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A kdo se zapojil do bubnovacího kruhu s více než
čtyřiceti rozmanitými bubny a bubínky, kterému
s lehkostí kraloval celým svým srdcem Petr Šušor
(http://www.bubnujeme.cz/facilitator/) zapomněl jistě
na celý svět, své bolístky a plul na vlně pohody. Děkuji našim hostům za svěží zpestření letošních trhů.
Velké díky patří opět našim věrným místním
a blízkým trhovcům a řemeslníkům, že věnovali svůj
čas přípravě a účasti na trzích a vytvořili tak skvělou
sobotní atmosféru – malé „dožínky“ jako poděkování
za hojnost, kterou nás příroda stále obdarovává.
J. Rukavičková

VZPOMÍNKA NA TRHY
V sobotu 19. srpna nám bylo ještě hej
jen tak v tričku. Sluníčko na chvíli vykouklo zpoza mraků a nejen malým
zájemcům o jógu pod vedením Marcely
Martínkové (http://oneyoga.cz/marcelamartinkova/) bylo pěkné horko.

CESTIČKA K DOMOVU
Letos tomu bude 40 let, co se chaloupka na Bačalkách stala domovem nás „Pražáků“, jak nás zde
dlouhá léta sousedé nazývali. Cesta sem nebyla nikdy
nijak jednoduchá, vždy byla špatně značená, jako
ostatně většina místních komunikací v naší zemi
a vždy po zimě rozbitá a po létě „záplatovaná“.
Mnoho našich přátel objelo několikrát ten náš vršek,
ocitli se tu v Dětenicích, tu v Libáni, a ti, co se vydali
nahoru od Libáně na Lično, nevěřili, že jsou ještě
poblíž Mladé Boleslavi, neboť cesta odtud připomínala a dodnes připomíná, cestu na hory.
Ale letos je tomu trochu jinak. Nejprve se musíte
trefit na objížďku přes Dolní Bousov, nebo alespoň
ze Sukorad přes Řitonice, protože cesta přes Domousnice je uzavřena díky veliké rekonstrukci hráze
Návesního rybníka. A že jde o obrovskou a nákladnou
stavbu vidí každý, kdo se tam vydá pohlédnout
z budoucí hráze. Tuny betonu, želených výztuží
a opěrná zeď prý bude nakonec obložena kameny,
aby jí vrátili původní podobu.

A jak je to s cestami až k nám na Bačalky? Po krásné
úpravě silnice, co prochází obcí a byla tak „hladká“,
že jsme po ní mohli zorganizovat jízdu i na „dřevokolkách“, se možná dočkáme i toho, že bude opravena silnice lesem od Libáně a že nebude muset můj
manžel pokaždé, když po ní jedem, prohlašovat:
„Kdyby mě vozili po celém světě, tady vždycky poznám, že se blížím k domovu, protože si musím hlídat
zuby, jinak bych si mohl překousnout jazyk.“
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Ale čeho jsme se po 40 letech dočkali, to nám udělalo opravdovou radost. Úprava cesty na tu naší
tzv. malou stranu. Je říjen 2017 a zatím není hotovo,
ale vše se rýsuje v dobrých barvách, a já jsem optimista. Firma IZOTRADE, s.r.o., která úpravu povrchu
komunikace provádí, se jeví jako spolehlivá, pracovníci komunikují s místními obyvateli a snaží se vyhnout jakémukoliv poškození místní vegetace. Věřím,
že než napadne první sníh, bude hotovo a že cesta,
až tu zase zapadneme díky metrovým závějím, bude
umožňovat lépe průjezd rolby, která nás přijede „zachránit“ a umožní tak i průjezd záchranky v případě
nouze.
Alena Varhanová

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Volby 2018 – občanský průkaz a zdravý rozum
s sebou
vezměte, až půjdete do volební místnosti. Hlasovací lístky mají všichni voliči v tuto chvíli již
ve schránce, mnozí mají již vybráno či zakroužkováno. Volební místnost se otevře v pátek 20. října ve
14.00 hodin a otevřená zůstane až do 22.00 hodin.
V sobotu 21. října se pak můžete voleb zúčastnit
od 8.00 do 14.00 hodin. V jediném volebním okrsku
bude zasedat komise v následujícím složení (v abecedním pořádku): Ch. Blechová, L. Hlaváčková, M.
Nešněrová, L. Rampasová, Z. Šátková a M. Šoltysová. Určitě je dobré sledovat předvolební debaty,
nicméně není radno nechat se
uchlácholit volebními sliby.
Rovněž opřít svoje rozhodnutí
o současnou cenu másla by
nesvědčilo o odpovědném přístupu českého voliče. Využijme naši jedinou možnost, jak
ovlivnit další směřování naší
země a přijďme v co největším
počtu
k volebním
urnám.
A jste-li nazlobení už opravdu
na všechny politické strany
a hnutí, vhoďte aspoň prázdnou
obálku. I to je názor.
Kroužkuje se u voleb, ale také na silnicích
Jak jste jistě zaregistrovali, objevily se na našich
cestách a silnicích oranžové kruhy a kružnice s čísly.
Nejsou to žádné přistávací kódy pro mimozemšťany,
ale označení hydrantů a jednotlivých domovních
přípojek. Firma Ekolservis provádí přípravu pro digitalizaci uzávěrů vodovodních přípojek, abychom
v případě potřeby (např. havárie) byli schopni ihned
uzávěr najít a uzavřít ho. Ono se pak opravdu ve sněhu a v blátě hodně špatně hledá. Správně by měly
uzávěry být v úrovni povrchu vozovky nebo lehce
pod ní. Jak jsme bohužel zjistili, jsou některé „hrnečky“ utopené i 35 cm pod úrovní terénu a co je nejhorší, ne všechny uzávěry jsou osazeny na teleskopické
tyči. Jsou udělány tzv. natvrdo, takže by mohlo dojít
k vážnému poškození hlavního vodovodního řadu.
U uzávěrů bude provedena zkouška funkčnosti, tam,
kde to půjde, bude uzávěr osazen deskou proti zatlačení pod terén. Tam kde to nebude možné, bude
nad uzávěrem zhotoven ochranný betonový prstenec
s víkem. Napojení domovních přípojek budou digitálně zaměřena a kromě partnerské firmy, která se
nám o vodovod odborně stará, bude tato digitální
dokumentace k dispozici i všem občanům na našich webových stránkách. Samostatnou etapou bude
technické vylepšení a digitalizace přípojek za humny.
Tam byla mnohá přepojení ze starého na nový vodovod udělána natvrdo v zemi bez standardního uzávěru. Určitě oslovíme mnohé z vás s prosbou o pomoc
při jejich identifikaci. Ale to si necháme až na příští
rok.

Oprava místních komunikací na Malé Straně
Záměrně píšu v množném čísle, protože podle
pasportu komunikací se jedná o komunikace dvě.
První část, od hasičské zbrojnice do zatáčky u Varhanů, dostane do půlky listopadu asfaltový kabát z tzv.
balené. Na opravu této části čerpáme dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj. Další část až
k otočce u Hurcíků bude jemně štěrková a bude plně
financována z rozpočtu obce. Omlouváme se občanům, kteří bydlí v blízkosti těchto místních komunikací, za snížení jejich životního standardu umocněné
ještě častými dešti. Věřím ale, že výsledek přinese
všem jen prospěch, z něhož se budeme, doufám, těšit
dlouhá léta. Jak dlouho nám povrch vydrží ve slušném stavu, o to se ale musíme zasloužit i my sami.
V tuto chvíli řešíme se
silničním odborem města
Jičína, jež je silničním
správcem našich místních
komunikací,
dopravní
značení, které by mohlo
částečně vozovku uchránit před případnými neukázněnými řidiči. Žádné
značení nás pravděpodobně však neochrání
před takovým arogantním
neurvalcem, který pravděpodobně záměrně vjel
na zelené prostranství na horní návsi u kaštanu
a u hasičské zbrojnice a zanechal tam hluboké koleje.
Nejenže obci způsobil škodu estetickou, ale zmařil
úsilí mnoha lidí, kteří se o okolí zbrojnice vzorně
starají, vč. Fandy Vaňka, který trávník seká na úrovni
anglického golfového hřiště. Slovy klasika českého
humoru Jana Wericha: “Arogance je paruka k zakrytí
duševní pleše“. Co víc dodat? Pokud to nebyl úmysl,
je ke cti slušného člověka dát to do pořádku.
Předposlední letošní zasedání zastupitelstva obce
se koná již v pondělí 16. října 2017 od 18.00
hodin v pivnici U Bači. Na programu je projednání
několika záměrů na prodej pozemků ve vlastnictví
obce, smlouva o věcném břemeni a provozní záležitosti. Termín posledního zasedání v tomto roce je
pondělí 18. prosince, jak to bývá ke konci roku, tam
toho bude k projednání mnoho.
Říjen se pomalu překlopí do své druhé půlky, chalupáři zazimují své domečky a Bačalky s Ličnem tak
trochu osiří. Blíží se výročí konce Velké války
a vzniku Republiky a také Dušičky. – Až půjdete
na hřbitov rozsvítit svíčku svým blízkým, vzpomeňte,
prosím, i na ty, kteří už nemají nikoho, kdo by je
hřejivým plamínkem potěšil. A zastavte se i pod Masarykovou lípou. Tam již téměř sto let pomyslně spí
svůj věčný sen parta mládenců, kteří našli svůj hrob
na bojišti krutých dějin. I oni si zaslouží naši úctu
a poděkování.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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EXTRA SILNÉ PŘÍRODNÍ
ANTIBIOTIKUM
Základní recept tohoto mocného léku se datuje
už od středověku, z doby, kdy v Evropě trpěli
lidé různými druhy nemocí a epidemií. Toto
unikátní čistící tonikum má silný antivirový
a protiplísňový vliv, zlepšuje krevní a lymfatický oběh ve všech částech těla. Tento lék
na rostlinné bázi je nejlepší volbou v boji proti
kvasince Candida albicans. Tento prostředek
může vyléčit mnoho chronických příznaků a nemocí. Podporuje krevní oběh a čistí krev. Tajemství je v silné kombinaci vysoce kvalitních
přírodních a čerstvých surovin! Tonikum se
ukazuje jako účinné při léčbě různých onemocnění, úspěšně posiluje imunitní systém,
působí jako antivirový, antibakteriální, antimykotický a antiparazitární prostředek.
Recept na unikátní tonikum
Bude lepší, pokud budete mít během přípravy
ochranné rukavice (zvlášť při manipulaci s pálivými paprikami), protože může být následně
nepříjemné cítit brnění v rukách! Buďte opatrní,
jeho vůně je velmi silná a může proto okamžitě
stimulovat dutiny.
Složení:
 700 ml jablečného octa (vždy používejte
v bio kvalitě)
 ¼ šálku jemně nasekaného česneku
 ¼ šálku jemně nasekané cibule
 2 čerstvé chilli papričky - nejpálivější,
které najdete
 ¼ šálku strouhaného zázvoru
 2 polévkové lžíce strouhaného křenu
 2 polévkové lžíce práškové kurkumy
nebo 2 kusy kořene kurkumy
Příprava:
 Smíchejte všechny ingredience v misce,
s výjimkou octa. Přendejte směs
do zavařovací sklenice.
 Nalijte dovnitř jablečný ocet a doplňte
sklenice až po vrchol. Nejlepší je, když
2/3 sklenice jsou naplněny suchými
přísadami a zbytek je vyplněn octem.
 Dobře sklenice uzavřete a protřepejte.
 Sklenici skladujte na chladném
a suchém místě po dobu 2 týdnů.
Několikrát denně protřepejte.
 Po 14 dnech dobře vymačkejte a přeceďte
kapalinu přes plastové sítko. Pro lepší
výsledek můžete na něj položit ještě gázu.
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Důkladně vymačkejte, abyste získali
skutečně suchou směs, resp. co nejvíce
tekuté šťávy.
 Vymačkanou šťávu můžete využít
i při vaření.
 Nyní je unikátní tonikum připraveno
k použití. Nemusíte tonikum skladovat
v lednici. I tak vám vydrží dlouho.
Extra tip: Tonikum můžete také použít při vaření - smíchejte ho s trochou olivového oleje
a použijte jako zálivku nebo přidejte k dušenému
masu.
Upozornění: Aby nedocházelo k nejasnostem jako léčivo se používá tonikum = tekutá část.
Suchý "odpad" však můžete bez obav spotřebovat také.

DÁVKOVÁNÍ:
Pozor: chuť je velmi silná a pálivá!
Užívejte jednu polévkovou lžíci denně k posílení
imunitního systému a k boji proti nachlazení.
Můžete začít i s menším množstvím a postupně
zvyšovat.
Zvyšujte každý den množství tonika, dokud nedosáhnete dávky jedné malé skleničky denně
(zhruba velikosti likérové skleničky).
Máte-li bojovat proti závažnější nemoci či infekci, užívejte jednu polévkovou lžíci tonika 56 krát denně.
Vykloktejte a spolkněte.
Nepoužívejte ředěné vodou, protože to snižuje
účinek tonika.
Tonikum je bezpečné pro těhotné ženy a děti
(použijte malé dávky!), protože všechny složky
jsou přírodní a neobsahují žádné toxiny.
Extra tip: Snězte plátek pomeranče, citronu nebo limetky poté, co si vezmete tonikum na zmírnění pocitu pálení.

Zdravotní přínosy
Česnek je silné antibiotikum s širokou škálou
výhod pro zdraví. Na rozdíl od chemických antibiotik, které v těle zabíjejí i miliony přátelských
bakterií, jsou jeho jediným cílem bakterie a mikroorganismy. Česnek také podporuje a zvyšuje
úroveň zdravých bakterií. Je to silné antimykotikum, zničí jakýkoliv antigen, patogen a škodlivé
choroboplodné mikroorganismy.
Cibule je nejbližší příbuzný česneku a má podobný, ale mírnější vliv. Společně vytvářejí silnou dvojku bojující proti různým nemocem.
Křen je silná bylina, prospěšná zdraví dutin
a plic. Otevírá kanály dutin a zvyšuje krevní
oběh tam, kde běžné nachlazení a chřipka obvykle začínají.
Zázvor má silné protizánětlivé účinky a je zároveň silným stimulatem krevního oběhu.
Chili papričky jsou nejsilnějším stimulátorem
krevního oběhu.
Jednoduše směřují své antibiotické vlastnosti
tam, kde je třeba s nemocí nejvíce bojovat.
Kurkuma je nejdokonalejší koření, odstraňuje
infekce a snižuje záněty. Blokuje vznik rakoviny
a zabraňuje demenci. Je zejména užitečná pro ty,
kdož bojují s bolestí kloubů.
Jablečný ocet musí obsahovat něco velmi zdravého, když ho užíval kvůli jeho léčivým vlastnostem i otec medicíny Hippokrates již kolem
roku 400 př.n.l. Ví se, že používal pouze dva
léky: med a jablečný ocet. Jablečný ocet se vyrábí z čerstvých a zralých jablek, které jsou později
fermentované a procházejí přísně kontrolovaným
procesem výroby. Jablečný ocet obsahuje pektin, což je vláknina, která snižuje špatný cholesterol a reguluje krevní tlak. Odborníci se shodují,
že lidé s přibývajícím věkem potřebují více vápníku. Ocet pomáhá extrakci vápníku z potravin, se kterými je smíchán, a pomáhá tak zachování pevných kostí.
Nedostatek draslíku zase způsobuje řadu problémů, včetně vypadávání vlasů, lámání nehtů
a zubů, zánětu vedlejších nosních dutin a rýmy.
Jablečný ocet je bohatý na draslík. Studie ukázaly, že nedostatek draslíku zpomaluje růst. Všem
těmto problémům se lze vyhnout, pokud budete
pravidelně užívat jablečný ocet. Draslík také
pomáhá odstraňovat toxiny z těla.
Další látka - beta-karoten - zabraňuje poškození
volnými radikály, udržuje pokožku pevnou
a mladou.
Jablečný ocet je dobrý i pro ty, kteří chtějí zhubnout. Rozkládá tuk, který podporuje přirozený
proces ztráty hmotnosti.
Jablečný ocet obsahuje kyselinu jablečnou, účin-

nou v boji proti houbovým a bakteriálním infekcím. Tato kyselina rozpouští usazeniny kyseliny močové, které se tvoří okolo kloubů, a tím
zmírňuje bolesti kloubů. Rozpuštěná kyselina
močová je později odstraněna z těla.
Předpokládá se, že jablečný ocet je užitečný
při léčbě stavů jako je zácpa, bolest hlavy, artritida, slabé kosti, trávicí potíže, vysoký cholesterol, průjem, ekzém, bolest v očích, chronická
únava, mírné otravy jídlem, ztráta vlasů, vysoký
krevní tlak, obezita a mnoho dalších zdravotních
problémů.
POZNÁMKA:
Na základě připomínek i následné konzultace
s odbornicí praktikující dlouhá léta TČM
(tradiční čínská medicína) přidávám informaci, která v původním článku chybí: Podle
principů TČM je tento recept tzv. příliš horký. Všechny ingredience jsou uznávány jako
velmi silné, a proto je TČM doporučuje ve
stylu: "Méně, je více." Náš čtenář, pan Jakeš,
upřesňuje: směs je horká a ostrá, navozující
pocení i přehřívající vnitřek. Rovněž při
prázdnotě Yin a vyčerpání tekutin se nedoporučuje. Vhodná není pro alergiky - zvláště
v době sezóny.
Zkrácená verze článku:
http://www.vyvazenezdravi.cz/extra-silne-prirodniantibiotikum
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PÁTÁ DOHODA
Když jsme asi před třemi lety položili základ
vzniku malé veřejné knihovničky v horní autobusové zastávce na Bačalkách, netušila
jsem, co všechno v ní najdu. Měla jsem velikou radost, že knihy se zde začaly „točit“,
tedy nějaká odešla, jiná přibyla. Knihovnička
začala fungovat, jako živý organizmus. Nikdo
ho neřídí, přesto se zde stále něco mění, vyvíjí.
Při své poslední návštěvě jsem zde našla knihu
Pátá dohoda. Vzala jsem si ji domů, jak si ostatně může každý vzít kteroukoliv jinou, která ho
něčím upoutá, zaujme. O Jaroslavu Duškovi
a jeho „čtyřech dohodách“ jsem samozřejmě již
slyšela, ale co má tato kniha
společného s Duškem? Navíc ji
napsal don Miguel Ruiz se svým
synem donem Jose Ruizem.
Aha, už vím. On Miguel Ruiz napsal i ty předchozí Čtyři dohody.
A pana Duška toto toltécké myšlení, chcete-li učení, zaujalo natolik, že se u nás stal jeho největším propagátorem. Věřím, že
i vy jste již zaznamenali jeho
vystoupení v divadle, nebo alespoň zaslechli nějaký ten rozhovor v radiu
s hercem Duškem. A taky ho tak rádi posloucháte? Já se nemohu odtrhnout od jeho vyprávění,
a moc se těším, až se osobně potkáme příští
měsíc v divadle v Jičíně. No a proč se mi tak líbí
myšlenky, které u nás šíří pan Dušek? Tak co
říkáte třeba tomuto: „Odpočívej a přitom buď
ve střehu. Bojovník je ten, který čeká, neví
na co, ale když to přijde, tak on to pozná.
A z druhé strany, podobný popis říkají peruánští
šamani, když se zeptáte“ „Co mám dělat?“, protože evropská mysl se ptá, co má dělat, chce
něco dělat, myslí si, že vyřeší situaci tím, že bude
něco dělat. Šaman na tuto otázku odpoví: „Odpočívej a přitom buď ve střehu.“ Ale co
na to naše mysl? Když odpočívám, tak přeci nemůžu být ve střehu. A když jsem ve střehu, tak si
-6-

moc neodpočinu. Já si
myslím, že učitelem
tohoto konání, je krokodýl – aligátor. To je
mistr odpočívání. Když
jej pozorujeme, tak nás
až zneklidňuje, že nic
nedělá. Ale když se
potřebuje pohnout, je
během vteřiny schopen akce, třeba i útoku. Proč
to dokáže? Nějaká vědecká studie prokázala,
že on, kdykoliv „jen tak“ leží, nabírá do sebe
solární energii, on pozoruje a vnímá veškeré
pohyby kolem sebe a vše dokáže vyhodnotit –
využít. Další věc, kterou ti vědci vypozorovali,
bylo to, že když krokodýli mezi sebou zápasí,
způsobují si velká zranění,
ale ta se zázračně hojí,
nehnisají. Krokodýl má
totiž neskutečně dobrý
imunitní systém a stačí mu
pouhých 12 hodin, aby se
sám „uzdravil“. Je to pochopitelné, proto je zde
na této planetě miliony let
a nikdy se nijak významně
nezměnil. Proto Toltékové
říkají: uč se od krokodýla,
uč se od jaguára, hada, uč se od pavouka…“
…a jestli někoho zaujaly tyto myšlenky, může si
najít další a další díla a vědecké studie o Toltécích v knihovně, na internetu, nebo se třeba dočká dalšího povídání v některém dalším čísle
našeho Pramínku.
Alena Varhanová

TENKRÁT VE ŠKOLE
Když dnes pozoruji své vnučky u domácích úkolů,
tak si zavzpomínám na svou školní docházku. Měli
jsme lavice s kalamářem a se žlábkem na pero a tužku. Paní učitelka stála na stupínku a v ruce měla ukazovátko. Sedávali jsme s rukama za zády, abychom si
s ničím nehráli a abychom měli rovná záda. Krásná
učebnice byl ,,Slabikář“. Neměl nic společného
s dnešními takzvanými pracovními sešity, byla to
opravdu kniha, která měla pevné desky a nepsalo se
do ní.
Matematice jsme říkali „počty“ a místo znaménka
plus se používalo prosté „a“. Takže: dvě a dvě jsou
čtyři. Také si pamatuji, že jsme chodili do školy
i v sobotu, ale asi jen na dvě hodiny. Neříkalo se „paní učitelko“, ale „soudružko učitelko“, a bylo mno-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci listopadu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Balcarová Šárka
Ziegelheimová Jitka
hem více soudruhů učitelů. I zubaře jsme měli
ve škole a to není příjemná vzpomínka, protože měl
tak strašnou vrtačku, že jsme ,,řvali“ skoro všichni.
Hezké hodiny bylo pracovní vyučování, to jsme třeba
vyšívali, a to i kluci, třeba záložku do knížky. Nepamatuji se přesně, kdy se začala vyučovat ruština,
ale pro mě to byla „hrůza“. Dodnes si pamatuji slovo
,,jedinnyjselskochazjájstvěnnyjkoopěrativ,“
prostě
JZD.
A taky vzpomínám s úsměvem na poznámky
a lumpárny, které ke škole patřily a budou patřit.
Zkuste si i vy zavzpomínat na svoji první jedničku
nebo pětku, ale i pochvalu nebo poznámku. Jedna
moje
poznámka
v žákovské
knížce
zněla:
,,Nedostavila se na ranní bohoslužby. Náboženství
5,,. To byl docela problém, protože mi poznámku do žákovské knížky napsali kluci ze třídy. A vysvětlujte to učiteli i doma, když jsme se nic takového
neučili. Podělíte se také o hezkou nebo zajímavou
vzpomínku na školu?
R. Folprechtová

Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

Oznamujeme, že dne 11.9.2017 ve věku nedožitých
84 let zemřela bačalská rodačka paní Marie Ryklová.
Upřímnou soustrast všem blízkým.
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POZVÁNKY
Sametový výlet
do Českého ráje
17. listopadu 2017
Jako každoročně pořádá libošovická rodačka,
patriotka a také knihovnice
paní Alenka Pospíšilová
pěší výlet po méně známých místech Českého
ráje s osobitým poetickým
komentářem. Rok od roku
se nás scházívá víc a víc,
přidejte se k nám také.
A nezapomeňte na trikoloru. Přesný čas a místo se
dozvíte z plakátků a webu.
Křeslo pro hosta s Václavem Žmolíkem

Nejen bačalské akce v adventním čase

Po dlouhé době tradičně v libáňské cukrárně Karolínka,
netradičně
v úterý
28.
listopadu
od 17.30 hodin budeme mít možnost posedět a popovídat s oblíbeným rozhlasovým moderátorem a také
mj. nedalekým chalupářem Václavem Žmolíkem.
O jeho rozhlasové práci, nové knížce a také dcerce
Karolíně, úspěšné operní pěvkyni. Vstupenky jsou
k dispozici u paní Hlaváčkové v libáňské knihovně.

1.12.2017 – pátek odpoledne zdobení bačalského
obecního vánočního stromečku. Každá pomocná ruka
je vítána.

Modrá krev na Sobotecku
je název cyklu historických přednášek o šlechtických rodech, které žily a hospodařily nejen v Sobotce, ale také např. u nás. Duchovním otcem cyklu je
nám dobře známý historik Karol Bílek. Podrobněji
na webu města Sobotky, místo konání sál spořitelny;
nejbližší přednáška 10.11.2017 – Lobkovicové,
dále pak 8. prosince je přednáška věnována nejvýznamnější osobnosti Jičínska vůbec – Albrechtu
z Valdštejna.

3.12.2017 – neděle od 13.00 hodin sousedské
vánoční posezení (nejen pro seniory) v pivnici
U Bači. V 16.00 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a v 16.30 hodin přijde do pivnice
Mikuláš s nadílkou pro děti.
9.12.2017 – Libáň, kostel sv. Ducha
od 17.00 hodin – koncert pěveckého sboru Hlahol:
J. J. Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře!“
16.12.2017 – Markvartice, kostel sv. Jiljí, adventní koncert, čas bude upřesněn
24.12.2017 – štědrodenní setkání a zpívání u vánočního stromečku u pivnice U Bači – 14.00 hodin.
Je toho mnoho, proto si vše zapište do diářů již
nyní. Těšíme se spolu s vámi, že jako každý rok společně prožijeme hezký adventní čas.

Toto číslo vychází 13. 10. 2017. Příští vydání Pramínku plánujeme na 24. 11. 2017.
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, 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: Nešněrová Milada 100Kč, Poláčkovi 500Kč, Šoltysová Blažena 200Kč, Nešněra Lukáš 100Kč, V.
Šedivá – Osenice 200Kč, Doškářovi 400Kč, p. Pekárek 215Kč, p. Bělková – Osenice 200Kč, p. Moravec 200Kč, Knotovi a ti co
zakoupili jejich skvělé ovesné sušenky 800Kč. Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás pro všechny.

