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Kiš kiš zimo
Jindřich Balík

Letos naši Tři králové měli štěstí na slunečné počasí.
Ale i tak se do svých domovů navrátili pěkně „vyfoukaní a uťapkaní“. Jejich hlásky přinesly milé osvěžení
v zimním čase a ochranu našim domovům na další
rok. Kdo je přivítal, mohl si vybrat barevnou fotografii s radostným přáním, další král chrastítkem odháněl strachy a starosti a ten třetí voňavým sprejem
s kadidlovníkem popřál zdraví a radostné sny. Děkujeme za dary a finanční příspěvky, které děti obdržely
za aktivitu požehnat Vám a Vašim domovům. Budou
použity na výlet či zážitek podle jejich přání.

Touha po jaru inspirovala Renatu Folprechtovou
vytvořit s dětmi a maminkami při naší jarní dílničce
v pivnici malé dárečky ve tvaru květin, ptáčků a motýlů. Kdo přišel na symbolickou oslavu MDŽ v sobotu
3. března, mohl se potěšit vystoupením dětí, pobavit
při losování otázek a vtipů a přinést domů praktický
dárek z tomboly.

Jaro je slunce
a první motýl
a první brouk
Jaro je krtek
co z díry
se kouk
Jaro je cvrček
a zajíc
a myš
a voňavý vítr
hebký jak plyš...
Tak je to zimo
teď už to víš
Kiš!
Kiš!
Kiš!

Po dlouhém čase šedavé oblohy jsme si již konečně
užili trochu slunečních paprsků. I prvního motýla
jsem zahlédla. S mravenci v kuchyni vyjednávám,
zda by nechtěli korzovat v jiných prostorách. Pobaveně jsem dnes z okna pozorovala kocoura na zahradě, jak dobrou hodinu číhal u čerstvé krtiny. Že by
čekal na audienci u krtka? Čekám na příhodný okamžik, kdy budu moci začít tvořit na zahrádce,
aniž bych bojovala se zmrzlou půdou či bruslila
po bahýnku. Jistě to máte také tak. A tak pojďme
společně šeptat inspirováni básničkou: „kiš, kiš kiš“,
ať už po velikonocích můžeme odložit kulichy. Členové redakční rady naplnili své pracovní povinnosti,
kterých tradičně začátkem roku bývá více, dospali se,
a tak i Pramínek po únorovém zatuhnutí již rozmrzl.
Můžete tak v klidu domova opět zjistit, co se dělo
v úřadovně a co se chystá na čas jarního úklidu
v obci. Než budeme moci se naplno ponořit do zahradničení, můžete si v teple domova přečíst něco
o bronzovém zahradním nářadí, co mají na srdci naši
dopisovatelé a naplánovat kulturní akce. Krásný požehnaný čas velikonočních svátků přeje
Jitka Rukavičková

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Zasedání zastupitelstva obce 12. března
sejako v posledních měsících konalo skoro
za početní převahy zastupitelů nad občany. Možná
že dlouhá odmlka ve vydání dalšího čísla Pramínku
vyvolala dojem, že jsme i my na úřadě zamrzli.
Ale tak tomu opravdu není. Leden byl ve znamení
dvoukolových prezidentských voleb (a věřte, že nás
pan náměstek ministra vnitra Mlsna svými neodbornými pokyny zásoboval dosti výživně) a zejména
inventarizace a uzávěrek loňského roku. Také jsme se
vzdělávali a neustále tak činíme v oblasti ochrany
osobních údajů; nové nařízení EU s tajemným označením GDPR stále klade mnoho otazníků, jak vlastně
budeme informačně fungovat po 25. květnu, kdy se
celý systém spustí. Jak jsme na zasedání informovali,
z mnoha dobrých důvodů a především z těch finančních jsme využili nabídku dobrovolného svazku Mariánská zahrada, jehož jsme členy, mít společného
pověřence na ochranu dat. Náklady na něho se rozpočítají na všechny obce podle počtu občanů a počtu
zainteresovaných subjektů (nejen úřady,
ale také školy, domy s pečovatelskou
službou atd.). Pověřencem bude
p. Mgr. Aleš Malý; čekáme na konkrétní termín, kdy nás navštíví, abychom si
vyjasnili podrobnosti smlouvy a hlavně
konkrétní náplň jeho práce pro nás
a povinnosti a podmínky, které musíme
splňovat my, vč. počtu uzamykatelných
skříní, mříží na oknech, virtuálních úložišť dat na minimálně dvou různých
místech, šifrování podkladů ke mzdám
(možná ještě využiju své znalosti Morsea), komunikace v rámci Czech Point
(kde jsou ty doby, kdy se evidence obyvatel v naší obci vedla v jedné krabici
od bot . . . ). Mám pocit, že za chvíli
budeme řešit požadavek nejen být tajní,
ale snad i neviditelní . . .
Panelka k Záhubům
Hlavním bodem programu 20. zasedání bylo především projednání kupní smlouvy na odkoupení
panelového povrchu účelové komunikace na pomezí katastrů Lično u Milkovic a Záhuby. Dosavadní majitel p. Jaroslav Maštálka koupil panely
v rámci likvidace zemědělského družstva v r. 2002
a hodlal je ze země vytrhat a odvést. Podařilo se nám
tuto jeho činnost pozastavit, neboť bez panelů by se
stala cesta naprosto nesjízdnou. Výsledkem jednání je
kupní smlouva, ve které vystupuje jako kupující obec
Bačalky. Uvedené panely v počtu 180 ks jsme
od p. Maštálky odkoupili za celkovou cenu
Kč 298.350,-. Máme domluvenou finanční podporu
ze strany firem ZEMA Markvartice a.s. a ZEM Záhornice a.s.. Chceme věřit, že i dalším uživatelům,
pro něž je panelka strategickou komunikací v jejich
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podnikání (p. J. Šolc ze Sedlišť) nebo dopravní obslužnosti obyvatel (obec Zelenecká Lhota) nestrčí
hlavu do písku a nebudou se tvářit, že se jich tato
záležitost netýká. Očekáváme z jejich strany stejnou
velkorysost, rychlost a odvahu, s jakou jsme k celé
záležitosti přistupovali my, když jsme v prosinci loňského roku bleskurychle jednali a cestu jsme zachránili před totální destrukcí. Neradi bychom se v našich
sousedech zklamali.
Transformátor v novém kabátě
V dalších bodech zasedání jsme se věnovali chystanému jarnímu úklidu v obci i v našich domácnostech; úpravám veřejné zeleně; vyčištění a úpravě
požární nádrže
pod horní zastávkou
na Bačalkách; novému dopravnímu značení na Malé Straně;
kulturním akcím
letošního roku,
opravě kabátu
transformátoru.

Na obrázku vám přinášíme náčrtek, jak bude
transformátor vypadat. Návrh i realizace je z dílny
manželů
Michalových
z Jičína. Variant bylo mnoho, my jsme se rozhodli
pro jednoduchost a zachování vzhledu transformátoru jako technické památky.
Bude-li to v našich silách, rádi bychom do horní části
transformátoru umístili oboustranné hodiny, aby byl
nejen stavbou estetickou, ale také účelnou. Doufám,
že čas potvrdí správnost naší volby.
Komunální volby v říjnu 2018
Čas – to je to, čeho se nám stále nedostává. Jak
na vydávání Pramínku, tak na klidné popovídání
a promyšlení si dalších kroků do dalších roků. Ano,
narážím na to, že rok 2018 je posledním rokem
volebního období současného zastupitelstva,
v říjnu náš mandát končí. Na příštím zasedání (zhruba
na začátku června) se budeme muset rozhodnout,
kolikačlenné zastupitelstvo pro volební období 2018 2022 chceme mít. A také bychom se všichni (zdůrazňuji všichni, ne jen současní zastupitelé) měli zamyslet nad tím, kdo by měl jako budoucí zastupitel
rozhodovat o dalším směřování obce, koho by-

chom v dalším zastupitelstvu chtěli vidět. Jistě se
shodneme na tom, že by obci neuškodil pohled mladých neoopotřebovaných očí. Pohled z jiného úhlu.
Určitě ale ne s růžovými brýlemi a s představou
fešácké úřednické práce v kravatě či šatičkách
a vysokých podpatcích; realita všedního obecního
provozu na malé vsi jako je ta naše je častěji
o pracovních rukavicích, holínkách, pevných nervech, totální ztrátě soukromí a nerušených víkendů a svátků. Přesto je to činnost, která dokáže
člověka naplnit uspokojením a radostí, když se
podaří vylepšit naše každodenní žití o pár drobností; když turisté, kteří sem náhodou zavítají
na trhy nebo jen tak na kole, řeknou, že je tady
u nás moc hezky, že máme krásně upravená prostranství, opravené křížky, že je tu legrace, že je tady dobrá parta lidí . . . . Nebo i to, že se stále ještě dokážeme důstojně rozloučit s našimi občany na jejich poslední cestě.
Byla bych ráda, kdyby se někdo z mladých lidí,
jenž tu hodlají natrvalo zakotvit a mít tady své
rodiny, zajímali o činnost zastupitele a rozhodli se
třeba i kandidovat pro příští čtyři roky. Je vždycky
lehčí bez dostatečných informací kritizovat a stát
v opozici než naostro jít se svojí kůži na trh
a při znalosti všech zákonů, předpisů a souvislostí
činit a obhajovat svá rozhodnutí před občany. Taková
škola nemůže nikomu ublížit a já takovým mladým
odvážlivcům nabízím pomoc a spolupráci už teď.
Ono skočit do neznáma rovnýma nohama možná
naučí někoho hodně rychle plavat, ale v práci zastupitele tím tonoucím či utonulým může být úplně někdo
jiný než zastupitel sám. Máte-li tedy zájem poznat
provoz úřadu z té druhé strany, zajděte bez obav
k nám a domluvíme se, co byste chtěli vědět, co by
vás zajímalo nebo co byste už teď chtěli zkusit udělat.
Vždyť ono je dobrou zkušeností už i to, když si zkusíte zorganizovat třeba nějakou akci pro více jak dvacet třicet lidí od A až po Z, tj. od Annonce (pozvánek) až po zajištění Záchodů.
Nacházíme se v první čtvrtině jubilejního osmičkového roku. Určitě je to rok, kdybychom se měli
trochu více ohlédnout zpátky, dál než jen za dvě volební období a rozhodně dál za hranice našich katastrů, okresů a krajů. Možná i za hranice svého vlastního vnitřního prostoru, ve kterém si leckdy spokojeně lebedíme, nehasíme, co nás nepálí, ať za nás hasí
jiní. Pohled na události posledních týdnů a dnů
na naší veřejné scéně, výsledky prezidentských voleb
a dosud nejasné výsledky podzimních parlamentních
voleb by nás klidnými určitě nechat neměly. Rozhodně není vhodný čas pro to, abychom se nechali opájet
raketovými výsledky naší ekonomiky nebo ohlupovat
diskusními pořady s již okoukaným moderátorem.
Všeho dočasu. Žijme své vlastní plnohodnotné životy, nejen pro sebe, ale i pro druhé, pro vlast.
Aby za sto let mohli být i naši následovníci pyšní na
to, co jejich předci vykonali.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

UKLÍZÍME ČESKO,
UKLÍZÍME BAČALKY – 7. 4. 2018
Aniž bychom to tušili, naplánovali
jsme si naši společnou brigádu
na úklid obce na sobotu 7. dubna
2018 od 9.00 hodin, stejně jako je
vyhlášena celorepubliková úklidová
akce.
Předcházet tomu bude jako každý
rok přistavení tří velkoobjemových
kontejnerů, abychom do nich mohli
odhodit nejen to, co o brigádě najdeme
a posbíráme, ale i všechen větší nepořádek, který skladujeme doma. Byli bychom rádi, kdybychom letos společnými silami vykopali jámy
pro zasazení větších stromků podél bývalé strže
pod pivnicí. Kromě drobnějších keřů staročeských
odrůd typu moruše, mišpule atp. bychom rádi zasadili
také vzrostlejší jeřáby a jedlý kaštanovník. Kromě
toho se budeme muset vrhnout na vyklizení transformátoru, kde zůstal ještě po VČE (Východočeské
energetické) nepořádek, spousta drátů, rozbitých porcelánových pojistek; odvézt větve od pokácených
proschlých jasanů u vodárny na Ličně a od rybníčku u bývalé ličenské hospody. Je jasné, že přivítáme každou pomocnou ruku vybavenou základním náčiním (hrábě, lopata, rukavice) a také majitele a řidiče traktůrků a ťapíků. Jak bývá rovněž
zvykem, už během brigády (obzvláště bude-li chladno), se budeme průběžně zahřívat, brigádu pak všichni vyhodnotíme v pivnici U Bači, kde bude
pro účastníky připraveno teplé občerstvení a něco
dobrého ke kávě. Styčným důstojníkem našeho
úklidového řádění je paní místostarostka Šárka Hošková.
Kontejnery tu pobudou necelé tři týdny (podle potřeby budou vyměněny za další prázdné). No a to už
se budeme pomalu blížit ke konci dubna, kdy by měli
dorazit kominíci. Konkrétně by to mělo být v sobotu
28. dubna. Máte-li tedy požadavek na kominíky,
dejte nám jako vždy vědět, abychom jim připravili
seznam žadatelů. A 30. dubna společně s dětmi
v rámci čarodějného rejdění dáme poslední sbohem
zimě a starým větvím při pálení čarodějnic. Budete-li mít doma ze zahrady větve (nic jiného!), můžete je na čáry přidat. Rozhodně na oheň nepatří různý stavební materiál, pneumatiky, lepenka atd.
To koneckonců nepatří ani nikam jinam a už vůbec ne za bývalý areál družstva nebo na betonové
plato. Nebezpečný odpad bude odvezen svozovou
službou (termín zatím není znám), ostatní odpad,
pokud neskončí ve velkoobjemových kontejnerech, je potřeba odvézt do sběrného dvora
v Libáni.
Tak taková je naše představa úklidu obce, předem
děkujeme všem, kteří se dobrovolně nejen 7. dubna
do úklidu veřejných prostranství zapojí.
Pavla Kaprasová
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PROČ ŽELEZO ŠKODÍ
ZEMI I LIDEM
Každé období vývoje lidstva je charakteristické určitým materiálem, který lidé nejvíce používají a který
ovlivňuje jejich život. Dnešní doba je často nazývána
dobou železnou. Tento kov umožnil obrovský rozvoj
techniky, průmyslu, v mnoha ohledech usnadnil život
lidí. Na druhé straně má ale používání železa následky, o kterých se prozatím příliš nevědělo, nebo nebyly tyto informace zveřejňovány.
Železo m.j. škodí půdě. Je známo, že v místech kde se
hojně vyskytuje železná ruda, je chudá vegetace,
rostliny jsou malé a neduživé. Naopak v lokalitách,
kde půda obsahuje měď, se rostlinám neobyčejně
daří...
Pokud k obdělávání půdy používáme železné nástroje, narušujeme magnetické siločáry Země. Ty probíhají přibližně na povrchu půdy, či těsně pod ním.
Navíc mikročástečky železa, které se z něho uvolňují
do půdy, mění elektromagnetické poměry v ornici,
půda pak hůře váže vodu, ztrácí humus a zhutňuje
se. Právě používání železných nástrojů v posledních
stoletích je hlavní příčinou celosvětového poklesu
kvality půdy a úrodnosti polí.

lžíce, nebo v případě že byli bohatší, stříbrné stolní
náčiní. Důležité je, aby to, čím se dotýkáme úst
při jídle bylo z nemagnetického materiálu, např. dřevo, bronz, stříbro či zlato...Také bychom neměli připravovat jídlo v železných hrncích, mnohem lepší
jsou hliněné či měděné...
Slávek Popelka http://bronzovenaradi.albums.cz/
Pokud Vás článek inspiroval k pořízení bronzového
nářadí, přikládám k němu bližší informace. Cena
bronzového nářadí je vyšší (např. motyčka s násadou
390 Kč, trojprstý kypřič 490 Kč, motyka srdcovka
840 Kč), často se jedná o ruční výrobu, nářadí je vyráběno podle starých tradic výroby. Je to však nástroj, který si pořídíme zřejmě jednou za život a svým
dětem zanecháme úrodnou půdu. Při používání bronzového nářadí objevíme i tyto výhody: zlepšuje zdravotní stav rostlinstva, pracovní okraje zůstávají déle
ostré a lze je opakovaně ostřit znovu, měď má výrazně nižší třecí odpor než železo nebo ocel a tím měděné části nářadí snadněji pronikají do země a půda se
daleko méně lepí na nářadí, žádná rez (ani měděnka), výrobci uvádí záruku na bronzové části 25 let
(i doživotní).
Připravila J. Rukavičková

Protože se železné nářadí zavádělo postupně, prakticky nikde nedávali do souvislosti pokles úrodnosti
půdy a železné nástroje. Výjimkou bylo Bulharsko,
které v 30 letech minulého století nakoupilo v Německu statisíce železných pluhů. Následně došlo
k prudkému poklesu výnosu polí. Protože v té době
bylo Bulharsko závislé na zemědělské produkci,
byl to pro tuto zemi vážný problém. Tehdejší král
Boris povolal do země rakouského vědce Viktora
Schaubergera, aby zjistil příčinu. Ten zjistil, že k poklesu výnosu polí nedošlo v části Bulharska, kterou
obývala turecká menšina. Ta zůstala u starého způsobu obdělávání polí, t.j. orali dřevěnými pluhy...
Toto zjištění přivedlo V. Schaubergera k myšlence,
že by železo mohlo být příčinou problému této agrární země.
Poté začal experimentovat s různými materiály
k výrobě zemědělského nářadí. Nejlépe z těchto
zkoušek vyšla měď, resp. bronz. Půda obdělávaná
bronzovým nářadím dávala minimálně o třetinu vyšší
výnosy a půda se začala uzdravovat.
Ani lidem železo neprospívá. Pokud nakrájíme "živou" potravu - zeleninu, ovoce atp. železným nožem,
potraviny umrtvíme, zbavíme je životní energie
i velké části vitaminů a enzymů. Také každý dotek
železné lžičky či příboru nám odejme část životní
energie... Lidé v minulosti používali buď dřevěné
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PROSBA ZA VŠECHNY
ŽIVÉ TVORY
Otrávil se nám kocourek Hanuš. Přesněji někdo
ho otrávil. Už čtrnáct dní bojuje o život. Po dvou
hodinách ve dne v noci mu injekční stříkačkou dáváme glukózu. Je vyhublý na kost, ale, jak říkal doktor,
„má naději“.
Prásk, prásk!!! Slyším výstřely ze vzduchovky
a vidím padat ptáčky k zemi! Tak ti o svoji naději už
přišli. A zase prásk! To není snad možné!? Na jedné
straně se člověk snaží, jak to jen jde, a na druhé straně někdo lehkomyslně namíří zbraň . . .
Prosím za ty všechny ty bezbranné tvorečky, kteří
nám s takovou radostí ohlašují jaro: „Nestřílejte ptáčky!“
Lenka Králová

JARNÍ PROBUZENÍ
Ahoj lidi, tak jsem tady opět. Vylezla jsem
ze svého zimního brlohu a čučím, zda nemám hodit
zpátečku. Teplota nic moc, Velikonoce na krku,
asi začnu raději krom ponožek plést kulichy na vajíčka. Otužilci by se oblékli do plavek a stěžovali by si
na nehorázně teplou vodu a počasí. No, každý máme
termostat nastavený jinak. To je dobře, že svět je
barevný a různorodý. V jednotvárnosti je nuda. Neumím, a ani mne nebaví dělat dvě absolutně stejné věci
či výrobky.
Mám ráda ptactvo nebeské. Každou zimu je zásobuji dobrotami a oni mi to oplácí divadlem u krmítek.
Včera ráno mne potěšilo hejno špačků. Shlédla jsem
je letos poprvé. Vrátili se po dlouhé cestě, usedli
na trávník a začali pečlivě hledat a zobat, co je kde
k snědku. Kosové a ostatní druhy již notují jarní zvuky a lákají samičky do hnízd.
Tolik k pohledu z okna. No a co já? Nabízí se jarní očista. Na parapetě u mne trůní rostlinka zvaná
rýmovník. Je opředena léčením mnoha neduhů. Taky

podle toho vypadá, vitální a rychle obrůstající. Moc
velkého růstu ji nedopřávám, neboť ji stále oždibuji.
Utrhnete-li lístek, ihned krásně provoní okolí. Utržený vydrží i 4 dny v teple kuchyně, dužnatá stopka
listu moudře ihned zaschne. Příjemné je její čichání.
Do čaje lístek na šálek nemá chybu. A nyní holduji
rannímu rituálu - koktejlík. Ovocný i zeleninový,
zředit acidofilním mlékem či vodou a přidat samozřejmě něco zeleného. Odnáší to rýmovník, neboť
na zahradě jsem ještě neobjevila dostatečně narostlé
kopřivy, smetánky a podobné lupení. Dobře omytý
kořen pampelišky, nakrájený na malé kousky, přidaný do koktejlu či čaje, to je lék ten nejlepší.
V zimním období zelenou barvu řeším vojtěškou
alfa alfa. Semínka nechám vyklíčit a pak rostlinky
velké asi 2-3 cm konzumuji i s kořínky. Má tak trochu oříškovou chuť. Dá se přidat téměř ke všemu
jídlu.
Počkám tedy ještě pár dnů a před Velikonoci zřejmě vyjdu s transparentem, kde budu mít nápis s dotěrnou otázkou:“ Kde jsi jaro, kde?“ Pak si zacpu uši,
kdyby náhodou při odpovědi bylo nedůtklivé a neslušné. Přeji všem čtenářům hezké jarní prožitky
ve zdraví, pohodě. Rýmovník to „posichruje“.
J. Loudová

VŠEDNÍ DEN
Vcházím do prodejny zakoupit chléb, housky
a pár poživatin, které mám napsané na tiskopisu
od mé manželky. Vcházím a sundávám pokrývku
hlavy. Ne proto, že mně ve škole i doma říkali: „když
se vejde do místnosti, má se pokrývka hlavy sejmout“. Snímám ji proto, že je venku zima, a až se
vrátím na ulici, bude mi zase teplo. A v pekárně je
výjimka. Čepici jsem ledabyle strčil do kapsy, aby mi
vzápětí upadla na zem, o čemž jsem nevěděl.
Za mnou stojící mladík mně ťuká na rameno (hlavou
mi prolétlo, chce po mně peníze, mobil), ne podává
mi na zem spadlou čepici. Děkuji a říkám si, to je
prima, že mládí není tak zkažené, jak se říká. Není
zač, to je přece normální, to už mi říkali ve škole
i doma, že se má starším pomáhat. Co bude, až zestárnu, dyť mně je teprve dvaasedmdesát, pomyslel
jsem si.
Ten den jsem si na tuto drobnost vzpomněl ještě
jednou. V pořadu, kam si moderátor zve zajímavé
lidi, přišel mladý muž a celou dobu seděl v čepici.
Asi byla ve studiu zima, i když odhalená ramena
a výstřihy k pupíku přítomných dam svědčily o opaku. Asi mu doma nic neříkali o slušnosti smeknout
při vstupu do místnosti. Jak je to mládí rozdílné.
Při líčení toho, jak je amazing vystupovat na stage
(jak je úžasné vystupovat na jevišti), jsem nabyl dojmu, že ho ani ve škole, ani doma nenaučili pořádně
mluvit.
Příště Vám povím, jak jsem jel z naší tiché vesničky do hlasitého města a v Dlouhé Lhotě šla maminka s kočárkem a dítětem vpravo. Asi jí ve škole
ani doma neříkali, že tam, kde nejsou chodníky, se
chodí vlevo.
Sl. Zeler
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100 LET SAMOSTATNÉ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Má vlast – cyklus setkání s významnými osobnostmi historie i současnosti
100. výročí vzniku samostatného československého
státu (a také konce Velké války) si budeme připomínat po celý rok. Protože si taková událost svým rozsahem žádá spolupráce více subjektů, potkali se
v Libáni u společného pracovního stolu jak zástupci
města, tak i zástupci o.p.s. Foerstrovy dny, hudební
festival. Výsledek ještě není definitivní, stejně jako naše první Republika se nezrodila jen v ten jeden
památný den 28. října 1918, ale utvářela se postupně,
měnila se, hledala svoje místo v Evropě. Tak společnými silami pracujeme na programu oslav, přemýšlíme, domlouváme se, vylepšujeme, abychom občanům Libáně i sousedních obcí připravili hodnotnou
přehlídku pořadů, jejichž smyslem je nejen pobavit,
ale také vzdělávat, kultivovat, povznést ducha vlastenectví.
Základní osnovou oslav vzniku Československé republiky je série setkání s významnými osobnostmi
nebo institucemi či památkami, při jejichž vyslovení
se jako synonymum v mysli vynoří pojem „VLAST“.
„MÁ VLAST“ – takový je název cyklu šesti symfonických básní B. Smetany, takový je i podtitul libáňských oslav. Co konkrétně cyklus nabízí?
Jako první se uskutečnila
beseda s vojenským historikem plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem. Odborníkem, jehož znalostem se
můžeme pravidelně obdivovat na vlnách Českého
rozhlasu i v televizním
vysílání. Povídali jsme si
o Velké válce a o roli československých legií
ve formování samostatného
československého státu.
Další hostem cyklu Má vlast byli bratři Čapkové
a Olga Scheinflugová. O Karlu Čapkovi, jeho bratru
Josefovi, jejich tvorbě, vztahu k Hradu, o hereckém
přátelství s Čapkovou ženou Olinkou vyprávěla dáma jeviště – paní herečka Zdenka Procházková.
Probouzející jaro a dubnové sluníčko je jako stvořené
pro toulky přírodou. Což se projít podél toku naší
národní řeky Vltavy, od jejích samotných pramenů
až po mělnický soutok s Labem? Průvodce
z nejpovolanějších – pan botanik Václav Větvička
(letošní lednový jubilant) nás seznámí s malebnými
a čarovnými zákoutími vltavského toku ve čtvrtek
19.dubna 2018 v obřadní síni libáňského úřadu.
K máji patří láska. Láskou krásné Šárky se opíjel
Ctirad; něhou a citlivým vyprávěním jedné
z nejúžasnějších Julií ze slavné Krejčovy inscenace
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Romea a Julie na prknech Národního divadla z konce
60. let 20. století, se budeme moci opíjet a obdivovat
my. Pozvání k vyprávění o slavné éře Zlaté kapličky,
o Divadle Za branou, o skutečných mistrech dramatického umění a hereckých vzorech přijala herečka,
nositelka Ceny Thálie za celoživotní mistrovství paní
Marie Tomášová – ve středu 23.května.
A na co se můžete ještě těšit? Jak bychom se mohli
nedotknout české hudby personifikované do prvního
hudebního tělesa naší země – České filharmonie.
O její historii, slavných dirigentských osobnostech
a vůbec o jejím fungování i v době současné si s námi
přijde povídat a své umění předvést excelentní hráč
na trubku pan Miroslav Kejmar – v září.
A ke Zlaté kapličce se vrátíme ještě jednou. Tentokrát jako k instituci se svou zajímavou novodobou
historií a uměleckými skvosty schovanými v depozitářích. O tom ale až v září s archivářkou Národního
divadla paní Marií Hradeckou – termín bude
upřesněn.
Nabídka pořadů, jak pozorný čtenář zaregistroval,
je opravdu bohatá a letos výběrem hostů opravdu
výjimečná. Uchovejme si v paměti každé setkání
s lidmi, kteří svojí prací a uměním dokázali a dokážou povznést ducha člověka k vlastenectví a nad horizont šedé průměrnosti, se kterou se dnes, bohužel,
mnozí z nás spokojí. Sny, plány a představy našich
předků nechť jsou nám vzorem i dalších sto let.
Bližší informace o chystaných akcích naleznete
na stránkách města Libáně
www.mestoliban.cz., lístky
si můžete zarezervovat
v knihovně u Lucky Hlaváčkové .

Jak jistě víte, Lucka a já
jsme členy o. p. s. Foerstrovy dny, která tento
cyklus ve spolupráci
s městem Libání chystá.
Zvažovala jsem, jakým
způsobem uctít tak významná osmičková výročí u nás v obci, ale pokud se
chceme setkat s kvalitními hosty a dělat kvalitní pořady, má to dvě podmínky. Musí na to být finanční
zázemí a především musíme i my hostům nabídnout
široké auditorium. To v podmínkách Bačalek prostě
nelze. A tak vám přinášíme pravidelně na našich webových stránkách, v samostatných mailech, na plakátech i v denním tisku pozvánky na tyto krásné pořady. Je jen na vás, zda si lístek za symbolické vstupné
Kč 70,- zakoupíte či nikoli. Zatím soudě podle prvních dvou pořadů velký zájem o tyto pořady občané
Bačalek a Lična nemají. Je to škoda, těch ještě lepších hostů už byste mnoho nenašli. Nemůžeme si
dovolit marně vynakládat úsilí na samostatný program jen pro Bačalky, kam přijde hrstka diváků. Naše
pozvání na libáňské programy trvale platí.
Pavla a Lucka

POZVÁNKY BAČALSKÉ
30. dubna - ČAROHRÁTKY
Tradičně v režii Renči Folprechtové; soutěže a hry
pro děti, první jarní společné setkání spolku chalupářského, vůně opečených buřtíků a příslib prvomájových polibků. Navíc letos připadají čáry na pondělí,
takže budete moci spojit příjemné s užitečným a zajít
na úřad vyřídit to, co jste ještě nestihli, třeba zaplatit
poplatky za odpad.
23. června – VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Poslední předprázdninovou sobotu bychom alespoň
z části chtěli věnovat oslavám sta let trvání samostatného československého státu. Zábavné odpoledne
a večer zahájí MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. Ta opravdovská. Neuvidíme ovšem modely Beaty Rajské, Blanky
Matragi nebo Osmana Laffity. Nám se představí salón Hana Podolská, Rosenbaum, Roubíčková – návrháři, do jejichž nadčasových modelů se oblékaly
hvězdy prvorepublikového stříbrného plátna; následovat bude móda „přitažených“ let padesátých a závěr bude patřit free stylu natupírovaných šedesátek
a sedmdesátek. Tento nevšední exkurz do historie
republiky nám umožní krásné dámy z Liberecka,
o jejichž aktivitách se můžete více dozvědět na stránkách www.pribeh-mody.cz. A protože k pořádnému
zázemí módní přehlídky patří také kadeřník a vizážista, nebudeme o jejich kreativní umění nikterak
ochuzeni. Najdou-li se mezi diváky (nebo spíš divačkami) vhodní a odvážní kandidáti, máme přislíbeno,
že své umění předvedou přímo na nich. Je žádoucí,
abychom se do příběhu módy zapojili my všichni.
Takže pokud doma najdete na dně skříně či truhly
nějaký ten retro „hadřík“ po babičce nebo mamince,
přijďte jej „vyvětrat“ a ukažte, že jim čas pranic nesebral na jejich eleganci a zejména praktičnosti.
Odpoledne pak bude pokračovat soutěžemi
pro děti, naši borci si jistě vystřihnou nějaký ten nohejbalový mač a pomalu se přiblíží večer, kdy nás
tady na Bačalkách po dobrých takřka třiceti letech
pobaví a poučí LETNÍ KINO. Jistě si mnozí z nás
vzpomenete na tu krásnou atmosféru filmových festivalů pracujících, kdy se chodilo za vlahých večerů
do letního kina; v podpaží srolovaná deka a bunda,
vstupenka za krásných 6.- až 8,- Kčs; víno a pivo

v kelímku, vůně opečených klobás, štípající komáři …A právě takovou atmosféru bychom chtěli společně s vámi vytvořit a znovu nasát v tento červnový
večer v prostoru za pivnicí. Už když jsme v r. 2011
upravovali svah nad nohejbalovým hřištěm, měli
jsme představu, že se stane ideálním hledištěm
pro právě takové akce, jako je promítání. Konečně
nastal ten pravý čas přírodní hlediště vyzkoušet. Snad
potěšíme promítáním oddechového kousku diváky
všech věkových kategorií. Tak si přejme hlavně prima počasí a velkou návštěvnost.

18. srpna – BAČALSKÉ SELSKÉ TRHY
Druhá polovina srpna je u nás na Bačalkách ve znamení selských trhů, doplněných pohodovým programem a taneční zábavou. Jsme zvědaví už teď, jakou
společnou aktivitu pro nás Jitka Rukavičková připraví. Po loňském úspěchu bubínkování to bude úkol
opravdu nelehký.
Alfou a omegou úspěšnosti každé akce je kromě
počasí jednoznačně účast. Tak si na ně na všechny už
teď rezervujte místo ve svých diářích a mobilních
aplikacích a hlavně nezapomeňte pozvat také své
kamarády a přátele.
A když už jsme u letních měsíců a našich společenských akcí, pak vězte, že naše obec je prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada
zapojena do projektu „Plánuj výlety“. Tento projekt
na webovém portálu www.planujvylety.cz informuje
uživatele o všem dění v zadaném regionu. Částečně je
sice duplicitní s různými facebookovými profily obcí
a spolků. Tento web ovšem umožní uživatelům filtrovat akce, památky či vzácné přírodní lokality podle
zadaných kritérií či zájmů toho kterého turisty.
Jak jsem zjistila, doby, kdy se chodilo s mapou, buzolou nebo jen tak „na blint“ jsou dávno pryč. Dnešní
moderní turista neudělá krok bez mobilní aplikace,
kde má i každý kámen u cesty svoji GPS adresu.
Tam se všechno dozví – tajemno, dobrodružství
a romantika jsou sice v háji – ale doba si to žádá.
„Plánuj výlety“ pokrývá celou republiku, takže tento
web můžete využít samozřejmě i pro svoje cesty
po vlastech českých. Co nevidět bude mít také svoje
okénko na našich webových stránkách.
Pavla Kaprasová
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