také „ptačí ráj“.
Děkuji všem, kteří v deštivém dni to nevzdali a přišli se
pobavit. Hlavní dík patří trhovcům a soutěžícím
v kloboucích, že věnovali svůj čas a vytvořili pěknou
atmosféru sobotního odpoledne. Veselo bylo v pivnici i
po půlnoci, tak věřím, že to byl pro všechny příjemný den
– takový „ohřejváček na zimu“.
J. Rukavičková

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Strž pod pivnicí
Často v poslední době čelí zastupitelé dotazům, zda se
vůbec něco děje kolem strže pod pivnicí. Děje, ale není to
zatím nikde vidět. Jak víte, papírová válka s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových nemá vítězů ani
poražených, jen úřednický šiml se pěkně napase. Poslední
razítko, které nám chybí pro získání stavebního povolení,
ne a ne získat. Uhradili jsme pronájem za část jejich pozemku, který vede pod kontejnerem v oplocence a pod
pergolou u pivnice, a čekáme, zda úředníci v Praze mávnou nad Bačalkami rukou a řeknou: tak jim ten kousíček
pozemku, o který tak stojí, bezúplatně převedeme. Zatím
to ale neřekli, a tak musíme čekat. Mohli bychom sice už
nakoupit alespoň materiál, ale chtěli bychom se pokusit
získat na tuto akci dotaci, a tak nelze nic pořizovat předem.
Pronájem pozemků od Státního pozemkového úřadu
Na základě výzvy SPÚ podala Obec Bačalky žádost na
(zatím pouze) pronájem některých pozemků ve vlastnictví
ČR ve správě SPÚ. Jedná se o pozemky, na kterých je
naše nohejbalové hřiště za pivnicí, pozemek na Ličně na
Kuchyňce, na kterém měla (a možná v budoucnu i někdy
bude) obecní ČOV a dále zemědělské pozemky, které
hodlá obec propachtovat zemědělským společnostem.
Nájemní smlouvy s SPÚ dávají větší šance získat později
tyto pozemky do obecního vlastnictví.
Komunální volby 2014
Komunální volby do zastupitelstva obce pro volební
období 2014 – 2018 se konají v pátek 10. a v sobotu
11. října 2014. Za naši obec byla zaregistrována dvě
sdružení nezávislých kandidátů:
1. Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Bačalky a Lično – kandidáti: P. Kaprasová, Š. Hošková, L. Rampasová, Z. Šátková, R. Folprechtová,
Lukáš Nešněra, D. Tarant, A.
Varhanová, S. Hodboď.
2. Sdružení nezávislých kandidátů obce Bačalek a Lična
– kandidáti: J. Dvořák, V.
Švorc, V. Dvořák, H. Pokorná.
Zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondělí 1. září 2014 od
18.00 hodin v pivnici U Bači. Na
programu je především projednání
kupních smluv na prodej a pronájem
pozemků ve vlastnictví obce, o které
v minulosti požádali někteří občané.
Všem bylo přislíbeno, že se zastupitelstvo bude prodejem zabývat až po
schválení územního plánu. Tento čas
nadešel, je proto třeba plnit sliby.

Z dalších provozních záležitostí – probíhající oprava
božích muk, sadové úpravy kolem nich a v okolí pivnice,
zhotovení pomníku u Masarykovy lípy, zajištění zimní
údržby místních komunikací atd. Těšíme se na vaši účast
a příspěvky do diskuse, neboť, jak řekl T. G. Masaryk:
„Demokracie je diskuse. Diskuse, kde si lidé navzájem
důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před
celou veřejností.“
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

VELKÉ, ŠIRÉ, RODNÉ LÁNY
Možná je vlastníte i vy a ani o tom nevíte. A také byste o ně mohli do deseti let
přijít, neboť, co si v téhle
republice člověk nehlídá,
hned mu to jeden „vyfoukne“. O čem že to
mluvím? Přeci o polích a
políčkách, které kdysi
vlastnila vaše prababička
nebo pradědeček. Ať už
dobrovolně nebo nedobrovolně je museli vložit
do zemědělského družstva. A po jejich smrti se
při projednávání dědictví
jaksi pozapomnělo, že jim ta pole stále patří a měla by se
stát předmětem dědického řízení.
Důvodem, proč tento článek píšu, je právě jeden takový případ, který jsem nedávno při mém oblíbeném takřka
každodenním šmejdění v geoportálu objevila. Štěstí bylo,
že mi příjmení dotyčné paní bylo povědomé, a tak jsem
mohla oslovit její dnes již šedesátileté vnuky, aby si po
víc než půlstoletí zemřelé babičce otevřeli dědické řízení
a o svůj majetek se přihlásili. Jinak za pár let nemilosrdně
nastoupí úředník a tyto pozemky zestátní.
Proto vám všem nabízíme pomoc při hledání pozemků, které kdysi mohly patřit vaší rodině. Díky
geosoftwaru, který máme na
obecním úřadě k dispozici, jsme
schopni vám v rámci našich dvou
katastrů podle příjmení vašich
praprarodičů říci, zda tu nějaké
pozemky náhodou nezůstaly
v opomenutí. Stačí jen vědět jejich
příjmení (třeba i za svobodna).
Proto mrkněte do starých křestních
listů, jak že se vaše babička, tetička
nebo praděda jmenovali a zajděte
na obecní úřad. Dříve si každý
chalupník vážil kdejakého korce
políčka, dnes je nám mnohým
vlastnictví polí na obtíž. Dejte na
má slova, ten luxus, zbavovat se
hloupě a pod cenou rodinného
zlata, vás možná bude brzy mrzet.
Pavla Kaprasová
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POMNÍK PADLÝM HRDINŮM
DOBROVOLNÁ FINANČNÍ SBÍRKA

OŘÍŠKOVÉ? MANDLOVÉ?
ROZHODNĚ PRAVÉ LOMNICKÉ!

„Člověk mnoho vydrží, všecko, má-li cíl a když se jednou odhodlal, že za ním půjde stůj co stůj a doopravdy.
Opravdovost – to je tajemství světa a života, to je svátost
náboženská a mravní.“
T. G. Masaryk
Milí spoluobčané, je to už spousta let, co jste mě mnozí z vás, ještě ne jako starostku, oslovili, abych se pokusila získat zpět pro obec desky padlých hrdinů první světové války, které jsou umístěné ve vchodu bývalé bačalské
školy. Aby opět spatřily světlo světa a byly veřejně přístupné. V minulém čísle Pramínku jsme vám přinesli
jejich fotografie se jmény padlých spoluobčanů, a tak jste
mohli zavzpomínat na své blízké či sousedy, o nichž jste
slyšeli vyprávět a kteří své životy položili kdesi na Haliči,
na italské nebo ruské frontě též pro nás – pro naši československou budoucnost. Nyní po sto letech nadešel čas,
abychom jim i my splatili svůj dluh a prokázali jim, že
ani dnes na jejich oběti nezapomínáme., vážíme si i činů a
odvahy našich předchůdců, kteří nechali desky zhotovit a
i v těžkých dobách pietní místo zachovali.
Stejně tak Masarykova lípa naproti škole a pamětní
kámen u ní položený přečkal dva totalitní režimy. Za 2.
světové války byl sice u lípy zakopán, v dalších desetiletích však hrdě vystavoval slunci jméno Prezidenta Osvoboditele, aniž by si kdokoli odvážil na kámen sáhnout.
Jako by bylo to místo u Masarykovy lípy posvátné, nedotknutelné. Je to místo, které voní medem a zní bzučením
včel. Je to místo, kde budou duše padlých vědět, že jsou
doma mezi svými.
Obec Bačalky se domluvila s p. Petrem Maštálkou na
přemístění desek do prostranství u Masarykovy lípy. Protože jsou desky rozměrné a mají úzký profil, je potřeba je
umístit na podkladový pomník, aby nedošlo k jejich poškození ve volném prostoru. Zhotovení takového pomníku nebude zanedbatelnou investicí.
Obracím se proto tedy na vás, Bačaláky a Ličeňáky, na
všechny, kteří máte k deskám padlých citovou vazbu, i
na ty, jejichž blízcí padli ve Velké válce úplně někde
jinde a máte potřebu nějakým způsobem vyjádřit svoje
poděkování a úctu – projevte svoji opravdovost, svůj
opravdový zájem a pomozte nám spolufinancovat pořízení pomníku finančním příspěvkem v dobrovolné
občanské sbírce. Sbírku organizuje místní spolek Občané
Bačalek a Lična. Výtěžek sbírky bude poté jako dar
předán Obci Bačalky ke spolufinancování pořízení
pomníku. Svoje příspěvky můžete předat buď
v hotovosti členům redakční rady nebo na úřadovně
(starostce nebo paní Hlaváčkové) anebo pošlete poukázkou na adresu Obecního úřadu Bačalky, Bačalky
101, v.s. 92.
Pokud bude Váš dar vyšší než Kč 1.000,--, můžete jej
darovat přímo Obci Bačalky, která vám na přijetí daru
vystaví potvrzení, na jehož základě můžete uplatnit slevu
na dani z příjmu.
Děkujeme předem všem, které naše výzva oslovila, a
věřím, že až se sejdeme pod lípou na slavnostním odhalení pomníku, budeme mít všichni hřejivý pocit u srdíčka.
Za z.s. OBL i Obec Bačalky Pavla Kaprasová
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Jaké za svět doma neupečete a neupečete. Proč, to nám
na bačalských selských trzích svěřil pan Vladimír Mach
z Jablonce nad Nisou, jinak dětenický rodák a syn vyhlášeného pekaře Ády Macha. Právě jeho tatínek, který se
učil v lomnické fabrice na cukrovinky majitelů bratrů Jínů
(dnes tato rodinná firma navázala na tradici svých předků
a s jejich výrobky se můžeme potkat i na pultech libáňské
samoobsluhy – vynikající kakaové nebo anýzové věnečky). Jak tvrdí pan Mach, tenkrát ve dvacátých letech minulého století, se v Lomnici pekly suchárky v „každej
chalupě“. Ty pravé, které vydrží dlouho křupavé, ale vyráběli jen ve fabrice. Na jejich výrobu je totiž zapotřebí
speciální hladká mouka s vysokým obsahem lepku, něco
kolem 40%. Takovou mouku si nechávali bratři Jínové
dovážet až z Kanady, protože v našich zeměpisných šířkách se taková pšenice nepěstovala. I dnes má pan Mach
svoje super dodavatele – odebírá mouku přímo
z konkrétních mlýnů, kde každá várka mouky podléhá
laboratorním rozborům. Jakmile se narazí na várku mouky s vysokým obsahem lepku, už ji dávají stranou pro
pana Macha. Ačkoli je panu Machovi už 82 let, veškerou
výrobu suchárků, které jsme měli příležitost ochutnat i na
trzích, si vyrábí sám. Na jednu várku zadělává těsto tak
z 16 – 18 kg mouky, zadělá na suchárky a potom je peče
souvisle třičtvrtě dne, načež je rozkrájí, rozloží na plechy
a suší. Nejvíc práce má s ručním obálením v moučkovém
cukru a balením. „To ráno v šest k tomu zasednu a až do
večera do šesti obaluju a škatulkuju. No, trošku mě u toho
bolej záda, ale pořád to ještě jde. Vždyť já takhle peču jen
jednou za čtrnáct dní“, vypráví pan Mach. To zapomněl
říct, že dělá ještě šoféra a závozníka, protože si veškerý
vyrobený tovar sám rozváží po obchodech nejen na Jablonecku, ale i tady u nás v okolí. Aspoň se tu občas potká
se spolužáky, popovídá si a hned je mu veseleji. Takže
přejeme panu Machovi hodně zdraví a sil na výrobu dalších tisícovek krabiček, co voní vanilkou, oříšky a poctivou prací.
Pavla Kaprasová

Tradiční Lomnické suchary
Tuto výbornou cukrářskou pochoutku začalo vyrábět v
Lomnici nad Popelkou (v té době ještě Lomnice u Jičína)
v roce 1810 na 20 malých výrobců(!!) a ve velkém spo-

lečnost Jína. Věhlas sucharů se během trvání prosperity
společnosti dostal až za hranice Čech, firma později zásobovala nejen celé Rakousko-Uhersko, ale i další země
Evropy a dokonce se vyvážely i do Ameriky, kde o ně byl
velký zájem. Zajímavé je i to, že oba bratři Jínové – Antonín a Josef – spolu moc nemluvili a vyráběli si každý ve
své továrně na Žižkově a v Popelkách. Na světové výstavě v Paříži v roce 1927 dokonce získaly suchary první
cenu „Grand Prix“. V roce 1948 byla firma znárodněna a
výroba sucharů pokračovala v podniku Lomnický průmysl sucharů, ta už dnes ale neexistuje. V posledních letech
se však objevila řada menších výrobců, kteří vyráběli
Lomnické suchary podle starých originálních receptur
(mluví se až o 40 receptech!) a v roce 2005 bylo založeno
Sdružení výrobců Lomnických sucharů. Dnes drží prapor
originální výroby již druhou generací pan Kodejška s
výrobnou v Rovensku pod Troskami. Což je trochu paradox, ale bohužel dostupné výrobní prostory v Lomnici nebyly k dispozici. I když... panKodejška jedná s městem o možnosti návratu výroby, tak držme palce.
Výroba lomnických sucharů je náročná na ruční práci a
automatizovat ji v podstatě nelze. Suchary se pečou dvakrát a před druhým pečením se obalí v moučkovém cukru,
tím se od obyčejných sucharů na první pohled liší.
Suchary se dnes vyrábějí v sedmi provedeních – 4 varianty dietních + cukrované oříškové, arašídové a mandlové a
opět se pokoušejí expandovat do Evropy.
Původ Lomnických sucharů
Dle ústního podání však začal v Lomnici péci suchary
již před rokem 1800 Antonín Kynčl, pekař na náměstí v
domě č. 6., kde je dnes obchod vpravo vedle radnice.
Rodina Kynčlova, která je vedena v Lomnici již od roku
1687 se živila pekařstvím a výrobou sucharů, byla zámožná, a proto Antonín Kynčl byl i purkmistrem a v pozemkové knize byl označen slovem "pan".
Ochranná známka Evropské
unie
V roce 2007 vzkázala Evropská unie cukrářům, že za pravé
Lomnické suchary lze považovat
pouze ty, které se vyrábějí v
Lomnici nad Popelkou a nejbližším okolí.
Suchary získaly takzvané chráněné zeměpisné označení
PGI (protectedgeographicalindication), které spolu s další
známkou - tradiční zaručenou specialitou
TSG (traditional speciality guaranteed) - zajišťují, že se
výrobek částečně nebo zcela vyrábí v určité zeměpisné
oblasti a pro zákazníky jsou zárukou jedinečnosti.
Autor: Pavel Matějka
Zdroj: http://www.lomnicenadpopelkou.cz/tradicnilomnicke-suchary/d-1748

POKLADY Z PŮDY V.
Do příštího vydání Pramínku můžete podumat co je na
obrázku na straně č.7. Malá nápověda zní, že předmět
bude bližší ženám.

Poklad z půdy IV.
Co to je? I takto by mohl
vypadat přehrávač MP3 či
MP4, flash disk, záznamník.
Tak tyhle nápady se nejspíš
vyrojily v hlavách těch později narozených, pro které
jsou počítač a další technické vymoženosti předmětem denní potřeby s patrně daleko
větším významem než kartáček na zuby. Ty dříve narozené zase nejspíše správně napadlo, že jde o důmyslný strojek na ostření žiletek na holení. Žiletka se vložila dovnitř
a taháním za provázek střídavě na jednu a druhou stranu
byla žiletka pohybem ostřena. Prostě žiletka sloužila,
dokud se nerozpadla. A jsme zase u toho, že dříve si lidé
vážili zdrojů naší „maminky Země“ a své práce. Proč je
dnes spousta výrobků na jedno či několik málo použití a
nevidíme, jaké tvoříme hromady odpadu? Od domu nám
odpady pravidelně odvezou, ale tím ze světa nemizí,
možná se nám nepříjemným způsobem vrací, jen to ještě
nevidíme…
Pokud jsme doma něco kutili, tak žiletka byl úžasný
nástroj na přesné a čisté oříznutí. Dnes dostupné jednorázové odlamovací nože se jí stěží vyrovnají. A pro ty, co
měli blíže k mylným návrhům, co bylo zveřejněno za
poklad z půdy v minulém čísle, ještě připojuji obrázek,
jak vypadá taková žiletka a strojek na holení, do něhož se
upíná, chlapy běžně nazývaný „bagr“. Břitvy a soupravy na holení se stále
prodávají, asi na tom tradičním holení je stále dost dobrého.
J. Rukavičková

http://www.luxusni-noze.cz/noze/holeni-a-britvy/klasicke-holicistrojky/

PRÁCE S POČÍTAČEM
Kurz práce na počítačích, který je jakýmsi pokračováním loňského kurzu, se opět otevírá pro všechny, kteří se
chtějí zdokonalit v práci a naučit se trochu se ve svém
„přístroji“ orientovat. Počítáme s tím, že se účastníci postupně naučí nejen psát dopisy a e-maily, skypovat či
chatovat, ale že si budou umět své fotografie upravit, do
počítače uložit a následně je poslat svým přátelům. Seznámíme se s tím, k čemu může sloužit Facebook, Skype,
OneDrive (či další úložiště), jak se tvoří webové stánky,
nebo třeba s tím, jak se dělá náš
oblíbený Pramínek.
První setkání je již 1. září 2014
od 14 hodin v salonku pivnice U
Bači.
Kurz je pro naše občany zdarma,
vhodné je mít svůj vlastní notebook, tablet, nebo alespoň „chytrý telefon“ a poznámkový
blok. Kdo má doma jen tzv. pevný počítač, neváhejte,
zavolejte, my vám notebook zapůjčíme.
Na setkání s vámi se těší manželé Varhanovi
-5-

PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA NEJEN ZA KULTUROU

Prostřednictvím Pramínku bych ráda poděkovala paní
Švarcové nyní žijící v Domově důchodců v Rožďalovicích. Spolu s příspěvkem na tisk Pramínku věnovala obci
krajkovou dečku. Bude zřejmě použita k výzdobě kapličky na hřbitově. Děkujeme.

Hudební festival Foerstrovy dny v Libáni zahuje svoji
„Svatováclavskou“ část

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci září slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Hazdrová Jiřina
Jurica Lubomír
Redakce Pramínku přeje všem
hezkou oslavu svého výročí,
radostný a naplněný život.
V pondělí 18.8.2014 krátce před završením
věku 90ti let nás opustil pan Josef Limr.
Redakce vyjadřuje svou upřímnou soustrast.

KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
ZÁŘÍ
1. týden

Na jaře kvetoucí trvalky rozdělte do menších trsů. Vysazujte cibuloviny, například lilii bělostnou, řebčík královský a podzimní šafrán, a také drobné cibuloviny do nádob
na jarní výzdobu.
2. týden

Přesaďte vzešlé dvouletky. Vysaďte česnek. Sklízejte
ovoce a ukládejte ho do sklepa. V chladných dnech chraňte netkanou textilií choulostivé rostliny.
3. týden

Je ideální čas na výsadbu okrasných stromů. Můžete vysévat nový trávník, stávající trávník provzdušněte. Proveďte poslední sklizeň bylinek a seřízněte je. Z letniček
sbírejte semínka.
4. týden

Setřásejte zralé ořechy, zbavte černých slupek a dejte je
sušit. Odkvetlé trvalky seřízněte.

http://www.svetbezvalek.cz/cs/udalost/mirparty
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Do své druhé půlky vstupuje 14. ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny v Libáni, a to komorním koncertem
renomovaného hudebního tělesa Stamicovo kvarteto
v sobotu 6. září 2014 od 19.00 hodin v KD Libáň.
V programu zazní skladby J. B. Foerstra a A. Dvořáka.
Druhý koncert je připraven na sobotu 20. září 2014 od
15.00 hodin v kostele Sv. Ducha v Libáni, kde se milovníkům sborového zpěvu představí neméně slavný soubor – totiž chlapecký pěvecký sbor Bona Pueri
z Hradce Králové. Program je sestaven nejen z písní
duchovních, ale zazní také úpravy lidových písní a např.
úprava Smetanovy Vltavy. Soubor se před nedávnem
vrátil z několikaměsíčního turné po Japonsku a Korey –
využijte příležitost a nechte se unést krásnou hudbou a
zpěvem.
Výlet ke smírčímu kříži u Veliše s ekumenickou
mší – je součástí programu Jičína – města pohádky.
V sobotu 13. září se koná od 10.00 hodin ekumenické
setkání k 15. výročí vztyčení smírčího kříže u Veliše.
Pavla Kaprasová

DĚTI DNEŠNÍ DOBY
Jistě jste již zaslechli „škatulkování“ dětí na indigové,
křišťálové, duhové … Tyto „škatulky“ jsou nazvány podle barvy, která v aurickém těle u dětí převládá. Možná
máte zkušenost s dětmi, které - mají úctu k daru života,
k přírodě - jsou upřímné - nepřeceňují se - obtížně akceptují absolutní autoritu (bez vysvětlení nebo možnosti volby) - jsou zdrceny z dogmatických systémů, jež dusí tvořivé myšlení - mají své nové způsoby provádění věcí, ať
už ve škole, nebo doma - pokud nikoho sobě podobného
nenaleznou, většinou se uzavírají do sebe - cítí, že jim
lidé nerozumí - současné nastavení vyučování ve školách
je pro ně nepřijatelné (zaměření na logickou mysl, objem
informací bez souvislostí, soutěživost) - bouří se proti
nedůstojné výchově založené na starých vzorech (vina a
trest) – přijímají a potřebují pevné vedení, ovšem založené na úctě a lásce, ne ponižování - nebojí se říct, co skutečně potřebují - chtějí pomáhat a pracovat na věcech pro
dobro všech, ne utrhnout co nejvíc pro sebe. Takovéto
děti mají výše zmíněné barvy v auře. Někdo považuje tyto
děti za výjimečné. Nejsou, téměř 90% dětí školního věku
má tyto rysy. Je to další stupínek vývoje našeho lidského
vědomí. Duše dětí jsou vždy „napřed“ oproti dospělým
v tom, jak žít v úctě a lásce ke všemu. Úkol nás rodičů
spočívá v tom, být jim průvodci v tomto hmotném světě a
ochránit je v oblastech, kde jsou ještě zranitelné. Pokud
citlivě vnímáme své děti, učíme se od nich žít láskyplněji.
Pokud je zatracujeme – nepřijímáme je takové, jaké jsou,
musí z poslušnosti k zachování života vyššího celku a
jeho vývoje, zatratit ony nás – vymanit se z našeho vlivu

a jít svou vlastní cestou bez ohledu na nás, přestože nás
milují a bolí je to.
Jestliže ve vztahu dítě a dospělý panuje neklid, není chyba na straně dítěte. „Polovinou“ se na vztahu podílíme
my. Pokud chceme s dětmi žít radostně, je třeba se ptát i
sebe, co nás ta situace učí, co můžeme udělat pro to, aby
se vztah změnil – uvědomit si, kde jsme my „dospěláci“
slepí, hluší a zatvrzelí. Léčit naše nevyrovnané vztahy
může pomoci dobrá kniha, dobrý film, dobrý přítel nebo
třeba dobrý terapeut jako třeba Věra Klucká. Maluje ob-

razy. Kreslí obrázky aury, které nám pomáhají dostat se
do harmonie. Pořádá přednášky na téma vztahů s dětmi.
Vede kroužky pro děti, kde se děti mohou uvolnit a najít
svou rovnováhu – jeden z nich začíná toto září v Jičíně.
J. Rukavičková

Sdílení
kroužek pro děti od 3 do 8 let
Malování, sdílení, práce s minerály, tvoření, relaxace.
S sebou deku, pastelky, svačinu, pití.
Každou středu od 10. září 2014 v 15.30 hodin
Duhová medicína, Lidické nám. 48, Jičín
www.duhovamedicina.cz
Informace na tel.: 608 716 846

Naši Bačaláci počtrnácté
Renata Folprechtová
Daniel Tarant
Je to dobrý kamarád,
dobré jídlo on má rád.
Vidím na něm hodně dobra,
někdy zase ale brblá.
Na verandě je mu fajn,
takhle Dana všichni znaj.

POKLADY Z PŮDY V.
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POZVÁNKY BAČALSKÉ
Kurz práce na počítači již od 1. září 2014 od 14 hodin
v salonku pivnice U Bači. Kurz je pro naše občany
zdarma. Více informací na straně č.
V pivnici U Bači bude v sobotu 27. září od 19.00 hodin
„Posvícenská zábava“ s hudebním doprovodem Radka
Dufka. Vstupné dobrovolné.

V sobotu 16.srpna v den konání trhů
s klobouky obcí projížděla i kolona
„tisícovek“.

Toto číslo vychází 29. 8. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 3. 10. 2014.
Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Občané Bačalek a Lična, Bačalky 97, 507 23 Libáň,
IČ: 22890874. Evidenční číslo registrace periodika: MK ČR E 20239. Výtisk je zdarma. Tisk je hrazen z dobrovolných příspěvků
občanů a příspěvku obce.
Tento výtisk připravili: Varhanová Alena, Kaprasová Pavlína, Rukavičková Jitka, Zeler Slávek. Dopisovatelé jsou uvedeni pod
příspěvky. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Grafická úprava: A. Varhanová, J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Další fotografie z akcí v obci najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, S. Hodboď, K. Laušmanová, Z. Šátková. S náměty a připomínkami se obracejte na kohokoliv
z naší redakční skupiny nebo posílejte na email praminek.bacalky@seznam.cz, či vhoďte do schránky Pramínku u pivnice na Bačalkách nebo na plotě bývalého obecního úřadu u stanoviště kontejnerů na rozhraní obcí Bačalky-Lično. Ve společenské kronice
zveřejňujeme jména těch, kteří v daném měsíci oslaví „kulaté či půlkulaté“ výročí a těch, kteří jdou živostem již déle než 70 let.
Pokud si nepřejete být uvedeni, sdělte to prosím redakci.
Na tisk Pramínku přispěli: A. Valentová 200Kč, Linkovi 200Kč, p. Švarcová DD Rožďalovice 100Kč, Šoltys Petr 200Kč,
Doškářovi 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

