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„Dej nám déšť, Pane, obilí a réva suchem hynou,
Dej nám déšť, dej nám déšť, pro květy jabloní.
Dej nám déšť, Pane, žhavé slunce visí nad krajinou,
Dej nám déšť, dej nám déšť, ať studny naplní.

Hlína je vyschlá jako troud a pluhem vůbec nejde
hnout, z pouště vzduch jako horký měch,
dobytek hyne po stádech.“

ZA ROK ZASE NASHLEDANOU,
VLAŠTOVIČKY
Na jaře k nám přiletěly až z jižní Afriky. Jsou jich statisíce, možná miliony. Horké africké slunce jim nesvědčí,
musí opustit svoje domovy. Osm tisíc kilometrů dlouhá
cesta jim trvala několik týdnů. Letěly v klidu, organizovaně, nezpůsobily žádnou škodu. Mnohé z nich tu mají
svoje letní sídla z minulých let, jiné si vystaví obydlí nové. Vědí, že u nás nejsou na dovolené a že nic není
zadarmo. Poctivě pracují, sbírají do zobáčků hmyz, který
by jinak zničil úrodu na polích a zahradách nebo by obtěžoval dobytek ve chlévech. K tomu švitoří veselou písničku a vdechnou život kdejakému koutu starých stavení.
Nechtějí po nás nic, jen trochu tolerance a klidu, to když
třeba ušpiní omítku. Je nám líto, když se koncem srpna
začnou řadit na drátech, počítají se a domlouvají, kdy
bude den návratu, kdo je povede, kudy poletí. Pro nás je
to znamení, že se blíží zima. Ony jsou naopak šťastné, že
se v jejich vlasti situace (podnebí) stabilizovala a že se
tedy mohou a musí vrátit domů. Jak to asi funguje u jiných vyšších živočišných druhů? Uvidíme za čas.
Pavla Kaprasová

Civilizace naší planety jde technicky kupředu. Internet,
tablety, MP3, 3D tiskárny. Dokážeme, co bylo dříve nemožné. Zdá se, že vítězíme nad matkou Přírodou. Přesto
mrkev nebo brambory bez vody a slunce nevyrostou,
chleba bez kvásku
nevykyne a mléko
bez krávy nevyrobíme. Jsou zkrátka
procesy, cesty, zákonitosti,
leckdy
velmi jednoduché,
na jejichž existenci
dnes mnohdy zapomínáme, hledáme
složitá řešení tam,
kde by stačilo použít
zdravý selský rozum
našich praprarodičů.
Ušetřili bychom si
spoustu času, finančních prostředků
a uchovali si své
životní
prostředí
v takové formě, že by bylo opravdu k životu.
Před časem se na rozhlasové stanici ČRo2 Praha objevil
nový pořad, jehož autorkou je oblíbená moderátorka Martina Kociánová. Zve si zajímavé hosty a povídá si s nimi
o přírodě, o zdraví, o sociálních problémech současného
světa právě ve vazbě na stará životní moudra a pravdy.
Ten pořad běží každé úterý od 18.30 hodin, jmenuje se

KUPŘEDU DO MINULOSTI
a nedávno byl věnován alarmujícímu stavu spodních vod.
Pokračování na straně č.4.

LETNÍ BAČALKY
Přestože dlouhé horké a suché letní období nezpestřily
ani na chvilku krátký deštík či bouřka, mnozí našli sílu
přijít se pobavit na pažit za pivnici.
V neděli 19. července nás navštívil ochotnický spolek ze Března.
Vězte, že kdo tam nebyl, přišel o
masáž bránice smíchem. Ochotníci
byli veselá kopa a jejich představení
ze života kněžny Libuše mělo dynamický, vtipný a lechtivý text.
V sobotu 25. července se po červeném koberci na pódiu za pivnicí
proháněly rozmanité modely a tentokrát byla soutěž zaostřena na kabelky. Pochvala náleží všem soutěžícím,
dali si záležet na celkovém dojmu.
Nejvíce se zapotili rybáři se svou
dřevěnou truhlou a obchodní příručí
se zbožím místním i koloniálním.
Malá cestovatelka se šťastně usmívala nad dárky made in China. Další
dívčina nad svým košíčkem ozdobeným na téma „veselá louka“.
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Dámy předvedly eleganci, recyklační vtip, uvolněný
dívčí i hippies styl. Pivovar Svijany měl též své soutěžící.
Květinka Bačalička Liční si pro jistotu nosila rozprašovač
a kabelku s hnojivem, aby promenádu přežila. Ovšem
jaký byl obsah velké krásné dámské
příruční kabelky, to porota raději
nezkoumala.
Až z daleké Prahy přijela soutěžit
„naše Lenka Plačková“ a pak nám
prozradila, co všechno za poklady
a intimnosti nosí ve své kabelce. O
čem je řeč? Nechám „mluvit“ fotografie.
Pokračování na straně č. 7.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Okurkovou sezónu na úřadovně nemáme
Zatrubnění strže
Ačkoli by se mohlo zdát, že v tropických letních
dnech se nedá dělat nic jiného, než ležet u vody,
příp. sedět u baru nad orosenou skleničkou míchaného
nápoje, aktivita kolem strže pod naší pivnicí je důkazem,
že se v úřadovně opravdu nenudíme. 15. července nabylo
právní moci stavební povolení na zatrubnění strže a
v pondělí 20. července se tato akce stala hlavním bodem
jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelé a 3! (slovy: tři) přítomní občané byli seznámeni
s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby.
Ze čtyř poptávaných firem byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy Stavoka Kosice, a.s. a tuto firmu
jako partnera při realizaci této stavby zastupitelé také
schválili. Smlouva o dílo v hodnotě cca Kč 760.000,- vč.
DPH byla uzavřena o týden později, a jak se již nyní můžete sami přesvědčit, „stavba roku“ byla 17. srpna zahájena. Bohužel dlouhé období sucha k naší smůle právě
skončilo, a tak se první dva dny hoši ze Stavoky spíš
ukrývali před provazy deště v přistavené maringotce, jež
budí iluzi, že k nám spíš přijela pouť. Sotva však oschly
břehy strže, hned se do nich velká stavební technika zakousla, aby vytvořila přístupové cesty ke korytu; následovalo odklonění potoka mimo hlavní dráhu; zpevnění
podloží makadamem a textilní fólií a teď už se „jen“ spojují takřka čtyřtunové trubky jako had z Lega. Bude-li
k nám počasí příznivé a koryto strže i nadále stabilní,
mělo by být zatrubnění strže hotové do tří týdnů.

Voda má rozpuštěné vlasy
Nemůže být snad nic horšího v období tropických veder, než přerušení dodávky pitné vody. Bohužel ani nám
se tato nepříjemná „nehoda“ nevyhnula, a to právě ve
dnech, kdy stupnice teploměru atakovala čtyřicítky. Mechanická závada na vodoměru působila přehřátí jističe čerpadla, a tak jsme měli několik dní skutečně perných. Díky obětavosti mistra elektrikáře Radka Urbana a
zaměstnanců firmy Ekolservis se nám podařilo po třech
dnech nervů dodávku vody do vodojemu stabilizovat, a

tak skoro nikdo z odběratelů nepocítil, že se vůbec něco
děje. Vodoměr byl opraven, jistič vyměněn a bylo rovněž
pořízeno záložní čerpadlo. V nejbližší době bude přeinstalován plovák ve vodojemu tak, aby se udržovala
zásoba pitné vody na hodnotě 50 m3 právě proto, aby se
zvětšil časový prostor pro případnou opravu (tj. abychom
vydrželi v případě poruchy s vodou déle), a rovněž bude
do vodojemu instalován varovný signalizační systém,
který SMS zprávou ohlásí, že se stav vody dostal na kritickou mez. V současné době nemáme možnost monitorovat průběžně stav vody ve vodojemu, to, že je „něco“
s vodou, se většinou dozvíme od Hanky Pokorné, u které
se jako první nedostatek vody v síti projeví. Tomu chceme výše uvedenými opatřeními předejít.
Žádné z uvedených opatření ale nic nezmění na skutečnosti, že vydatnost prameniště na Ličně se snížila,
koneckonců jako stav spodní vody v celé republice (podrobněji se dočtete v jiném příspěvku tohoto čísla). Jako
další záložní zdroj pitné vody neboli posila prameniště je
uvažována v hydrologické studii naší obce studna pod
domem D. Taranta (opravená před dvěma lety), odkud by
v případě potřeby byla krátkým přivaděčem voda přečerpávána do nádrží u prameniště.
V nejbližší době bude dokončena oprava studně
u transformátoru a u nádrže pod autobusovou zastávkou
v horních Bačalkách tak, aby i v případě dlouhodobějšího
přerušení dodávky elektřiny bylo možné si tradičním
ručním způsobem zajistit alespoň užitkovou vodu pro
domácnost.
Kvalita pitné vody
V posledních několika týdnech a měsících sdělovacími
prostředky prolétly zprávy o případech infekčních epidemií způsobených závadnou vodou ve veřejných vodovodech. Ráda bych proto v této souvislosti připomenula
několik důležitých informací ke kvalitě naší vody: obec
jako provozovatel vodovodu má za povinnost nechat provést autorizovanou osobou rozbory kvality. Tyto rozbory
se dělají 4krát ročně, z toho jeden rozbor je tzv. velký, při
kterém se zkoumá i kvalita vody surové (tj. té, co vytéká
z přepadu u koryta). Výsledky rozborů jsou zveřejněny na
úřední desce a na webových stránkách obce. Běžně ve
vodě přítomné mikroorganismy jsou eliminovány dezinfekcí, poeticky řečeno – „voda má rozpuštěné vlasy, ale
my ji musíme občas trochu učesat“. Bohužel kvůli podloží, ze kterého voda vyvěrá, překračuje naše voda povolené limity v kategorii konduktivity (tj. tvrdosti – viz nánosy vodního kamene v pračkách, konvicích apod.) a také
přítomnosti síranů (zatímco v Poděbradech na přítomnosti
síry ve vodě postavili svoje lázně). Protože ale nelze
zásobování pitnou vodou zajistit v naší obci jinak
a zvýšené hodnoty těchto ukazatelů neohrožují veřejné
zdraví, byla naší obci povolena krajskou hygienickou
stanicí výjimka na užívání vody jako vody pitné, a to
až do 30. 4. 2028 s tím, že se doporučuje pokrýt část
přímé spotřeby pitné vody vodou balenou (nikoliv
vodou minerální) a nepoužívat vodu pro kojence.
S touto informací byli občané seznámeni v r. 2013, je
přístupná na webových stránkách, nicméně považuji za
užitečné znovu ji všem odběratelům zopakovat touto cestou.
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Dokončení vodovodu na Ličně
Tento týden jsme převzali od firmy PROAGRO Pardubice s.r.o. komplexní projektovou dokumentaci vč. všech
„vyjadřovaček“ k dokončení vodovodu a 17ti vodovodních přípojek v části Lično a veškerá tato dokumentace
byla postoupena na Stavební úřad v Libáni. Neobjeví-li se
žádná podstatná administrativní komplikace, měla by se
celá akce, tj. vybudování nových přípojek a přepojení
starých přípojek, zrealizovat do 31.10.2015.
Co si na konci léta popřát? Snad abychom měli „učesanou“ nejen vodu, ale také vztahy mezi námi vespolek.
Zdá se, že v blízké době toho bude zapotřebí jako soli.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

KUPŘEDU DO MINULOSTI
Pokračování z titulní strany.
Sucho bude, varují odborníci. Otázkou však zůstává,
jestli umíme zareagovat.
Nedostatek vody je hrozbou, která může zásadním způsobem ovlivnit náš svět a hlavně náš život v něm. Přesto ji
my laici nevnímáme tak zřetelně. Jak moc je tato hrozba
reálná? Jak na ni můžeme reagovat a co vše může uvést
do pohybu? O tom si Martina Kociánová povídala s geologem, klimatologem a filosofem docentem Václavem
Cílkem a zemědělským analytikem Petrem Havlem.
Pořad: Kupředu do minulosti
Stanice: ČRo Dvojka
Čas vysílání: 18.8.2015 úterý 18:30 hodin

„No vlastně už tu jsou i ty viditelné procesy", dodává
Václav Cílek. „Ono sice prší, ale všimněte si, že země je
pořád suchá." Letos to podle klimatologa bylo extrémně
vidět. Pár hodin po dešti byl les stále suchý. A navíc houby sice rostly, ale byly i celé regiony, kde se téměř žádné
nenašly.
Spodních vod ubývá a povrch země je suchý
Absorpci vody a tím doplňování spodních zásob brání
technologiemi udusaná půda, ze které voda odtéká, místo
aby se vsakovala. „Před 20 lety pršelo první den a nic,
pršelo druhý den, voda začala mírně stoupat, až třetí den
intenzivního deště řeky stoupaly výrazněji. Teď je nástup povodní po 6-8 hodinách", upozorňuje Petr Havel.
„Zved se vítr, přivál mrak, já cítím vodu, je to tak,
Už se blíží, už se blíží . . .
Pršelo den a pršelo noc a čeho bylo málo, je najednou
moc, s nebe se táhnou provazy vod, všechno živé prchá
jako o závod, utíká zvěř i lidé z měst.
Déšť není spása – je to trest!“
Podle Václava Cílka jsou hlavními důvody:
 Vybetonované a vyasfaltované plochy (10% povrchu
Země jsou plochy, které nic nesají.)
 Zhutnělé půdy, které nevsakují vodu. Příčinou je
vodní eroze, která odvádí horní vrstvu orné půdy.
 Menší absorpční schopnost lesa. Důvodem, proč les
nesaje tolik, může být i to, že kvůli znečištění ovzduší neroste tolik lišejníků. Na jednom vzrostlém stromě je totiž schopen zachytit až 200 litrů vody.
Další pak dodává Petr Havel:
 - Velké plochy půdy, které nejsou přerušované, žádnými krajinnými prvky
 - Plochy rybníků se zmenšily na 1/3 toho, co jsme
měli v minulosti. Na jižní Moravě bylo od dob Marie
Terezie zrušeno několik tisíc rybníků. Drobné vodní
plochy totiž vytváří místní mikroklima a zabraňují
erozi.

suchá stezka.jpg - Foto: pixabay.com

Plíživá hrozba sucha je nebezpečná svojí neviditelností
Z pohledu analytika Petra Havla je sucho opravdu nejvyšší riziko nejenom v lokální, ale doslova celoplanetární
podobě. A to, že si to možná neuvědomujeme, je mimo
jiné dáno tím, že většinu procesů spojených s vodou stále
vidíme. Tedy například bouřkovou oblohu, záplavy a
kdykoli otočíme kohoutkem, můžeme se napít. Je tu ale
hodně procesů, které nevidíme a ty se odehrávají třeba
pod našima nohama, tedy zejména v úrovni podzemních
vod. Proto se zatím podle Petra Havla lidé sucha nijak
výrazně neobávají.
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Společným jmenovatelem je tedy průmyslová produkce.
To, že budeme muset změnit vztah k přírodě je víceméně jasné. Kudy ale na to? Přes direktivní pravidla
mocných nebo dokážeme začít od každého jedince, každého zemědělce i každého, kdo si staví nový dům? Podle
Václava Cílka by bylo nejlepší, kdyby každý začal sám
od sebe, zároveň ale dodává, že toho většina lidí patrně
nebude schopná. Takže pokud má dojít k nějaké změně,
musí ji udělat politicky a finančně mocní. Revoluční
změna by s největší pravděpodobností neprošla, takže tak
jak jsme přírodu postupnými krůčky ničili, musíme ji
postupnými krůčky obnovovat.

Odtrhli jsme majitele od pozemků
V ČR je přes ½ zemědělské půdy ohrožena vodní
a vzdušnou erozí. V tak velké míře to není v žádné
z civilizovaných zemí. Důvodem jsou špatné technologie
a také to, že jsme odtrhli vlastníky od svého majetku, což
je na venkově naprosto klíčové. Když je půda moje, chci
ji předat v dobrém stavu dalším generacím. Lidé, kteří
obhospodařují svůj pozemek, ví, že velké množství malých vodních ploch, k tomu vsakovací rýhy, zasakovací
pásy a škarpy u silnice, to vše udrží vodu na místě a doplňuje zásobníky podzemních vod. U nás ale 80% zemědělců obhospodařuje pronajatou půdu.

„Na zemi zavlád ruch a shon,
Zmatení jazyků, zmatení hlav,
Od pólu k rovníku napjatý stav,
Přijde válka, po ní druhá,
Pak zas déšť a po něm duha se zvedne
Jako štít, na nebi se sedm barev klene,
Je to štít, je to dávné smlouvy stvrzení.“
Přírodu podle Petra Havla ničíme proto, že chceme
žít dobře a bez práce. Je to přirozené. Časem se ale
všechny výše zmíněné a zdánlivě malé dopady sečtou
ve velkou změnu.
Podle všech modelů ke klimatické změně dojde
Ke klimatické změně má dojít v pruhu, který zaujímá
2/3 Číny, celou Indii, Pákistán, Irák, Irán a severní Afriku. Podle mnoha modelů se menší suchá oblast potáhne
přes Rumunsko, Bulharsko, východní Ukrajinu až k Baltskému moři. S velkou pravděpodobností klimatické změny výrazně zasáhnou i jižní Moravu.

Orba jako intelektuální činnost
„Mám ale jednu pozitivní zprávu", říká Václav Cílek."
Kousek za hranicemi s Rakouskem, kolem Světlé, můžete
vidět orbu, ke které přistupují jako k intelektuální činnosti." Podle geologa ořou po spádnici dolů a poslední 3-5
řádky mají kolmo. Takže ta voda, co stéká po spádnici, se
zarazí a zadrží se. A voda, co se přelije, je vedena do

„Ono už se tam dost děje", říká Petr Havel. Naše poloha uprostřed Evropy má svá zásadní specifika. Vzhledem
k tomu, že Česko je rozvodí, tak k nám žádná voda nepři-

okrajové brázdy, která obkružuje část pole, takže dráha
vody je delší a vsakuje se. "Dobře orat, to je promyšlená
aktivita nebo to musíte zdědit po předcích". Dodává Václav Cílek.
Nech nás žít, Pane, odpusť této zemi poraněné.
Přece víš, přece víš, že se lidé nezmění.“
téká, od nás jen odtéká. „Měli bychom si umět trochu
vody zadržet, právě kvůli podzemním vodám," tvrdí zemědělský analytik.

Autor: Gabriela Gabrielová
Doplněno textem písně Potopa na motivy starozákonních příběhů z repertoáru skupiny Spirituál Kvintet.
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JAK JE TO SE SRŠNI?
JE TŘEBA Z NICH MÍT TAKOVÝ
STRACH?
Sršeň je lovec, ale též ochránce v přírodě.

FOTO Z CEST
S radostí jsem se kochala
ne výhledem z Toulcovi
rozhledny na Vysočině,
ale spíše jejím jednoduchým, ale funkčním provedením. Moc by se mi
taková u nás na kopečku
nad pivnicí líbila. Tato má
výšku 15 metrů a to by
jistě bohatě stačilo, abychom mohli přehlédnout
tu naši českou kotlinku.
J.R.
Naši bačaláci
podvacátédruhé…
Renata Folprechtová

Ještě když nebylo takové vedro a sucho, tak jsem
zpozorovala, že na rozkvetlý keř létá kromě včel také
sršeň. Chvilku jsem jí pozorovala, pak jsem vzala
foťák a hle. Ona chodila lovit včely. Celá fotoreportáž je na Facebooku na mém profilu. Chápu včelaře.
Nejenže jim vymírá včelstvo díky pesticidům, které
si nanášejí do úlů, ale ještě jim je chytá sršeň a živí
se jimi. Ale my se jich bát nemusíme, ani je likvidovat. To už vůbec ne. Sršeň je totiž chráněná!
Proč z nich máme takový strach? Hlavně se bojíme žihadla, ale žihadlo sršně obsahuje mnohonásobně méně jedu než žihadlo včely. Většina obav z tohoto hmyzu pramení z jeho velikosti a hlasitého bzučení. Podle výzkumů však má pracovitá včela pětkrát
až padesátkrát víc jedu než její velká příbuzná, sršeň
obecná (latinsky Vespa crabro). Smrtelnou dávku
pro člověka tedy neobsahují tři, ale několik tisíc jejích žihadel. Dejte jí čas, až k vám přiletí. Nic vám
neudělá, ani když se přiblížíte k jejímu nádhernému
hnízdu. Už jste ho viděli? Nádherná stavba, většinou
hodně veliká.
Největší evropská vosa se totiž živí především
mouchami a sladkými ovocnými šťávami. Rozhodně
se ale nevrhá na koláč, který držíme v ruce, ani se
nesnaží spáchat sebevraždu v půllitru piva. Je zvědavá, protože jejím hlavním úkolem je shánění potravy.
Když už na nás náhodou usedne, snaží se jen zjistit, zda náhodou nejsme k jídlu. Člověk je však pro
ni v tomto směru naprosto nezajímavý, a tak během
pár vteřin poklidně odletí. Musíme jí ovšem dopřát
klid, nemávat kolem sebe rukama, nevřískat a nevyrážet na zběsilý útěk.
Připravila A. Varhanová
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Mají domek růžový,
kdo v něm bydlí, každý ví.
Hospůdku tam taky mají,
s kamarády povídají.
O kom že je říkanka
přeci: Vladimír a Zuzanka /Šátkovi/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci září slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Karel Zeman
Redakce Pramínku přeje hezkou oslavu svého výročí,
radostný a naplněný život.

V úterý 4. srpna ve věku 92 let zemřela
paní Květoslava Karbanová.
Redakce vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým a blízkým.

LETNÍ BAČALKY
Pokračování ze strany č. 2.
V sobotu 15. srpna zaplnili plochu za pivnicí trhovci. Tradiční dodavatelé dobrot, nápojů a výpěstků
i přes vrtkavé počasí rozbalili své stánky. Řemesla
byla letos zastoupena výrobky ze dřeva – převážně
pro kuchyň, dále košíkářskými výrobky z papírových
ruliček, tradiční bižuterií a malovanými oděvy.
Jižní vítr toto léto pomohl rychlému a brzkému
dozrání úrody, kdo
však nezavlažoval, na
objemu příliš nezískal.
Pěkně nás maminka
příroda začíná cvičit:
„Všímej si mne… já
Tě živím…jsi mojí
součástí…podívej, co
mi děláš…ještě tvrdíš,
že zásady Tvých předků byly opravdu zastaralé…má smysl to, co
děláš…komu to prospívá…“. Až foukne
studený větřík za krk a
sedneme ke kamnům,
bude čas přemítat nad tím, co jsme udělali letos dobře, co
bude třeba opustit a co bude potřebovat nová řešení. Pokud budete přemýšlet o tom, jak zacházet s vodou, aby ji
byl dostatek a zahrada prospívala, nabízím Vám inspiraci
v knize „Poušť, nebo ráj“. Kniha shrnuje praktické zkušenosti z celého světa známého experta na přirozené zemědělství Seppa Holzera. Vydalo Knihkupectví CZ s.r.o.
Kuřim, www.alman.cz.
J.Rukavičková

KAM
ZA KULTUROU?
Do Libáně
na podzimní „svatováclavskou“ část 15. ročníku
hudebního festivalu Foerstrovy dny. V sobotu 12.
září v 19.00 hodin společně s hvězdou mladoboleslavského divadla a čerstvým nositelem Ceny Thalie Petrem Mikeskou a jeho přáteli prožijeme večer „ Pod
střechami Paříže“ – milostné verše, zpěvy sladké Francie, šansony, u kterých se srdce někomu rozbuší, někomu
zastaví, občas i ta slza ukápne . . . .
O čtrnáct dní později, v sobotu 26. září od 15.00 hodin se v kostele sv. Ducha v Libáni setkáme
s nevšedním spojením hudby a uměleckého přednesu.
Vskutku duchovní zážitek pro nás připravilo Stamicovo
kvarteto, které divákům představí Haydnovo dílo
„Sedm posledních slov Kristových na kříži“, jehož
jednotlivé části slovem doprovodí uznávaný herec
a režisér Jan Kačer.
Vstupenky na obě představení jsou v předprodeji
v libáňské trafice nebo přímo před představením.
Do Markvartic
Podobně jako u nás se sešla skupinka nadšenců, kteří
ve spolupráci s obcí organizují kulturní a společenské
akce a připravují pro vás tento časopis, tak
i v Markvarticích se našly „dobré duše“, jež by chtěly
přispět ke kulturnímu rozvoji regionu a posílit vztah obyvatel Markvartic a okolních obcí k odkazu svých předků.
Říkají si Spolek přátel Markvarticka a jako jeden
ze svých hlavních úkolů si chtějí vzít na svá bedra dokončení opravy a dalšího využití markvartického kostela
sv. Jiljí. K tomu chtějí přispět i organizací koncertů – ten,
který se koná v kostele v sobotu 19. září a představí se
na něm smíšený pěvecký sbor Stojmír a Bendl - bude
zároveň příležitostí se s těmito obětavci seznámit osobně,
dozvědět se více o jejich představách, záměrech a třeba
jim i nabídnout pomocnou ruku, co říkáte?
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KAM ZA KULTUROU?
Do Jičína za pohádkou již po dvacátépáté!

Tradiční festival představení, atrakcí, tvůrčích dílniček, setkání s pohádkovými postavami je oblíbený nejen
dětmi. Letos slaví již čtvrt století existence a společně
s ním oslaví své 50. narozeniny i kluk s
papírovou čepicí Večerníček a 70. narozeniny všemi mrňousky oblíbený časopis Mateřídouška. Hlavním patronem letošního
ročníku je Rumburak alias Jiří Lábus. Festival se koná od 9. do 13. září a bližší podrobnosti o programu se dozvíte na
www.pohadka.cz.
Na Bačalky,
kde nám v sobotu 26. září od 19.00 hodin zahrají na posvícenské zábavě k tanci
a poslechu Bakováci společně s naším
bubeníkem Františkem Pažoutem.

Toto číslo vychází 28. 8. 2015. Příští vydání Pramínku plánujeme na 25. 9. 2015.
Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Bačalský Pramínek, Bačalky 101, 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: J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Další fotografie
z akcí v obci najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, M. Hazdrová, 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: Pekárkovi 150Kč, Hakenovi 500Kč, Bednářovi 400Kč, p.Haken Domousnice 100Kč, Šoltys Petr
100Kč, Šoltysová Blažena 100Kč, Pažout František 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

