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VZPOMÍNKA NA SETKÁNÍ
S MLÁDÍM
Hry jsou stále nejlepším prostředkem jak se zabavit
s přáteli, třeba i v pivnici.

Setkání s hračkami z mládí našich rodičů a prarodičů bylo
skutečné setkání s mládím. Nejen proto, že jsme se poslední srpnovou sobotu opravdu vrátili do mládí díky
hračkám, které sem přinesl téměř každý, kdo došel,
ale také proto, že na setkání zavítaly mladé rodiny
se svými ratolestmi. A tak se zde potkaly všechny generace a společně si užívaly překrásného teplého počasí, darů
přírody, dětského hřiště i starých her a hraček. Každý
si mohl vyzkoušet tu hlavolam, tu stolní hru Mlýn, také
novější hry, jako je Pexeso, Scrabble, a já nevím, jak se
všechny ty hry nazývají.
Pokračování na straně č. 2.

FRANTIŠKŮM A ZVÍŘÁTKŮM
PAC A PUSU!
“Každé slovo, ve kterém není láska, je zbytečné.“
František z Assisi
Že 4. října 1957 vyletěl na oběžnou dráhu první sputnik Země, to nám starším kdysi ve škole vtloukali do
hlavy. Že mají zrovinka v ten den svátek Františkové,
Frantíci a Fandové, to jsme se dočetli v kalendáři. A proč
právě Františkové? Na to jsme našli odpověď v literatuře
či dnes na internetu - je to den, kdy zemřel v r. 1224
v italském Porciunkuli, v chatrči, zcela vyčerpán a nemocen zakladatel chudého řeholního řádu František
z Assisi, o dva roky svatořečený.
Sv. František, zastánce všech chudých a velký ochránce zvířátek – počínaje maličkými broučky na louce až po
lesní zvěř, které v lese kázal, a ona mu pozorně naslouchala. Právě proto je 4. říjen oslavován také jako Mezinárodní den zvířat.
Pokračování na straně č. 7.

VZPOMÍNKA NA SETKÁNÍ S MLÁDÍM
Pokračování z titulní strany.

Důležitá nebyla ani předepsaná pravidla, která
občas chyběla, proto jsme
zalovili
v paměti
a nakonec
jsme si je
určili sami.

Nepřinesly mezi nás zbytečné sváry, neboť hlavní bylo
zahrát si tak, jak jsme to
dělali v dětství.
Svému jménu nezůstala nic
dlužna naše pivnice. Vytočilo se určitě pár sudů piva,
bohužel ale další nabídka
chyběla. Stačilo nabídnout
jen to, co jsme jedli v mládí
– třeba chleba se sádlem
a cibulkou
či
s máslem
a hořčicí.
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K pivu by se hodil páreček, děti postrádaly cokoliv, co by je alespoň
trochu ochladilo.
Děti se schovávaly před horkem
alespoň do malého domečku
u klouzačky, dlouho nezůstaly ani
u sluncem rozpálené autodráhy.
Alena Varhanová
Skutečné staré skvosty zůstaly ležet
na malé provizorní výstavce, s
ostatními si každý mohl užít hru,
napětí i důvtip.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Zasedání zastupitelstva obce
se bude konat v pondělí 5. října 2015 od 18.00 hodin
v pivnici U Bači. Mimo jiné se bude jednat také o následujících záležitostech.

rýpnout do země. Vlastní realizace akce by neměla být
časově náročná, určitě ne tak, jako část přípravná, administrativní. Konečně jsme to mohli vidět i při zatrubňování strže. Tam se celý přípravný papírový kolotoč točil tři
roky, než jsme mohli začít s pracemi. A stačily tři týdny a
bylo hotovo.
Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků
bude rovněž bodem jednání
zastupitelstva obce. Městský úřad
Kopidlno nás bude podle této
smlouvy zastupovat v tzv. přenesené působnosti v oblasti řešení
přestupků. Vybrané pokuty od
pachatelů přestupků (pokud se je
podaří vymoci) poputují do rozpočtu města Kopidlno. Za každý
vyřešený přestupek navíc do Kopidlna uhradíme náklady spojené
se zahájením přestupkového řízení
ve výši Kč 1.500,-.
Hledá se nájemce pivnice

Letiště nebo atletický stadion?
Tak tuto otázku si, samozřejmě z legrace, pokládám,
když se dívám na prostranství pod pivnicí, kde ještě nedávno byla nevzhledná strž se spoustou náletových dřevin. Zatrubnění strže s následnými drobnými terénními
úpravami v termínu a v deklarované kvalitě provedla za
částku bezmála 760.000,- korun firma Stavoka Kosice, s.r.o.. V jednání je nyní postupné zavezení zbývajícího
prostoru do úrovně silnice. Jak potom se získaným prostranstvím naložíme, to je téma k úvahám příštích let –
terén si bude totiž ještě pár let
„sedat“.

Obec obdržela výpověď nájemní smlouvy na pronájem pivnice U Bači. Současný nájemce
paní Stáňa Droznová nám naposledy natočí pivo na Silvestra. Příští nájemce bude moci převzít pivnici do pronájmu cca od poloviny února. Záměr pronajmout pivnici
bude v zákonné lhůtě vyvěšen na úřední desce. Již nyní
ale můžete alespoň přemýšlet o vhodném hostinském.
Na Ličně okolo požární nádrže
už to vypadá skoro tak jako na návrzích, které jsme
občanům předložili na začátku roku. Soudě z reakcí návštěvníků naší obce se Lence a Janě úpravy veřejných
prostranství opravdu povedly. Tytam jsou letité proschlé

Obnova VVŘ
a s ní související přepojení
několika stávajících přípojek
a zhotovení nových přípojek
je častým dotazem, se kterým
se na nás občané obracejí.
Stihne se to letos? Věříme, že
ano.
V poptávkovém řízení na
dodavatele celé akce zvítězila
svoji nabídkou firma EKOLSERVIS, s.r.o. z Nové Paky.
Po projednání výsledků poptávkového řízení na zasedání
zastupitelstva obce dojde
k podpisu smlouvy o dílo a
můžeme poprvé slavnostně
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túje. Místo nich tu na ptáčky čeká se svými plody aronie;
u koryta se v lůnu kontryhelu třpytí kapka rosy a na motýlím keři (Komule Davidova) usedají pestrobarevní motýli
a někdy i zlatohlávci. Na autobus čekáme ve staronovém
přístřešku (Pavlík Bilovecký pro jeho výrobu využil materiál ze staré zastávky) a kolem nádrže vyrostlo díky
Karlu Jakubcovi zcela nové zábradlí.
Slovy Jana Wericha: „Když ten dělá to a ten zas tohle,
tak všichni dohromady udělají moc.“
Ať v barvách letošního podzimu převládají hřejivé tóny, vám všem přeje
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

ZA SVOBODU, ZA VLAST
24. října 2015 uctíme památku našich hrdinů padlých
v 1. světové válce
Jakkoli by se mohlo zdát, že důvod k připomenutí
osudů českých vojáků za 1. světové války byl pouze vloni, kdy jsme mnoha články i besedami vzpomínali na
100. výročí jejího vypuknutí, chystaná vzpomínková akce
nás vyvede z omylu. Válka trvala čtyři roky, nicméně na
sv. Martina 1918 podepsaná mírová dohoda nezastavila
boje u Vouziers a Terronu, na Těšínsku.
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Legionáři se z Ruska vraceli i mnoho let po oficiálním
ukončení války. Sto let uplynulo letos 9. května od bitvy
u francouzského Arrasu, kde se poprvé projevili naši
„francouzští“ legionáři, zformovaní do roty „Nazdar“,
jako udatní a obětaví bojovníci. Při dobývání a obraně
strategicky významné kóty 140 padlo 42 českých vojáků,
mezi nimi např. i strýc p. dr. Viléma Hofmana z Libáně
(vloni byl společně s dr. Karolem Bílkem naším hostem),
který dodnes uchovává vzácnou relikvii – fotoaparát zn.
Kodak, jímž jeho strýc zaznamenával život prostých českých vojáků v zákopech.
Bačalky a Lično měly také své hrdiny. Jejich jména
jsou zvěčněna na pamětních deskách umístěných od 28.
října 1928 ve vchodu obecní školy. Vzhledem
k těžkostem kolem jejich získání zpět do majetku obce
a inančním nákladům, které by s jejich přestěhováním
na veřejně přístupné místo byly spojeny, rozhodlo se zastupitelstvo obce pořídit a instalovat pamětní desky nové,
menších rozměrů, a to do těsné blízkosti Masarykovy lípy
naproti škole. Že nám není osud našich padlých spoluobčanů ani po sto letech lhostejný či vzdálený dokládá i ta
skutečnost, že občané a chalupáři z Bačalek a Lična přispěli na zhotovení nových desek finančními dary
v celkové výši Kč 7.000,-, za což všem patří velký dík
i obdiv. Nutno ještě podotknout, že nové desky se zrodily
v kamenosochařské dílně pana Luďka Pažouta z Čálovic
u Sobotky.
Slavnostním odhalením těchto nových pamětních
desek v sobotu 24. října 2015 ve 14.00 hodin vzdáme
čest našim předkům, jenž položili život za svobodnou
budoucnost našich národů.
Na krátkém pietním aktu spojeném s posvěcením
desek zazní československá hymna a několik masarykovských lidových písní v podání pěvkyně Veroniky
Vildmanové za doprovodu houslistů - manželů Koláčných z Jičína.
Od 15.00 hodin tito umělci potom vystoupí
v naší kapli s programem skladeb klasické hudby,
opery a muzikálu.
Po skončení programu bude jistě příjemné alespoň
chvíli posousedsku posedět v naší hospůdce, popovídat si
a zavzpomínat.
Věřím, že my všichni svoji přítomností na tomto slavnostním říjnovém odpoledni alespoň částečně splatíme
dluh svým padlým spoluobčanům a také všem ostatním,
kteří v posledních letech usilovali o důstojné místo pro
desky s jejich jmény a tohoto významného dne se nedočkali.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

PRAVIDLO RICHARDA GERA:
„PŘEJI TI ŠTĚSTÍ!“
Sledovat ProNáladu.cz

“Existuje
jedno účinné
cvičení, celkem
jednoduché,
které
jsem
začal využívat před dlouhými lety. Ať už jsem na své
cestě potkal kohokoli, člověka nebo třeba hmyz.
PRVNÍ myšlenka, kterou si připustím ve vztahu k té
druhé bytosti: „PŘEJI TI ŠTĚSTÍ!“ Hlavní je, aby ta
myšlenka byla opravdu úplně první: „PŘEJI TI ŠTĚSTÍ!“
Naprosto to změní všechno další, k čemu dojde mezi vámi a tím druhým. Říkám to na základě vlastní zkušenosti.
Někdy je to krajně obtížné, když se setkáte osobně
s nepřítelem, když stojíte tváří v tvář neočekávané drsné
situaci. Mně velmi pomáhají meditace, které mne naučily
nepřipustit záporné emoce.
Získáte schopnost vytvořit si kolem sebe jakýsi prostor. Uvidíte, jak se v něm vznáší ta negativní emoce, a
než vás ovládne, dokážete ji přeměnit.
Všechno uvidíte tak, jak to je: tady se projevuje nevědění; hněv není nic jiného, než nevědění – z mojí strany
i z té druhé. Přetvořte ho, nechte ho odplout, změňte ho
v LÁSKU: „PŘEJI TI ŠTĚSTÍ!“ Zkuste to a uvidíte, jak
se všechno ve vašem životě změní.“

PRVŇÁČKOVÉ 2015?
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Letošní 1. září bylo pro naši obec, co se prvňáčků týče,
dvojnásob štědré a ještě k tomu vtipné. Do školních lavic
nastoupili naši dva Kubové: Kuba Laušman a Kuba
Pilař. A protože jsme v minulých letech přinášeli rozhovory s prvňáčky z prvních dní školy, kdy jsou jejich
notýsky ještě nepopsané, rozhodli jsme se letos toto pravidlo porušit a vyčkat alespoň do pololetí. Pak čtenářům
Pramínku přineseme rozhovory s ostřílenými školáky a
třeba si tak trochu vyzkoušíme jejich první nabyté znalosti. Zatím tedy pomyslně tiskneme pravici a přejeme šťastné vykročení na cestě za poznáním.
Redakce

POZVÁNKY
Libáň
Městská knihovna Libáň Vás zve na přednášku Petra
Nazarova - Havajské ostrovy do obřadní síně MěÚ Libáň
ve čtvrtek 15.10.2015 od 18.00 hodin.

Zdroj: http://www.pronaladu.cz/jak-dosahnout-aby-naskazdy-mel-rad/

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

Loučeň
28.10 - 1.11.2015
Strašidelné prázdniny s čarodějnicí Gertrůdou a Ethel
A jelikož jste si naše čarodějnice oblíbili, připravily pro
Vás na letošní podzimní prázdniny pestrý strašidelný
program. Ve kterém se můžete těšit nejenom na výuku
létání na koštěti, vaření lektvarů či pohádku, ale také na
prohlídky zámeckého sklepení, čarodějné soutěže a výrobu strašidel z dýní.
V rámci tohoto programu budou pro malé i velké připraveny speciální soutěže v zámeckém parku, kde naleznete
11 labyrintů a bludišť, a potkáte zde další strašidelné bytosti, které na zámek pozvaly Ethel s Gertrůdou.
V závěru každého dne budou „dýňáčci“, tedy strašidla z
dýní, vystaveni na nádvoří zámku, budou v nich zapáleny
svíce, aby čarodějnice věděly, kde mají přistát a nenatloukly si nos o věž kostela.
A spolu se soumrakem začne rej všech strašidel, čarodějnic, kouzelníků, duchů,….
Milé děti, proto si nezapomeňte vyrobit a přinést strašidelný kostým. Brány zámku budou otevřeny od 10.00 do
17.00 h. Strašidelný program bude probíhat po celý den,
stejně tak i prohlídky zámku.
A máme pro Vás i malé překvapení! Prozradíme Vám, že
na zámku bude strašidel více, protože na zámku bude
výstava strašidel a pohádkových bytostí.
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POZVÁNKY ADVENTNÍ

POZVÁNKA DO KAROLÍNKY

ZAPIŠTE SI JIŽ NYNÍ DO DIÁŘŮ!
Vánoční posezení s nadílkou pro seniory
Ještě nezačalo ani padat listí a my už přemýšlíme o
vánocích.
V sobotu 5. prosince od 15.00 hodin zveme naše občany již tradičně do pivnice U Bači na sousedské vánoční posezení s drobnou finanční nadílkou pro seniory.
A protože bude zrovinka v tento den chodit s nadílkou
pro děti také Mikuláš s čertem, nebudete-li pospíchat
domů, možná že se s nimi v pivnici ještě potkáte.
Výlet na adventní trhy do Jilemnice
Po loňském úspěšném výletu na adventní Sychrov přinášíme pozvánku na neméně atraktivní místo. V sobotu
12. prosince pořádá obec ve spolupráci se Spolkem bačalský Pramínek autobusový zájezd do Podkrkonoší,
konkrétně na adventní trhy do Jilemnice. Kromě návštěvy trhů máme pro vás připraveno malé vánoční překvapení, které se samozřejmě neprozrazuje. Zkrátka nepřijdou ani milovníci turistiky (čeká nás cca 3 km procházka přírodou) a nebude chybět ani posezení ve vyhřáté hospůdce. Zájemci o účast přihlaste se, prosím,
na obecním úřadě (telefonicky nebo mailem) co
nejdříve, do autobusu se nás vejde 42 osob.

Státní svátek republiky
28. října bývá po právu
spojován se jménem T. G.
Masaryka a jeho rodinou.
V komorně laděném poetickém
podvečeru
v libáňské cukrárně Karolínka se sejdeme nad
nejnovější knihou Pavla
Kosatíka
„Baronka
v opeře“ – věnovanou operní pěvkyni Jarmile Novotné.
Ta se na počátku své kariéry ve 20. letech minulého století stala jakousi „schovankou“ T.G.M. Vyprávění o Jarmile Novotné doplněné četbou úryvků ze jmenované
knihy a ukázkami ze zcela unikátní desky českých národních písní, které Jarmila Novotná zpívá za klavírního
doprovodu Jana Masaryka, představí ve středu 28. října
2015 od 17.00 hodin Zdeněk Vokurka.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Tentokrát jsou to pozvánky hned dvě, obě do Kulturního
a vzdělávacího centra v Kopidlně („stará škola“ pod kostelem). V sobotu 3. října tu budou zahájeny dvě výstavy
obrazů: první výstava představí velmi známého a oblíbeného malíře Libáňska – Františka Škodu. A na té
druhé výstavě, prodejní, se se svým kumštem představí
malířka, jejíž obrázky zdobí nemálo našich příbytků,
neboť je to naše sousedka. Jaroslava Šoltysová – krajinky z Českého ráje, zátiší i portréty. Její výstava potrvá do
30. listopadu a je přístupná v provozních hodinách kopidlenské knihovny. O malířce, říjnové jubilantce, přineseme medailon v příštím čísle Pramínku.
Naši bačaláci
podvacátétřetí a čtvrté…
Renata Preisová

Adventní koncert v kostele Sv. Ducha v Libáni
A kdo nebude ze sobotního výletu moc unavený, má
možnost poslechnout si o třetí neděli adventní 13. prosince odpoledne vánoční písně a gospely v podání Ireny Budweiserové (známé ze skupiny Spirituál Kvintet).
Majitelka výrazného hlasu za doprovodu dvou kytar určitě přímo rozechvěje nejen zdi barokního chrámu, ale i
naše nitra. Vstupenky budou v předprodeji v libáňské
trafice.
Za organizátory akcí Pavla Kaprasová
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RENČA
Umí létat na koštěti
maj ji rádi všechny děti,
šíří dobrou náladu,
hýří spoustou nápadů.
Hrníčky dá na vrata
Folprechtová Renata
JIRKA
Od rána až do setmění
pořád jenom pracuje,
to co slíbí tak to splní,
rád se pivka napije.
Poznáte ho podle knírka
jmenuje se Folprecht Jirka

Popřejme všem zvířátkům k jejich svátku, ať
už jsou to tvorové v našich domácnostech, na
dvorku, v chlívku a obzvláště těm, kteří žijí ve
velkochovech a jsou součástí našeho potravinového řetězce, aby právě k nim byla lidská ruka
vždycky vlídná a, musí-li to už tak být, aby nepůsobila nadmíru bolesti a příkoří.
Pavla Kaprasová
Přinášíme vám několik snímků nerozlučných lidsko - zvířecích párů z naší obce. Máte-li doma
v zásobě také nějakou povedenou fotečku
vašeho kamaráda či kamarádky, rádi ji
uveřejníme v příštím čísle Pramínku.

FRANTIŠKŮM
A ZVÍŘÁTKŮM
PAC A PUSU!
Pokračování z titulní strany.

Zvířátka označoval sv. František za svoje bratry a sestry. My jim dnes doma říkáme miláčkové, berušky, milenky, kamarádi; jindy jsou to zlobivci, darebáci, mizerové
a rváči. Přes všechna jejich uličnictví je milujeme a oni
milují nás. Svoji přízeň a lásku projevují různě: zavrněním, zavrtěním ocasem, štěknutím či olíznutím ruky.
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ODHALENÍ DESEK PADLÝCH HRDINŮ A KONCERT V KAPLI NA BAČALKÁCH
Sobota 24. října 2015 - program:
14.00 hodin u Masarykovy lípy u školy – pietní vzpomínkový akt k výročí vzniku Republiky a 100. výročí
velké války s odhalením a posvěcením nově instalovaných desek se jmény padlých hrdinů
15.00 hodin kaple na hřbitově na Bačalkách – koncert
pěvkyně Veroniky Vildmanové, na housle doprovodí
manželé Koláční z Jičína
16.00 hodin – přátelské posezení v pivnici U Bači

Výstava potrvá do 30. listopadu a bude zpřístupněna v půjčovní době Knihovny Kopidlno.
Knihovna je nově přemístěna do Kulturního a vzdělávacího centra
na adrese Hilmarova 86 (bývalé muzeum).
Půjčovní doba Knihovny Kopidlno: Po 12:30-16:00hod., Út 9:00-12:00hod.,
Čt 9:00-12:00 a 12:30-17:45hod.
Toto číslo vychází 2. 10. 2015. Příští vydání Pramínku plánujeme na 6. 11. 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, 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: Poláčkovi 500Kč, Nešněrová Milada 100Kč, Soustružníkovi Lično 200Kč, Jirků Vratislav 1.000Kč,
M.Vojtíšek 1.000Kč, M. Šoltysová 100Kč, Bl. Šoltysová 100Kč, Doškářovi 200Kč, p.Šedivá Osenice 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

