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ŠKOLÁČKU NÁŠ, COPAK DĚLÁŠ?

Podzim

Těším se na fotbal!

Blíží se podzim, sotva se vleče,
poslední stébla na polích seče.
Strnisko na polích jak zlato se blýská,
Studený vítr do nich jen tříská.

S paní starostkou jsme se vydali navštívit našeho letošního

Obavy ze zimy musíme míti,
K spánku se vše ukládá,
Musí to býti.
Hrozí nám námrazou, šedivým hávem,
Jako by procházel stříbrným rájem.

čerstvého prvňáčka Šimona Krále, který začal chodit do základní školy v Libáni. Nic netušíc přivítal nečekanou návštěvu
celý v modrém. Paní starostka nic netušíc, že "modrá je dobrá",
předala Šímovi jako dárek kvalitní modré pero, které padne
prvňáčkům přesně do ruky. Jeho též modrá taška s obrázky
psích kamarádů a jejich tlapek se pomalu začínala v prvním
týdnu školní docházky plnit. Do školy se Šíma těší, má hezké
spolužačky i příjemnou paní učitelku. Ve třídě jich je celkem 29. Ovšem nejvíc se těší na kroužek fotbalu. Tak mu přejeme, ať se má stále na co těšit a hravě si poradí s mičudou i
učením.
J. Rukavičková

Když internet spojí lidi dobré vůle…
Tak jako nůž, či jakýkoliv jiný nástroj může být tím, co nás
zachrání nebo zahubí, tak i počítače a internet mají dvojí tvář.
Technické vymoženosti nás často rozdělují, ale mohou i spojit.
Naučme sebe a děti tuto techniku využívat pro dobro nás všech,
zde je jeden úžasný příklad.
Neuvěřitelný příběh Marthy Payne
13. 8. 2014, TOMÁŠ HAJZLER

Když už jsme u těch dnešních dětí, mám tu dnes příklad
skotské školačky, která chtěla změnit to, co servíruje její školní
jídelna. Během několika měsíců se jí podařilo nejenom to, ale
navíc pomohla vybudovat jídelnu v africkém Malawi pro 2000
dětí a svými fotkami,
články a příkladem
inspirovat milióny lidí
po celém světě.
Pokračování na straně
č. 5.

Příroda schoulená a jasné nebe,
Každý si naříká, že už to zebe.
Toto vše přináší radosti dětí,
Neb z hůry sype se bělostné smetí.
Když zblízka pohlédneš na tuto vřavu,
Započneš litovat i zkřehlou trávu.
Na hlubokém rybníku vše pokryto ledem,
Není zde k spatření ni život jeden.
Podzim si přivede i tuhou zimu,
Pak se ptáš přírody:
„Kdo za to má vinu?“
Vážení přátelé na Bačalkách, posílám příspěvek do „Pramínku“, abyste na mě nezapomněli. Vzpomínám na Vás na všechny
a zdravím zastupitelstvo i všechny občany.
Jiřina Hazdrová
Příspěvek k jubileu paní Hazdrové přinášíme v tomto čísle na
straně č. 2.

GRATULUJEME!

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY

22. září oslavila neuvěřitelné 90. narozeniny naše věrná
dopisovatelka a spolupracovnice paní
Jiřina Hazdrová.
S kytičkou a gratulací jsme ji společně
s paní Rampasovou
navštívili v jejím
domečku na Bačalkách, kam si „odskočila“ na návštěvu
z Domu seniorů
v Rožďalovicích,
kde nyní žije.

Strž – konečně se něco děje

Na zdraví jsme jí připili společně s jejím synem a snachou a také novými osadníky domu: vnukem Adamem a
jeho milou paní Míšou. Vzpomínky na uplynulá léta naplněná kantořinou a péčí o společenský život v naší obci
občas přerušila nejmenší z rodu Hazdrů – čtrnáctiměsíční
pravnučka Adélka. Paní Hazdrová je dosud velmi aktivní
žurnalistkou. Svoje příspěvky posílá jak do našeho Pramínku, tak i do časopisu, který vychází v domě seniorů.
Jak říká, vůbec se nenudí. Přejeme jí za redakci Pramínku
hodně zdraví, inspirace a elánu do života.
redakce
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Konečně po několika měsících čekání se dala do pohybu akce „strž pod pivnicí“. 17. září na ústředí Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo rozhodnuto o bezúplatném převodu parcely ve vlastnictví
státu, která se klikatí od Ederů až k Dupandě a samozřejmě protíná i strž. Samotné rozhodnutí nestačí, nyní nás
čeká administrativní kolotoč kolem smlouvy o bezúplatném převodu na naši obec, nicméně po podpisu smlouvy
už nic nebrání požádat o stavební povolení. Jen pro připomenutí – celou akci jsme administrativně začali připravovat na podzim r. 2012. Smlouva o bezúplatném převodu je jedním z důvodů, proč je svoláno zasedání zastupitelstva obce, konkrétně se bude konat ve čtvrtek
9. října 2014 od 18.00 hodin v pivnici U Bači.
Kroměřížské zahrady na Bačalkách?
Na začlenění do památek UNESCO asi naše sadové úpravy veřejných prostranství nedosáhnou, ale že to tu budeme mít pěkné, tím jsem si jista. Naše pracovní pánská
parta HIC má křehkou konkurenci. Dvě „květinky“ –
Lenka Králová a Jana Adamcová, obě absolventky kopidlenské zahradnické školy, nám nabídly své zkušenosti při úpravě zeleně
v obci. Jako prioritní akci si vzaly
na starost obnovu
zeleně kolem božích muk, která
budou co nevidět
opravena. Není to
leckdy práce lehká
– nastoupily motyky, rýče a hle –
kolem božích muk
se našly pod letitými nánosy hlíny a
listí původní pískovcové obrubníky! Kromě božích muk zkrásněly i záhony kolem úřadovny a podzimní sestřih dostal živý plot kolem nohejbalového hřiště.
Označuje se jako silnice III. třídy,
většina z nás by spíš řekla, že je to silnice páté cenové
skupiny. Mám na mysli státní silnici z Libáně. Jak mi
přislíbil cestmistr p. Vaníček z Kopidlna, bude ještě před
zimou provedena oprava výtluků v lese Pod Ličnem, posekány příkopy za hřbitovem a podle situace též na některých místech příkopy prohloubeny. Silnice II. a III. třídy
jsou ve správě krajských úřadů. Nejsem sama, komu se
zdá, že ten náš je snad ze všech správců nejhorší. Jakmile
autem přejedeme hranici královéhradeckého kraje, hned
to my i naše auto poznáme. Upravené příkopy, silnice
jako mlat. Obec Bačalky nejednou na tristní situaci „na-

ší“ vozovky upozorňovala, zejména pak na havarijní situaci krajnice pod paní Rampasovou a ve strži naproti
Hoškům. Argumenty, že silnice na Bačalky nepatří ke
strategickým komunikacím, těžko obstojí, když se letos
udělal nový povrch na málo frekventované silnici u
Mlýnce.
Zimní údržba místních komunikací
je pro nadcházející zimní sezónu svěřena Zemědělské
akciové společnosti Březno. Budeme se muset ale smířit
s tím, že jsme na konci jejich úklidové trasy a že takový
luxus, jaký naší obci poskytoval Vratík Jirků, který vyjížděl s pluhem uprostřed noci, už asi sotva někdo zajistí.
Volby do zastupitelstva obce
Volby, ve kterých budou občané Bačalek a Lična vybírat
své zástupce do zastupitelstva obce na další 4 roky, se
nezadržitelně blíží. Byla ustanovena volební komise,
tentokrát jsou to samé dámy: předsedkyně paní K. Laušmanová, zapisovatelka L. Nešněrová a členové Z. Dvořáková, M. Nešněrová, R. Pelantová a M. Zelerová. Touto
dobou, kdy čtete Pramínek, už pravděpodobně každý
z vás máte v rukou volební lístky. Pojďme si říci něco ke
způsobu hlasování.
V našem volebním okrsku se o vaši přízeň ucházejí dvě
hnutí nezávislých kandidátů. Především je potřeba si
zopakovat, že tady u nás budeme mít zastupitelstvo
se 7 členy. Komunální volby jsou co do způsobu hlasování a vyhodnocování nejsložitější ze všech. Při hlasování
máte 2 základní možnosti: buď udělat křížek před
jménem jednoho z hnutí – potom jsou voleni všichni
kandidáti z tohoto hnutí v pořadí, v jakém jsou na listině
uvedeni., nebo chcete vybrat konkrétní jména, potom
libovolně z obou kandidátek můžete zakřížkovat dohromady až sedm jmen. Třetí způsob je kombinace:
zakřížkovat jméno jednoho hnutí a zároveň na další
kandidátce můžete zakřížkovat konkrétní jména.
V případě, že se rozhodnete dávat preferenční hlasy konkrétním kandidátům a vyberete si z obou kandidátek dohromady třeba jen 4, pak vězte, že zbývající vaše 3 hlasy
propadají. Chcete-li tedy využít plně svoje preferenční
volební hlasy, zakřížkujte plný počet 7 navrhovaných
jmen. V jakých případech je váš hlasovací lístek neplatný: zakřížkujete-li více jmen než 7., pokud volební lístky
vyplníte nedovoleným způsobem, tj. např. pokud byste
jména zakroužkovali, podtrhli nebo naopak někoho vyškrtli. K hlasovacím lístkům každý volič obdrží ještě podrobný návod. Budete-li mít dotazy ke způsobu hlasování, rádi vám na úřadě podáme vysvětlení
Volební místnost se nachází tradičně v sále pivnice U
Bači. Volby proběhnout v pátek 10. října od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00 hodin. A nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz.
Imobilní občany navštíví členové komise s volební urnou.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zastupitelům,
zaměstnancům obce i občanům, kteří se v uplynulých
čtyřech letech zasloužili o lepší tvář naší obce, kteří si
našli čas a chuť pomoci při společenských akcích a kteří
dokázali a věřím, že i do budoucna dokážou, šířit pozitivní náladu v naší malebné vesničce.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka obce

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM
Podzimní úklid
Je Vám líto rozloučit se s některými zachovalými
věcmi, přestože je nepotřebujete? Nabízí se možnost předat je Diakonii Broumov, kde ví, komu by naše přebytky
velmi pomohly a udělaly velkou radost.
V období od 27. října do 10. listopadu bude probíhat
na obecním úřadě sbírka pro Diakonii Broumov podle
těchto jejich instrukcí:
Lidé mohou darovat letní a zimní oblečení /dámské, pánské,
dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
(minimálně 1m2; prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou.
Věci by měly být zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Věci, které přijmout nelze - ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů,
dále nábytek, jízdní kola a dětské kočárky neboť ty se transportem znehodnotí, neposílejte také znečištěný a vlhký textil.
Děkujeme za Vaši pomoc.

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Sdružení nezávislých kandidátů obce Bačalky a Lična
Sdělovací prostředky na nás ze všech stran hrnou jedno z hlavních říjnových témat, a to volby do zastupitelstev obcí, které se konají 10. a 11. října. O místa na „bačalské radnici“ svedou boj dvě kandidátky, přičemž jednu
z nich bych Vám chtěl dnes představit. Tvoří ji čtyři lidé:
Moje maličkost – Jan Dvořák, Vítězslav Švorc, Václav
Dvořák a Hana Pokorná.
Před několika týdny jsme v sobě našli trochu exhibicionismu a rozhodli jsme se pro podání kandidátky, neboť
si myslíme, že máme co říct k dění v obci a není nám
lhostejné, co se okolo nás děje. Dalším argumentem pro
přijetí této výzvy byla skutečnost, že v obci vznikala pouze jedna kandidátka a volby by tedy byly pouze formální.
Bez vítězů a bez poražených.
Naším cílem nejsou nějaké revoluční změny. Nemá
cenu zde vypisovat, co všechno bychom chtěli opravit
nebo rekonstruovat, protože finanční možnosti obce jsou
velmi omezené a ta je tak v tomto směru závislá na dotacích z vyšších míst, která často nemá možnost zcela
ovlivnit. Soupis investičních záměrů by tak na tomto místě byl pouze planým slibem.
Obec je v poslední době spravována docela dobře a je
na ní patrné, že se posouvá kupředu. Kupředu se ovšem
posouvá i byrokracie, kterou někdy zbytečně současné
zastupitelstvo iniciuje. V poslední době to byly např. nové smlouvy na odběr vody a jiné.
V porevoluční historii bačalského zastupitelstva bohužel platilo, že druhé funkční období nezměněného zastupitelstva bylo, mírně řečeno slabší, než to první. I z tohoto
důvodu by bylo dobré, současné zastupitelstvo alespoň
trochu obměnit.
Již mne nenapadá, co bych na tomto místě uvedl. Bude-li Vás cokoliv zajímat, neváhejte nás kontaktovat.
Děkuji a přeji příjemné babí léto.
Honza Dvořák
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PŘÁTELSKÝ DOPIS OBECNÍMU ZASTUPITELI
Včera mi přistálo v poštovní schránce nové číslo časopisu
Obec a finance, což je odborné periodikum pro ekonomickou
správu obcí. Teď v čase předvolebních klání otisknul časopis
velmi vtipný, bohužel i pravdivý příspěvek z internetového deníku Neviditelný pes ze dne 15. 8. 2014 autora Mgr. Miloše
Zbránka. Pro pobavení, ale i pro zamyšlení nad mírou zodpovědnosti a rizika, které na sebe členové obecního zastupitelstva
při výkonu svého mandátu berou, přinášíme tento fejeton ve
zkrácené verzi.

Milý kamaráde,
se znepokojením jsem zjistil, že kandiduješ do obecního zastupitelstva ve své obci. S hrůzou jsem zaznamenal,
že se nacházíš dokonce na prvém místě kandidátky Oné
Strany, a že se tak reálně vystavuješ nebezpečí, že budeš
zvolen. Ba co hůře, za jistých okolností by ses mohl stát
členem rady, místostarostou či snad… raději důsledky
nedomýšlím.
Nevím, zda jsi docenil nebezpečí, kterému se vystavuješ. Po členu zastupitelstva, neřku-li rady, se vyžadují
odborné znalosti prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Jistě se domníváš, že máš nastudovány všechny
předpisy týkající se chodu obce a obecního úřadu. Jenže
to již dávno nestačí. Jako zastupitel spravující majetek
obce musíš být také vzdělaný účetní, ekonom, stavař,
dopravní expert, ekolog, sociální expert, pokud možno
zdravotník, školský expert a samozřejmě právník. Naivně
se asi domníváš, že na tohle všechno máš odborný aparát.
Když pominu opravdovost jeho odbornosti, ať už ti nakuká cokoliv, hlasovat budeš ty a ty budeš zodpovědný.
Když myslím zodpovědný, nemíním tím nějakou takovou
tu politickou zodpovědnost. Proto, drahý příteli, mimo
zákon o obcích a veřejných zakázkách nastuduj především zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o výkonu vazby, návštěvní řády a pravidla pro doručování
balíčků nejbližších věznic v tvém okolí. Hned první den
nástupu do úřadu si s sebou vezmi teplé prádlo a balíček s
osobní hygienou. Ve svém pracovním stole zanech pokyny pro rodinné příslušníky, co mají dělat po tvém zatčení.
Nevyrabuje-li tvůj stůl policie při domovní prohlídce,
ulehčíš jim tak start do nového života bez otce rodiny.
Jak z toho ven? Upřímně, nejlíp by bylo vůbec nekandidovat. Když už ale neposlechneš, tak pár rad jak minimalizovat riziko kriminálu. Nejhorší je, když v obci budeš chtít něco budovat. Toho se vyvaruj. Ty čtyři roky se
dají nějak přežít, aniž bys do něčeho kopl. Když neposlechneš, budeš muset na to budování vypsat výběrové
řízení. To zpravidla tak třikrát, čtyřikrát uděláš blbě a
shodí ti je Úřad na ochranu hospodářské soutěže. Už tady
si zahráváš, protože to obec bude stát nějaké peníze a ty
tak špatně spravuješ cizí majetek. Mnohem horší ovšem
bude, když se ti to výběrové řízení podaří zorganizovat.
Zpravidla to chodí tak, že ze tří účastníků vyjde jeden
vítěz a dva oznamovatelé trestné činnosti. Státní zástupci
zjistí, že obecní zastupitelé vybrali buď nejméně kvalitního, nebo nejdražšího, nebo obojí, zkrátka rozhodli úplně
blbě. Opravdovým průšvihem je, když se jedná o zakázku
s dotací. To pak kromě vlastní obce poškozuješ i zájmy
Evropské unie, což by tě jinak ve snu nenapadlo. Jediné,
co by tě mohlo zachránit, je to, že bys hlasoval proti vítě-4-

zi. Dej však pozor, aby stejný nápad neměli i ostatní zastupitelé. To byste mohli poškodit majetek obce tím, že
byste vůbec neuskutečnili bohulibý záměr, na který mohla
být i dotace, a zase byste porušili svou povinnost spravovat řádně majetek obce! Tedy ať už hlasuješ pro nebo
proti, riziku kriminálu se nevyhneš. Možná by nebylo od
věci nehlasovat vůbec. Jakmile dojde na schůzi zastupitelstva k nějakému hlasování, vezmi nohy na ramena a
spas se úprkem do okolních lesů. Tam vyčkej konce
schůze zastupitelstva. Jako osobě, která se vůbec hlasování nezúčastnila, nejsnáze se vyhneš trestu. Je ovšem
možné, že stejný nápad budou mít i jiní zastupitelé. To
pak bude zastupitelstvo pro malý počet přítomných neusnášeníschopné a nikdy žádné rozhodnutí nepřijme. Je
nebezpečí, že tak bude činnost obce jakožto orgánu veřejné moci zcela ochromena. Aby to pak nakonec nebyla ta
sabotáž.
Bylo by nejlepší, kdybys v letošních volbách ještě nekandidoval a počkal na lepší časy. Třeba na úpravu Ústavy, kdy každou záležitost obce bude muset nejdříve rozhodnout místně příslušný státní zástupce. Vyhraješ-li
volby, přeji ti z celého srdce věznici s mírným režimem a
snesitelné spoluvězně.
Ze starostenské pošty vybrala Pavla Kaprasová

STROMY NÁM NABÍZEJÍ SÍLU, LÁSKU I ZDRAVÍ VI.
KAŠTAN – Jírovec maďal (kaštan koňský)
Kaštan – správně jírovec – uklidňuje, zmírňuje napětí
a tak pomáhá především ve chvílích, kdy prožíváme z
něčeho velké obavy a strach. Tento strom léčí nemocnou
duši a pomáhá najít ztracené sebevědomí a jistotu.
Léčivá je kůra jírovce, kdy se vývar používá při léčbě
hemeroidů nebo křečových žil. Výluh (lihový) z květů
nebo plodů kaštanů je známý jako mazání při revmatic-

kých potížích, neboť podporuje lepší prokrvení nemocného místa. Často postačí prosté nošení plodu kaštanu v
kapse, abychom se zbavili příležitostných revmatických
bolestí. Doporučuje se také uložení kaštanových plodů do
postele pod matraci, to abychom spali klidným spánkem,
zbavili se revmatických potíží a byli chráněni před nečistými silami.
Pobyt při kmenu jírovce nám pomůže zbavit se neklidu a strachu.
Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2003,
http://medium.mysteria.cz/text_scr/2003_7_stromy.htm a
http://www.2012rok.sk/wp/alternativne-zdroje-energie/6510-stromy-nam-nabizeji-silulasku-zdravi

ŠKOLÁČKU NÁŠ, COPAK DĚLÁŠ?
Neuvěřitelný příběh Marthy Payne
Pokračování ze strany č.1.

30. dubna 2012. Martha Payne, v té době devítiletá
školačka ze skotského Lochgilpheadu si s pomocí svého
otce zakládá blog (pozn. redakce: blog je „deníček“na internetu, kde se autor nebo skupina autorů zabývá určitým tématem; může být veřejný nebo s přístupem pro určité osoby) s

názvem NeverSeconds a podtitulkem “Denní dávka
školních obědů jednoho žáka základní školy”. Chce psát
o tom, co servírují v jejich školní jídelně. Publikovat se
rozhodne pod pseudonymem “VEG” (Veritas Ex Gustu –
Pravda z ochutnání). Podobně jako při hodnocení restaurací najdete u ní na blogu fotku jídla, které si Martha daný
den vybrala, co si myslí o něm a jeho kvalitě, občas zmíní
třeba i počet vlasů v jídle a přidá hodnocení na škále 1-10
podle takzvaného “Food-o-Meteru”, tj. “jídloměřiče”.

První hodnocení se na blogu objevilo 8. května 2012.
Martha měla ten den obdelníček Pizzy, jednu bramborovou kroketu, pár zrníček kukuřice a jeden malý muffin
(viz. foto). Obsah tácu lidi natolik šokoval, že se blog
během dní stal národní i světovou senzací. Hodně tomu
přispěl známý britský šéfkuchař a aktivista za změnu
stravování ve školních jídelnách Jamie Oliver, když na
svém twitteru (pozn. redakce: Twitter – sociální síť na internetu, která umožňuje uživatelům posílat a číst tweety, tedy krátké texty maximálně o 140 znacích, přístup ke zprávám je buď
zdarma přes internet nebo pomocí SMS zpráv za běžný poplatek
operátora mobilní sítě) napsal: „Shocking but inspirational

blog. Keep going, big love from Jamie x.“ “Šokující, ale
inspirující blog. Pokračuj. S Láskou Jamie”.
To okamžitě spustilo zájem médií a Martha se se svým
blogem začala objevovat na stránkách skotského i britského tisku a v rádiích. Netrvalo to dlouho a škola oznámila, že si děti budou moct k obědu brát neomezené
množství ovoce, zeleniny a pečiva.
V polovině června měla Martha na svém blogu už
3 milióny návštěvníků. 14. 6. jí však ve škole uprostřed
hodiny matematiky odvedli do ředitelny, aby jí oznámili
rozhodnutí místní školní rady o zákazu fotografování jídla
v jídelně. Odpoledne pak sedla Martha naposledy ke
svému blogu, aby napsala článek na rozloučenou s názvem “Goodbye”, kde svým fanouškům rozhodnutí školy
oznámila. Na internetu se okamžitě zvedla vlna protestu,
do které se zapojila i média a politici. Výbor svůj zákaz
odvolal během několika dní.
Martha začala blogovat jako součást školního projektu. A protože nebyla spokojená s jídlem ve školní jídelně,
rozhodla se psát právě o tom. Během několika týdnů
změnila jídelna v mnoha ohledech svůj přístup. Zákaz
fotografování a Marthina blogování spustil národní deba-

tu a prověřil sílu skotské demokracie. Martha inspirovala
a stále inspiruje tisíce dětí a milióny dospělých po celém
světě. Těžko domyslet, kolik školních jídelen po celém
světě se po přečtení NeverSeconds začalo měnit. Člověku
až zůstává rozum stát nad tím, co se jedné malé školačce
z nějakého skotského zapadákova díky blogu a jejímu otci
během pár týdnů podařilo.
Kdo ale Marthin příběh znáte, víte, že zákazem a znovu-povolením jejího blogu, změnou přístupu jídelny u ní
ve škole teprve všechno začalo.
Mezi komentáři na blogu se totiž objevily i názory, že
může být ráda, že má vůbec nějaký oběd. Milióny dětí po
celém světě to štěstí nemají. Se vzrůstající popularitou se
Martha proto rozhodla veškeré peníze věnovat místní
charitativní organizaci Mary’s Meals, u které léta dobrovolně pracoval její dědeček. Mary’s Meals se věnuje budováním jídelen v chudých částech světa. Poslala jim na
účet prvních 50 liber, které dostala od místního časopisu
za uveřejnění její fotografie. Napadlo jí založit účet na
crowdfundingové stránce justgiving.com (pozn. redakce:
Slovo crowdfunding nemá český ekvivalent, princip služby
spočívá v tom, že můžete světu nabídnout svůj nápad (produkt,
dobročinnost, umění, atd.) a svět na jeho realizaci může přispět. Hlavní odlišností od sbírek je fakt, že vám za finanční
příspěvek náleží odměna. V praxi je to s ní ale různé, někdy je
víceméně symbolická, jindy je zase kampaň naopak jistou formou předobjenávek. Další „háček“ spočívá v nutnosti stanovit
cílovou částku kampaně. Pokud jí není dosaženo, projekt obvykle končí a finanční prostředky se vrátí původním majitelům.
Je zřejmé, že se nejedná o novou ani nijak zázračnou myšlenku. Těžko ale hledat nadšence pro nezvyklý projekt podomně,
tak jako probíhala sbírka na české Národní divadlo. Byly to až
internet a sociální sítě, které myšlenku perfektně převedly do
reality. Rychlé šíření informací a možnost bleskového přesunu
prostředků boří geografické hranice a umožňuje velmi rychlou
realizaci projektů, které lidé opravdu chtějí.) a v blogu ozná-

mila, že chce vybrat 7000 liber na stavbu jídelny v africkém Malawi. Téměř obratem bylo na účtě 90 000 liber.
Do dnešního dne se 7795 lidí složilo na 143 016 liber
a vybrali tak 2043 % původně požadované částky.
Září 2012. Ani ne půl roku od chvíle, kdy si Martha
založila svůj blog. Pár měsíců od chvíle, kdy vyfotila svůj
první oběd. Martha a její otec Dave přijíždějí do
Lirangwe ve východoafrickém Malawi, aby tu společně
oslavili otevření kuchyně, která nakrmí 2000 dětí. Kuchyně, kterou vybudovali a provozují z peněz vybraných
Marthinými fanoušky. Mnoha dětem, včetně Marthy se
po tváří kutálejí slzy dojetí…
Po návratu z Afriky se
Martha a její
tatínek Dave
rozhodli své
zkušenosti s
blogováním a
budováním
jídelny
v
Malawi sepsat a vydat knihu s názvem “NeverSeconds –
The incredible story of Martha Payne”. Neuvěřitelný příběh Marthy Payne. Zisk z každé prodané knihy zaplatí
25 obědů dětí v Malawi.
http://blog.zsmontessori.net/clanek/author/hajzler
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„TEHDÁ“ U NÁS

POZVÁNKY BAČALSKÉ

Vzpomínky paní Anny Havlové rozené Zajíčkové
6. část
A pak přišel podzim.
Ne ten mlhavý a nevlídný, ale překrásně zbarvený,
voněl zoranými poli, dýmem z ohňů na brambořišti a
pečenými bramborami z ohýnků. A bylo plno švestek. Ty
se sušily v sušárnách, dělala se povidla, z cukrové řepy se
vařil syrob, byly švestkové knedlíky s makovačkou (sladká mléčná omáčka s mletým mákem). Omyl to nebyl
mletý mák, strojek jsme neměli, ale v hmoždíři tlučený
obráceným koncem sekyrky – topůrka. Očesaná jablka a
hrušky se ukládaly na půdu do slámy a vydržela vždy
dlouho.
Ze zápisků připravil Slávek Zeler

Mým národům
V Lázních Išlu, 28. 7. 1914
Bylo Mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která
z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránit Svoje národy před těžkými obětmi a
břemeny války.“
Tak zní úvodní věta manifestu císaře Františka Josefa
I., ve kterém sděluje důvody, proč vstupuje RakouskoUhersko do války proti Srbsku. Určitě netušil, že válečný
konflikt zasáhne takřka celou Evropu a že „Velká válka“
naprosto změní směřování světové společnosti v dalších
desetiletích. Jaká krvavá vřava, hlad, nemoce, nové chemické zbraně čekají na frontě, netušili ti obyčejní vesničtí
muži a chlapci, když se dřevěnými kufříky pěšmo nebo
vlakem odjížděli do Jičína, kde se formoval 74. pěší pluk.
Ani dnes, sto let od vypuknutí 1. světové války, nemáme
zodpovězené všechny otázky, na které bychom chtěli znát
odpověď – jak mobilizace probíhala, jaký byl osud žen a
dětí, které byly vydány bez svých živitelů napospas bídě a
hladovění. Mnohé z toho nám přiblíží promovaný historik PhDr. Karol Bílek, který přijal naše pozvání na
přednášku a besedu jako připomínku 100. výročí vypuknutí Velké války na Jičínsku.
Beseda s Karolem Bílkem se koná v sobotu
25. října 2014 od 15.00 hodin v sále pivnice U Bači a je
součástí vzpomínkového odpoledne k blížícímu se Svátku
Republiky. Po jejím skončení od 17.30 hodin následuje
hudební program s názvem „Ta naše písnička česká“.
Písničky Karla Hašlera, jež dodávaly sílu a odvahu českým vojákům v zákopech, a další ryze české písničky pro
potěšení srdce k poslechu i tanci zahraje obnovené hudební seskupení „Veselanka“ pod vedením bubeníka
Františka Pažouta. Bližší informace o akci budou uveřejněny na plakátech.

POZVÁNKA DO KAROLÍNKY
Ve znamení hvězd
Do 5. ročníku vstupuje cyklus setkání se vzácnými
osobnostmi umění, vědy a společenského života vůbec –
Poetické podvečery s Křeslem pro hosta, které našly
své zázemí v libáňské cukrárně Karolínka.
Jako první usedne do křesla ve středu 8. října od
17.00 hodin první dáma televizní obrazovky – majitelka
medově sametového hlasu, hlubokých očí a energických
gest – paní Kamila Moučková. Povídat se bude mj. o její
nelehké životní a profesní cestě po té, co jako první hlasatelka oznámila z televizní obrazovky okupaci naší republiky „spojeneckými vojsky“ v r. 1968. Vstupenky jsou
v prodeji v cukrárně Karolínka.
Jako malá ochutnávka na další poetické podvečery jen
stručně: v listopadu se setkáme s „princem“ hercem Janem Čenským a v prosinci usedne do křesla herečka
Jaroslava Tvrzníková.
Za o.p.s. Foerstrovy dny Pavla Kaprasová

KORÁLKOVÁ DÍLNIČKA
VÁNOČNÍ OZDOBY
Ač listí na stromech ještě nehýří naplno barvami, již
začal měsíc říjen a brzy budeme uvažovat o vánoční výzdobě domovů. Maruška
Zelerová nás srdečně zve
k sobě domů do korálkového
království
v sobotu
15. listopadu od 14.00 hod.
Z drátků a korálků si můžeme
vyrobit vánoční ozdoby. Prosím nahlaste přímo jí nebo
členům redakce Pramínku
svou účast, aby byl připraven
dostatek stolů pro naše tvoření. A komu se uvedený termín
nehodí,
může
zajet
do
Poniklé
(http://www.kudykam.com/ponikla-vyroba-perlickovychvanocnich-ozdob.html).
J. Rukavičková
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PhDr. Karol Bílek (letos oslavil 75. narozeniny) spojil svůj život
především se Sobotkou, kde se stal
i jejím čestným občanem. Po absolvování
jedenáctiletky
v Mnichově Hradišti vystudoval
obor archivnictví na FF UK. V r.
1964 se stal vedoucím jičínského
okresního archivu, spolupůsobil jako organizátor festivalu Šrámkova Sobotka. Za svůj otevřený přístup
k interpetaci historických faktů byl z funkce sesazen, stal
se průvodcem na Kosti a na čas i nočním hlídačem
v ČSAD. Následovala ale nabídka stát se vedoucím pobočky Literárního archivu Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech. Tady se aktivně zapojil do
obnovy zchátralé památky a vdechnul jí společně se svojí
ženou Evou nový život – konaly se zde besedy, koncerty
výstavy, od r. 1978 Karol Bílek redigoval čtvrtletník Listy
starohradské kroniky. Ve Starých Hradech prožil dlouhých 30 let. Vyvíjí bohatou publikační činnost, za všechny
jmenujme např. Malé dějiny Libáňska, Zmizelé Čechy –
Sobotecko.
Pavla Kaprasová

ŘEMESLA

POKLADY Z PŮDY VI.

V pěkném časopise „ROZMARÝNA“ vycházel
v loňském roce velmi rozsáhlý seriál o řemeslech. Většinou zapomenutých, ale také o řemeslech, která přežila do
dnešních dnů. V úvodu několik dnes již zaniklých názvů.
Zámišník, cankářn čepičář, cajkšmíd, kotevník, lojovník, peřník, puléř, rinkéř, provazník nebo také rukavičkář.
Ve zmíněném časopise jsou seřazeny podle abecedy a
je jich na stovky. Připomeňme si některá řemesla používaná i dnes. Některá řemesla dala vzniknout i dodnes
používaným jménům nebo přijmením.

Na obrázku vidíte
jen část zařízení. Je
to část rotační, klika
vyčnívala z dřevěného "soudku", do
něhož se cosi nalilo.
Po několika minutách se ze soudku
vylilo něco jiného a
na lopatkách cosi
ulpělo a bylo to
moc dobré. Už víte,
co se tím dalo získat?

Bečvář
Nebo také bečkář – vyráběl bečvy čili sudy na pivo
nebo víno, pivovarské kádě, věrtele a varníky, okovy na
vodu, necky, škopky, koryta, vany, máselnice, džbery,
díže, putny a další dřevěné hospodářské nádoby. Výrobcům kádí se říkalo také neckáři nebo korytáři.
Brníř
Nebo také pancéřník, pancířník. Byl to kovotepec, který zpočátku vyráběl drátěné brně, tedy drátěné košile,
tvořené z proplétaných nebo nýtovaných kroužků. Teprve
později se začaly při výrobě brnění používat i pancíře, ale
ty už většinou
vyráběl platnéř.
Dráteník
Také drátník
nebo drátař –
vyráběl z drátů
předměty denní
potřeby do kuchyně (cedníky,
naběračky, košíky), součásti šatníků (různé věšáky, háčky) nebo třeba
pasti na myši. Také s pomocí drátu opravovali kuchyňské
nádobí.
Hrnčíř
Už od starověku patřila keramika mezi předměty každodenního použití. Také ve středověku byly výrobky
hrnčířů nepostradatelnými pomocníky, a proto bylo toto
řemeslo velice rozšířené. Zpočátku vyráběli zejména různé druhy kuchyňské keramiky jako mísy, hrnce,
poháry, džbány, konvice,
talíře, pánve, trojnožky,
poklice a další. Později
produkovali i keramiku
kamnářskou – kachle,
kouřovody, klenební válce a hrnce.
Podle časopisu ROZMARÝNA připravil Slávek Zeler

NABÍDKA
Pokud máte zájem nechat si svázat výtisky Pramínku, stále
je ještě možnost výtisky donést Slávkovi Zelerovi, který bude
jejich svázání objednávat.

Na fotografii pokladu z půdy
zveřejněné v minulém čísle Pramínku byl takzvaný „bubínek“ na
vyšívání i s držákem k upevnění
ke stolu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci říjnu slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Limrová Otýlie
Jirků Vratislav
Redakce Pramínku přeje všem
hezkou oslavu svého výročí,
radostný a naplněný život.

KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
ŘÍJEN
1. týden
Natáhněte přes jezírko síť, ať do něj nepadají listy. Vysazujte
dřeviny a prosto kořenné růže. Silným hlubokým řezem vraťte
fazonu rododendronům.
2. týden
Vyjměte z půdy cibule a hlízy mečíků, nechte je oschnout,
později uložte. Odstraňte ze záhonů odkvetlé letničky. Choulostivé rostliny přeneste na zimní stanoviště.
3. týden
Zabezpečte jezírko na zimu. Důkladně vyčistěte filtry a čerpadla. Vyjměte nemrazuvzdorné rostliny a dejte na zimoviště.
Vypusťte vodu ze všech hadic.
4. týden
Naposledy posekejte
trávník. Prázdné záhony
zryjte a obohaťte hnojem
či kompostem.
A když si uděláte čas zajít
do lesa, třeba budete mít
štěstí a ještě najdete
třeba takovýto trs „václavek“.
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POZVÁNKY
Bačalky
Beseda s Karolem Bílkem se koná v sobotu 25. října od
15.00 hodin v sále pivnice U Bači. Od 17.30 hodin následuje
hudební program s názvem „Ta naše písnička česká“.
K poslechu i tanci zahraje obnovené hudební seskupení „Veselanka“ pod vedením bubeníka Františka Pažouta.
V období od 27. října do 10. listopadu bude probíhat na
obecním úřadě sbírka pro Diakonii Broumov.
Korálková dílna u Marušky Zelerové (Bačalky 3) v sobotu
15. listopadu od 14.00 hodin.

Naši Bačaláci popatnácté
Renata Folprechtová
Volné chvilky na zahrádce,
s kytičkami je přec práce.
Ona ale nelení,
všechno se jí zelení.
„Každý kvítek za odměnu,
zavoní mi, když se sehnu“.
Povídala tahle holka,
Jo! Je to Králová Lenka.

Kopidlno
Zahradnická výstava „Kopidlenský kvítek“ se koná
v sobotu 11.10.2014 od
9:00 do 17:00 hodin a
v neděli 12.10.2014 od
9:00 do 15:00 hodin
v zámeckém areálu zahradnické školy v Kopidlně.
Libáň
Cukrárna Karolínka - středa 8. října od 17.00 hodin hostem paní Kamila Moučková.
Ve čtvrtek 9. října v 18.00hodin se koná přednáška známého astrologa a spisovatele Milana Gelnara na téma „Partnerské
vztahy a aura“. Pro zájemce bude k dispozici přístroj na měření aury a čaker.
V úterý 11. listopadu od 18.00hodin v obřadní síni
MěÚ Libáň se koná přednáška s projekcí cestovatelů Petra
Kvardy a Pavla Chluma na téma „OD KARIBIKU
K MAYSKÝM PYRAMIDÁM (MEXICO, BELIZE, GUATEMALA)“. Vstupné dobrovolné, více na www.tripel.wz.cz.
Jičín
První světová válka v Jičíně je název výstavy, kterou u příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války pořádá jičínské
muzeum. Navštívit ji můžete až do 2. listopadu kromě pondělí.
Možná přednáška dr. Bílka, o které píšeme v rubrice Pozvánky
bačalské, bude dobrou inspirací, proč na výstavu zajít.

ADVENTNÍ TRHY
NA ZÁMKU SYCHROV
Ačkoli vánoční cukroví zavoní v našich domovech až za
dva a půl měsíce, připravila obec Bačalky ve spolupráci
s místním spolkem adventní dárek, který si občané mohou
rozbalit už v předvečer první adventní neděle, tj. v sobotu 29.
listopadu. Pro všechny, kdo mají rádi atmosféru vánočních
trhů, vůni pečených kaštanů, skořicí a badyánem ochucený
punč a kouzelné vánoční ozdoby nebo prosté lidové betlémy
jsme připravili zájezd na adventní trhy na zámku Sychrov.
Zájezd je určen
nejen dospělákům,
ale
především
dětem.
Součástí
zájezdu je též návštěva
vánočně
vyzdobeného zámku a také malá pěší
vycházka Hruboskalskem (od hradu
Valdštejn na Hrubou skálu, cca 4 km pohodové chůze). Dopravu a vstupné na zámek hradí obec, pro útratu na trzích a dalších
občerstvovacích zastávkách si již nyní řádně krmte porcelánové
prasátko. Zájemci, prosím, nahlaste svoji závaznou účast do
31. 10. 2014 v úřadovně. V závislosti na počtu účastníků bude
objednána vhodná doprava. Věřím, že náš společný výlet bude
pro všechny příjemným začátkem adventního času.
Za obec i spolek srdečně zve Pavla Kaprasová

Toto číslo vychází 3. 10. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 7. 11. 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: p. Nováková 200Kč, M + P 200Kč, Yvone Brandesová – Matějovi Lično 1.000Kč, p. Hodboď 200Kč,
Poláčkovi 500Kč, p. Nechutová z Kozodírek 100Kč, Hazdrovi 400Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

