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ČÍM VONÍ VÁNOCE?
Někomu jehličím, někomu rumem , někomu
bramborovým salátem . . . A víte jak voní vánoce
u Lenky Králové? Převážně dřevem a mechem,
ze kterých Lenka vytvořila přenádherný betlémek.
Základem je starý šicí stroj, na kterém je celá ta krása
postavena. Ale rok od roku už přestával šicí stroj
stačit, a tak se musela začít přidávat patra a plošiny,
aby se všechny ty postavičky a domečky vešly.
A pokud je vám budova školy v Lenčině betlémě
nějaká povědomá, pak vězte, že vzorem pro její výstavbu je naše škola bačalská.

Nu a o několik desítek metrů dál mě zase do nosu cvrnkla vůně skořice, badyánu
a hřebíčku. To právě Věruška
Nešněrová dotvořila svoji letošní perníkovou chaloupku se
všemi možnými zvířátky: sobem, ovečkami a dokonce
i shánčlivou veverkou, která
drží v předních pacičkách oříšek. A do perníkového betlému
už to bylo z chaloupky jen
kousek – čerstvě upečené Jezulátko spinká ve voňavém poviánku.
Že tu ale máme šikovné
hospodyňky, co říkáte?
Pavla Kaprasová
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Jako každým rokem bývá program posledního zasedání zastupitelstva obce velmi nabitý. Ani letos
nebyl výjimkou. K řešení byly zejména ekonomické
záležitosti.

Vodné i pro rok 2022 zůstává beze změny
na částce Kč 35,- za 1 m3 a jednorázový roční paušál Kč 300,- Zatím netušíme a nedokážeme odhadnout, jak s cenou vody zahýbe cena elektřiny a hlavně
služeb, které tvoří podstatnou část. Přesto si dovolíme
cenu nenavyšovat, ono toho bude i tak dost ostatního,
co nám v příštím roce trochu provětrá peněženky.
V některých položkách ale tak vstřícní být nemůžeme, proto dochází od r. 2022 k navýšení poplatku
za svoz komunálního odpadu na Kč 400,- za trvale
žijícího občana nebo nemovitost (u chalupářů).
Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávní
smlouvy s Městem Kopidlno na řešení přestupků.
Konečně po 11 letech jednání a dohadování se všemi
možnými úřady jsme dospěli k odkoupení budovy
bývalé garáže ČSAD na Ličně vedle prameniště. Jako
poslední vlastník v řadě byla Česká republika zastoupená ÚZSVM, od nich garáž odkupujeme za cenu
Kč 105.000,-. Budova se nachází v lokalitě, která
bude co nevidět zahrnuta do I. ochranného pásma
vodního zdroje, o jehož rozšíření jsme požádali Vodoprávní úřad.
Hlavním bodem posledního zasedání bylo schválení rozpočtu na rok 2022 a rozpočtového výhledu
na roky 2023-2025.
Rozpočet roku 2022 je navrhován jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů částkou
Kč 3.555.000,-. Největší výdajovou položkou je samozřejmě kapitola 2310-Pitná voda, nikoli však
v provozních výdajích, ale ve výdajích investičních.
V říjnu t.r. jsme uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení
projektové dokumentace pro vodovodní přivaděč
Dětenice-Lično v hodnotě Kč 716.320,-. Samozřejmě se budeme snažit alespoň část z této částky pokrýt
dotací z krajského fondu obnovy vodovodů. Ostatní
výdaje v podstatě kopírují letošní skutečnost povýšenou o plánovanou inflaci.

Ještě se vracím k přivaděči a vodě vůbec. Pokud
bude Vodoprávní úřad pracovat v zákonných lhůtách,
mohli bychom získat stavební povolení na vybudování přivaděče cca do poloviny dubna. Pak je reálné,
že do konce září zvládneme ještě vysoutěžit dodavatele celé akce (přivaděč + oprava kanalizace Lično)
a možná najít i vhodný dotační titul z některého ministerstva (zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj). To záleží i na celkovém politickém vývoji
v našem státě, na tom, kdy nebo zda vůbec bude
v dohledné době schválen státní rozpočet 2022.
A paradoxně též na vývoji epidemiologické situace.
Ta má zásadní vliv na to, jakým tempem úřady
(ne)pracují.
Jsme si dobře vědomi, jak naléhavá je potřeba vybudovat přivaděč co nejdříve. Evidujeme několik
žádostí připojit se na vodovod od nových občanů
či chalupářů. Je to až neuvěřitelné, jaký byl letos
o reality na Bačalkách zájem, kolik nemovitostí
v našich obou katastrech v letošním roce získalo nové
majitele. Bohužel některým z nich, kteří nejsou
na obecní
vodovod
napojeni,
nemůžeme
z kapacitních důvodů vyhovět. Vodou je potřeba
všeobecně šetřit a rovněž zabránit nahodilým výkyvům ve spotřebě. Podzimní suché měsíce (prakticky
září, říjen, listopad vůbec nepršelo) se v úrovni spod-

ních vod promítnou zhruba v květnu, v červnu, proto
zcela jistě přijde ke slovu tzv. opatření obecné povahy, které zakáže užívání vody pro zbytné účely –
napouštění bazénů a zalévání.
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Rok 2022 bude opět rokem, kdy se budou konat
volby. Tentokrát ty pro život a chod obce nejdůležitější, tj. komunální. Komunální volby se budou
konat v říjnu 2022, jako vždy jim předchází sled
nezbytných úkonů jak ze strany zastupitelstva,
tak vás všech občanů. Do konce června 2022 musí
zastupitelstvo schválit počet mandátů, v jakém bude
příští zastupitelstvo pracovat (5 nebo7 + 2 náhradníci); zhruba do konce července 2022 je pak nutno
na příslušný nadřízený správní úřad (MěÚ Kopidlno) podat nominace kandidátů, ať už jsou to jednotlivci nebo volební koalice. Jak už jsem avízovala
na zasedání v září, nebudu už v nadcházejících volbách kandidovat do obecního zastupitelstva a svůj
mandát starostky po těchto volbách opouštím.
Pokud je mi známo, nehodlá kandidovat ani většina
současných zastupitelů, a proto je na místě vyzvat vás
všechny občany, abyste se porozhlédli kolem sebe
a našli a oslovili nové vhodné kandidáty. Určitě je
dobré, když je zastupitelstvo věkově pestré,
když v něm sedí reprezentanti rodáků i nových sousedů. Máme tu teď i hodně mladých lidí, kteří mají
o směřování naší obce jistě svoji představu, dejme
tedy také jim příležitost tuto jejich představu naplnit.
Na nové zastupitelstvo čeká spousta výzev,
k jejichž řešení je zapotřebí jiný drive, komunikace, tvůrčí myšlení, zkrátka vlastnosti, jež odpovídají 21.století. Samozřejmě jsme v začátcích ochotni
podat pomocnou ruku a radu, ocenila bych, aby se
řízení obce předalo do rukou nových zastupitelů
bez otřesů a zejména aby plynule pokračovaly a dokončily se rozběhnuté projekty. Není nás tu v obci
úplně málo na to, aby se nenašli vhodní, schopní kandidáti ochotní pro naši obec a pro naše občany pracovat a sloužit; takoví, kterým není lhostejné, v jaké
vesnici budou vyrůstat jejich děti a trávit poklidné

stáří jejich rodiče a prarodiče. Pokud se takoví nenajdou, připadá v úvahu na několik měsíců „nucená
správa“ z krajského úřadu až do doby, kdy by byly
vyhlášeny mimořádné volby; v nejkrajnějším případě
by pak přišlo na řadu sloučení s některou z okolních
obcí.
Chtěla bych touto cestou skutečně naléhavě
apelovat na vás všechny občany, abyste se otázkou
budoucnosti obce seriózně zabývali a nenechali vše
na poslední chvíli. Pokud se vykrystalizuje skupina
lidí nebo jednotlivců, kteří o své kandidatuře budou
vážně uvažovat, nestačí si to jen tak mezi sebou špitat
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a probírat u vínka, jak by se co dalo udělat. Ráda se
s každým osobně setkám na úřadě a představím celou
agendu obecního úřadu, aby si dokázali představit,
jak práce na obci vypadá, jaké schopnosti a znalosti
vyžaduje, co všechno je jak se říká „ve hře“.
Pevně věřím, že se „Koalice pro budoucnost Bačalek a Lična “ vytvoří a že se naše obec bude moci
s optimismem dívat i do roku 2023 a let příštích.
Závěrem mi, milí občané, chalupáři a čtenáři Pramínku, dovolte jménem celého zastupitelstva i jménem svým popřát vám všem klidné a radostné vánoční svátky, v příštím roce pevné zdraví, nadhled
nad vším, co se kolem nás děje, několik dobrých přátel, prima sousedy, radost z dětí, z práce, ze zvířátek
a vůbec z té krásné přírody, čistého povětří a klidu,
které nás tady na Bačalkách a na Ličně obklopují.
Tomu se dnes říká luxus!
Ing. Pavlína Čížková, starostka

GRATULUJEME!!!
Vítězem příští Stardance možná Šíma Král
Naprosto nečekaného úspěchu dosáhl v zářijovém
republikovém mistrovství juniorů ve standardních
tancích náš mladý sportovec, tanečník a živel, čtrnáctiletý Šimon Král.
Přesně na sv. Václava 28. září v Pardubicích
se svojí taneční partnerkou Eliškou Pfeiferovou
v konkurenci 12ti párů vybojovali nebo spíš vytančili krásnou stříbrnou medaili.
Že má Šíma pohybové nadání, to víme už dávno
z dob, kdy jsme kdysi nacvičovali vánoční besídky
nebo hrané pohádky. Stačilo pustit muziku a už se
Šímou šili všichni čerti. Pak přišel fotbal, Šíma hraje
za Libáň, a přesto, že je to kolektivní sport, byl Šíma
několikrát za svoji kreativitu vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Touha pohybovat se v rytmu hudby je
přirozeností nás mnohých. Ale s jakým šmrncem,
precizností a zároveň elegancí to dovede předvést
Šimon, to jsme měli možnost vidět při několika jeho
vystoupeních na obecních akcích v minulých letech.
Mezi tím se Šíma „vytáhl“ a z dětského tanečníka je
už pohledný junior. Kovid trošku zhatil nácvik tanečního čísla, nicméně kdo je sakra dobrý, ten dokáže
vyhrávat i bez tréninku.
K tak nádhernému výsledku Šimonovi a jeho
partnerce gratulujeme; Šímovi jsme rovněž poděkovali za vzornou reprezentaci naší obce. A protože se
právě chystá na školní lyžařský výcvik, obdržel od
obce dárkový poukaz na nákup sportovního oblečení.
Držíme palce, ať Šimonovi vydrží nadšení z tance,
přejeme mnoho dalších úspěchů a třeba jednou
ve Stardance . . .

Samozřejmě fandíme i obětavé mamince Lence,
bez jejíž podpory a časové oběti by se tak náročnému
koníčku nemohl Šimon věnovat. Umění tančit se
nezapomíná, ať už se jednou bude Šimon v životě
věnovat čemukoli, tanec mu vždycky bude vstupenkou do příjemné společnosti nebo i do srdce své vyvolené.
Pavla Čížková
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NEOBVYKLÉ VÁNOČNÍ TRADICE
VE SVĚTĚ
jsem si dovolila doplnit několika svými poznámkami.
Určitě byste přišli na další…
Alena Varhanová
1. V Norsku prý lidé na Štědrý den schovávají
košťata, protože nechtějí, aby je našli zlí duchové a lítali na nich. Že by také znali naše čarodějnice?
2. V Japonsku si jako vánoční večeři s oblibou
objednávají vánoční KFC menu. Víte, že jsou
to kuřata v různém vydání, že?
3. Na Ukrajině si lidé na vánoční stromeček věší ozdobu s pavučinou, která má podle pověry
přinést štěstí. No fuj. To je musí asi dlouho
před tím někde pěstovat, ne?
4. Finové chodí před štědrovečerní večeří s celou
rodinou do sauny. Jen pro představu – ve Finsku je přes 3 miliony saun na 5 milionů obyvatel. Doma ji tedy má prakticky každý. A nejen
jednu, když si představím, že každá rodina je
v průměru 4členná…nějak mi to nevychází.
Vím, jsou ve všech hotelech, školách…jo jo.
5. Ve Venezuele je zvykem, že se obyvatelé
Caracasu vydají na vánoční mši na bruslích. Dokonce je kvůli tomu ve městě zastavena doprava. Bodej ne, když z ulice udělají ledovou plochu.
6. V Dánsku lidé o Silvestru obcházejí domy
svých přátel a za dveřmi jim rozbíjejí porcelán.
Čím více střepů – tím větší štěstí v příštím roce.
Jasně!
7. Ve Španělsku patří k velice oblíbeným vánočním zvykům vánoční loterie, která je největší
i nejstarší na světě. Jo, a pak všichni sedí
pod stromečkem a žmoulají tikety.
8. Na Islandu mají 13 vánočních skřítků, kteří
nosí hodným dětem dárky, na každého skřítka
připadá jeden ze 13 ti dní do Štědrého dne.
Ale pozor, každé dítě musí do okna umístit
svou botu, aby měli skřítci kam dárky schovat.
Jo, a 13 dní pak chodí o jedné botě nebo bosí.
9. V Německu na vánoční stromek přidávají netradiční ozdobu – okurku. Které dítě ji
na stromečku najde jako první, dostane speciální dáreček. To jako kyselou okurku?
10. V Sýrii naděluje podle tradice dárky nejmladší z velbloudů Tří králů. No a ten má v tomto
roce tak kolem 200 let, nevím, nevím.
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Santa Clause nevymyslela Coca Cola, ale do USA ho
přivedli Holanďané před více než 300 lety. To se ještě
fousatý chlapík jmenoval Sinterklaas a připomínal
našeho Mikuláše. Na prvních kresbách připomínal
tlustého námořníka s dýmkou v zeleném kabátu.
V USA se přibližně 20 000 lidí živí hraním Santa
Clausů. Před Vánoci jsou na intenzivním školení, aby
věděli, jak se chovat a udržet si dobrou náladu, když
si v obchodních centrech povídají s dětmi. Tak to
berte všechno s humorem a nadsázkou a užijte si
našeho Ježíška.
Více:

https://chcidoameriky.cz/santa-claus-kdy-a-kde-se-narodil-a-coje-vlastne-zac

JAK SE SLAVÍ
DÍKŮVZDÁNÍ V KARIBIKU
Tento předvánoční svátek má v mnoha zemích
různé podoby. U nás se moc neslaví, za to v Americe
je to jeden z nejdůležitějších svátků roku. Jeho historie je ale dost smutná. První den díkůvzdání se konal
v Americe v roce 1621.
Podle pověsti do Ameriky roku 1620 připluli
z Anglie Otcové poutníci, kteří zde založili první
trvalé evropské osídlení, chtěli zde nalézt nový život
a usadit se tu. Založili kolonii a pojmenovali ji Plymouth, dnes jde o město ve státě Massachusetts. Bohužel připluli těsně před zimou a neměli takovou
zásobu potravin, aby zimu přečkali. Proto polovina
kolonie přes zimu zemřela. Po zimě ale narazili
na kmen indiánů Wampanoag, který je naučil pěstovat plodiny, a tak se na konci sezóny všichni sešli
a oslavili úspěšný rok plný hojností a bohaté úrody.
To bylo v roce 1621, a od té doby se v Americe slaví
Den díkůvzdání. Od roku 1941 je tento svátek ustanoven již zákonem, a to na čtvrtý čtvrtek v listopadu
tedy v rozmezí od 22. listopadu do 28. listopadu.
Na jeden ze čtvrtků připadl tento svátek, kterého
jsem se mohl osobně zúčastnit. Byl jsem na ostrově
Svatého Tomáše, který patří Spojeným státům, a tudíž i tam, v Karibiku, se svátek dodržuje. A víte,
jak si připravují krocana tam? Vzhledem k tomu,
že se krocan obvykle nevejde do trouby, mají v Americe různé postupy příprav.
A můj hostitel a kamarád, který pochází z Turnova, řeší pečení ve velkém kotli podobnému našemu
zabíjačkovému brutaru. A dění kolem příprav je
v podstatě podobné i našim domácím zabijačkám.
První díkůvzdání, Jean Leon Gerome Ferris
(1863–1930) volné dílo

Vylodění Otců poutníků v roce 1620 dle představ
malíře Antonia Gisberta

Ale zde se do kotle plného oleje po kladce spouští
krocan a sleduje se barva kůže. Při této příležitosti se
sejde všech 14 místních rodin. Každý přinese svou
specialitu, a tak se hoduje a samozřejmě i pije.
Když se krocan vytáhne z olejové lázně, ořeže se
napřed propečená kůže (to nejlepší a nejméně zdravé)
a podává se na mísách s různým dipem. Kůže jsou
několik dní podávány i psům, ale pozvolna, aby jim
nebylo šoufl.
Dnes je to jeden z těch nezdravých zvyků, který
přispívá k obezitě Američanů. Snad se k nám dostane
jen ve vyprávění. Vánoce v Americe jsou totiž podobné, co se týká jídla. Buďme proto rádi, že máme
kapra, kubu a salát, který někdo umí udělat i dietní.
Slávek Zeler
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VÁNOČNÍ STŮL VÁŽNĚ
I S HUMOREM
Že si každá hospodyňka dává záležet na prostřeném stole ke štědrovečerní večeři, je jisté. Ale jestlipak dodržujete ještě nějaké tradice a zvyky?
U nás nesměl nikdo během večeře vstát od stolu,
to abychom se příští rok znovu všichni sešli. Ze stejného důvodu má být prostřeno pro sudý počet osob.
To, že do každého rohu stolu se má něco symbolického položit, se mi nikdy nepovedlo uskutečnit
z důvodu, že bych potřebovala větší stůl. Pak by
na jednom rohu ležel celý pecen chleba, aby bylo
příští rok co jíst. Do druhého rohu se má dát co pole
urodí, aby byla dobrá sklizeň. Do třetího rohu položit
mince pro přivolání blahobytu a čtvrtý roh by obsahoval kousky jídla pro dobytek. No, já dávám
pod talíř šupinu, aby byly peníze, ale letos jich dám
víc, to aby bylo na ty zdražené energie.
Že se omotává stůl řetězem, jsem si musela přečíst, nikdy jsme to doma nedělali a já to též už dělat
nebudu, protože bych o něj nejspíš zakopla. Důvody,
proč se řetěz omotává, jsou dva: prý chrání před zloději a drží rodinu pohromadě. Já věřím, že zloději
nepřijdou, taky co by u nás ukradli. A rodinu mám
pohromadě a dá se říct i na hromadě. Další zvyk jsem
nikdy nezkoušela ani neznala, dát pod stůl sekeru
a bosou nohou na ni stoupnout. To prý aby nebolely
nohy. Tak se musím někoho zeptat, jestli to pomáhá,
a potom bych to třeba zkusila.
A co vánočka? Já vím, že ji většina z nás snídá,
ale má se podávat po večeři jako zákusek. Do vánočky se má zapéct mince a ten, kdo ji najde ve svém
kousku, bude příští rok zdravý a šťastný. Až budu
péct vánočku, nasypu do ní celou pokladničku, chtěla
bych pro všechny hodně zdraví. Snad bude stačit
jedna dávka a nebudu muset péct posilující. Nezapomeňte na přípitek, vánoční melodie a kost v krku.
Jedna rada na závěr: do strouhanky přidejte mleté
mandle, bude vám víc vonět a chutnat.
Dobrou chuť a hodně zdraví všem přeje
Renata Folprechtová
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PĚKNÝ VÁNOCE VŠEM VESPOLEK
„Jak to tak bejvá, s přicházejícima chladnejma
dnama člověku častějc kručí v břiše, poněvádž potřebuje více energie na výrobu toho unitřního tepla.
Málo platný, už to néni možná nalejvat se porád ledovým pívem neb vodou, jak to ďál člouvěk v letě.
Kór gdyž se fachčí na čerstvym pouvětři, to jeden
zrovna touží po vařicí pobliuce. A poněvadž co nevidět budeme mit všichni ve šrajtofli pořádnou futeř,
musí se holt najit takový recepisy, kerý možno přichystat i z toho drobítka, co ve špajzu
máme a co nebude
koštovat moc peněz.
Kupříkladu takovej obyčejnej chudičkej oukrop. Milá
žábo, žádná šumka
a sejra, jak se to
dneska servíruje rozcapenejm
hubám.
Obyčejnej venkouskej z čistý pramenitý
vody. Pár pěknejch
stroučků česneku se
voloupe,
najemno
pokrájí či nastrouhá,
utře se solej, přidá se
do talíře drobátko
vomastku čili sádla
neb pravýho másla,
kdo chce přisype
trochu
marjánky

a zaleje se to vařicí vodou. Do toho se naláme krajíc
staršího chlebička a panečku, huba si mlaská jak
vo posvíceni. To se rozumí, že jen vo oukropu nejde
žit porád. A když už jsou ty vánoce, všude po krámech lidu sila, tak by na stole přeci jen mělo bejt
něco vonačejšiho. Recept na štědrounici má každá
hospodyňka doma v šupleti a i v Pramínku ho bylo.
Vo Štědrym večeru bejvá na stole v hodně rodinách
mísa peciválku anóbrž bartašek. Vo těch se před letama taky v Pramínku už psalo. Vo čem se eště nepsalo, to sou domáci čokoládový figurky, chcete-li
fidorety. Co na to bude hospodyně potřebovat: ½ kg
ceresu, ½ kg cukru pudru, 15-16 dkg bramborovýho
škrobu, baliček vanilky, 20 dkg kakaa. To ušechno
promíchat, ceres rozehřet a do teplýho přidat cukr
a kakao. Nalejt do plechovejch formiček a ty pak
smočit ve studený vodě. Pak stačí jen klepnout a máte
krásnou mlsotu, kerou možno zabalit do staniólu neb
zkonzumovat jen tak. No a esli doma chováte králici,
vozkoušejte si dušenýho králika. Staženýho králika
nakrájejte na pěkný kousky. Na kastrólu zpěňte pokrájenou cibuli, přidejte pár zrnek pepře a kousek
muškátovyho kjetu. Narichtujte na to toho králika
a duste do měkka. Pak zaprašte moukou, zalijte vodou a kyselou smetanou a povařte. Zkrátka a dobře,
recepisů je nepřebernej počet. Při vařeni si ale hleďte
plotny, neštrykujte a nepovidejte se sousedkou, neb
jinak uvaříte blevajz, kerej nebude chtit ani toulavý
kutě. Teď hlauně abyste před těma vánocema měli
doma všechno z gruntu a pintlich vysmejčený, story
a firhaňky vypraný a aby v těch vašich chalupách
zavládnul božskej klid. To vám všem s pomoci Bóži
přeju i se ušema sousedkama a hospodyněma, kerý ty
recepisy před vice jak vosumdesáti rokama diktovaly
pod ruku moji babičce.
Pavla Čížková
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VÁNOČNÍ MODLITBIČKA
hudba: Karel Mařík
text: Josef Peterka
Ref.:
Prosím vás mějte se rádi
ničí nás nenávist
Otočme se k ní zády
obraťme suchý list

Vánoční modlitbičku nazpívala svým krásným hlasem
s dětmi Kristýna Peterková, zde si ji můžete poslechnout a pak zazpívat společně s námi na Štědrý den
u stromečku na Bačalkách od 14 hodin:
https://www.youtube.com/watch?v=fXTHVzv90tA

Člověk se narodil
aby tu s lidmi žil
v úžasu dítěte
znova se najdete
Z jesliček dívá se
boží neviňátko
každý tu šanci má
ale jen hrozně krátko
Ref.:
Prosím vás mějte se rádi
ničí nás nenávist
Otočme se k ní zády
obraťme suchý list
Na českou krajinu
napadá čistý sníh
v půlnoční hodinu
Odpustíme si hřích?
KRISTÝNA A KÁJA - ŠKOLA PÍSNIČKOU
V krajině upíří
lidé se usmíří!
Hleďme si do očí
než nás čas rozloučí!
Ref.:
Prosím vás mějte se rádi
ničí nás nenávist
Otočme se k ní zády
obraťme suchý list
Můj sen že prý je kýč
Dar Vánoc je to spíš
Pozemský nebeklíč!
Pozemský nebeklíč!
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Unikátní hudební projekt pro děti ŠKOLA PÍSNIČKOU
zpěvačky Kristýny Peterkové a skladatele a producenta Káji Maříka nabízí již více než 13 let kantorům
zábavně naučné písničky a k nim zpracované pracovní listy ke zpestření výuky hudební výchovy.
“Naším cílem je motivovat děti, ale i jejich
rodiče k hudbě a ke zpívání. Protože zpívat si
pro radost může přece úplně každý,” říká zpěvačka Kristýna Peterková.
“Snažíme se probouzet u dětí jejich hudební
talent a zájem tvořit. Chceme přesvědčit každého malého školáka o jeho vlastním talentu,”
doplňuje hudební producent a muzikant Karel
Mařík.
Více na jejich stránkách:
http://www.skolapisnickou.cz/o-skola-pisnickou/

POZVÁNKY SVÁTEČNÍ

POZVÁNKY POSTNOVOROČNÍ

Řitonice – na Štěpána do Štěpána
Nadační fond kostela sv. Štěpána v Řitonicích zve
na Štěpána (26. prosince) od 16.00 hodin na Českou mši vánoční J.J.Ryby – „Hej mistře!“. Tento
benefiční koncert se koná už poněkolikáté a jeho
výtěžek je věnován na opravu řitonického svatostánku. Ruku na srdce: kolikrát jsme kolem tohoto kostela
už v životě jeli autem nebo autobusem (myslím, že by
to u leckoho šlo i do tisíců jízd) a ještě jsme v něm
nebyli. Přijměte tedy pozvání na nejkrásnější českou
vánoční hudbu a darujte svůj zájem, poděkování za
péči o starobylou památku a přidejte nějaký ten penízek do kasičky.

Libáň – setkání s archeoložkou dr. Evou Ulrychovou
Hned dvakrát pro milovníky historie našeho nejbližšího regionu připravila knihovna města Libáně
(tedy paní Lucka Hlaváčková) besedu s archeoložkou
dr. Evou Ulrychovou.
První setkání se koná v úterý 25. ledna od 17.00
hodin a povídat si budeme o zaniklých vsích
na Jičínsku (schválně: jestli víte, kde se nacházela
Lopuč?).
Podruhé se s paní doktorkou sejdeme v úterý
8. února ve stejném čase a dozvíme se, které že jsou
to čtyři nejcennější archeologické nálezy na Jičínsku. Obě přednášky jsou samozřejmě doplněny leteckými snímky a fotografiemi nálezů. Určitě se přijďte
poučit, nikdy nevíte, co při rytí zahrádky můžete
objevit.

Libáň – vánoční tajemství Panovy flétny
Skvělou příležitost na vlastní oči vidět a na vlastní
uši slyšet tento exotický dřevěný hudební nástroj,
jehož počátky lze snad najít v prostředí andských
indiánů, budeme mít v úterý 28. prosince od 17.00
hodin v libáňském kostele sv. Ducha, kde se koná
koncert s názvem Čarovná flétna Petra Tomečka.
Zazní jak klasická hudba, tak i hudba filmová či populární.

Letos zařazujeme místo pohádky trochu tvoření (inspirace z časopisu Zelené cesty firmy Green Ways).
Oživte si předtištěné kontury barvami a třeba zcela
jednoduše, naneste barvu na své prstíky a obtiskujte.
redakce
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ODKAZ
PRO MÉ DOSPĚLÉ DĚTI
Každý rok se mě děti ptají,
co chci k Vánocům.
Teď jsem se rozhodla vám
říct, co opravdu chci.
Chci, abyste mě navštívili.
Chci, abyste mě
požádali o radu.
Mluvte se mnou
o svých problémech.
Zeptejte se, jak se cítím.
Požádejte mě o pomoc.
Chci abychom mluvili
o životě,
vtipkování a ovšem.
Řekněte mi o své práci.
Řekněte mi, co vás trápí.

POZVÁNKA BAČALSKÁ
Dech je život, a tak nezapomeňme na procházku
na svěžím vzduchu, byť je nyní hodně zamračeno.
U pivnice máme krásně ozdobený a osvětlený vánoční
stromeček. A tak pokud vás nohy unesou můžeme se u něj
v pátek o Štedrém dnu ve 14 hodin potkat. Kdyby náhodou pivnice nebyla v provozu, přibalte i něco sebou.
Posdílíme vánoční náladu a podpoříme ji spolu zpěvem
koled. A také jednou kouzelnou písní s názvem Vánoční
modlitbička. Její text i odkaz na poslech na youtube najdete zde v Pramínku, jednak proto, že je opravdu krásná
a také abychom si ji mohli zazpívat společně. Umí ji naše
Amálka Rukavičková. Držte jí palce, ať je zdravá a může
nás svým krásným hlasem vést.
Prskavky, svíčky a lucerničky vítány. Pamatujte též
na dobré osvětlení sebe na cestu zpět do svého domova.

Pořád chci být součástí vašeho života.
Chci se s vámi smát.
Na ničem jiném nezáleží,
jen chci slyšet váš smích,
to je pro mě ta
nejkrásnější melodie.
Nekupujte mi dárky,
kupte si něco pro sebe
hezkého, protože
já mám vše, co potřebuju.
Chci vás vidět
zdravé a šťastné.
Proto když se mě zeptáte,
co chci k Vánocům,
odpovím:
CHCI VÁS
A VAŠI PŘÍTOMNOST.
Zdroj: FB Centrum pro rodinu Zlín,
z.s.
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