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Bledulky
Adamka
Jako malé princezny,
sklání tu své hlavy,
každá bílou korunku,
jsou jich kolem davy!
Z pod peřiny z listí,
procitly ze spánku,
zima, buďme jistí,
už má na kahánku!
A vysoko nad nimi,
hučí to a šumí,
to stromy nahlas zpívají,
jak jen stromy umí!

Moravský večer s cimbálem byl velmi nevšedním zážitkem.
Nádherný silný hlas pana cimbalisty vykouzlil moravskou atmosféru. Spousta písní zněla podle našich přání. Když pak paní
Ryklová s houslistou panem Lamačem rozezněli i řadu krásných operních skladeb, bylo to nádherné pohlazení pro duši.

Protahují kmeny,
spánkem ztuhlé větve,
vztahují je ke slunci,
jsou silné v jeho světle!
Nadechni se tiše,
poslouchej a dívej se!
Je to jedna z nádherných,
jarních pohádek o lese!

Vážená paní starostko,
bylo pro nás velice příjemným zjištěním, že v dnešní době,
která umění příliš nepřeje, existují obce, jejichž obyvatelé
nejsou dobou poznamenáni a mají tak upřímně rádi hudbu
lidovou i vážnou. Hrát a zpívat před takovým publikem, jaké
jsme zažili v Bačalkách, bychom si přáli mít všude. Vystoupení u Vás zůstane trvale pro nás světlou vzpomínkou a vždy
Vás rádi znovu navštívíme, bude-li zájem z Vaší strany trvat. Vyřiďte prosím srdečné pozdravení a dík Vašemu zcela
výjimečnému publiku.
Přeji Vám a všem obyvatelům Bačalek vše dobré a ještě
jednou děkuji za Vaše pozvání.
Vaše
Jana Heryánová Ryklová

Jarní pozvání
Pozorovat, jak se les probouzí, je nádhera! Chodím sem často a
nejen na jaře. Vždy tu doplním energii a ulevím si od všedních
starostí. A určitě nejsem sama! V lese pod Ličnem si také někdo viditelně ulevil, ale v jiném slova smyslu! Ulehčil nejspíš
své kůlně, či sklepu, nebo po cestě vyprázdnil kufr svého vozu
a les byl "logicky" tím nejbližším místem, kam se toho rozhodně hodně vejde!
Převychovat takové lidi bez svědomí je sisyfovská práce, ale
snažit se, aby to těm ostatním nebylo lhostejné, marné určitě
není. Já chci začít u svých dětí a společně ulevit na oplátku lesu
a splatit tím alespoň nepatrný kousek dluhu, který vůči lesu
máme všichni! Tím spíš, když si rádi v zimě přihodíme do
kamen nějaké to polínko! Uklidit les pod Ličnem jdeme v
sobotu 5. dubna v 9 hodin. Budeme rádi, když se k nám připojíte!
Lenka Králová

LIČNO OŽÍVÁ A MLÁDNE (I.)
Kdo v posledních několika měsících projížděl nebo
procházel Ličnem, jistě zaregistroval nezvyklý stavební
ruch a mnoho (staro)nových tváří. Je to tak, na Lično se
během posledního roku trvale přistěhovalo 8 nových občanů a s nimi ještě dalších 5 rodinných příslušníků. Možná se po desítkách let změní i zažitá označení jednotlivých stavení: místo „U Křivánků“ se bude říkat „U
Folprechtů“ (Lično čp. 10)., místo „hospoda a krám „U
Haknů“ se bude říkat „U Rukavičků“ nebo snad „U Hrocha“ (Lično čp. 1)., rezidenci s krásným výhledem do
krajiny už neobývá Franta Haken (resp. Kobzáňovi či
paní Braná), ale bude se tu říkat „U Tarantů“ (Lično
čp.7). No a jestli budeme chodit na procházky „za Nezbedova“ místo „za Slukova“ (Lično čp. 33), to je tedy velký
otazník.
Rozhodli jsme se, že budeme v Pramínku trošku víc
asertivní, nebudeme čekat na pozvání, anóbrž pozveme se
na návštěvu sami a vám, čtenářům Pramínku, nové sousedy představíme. A kde jinde začít, než u
šťastného čísla „7“.
Ten dům na návrší nad obecním kálkem to bude výhra v loterii, pomysleli si Daniel
Tarant (alias Negativ), jeho partnerka Renča (Květinářka) Preisová s dcerou Nelinkou. Po několika letech bydlení v pronajatém
okálu u školy konečně vidina vlastního bydlení. A jakého! „Království za ten výhled z okna
kuchyně a verandy!“ zvolal by nejeden obdivovatel České kotliny a zamáčkl by slzu
v oku. Skutečně – dům je na tak bezvadně
situovaném místě, že je vidět snad až na Šumavu. Pokud okem zabrouzdáte blíž, máte jako na dlani
dětenický zámek, Osenice, okolní lesy a při dobré viditelnosti můžete seshora třeba pozorovat, jak se Adélka Rukavičková opaluje. „Byl to dobrý kauf“, tvrdí Dan, když
v potu tváře bourá a vyzdívá příčky, opravuje střechu,
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vylepšuje komín, usazuje septik. „Já po těch letech, co
tady Bačalkách bydlíme, bych už nikam jinam jít nechtěl.
Už kvůli těm blbounům (myšleno skutečně dobrosrdečně)
Hrochovi, Lukášovi a Benďákovi, já bych
jinde větší blbce už nenašel.“ A jak to
vidí paní domu? I přesto, že kuchyň ještě
zdaleka není hotová, nezapře svoji profesi, ve které se snoubí křehká krása květin,
cit pro detail a vůně Provence. Ze starých
skříněk vyrobí echt starofrancouzský
venkovský
nábytek,
zkombinuje
s moderním porcelánovým dřezem a tón
v tónu ušije na klíče u skříní a dveří ozdobné režné přívěsky. Z rozlámaných
dlaždiček vyrobí mozaikovou mísu a osází ji jarními květinami. Tu stojí starý
mlýnek, tam zase visí v černém rámečku
fotka Jana Masaryka – jeden z mnoho úlovků šmejdění po
různých bleších trzích a anticích – společný koníček pro
Dana i Renču. Dan je velký sběratel skoro všeho a zdá se,
že v budoucnu bude velkým konkurentem svého nového
souseda pana Doškáře, jenž je sběratelem skutečně všeho.
A Nelinka? Spíš bych měla napsat slečna Nela – třináctiletá šikovná a pracovitá žabka s hřívou hustých vlniných
vlasů právě natírá nabílo další poličku. Těší se na svůj
pokoj v podkroví, který má okna u samého nebe a odkud
se ponesou do dáli akordy ze strun její kytary a krásný
dívčí zpěv.
Tak ať vám všem přinese ličenská „sedmička“ štěstí.
Pavla Kaprasová

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Náklady na výrobu pitné vody 2013
položka

v Kč

úplaty za podz. vodu

8 734,00

chemikálie

4 100,00

ostatní materiál

1 657,00

elektrická energie

55 195,00

přímé mzdy

16 617,00

prostředky obnovy

15 000,00

opravy
ost. provozní náklady externí (rozbory,
TP)

53 265,00

Úplné vlastní náklady

44 517,00
199 085,00

Voda fakturovaná - celkem -m3/rok

4 662,00

domácnosti

3 242,00

provozovny

1 420,00

Náklady na výrobu 1 m3 pitné vody

42,70

Duben ve znamení úklidu
A to jak v obci, tak také
v našich
domovech. Časnější nástup
jara nás
všechny popohnal k tomu,
abychom
se úklidu obce věnovali o nějaký ten týden dříve než
v jiných letech.
Dobrovolná brigáda na úklid veřejných prostranství
se koná v sobotu 5. dubna 2014 od 9.00 hodin. Dobrovolníci vybavení vlastním nářadí a chutí pracovat mají
sraz na Bačalkách u hřbitova, další skupinka se sejde u
úřadovny a třetí četa má nástup na Ličně u koryta. Součástí brigády bude též úklid vyhozených autosedaček a
čelních skel, které se objevily v místech, odkud jsme před
lety tak pracně uklízeli desítky starých lednic. Zdá se, že
se nám v revíru potuluje „škodná“ z nějaké okolní obce a
hodlá si nejen z našeho katastru udělat smetiště. Podle
informací paní starostky Evy Havlové ze Zelenecké Lhoty jsou na tom podobně. Uvidíme, zda naše společná
opatření zlomí škodné vaz.
A jak už bývá o brigádě zvykem, je zajištěno operativní občerstvení pro žíznící a hladovějící pracanty.
Bude-li zájem, můžeme se po brigádě ještě doobčerstvit
(nebo dorazit) na pergole za pivnicí.

Velkoobjemové kontejnery
Budou v naší obci přistaveny od 4. do 14.
dubna na obvyklých místech, abyste mohli
ulevit vašim půdám, garážím a špejchárkům
od nepotřebných věcí, které se do běžného
komunálního odpadu nevejdou.
Nepatří sem ale odpad nebezpečný
(monitory, barvy, autobaterie, pneumatiky,
léky, ledničky atd.), který bude firma Marius Pedersen
svážet až v sobotu 3. května – viz podrobně vývěsky
v obci.
No a když už budeme v tom gruntování, bude se jistě
hodit také vymést kamna, komín a provést po zimní sezóně jeho revizi.
Kominíci
naši obec navštíví rovněž v sobotu 3. května nejen
proto, aby přinesli štěstí. Máte-li zájem o vymetení komínu a jeho revizi, potom sdělte svůj požadavek na
obecní úřad do 25. dubna. My připravíme pro lepší kominickou orientaci seznam a mapku, ke komu mají zajít.
Ceny se nám podařilo sjednat na úrovni loňského roku,
tedy pro seniory Kč 300,- a pro ostatní Kč 350,- za 1
komín.
Veřejné projednání územního plánu
Až budeme mít naší vesničku hezky uklizenou a budeme se kochat pohledem na ni, můžeme se i zasnít, jak
jednou za nějakých 30 či 50 let bude asi vypadat. Možná
nám trochu napoví územní plán, jehož tvář už začíná nabírat definitivní podobu. Po třech letech práce, vašich
připomínek, jednání a schvalování se územní plán naší
obce i katastru dostal do finální fáze a čeká jej tzv. veřejné projednání. To proběhne v rámci zasedání zastupitelstva obce v pondělí 12. května 2014 od 18.00 hodin, kde
našim občanům podá zásadní informaci a zodpoví případné dotazy paní Ing. arch. Jana Šejvlová z firmy Regio,
projekční kancelář s.r.o., s níž jsme všichni zastupitelé
byli celé tři roky při tvorbě ÚP v úzkém kontaktu. Schválení ÚP obce je jedním z posledních cílů, které jsme si
jako noví zastupitelé v r. 2010 stanovili dosáhnout. Jsem
ráda, že i v této oblasti můžeme na konci našeho mandátu
říci, že máme čistý stůl.
Volby do Evropského parlamentu
Ačkoli se volby do EP budou konat až 23. a 24. května t.r., je na místě podat alespoň základní informaci
k jejich průběhu. Především je potřeba zdůraznit, že volby
do EP probíhají ve stejném termínu ve všech zemích EU a
pro sladění podmínek ve všech členských zemích byly na
obecní úřady všech stupňů naloženy úkoly, které se vymykají běžným zvyklostem. Vůbec nebudu zabíhat do
podrobností týkajících se interaktivní komunikace
s ministerstvem vnitra, instalací jakýchsi počítačových
rozhraní a bůhvíčeho ještě. To je, přiznám se, nad mé
běžné chápání a oceňuji, že tuto elektronickou agendu
spolehlivě zajišťují paní místostarostka A. Varhanová a
naše paní hospodářka L. Hlaváčková. Na tomto místě
chci a jsem povinna informovat o tom, jakým způsobem a
kdy se budou vydávat voličské průkazy pro ty občany EU
(tedy i občany Bačalek), kteří se nebudou v den konání
voleb zdržovat v místě trvalého bydliště a chtějí volit.
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Žádost o vydání voličského průkazu lze podat na
obecní úřad nejpozději v neděli 13. dubna 2014. Za tím
účelem bychom měli v době od 8.00 do 16.00 zajistit
přítomnost pracovníků úřadu v úřadovně. Vlastní voličské průkazy potom budou vydávány až do čtvrtka 8.
května 2014 (státní svátek), kdy bychom v tento den
rovněž měli být přítomni na úřadě. Z personálních důvodů je jasné, že této podmínce nemůžeme zcela vyhovět,
proto prosím zájemce o vydání voličského průkazu, aby
žádost či vyzvednutí průkazu realizovali buď ve standardních úředních hodinách nebo po dohodě na tel. č.
775 760 011.
Zastávka autobusu „Bačalky – u kaštanů“
Pro odpolední autobusový spoj
z Mladé Boleslavi (z AN
v 15.55, příjezd v 16.38 na
Bačalky) bylo se zástupci
firmy Transcentrum sjednáno
nové stanoviště. Dosavadní
otočka u hasičské zbrojnice, při které trpěla místní komunikace a zejména zámková dlažba na nájezdu ke zbrojnici, byla nahrazena horní návsí „u kaštanů“ (před Koberovými), kde je komunikace zpevněná a hlavně dostatečně
přehledná při otáčení autobusu. Tam je rovněž i nástupní
místo na cestu zpět do Mladé Boleslavi.
Ať už pojedete autobusem, autem, na kole nebo půjdete pěšky, ať jsou všechny vaše jarní a zejména velikonoční cesty zalité sluncem, prosycené vůní květů, ozvučené
písní lesních ptáků a ať se na nich potkáte jen s dobrými
lidmi.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

JE DOBRÉ VĚDĚT . . . (I.)
NOZ – strašák nebo jistota?
Jak by řekl Josef Švejk:“V životě lidskym sou momenty, kdy i ten nechytřejší člověk je úplně blbej, a když na to
přijde, tak už není blbej, ale doživotně nešťastnej. „
„Sou takový chvíle“ a mnoho z nás pod tíhou okolností, emocí, vztahů, finančních problémů a třeba i nesplněných snů někdy uděláme takovou „botu“, že si z ní lížeme
rány třeba i po celý život. A přitom by spoustě takových
přešlápnutí šlo předejít, kdybychom se lépe orientovali
v zákonných normách, v kodexech. Občanská i obchodní judikatura prošla 1. ledna 2014 zásadní změnou.
Přestal platit občanský zákoník z počátku šedesátých let.
To, co bylo desítky let zažité, nastudované a aplikované
přestalo platit. Zákonodárci před nás postavili nový kodex
– NOZ – nový občanský zákoník a nepřehledné množství prováděcích vyhlášek, kam se NOZ promítnul. Orientovat se takto začerstva v tom množství předpisů je pro
laika takřka nemožné.
Rozhodli jsme se proto seznámit vás alespoň okrajově
s některými okruhy NOZ a případně poznámkami z praxe, takovými, které zasahují do našich životů nejčastěji.
Neděláme si ambice a ani na to nemáme vzdělání, abychom podali vyčerpávající odborný výklad. Spíš chceme
laicky upozornit na některá úskalí nových předpisů tak
jak jsou dosud prezentována, jejichž neznalost nám může
zkomplikovat život.
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Předně je třeba zdůraznit, že NOZ se v mnohém vrací
svým pojmoslovím i vymezením vztahů k judikatuře první republiky, někdy i c. a k. judikatuře. Klade oproti dříve
platnému kodexu větší důraz na dobrou víru a dobré
mravy a oč více smluvní volnosti stranám dává, o to větší
odpovědnost na smluvní strany klade. Podaná ruka platí, gentlemanské dohody se dodržují. Dostát vyřčenému slovu za každých okolností je ctí každého muže
(dnes i ženy). Přesto platily, platí a platit budou základní
právní principy mého dědečka holiče Holého:
1. „Co je psáno, to je dáno.“ Ať už je to mezi
dvěma zcela cizími lidmi nebo mezi nejbližšími
příbuznými.
2. „Pořádek dělá přátele.“
Často jsem to od něho slýchávala. A měl pádné důvody se těchto rad striktně držet. Když děda, dobrák a důvěřivec, v r. 1947 zaplatil původním majitelům ½ kupní
ceny domku bez kvitance (rozuměj písemného potvrzení
o přijetí platby) a oni přijetí peněz zapřeli a přišli si pro
peníze podruhé, měl velké štěstí, že se u placení náhodou
tehdy mihla paní Krátká, která si snad tenkrát zrovna
přišla vypůjčit sůl nebo cukr. Děda si na to vzpomenul a
paní Krátká dosvědčila, že k předání peněz došlo. Jinak
by musel 25.000,- Kč platit znovu. A to nebyly malé peníze.
A když už jsme u té koupi nemovitosti, uzavřeme
tento první úvodní díl věnovaný NOZ praktické radě,
která je od 1.1.2014 velkou novinkou. Do konce roku
2013 platilo, že když se kupovala/prodávala nemovitost
(dům, pozemek), tak se muselo podepsat tolik paré
smlouvy, kolik bylo účastníků + 2 paré pro katastr nemovitostí, přičemž pouze na jednom paré byly ověřené
podpisy. K tomu se vyhotovil návrh na vklad.
Př. Manželský pár kupoval v r. 2012 pozemek od obce. Počet účastníků 3 (2+1). Podepsalo se celkem 3+2
paré smlouvy, z toho pouze na 1 paré byly ověřené podpisy. Z katastru se vrátilo každému účastníku jedno vyhotovení smlouvy s razítkem katastru o nabytí právních účinků vkladu. Ve výsledku tedy účastníci smlouvy mají
v ruce každý jeden stejnopis kupní smlouvy.
Od 1.1.2014 je výrazná změna. Manželský pár je považován za jednu společnou smluvní stranu. Povinně se
sepisuje pouze jedno vyhotovení smlouvy s ověřenými
podpisy, na KN se podá návrh na vklad, přílohou je tento
jeden jediný stejnopis kupní smlouvy a dále informační
list. Katastr si ponechá ověřenou smlouvu a zúčastněným stranám zašle pouze informační list o tom, že
uvedená smlouva byla zavkladována. Výsledek: zúčastněné strany v ruce nemají v podstatě nic než informaci o tom, že nějaká smlouva byla zavkladována.
Jaký je její obsah? To si možná budou pamatovat rok,
dva ale za dvacet let? Proto moje rada zní: Při podpisu
kupní smlouvy na nemovitost obětujte pár desítek
korun navíc, sepište smlouvu v tolika vyhotoveních,
kolik je zúčastněných stran a nechte si pro sebe ověřit
na smlouvě podpisy všech účastníků smlouvy. Až přijde z katastru informační list, smlouvu si k tomu přiložte.
A budete mít celou transakci zdokumentovanou i pro
příští generace.
Pavla Kaprasová

STROMY NÁM NABÍZEJÍ SÍLU, LÁSKU I ZDRAVÍ II.
LÍPA malolistá / velkolistá
(Tilia cordata / platyphyllos)
Lípa je stromem smíření. Už
za dávných časů,
jakmile se dva
znesvářené rody
či sousedé udobřili, zasadili na
hranici
svých
území lípu, aby
hlídala a chránila
jejich mír a pokoj.
Je to strom lásky, který urovnává mezilidské vztahy.
Lípa je také účinná léčitelka. Její květ je známým prostředkem proti nachlazení, při horečkách a zahlenění dýchacích cest. Pomáhá také při žaludeční a střevní kolice a
též proti revmatismu.
Energie lípy zajišťuje zdravý odpočinek, přivolává
věštecké sny a především přináší příjemnou a vstřícnou
atmosféru ve vztahu dvou či více osob. Proto se pobyt při
kmenu lípy doporučuje především těm lidem, kteří vidí
všechno černě a domnívají se, že je neustále někdo pronásleduje a chce jim ublížit. Zvláštní magickou sílu má
dvanáct lip vysazených do kruhu. V jeho středu i méně
vnímavý člověk může pocítit zvláštní kouzlo, jakoby
otevírání se něčemu nádhernému, laskavému i tajemnému
zároveň. Funguje to i tehdy, kdy už některé stromy z kruhu jsou poraženy nebo odstraněny i s kořeny, ale je viditelné, že v původním počtu jich bylo dvanáct.

LÉČENÍ KOŘENÍM A BYLINKAMI II.

vaných kulturách a planě rostoucí se již nevyskytuje.
Užívanou částí zázvoru je jeho kořen nebo přesněji řečeno oddenek. Tyto oddenky se suší a následně melou, případně jsou používány v čerstvé podobě. Zázvor má využití v celé řadě světových kuchyní a nejčastěji se používá
do masitých pokrmů, marinád na zvěřinu, ale také
k výrobě likérů. V současné době více než padesát procent jeho světové produkce pochází z Indie, Jamajky,
Brazílie a Nigérie.
Účinné látky zázvoru působí
příznivě na digestivní funkce žaludku. Zmírňují pocit plnosti a
těžkosti po požití stravy, časté
říhání, pálení žáhy, nadýmání,
plynatost a nucení na zvracení.
Zázvor také potlačuje příznaky
spojené s kinetózou (tj. nevolnost
při jízdě automobilem, autobusem
apod.), jako je nauzea, studené pocení a závratě. Vykazuje též protizánětlivé účinky. Čaj ze zázvoru se
v alternativní medicíně používá při revmatismu, svalových bolestech či nachlazení. Zázvor povzbuzuje chuť
k jídlu, podporuje trávení a uvolňuje žaludeční křeče.
Zázvor mění svou chuť podle druhu přípravy a podle
stáří oddenku. Nejlépe se zachová chuť, pokud je přidán
do pokrmu až na konci vaření. Oddenky zázvoru je nevhodnější uskladnit v lednici, zabalené v papírovém
ubrousku
a pevně
uzavřené
v mikrotenovém sáčku. Takto uchovaný
zázvor vydrží čerstvý i několik týdnů.
Jednoduchý čaj: na 1 hrnek horké vody
vymačkáme šťávu z jedné lžíce nastrouhaného zázvoru, přidáme 1 lžíci medu,
v zimě pro zahřátí třeba i trochu skořice.
Další tipy:
http://www.rostliny-semena.cz/cz/clanky-semena-osivatropicke-a-subtropicke-rostliny/Vselek-zazvor-a-jehopestovani/
Z dokumentu „Koření a bylinky z celého světa“dostupného
na internetu vybrala J. Rukavičková.

PŘICHÁZÍ JARO A MY MŮŽEME
OPĚT DO PŘÍRODY

Zázvor
Svými až 2 metry vysokými listnatými lodyhami připomíná obyčejný rákos. Pod zemí jsou schované silně
kořenité a palčivě aromatické oddenky, které jsou od
pradávna vyhledávaným a dodnes obecně známým kořením. Rozmnožuje se vegetativně z oddenků nakrájených
na kousky a vysazovaných do lehké a dostatečně vlhké
půdy. Sklízí se vyoráváním za 6 až 12 měsíců po výsadbě.
Zingiber officinale (Zázvor lékařský), v Indii známý
pod názvem Adrak nebo také Sunthi, pochází z jihovýchodní Asie. Pro svou sladce pikantní chuť se pěstoval již
ve starověké Indii a Číně. Do antického Řecka a Říma se
pak dostal jako jedno z prvních běžně užívaných koření.
V současné době se zázvor pěstuje pouze v uměle pěsto-

V Pramínku 42 jsem psala o své vycházce za studánkami v Křižánku, dneska bych vás chtěla naladit na prohlídku některé z krásných rozhleden. Začnu těmi vzdálenějšími, za kterými se musíme vydat nejprve autem, a až
pak k nim dojít. Možná ani neuvěříte, že jen v Jizerských
horách a nejbližším okolí je jich hned patnáct. Pravda, po
některých už zbyly jen rozvaliny, jako třeba po Terezínce
na svahu vrchu Muchova u Tanvaldu, nebo tamtéž po
skalní vyhlídce na vrcholu Muchova. Naopak jiné jsou
přímo parádnice. Černá studnice na Smržovce (obr. na
str.6 dole), Štěpánka (obr. na str.6 uprostřed), Královka,
Slovanka či Kopanina, zvou k návštěvě už jen po jméně.
A vedle nich Špičák u Tanvaldu dává tušit svůj tvar ve
výšce 831 m. n. m., nebo Trniště v Janově nad Nisou –
vyhlídková skála, která je opředena pověstmi.
Kdo ještě nebyl na Panteonu, nemůže říci, že se procházel, a dokázal si představit nejkrásnější a největší hrad
v Českém ráji. Nedaleko Malé skály je dnes romantický
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přírodní park (na místě původního starého hradu
Vranova) vybudovaný v letech 1803-1832 panem
F. Z. Rőmischem s mnoha kouzelnými zastávkami a nejlepší vyhlídkou na
údolí řeky Jizery zvanou Belveder neboli
zahrádka. To je místo,
kam stojí za to zajet a
rozhlédnout se. To je
Panteon. Krásná je též
procházka na vrch Tábor a z něj zpět
k restauraci, kde se
opravdu, ale opravdu
dobře najíte. Právě
rovnou u ní můžete
nechat svá auta. Nemůžete jí minout, neboť
při stoupání do kopce
zatáčkami směrem na Lomnici nad Popelkou, vjedete do
Ploužnice a právě tam, hned po levé straně zahlédnete
krásnou dřevěnku a před ní velké parkoviště. To je ona,
tam zajděte. Pak na pěšky nahoru na
Tábor, a z něj můžete sejít po křížové
cestě a dojít třeba až do jiné hospůdky Klepandy, ale k autu zpět to již máte o
dost dál. Také na Kozákov stojí za to
zajet a věřte, dá se zajet přímo až nahoru.
Takže žádné výmluvy, že už ve svém
věku nikam nedojdete. Zaparkujete přímo pod rozhlednou, a pokud si netroufnete ani na těch pár schodů nahoru, pak
si dojděte pouze na okraj skály. Ten rozhled je i odtamtud prostě úchvatný. Možná tam potkáte i létající lidské ptáky –
rogalisty. Také na druhou stranu od nás –
směrem ke Komárovskému rybníku a
Drhlen je úplně nová rozhledna. Jmenuje
se Čížovka (na obr. nahoře). Stála sice
několik milionů, ale stojí za to! Ti sportovněji nadaní k ní
dokážou dojet od nás i na kole, jen ten „stoupák“ právě do
Čížovek, ten dá trochu zabrat. Ale pak… nádhera. Říkám
si, proč vlastně lidé staví rozhledny a označují vyhlídky.
Proč nás zvou na ta místa, která až berou dech? Čím jsou
ta místa tak magická a zvláštní? A že jsou, to mi dáte za
pravdu, jakmile se vydáte třeba jen po turistické „zelené“
v Prachovských skalách. Není to pravda pro ty, kteří trpí
závratěmi. Také na
děti je třeba více
dohlédnout. Ale je
to opravdový zážitek, zvláště když je
krásné slunečné a
suché počasí, skály
nekloužou a vaše
oči mohou opustit
pohled pod nohy a
podívat se nahoru
a do stran. Všude
zelené
stromy,
z nichž vykukují
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hrbolky skal jako houby po dešti v lese. A v dálce? Jen se
zastavíte a zíráte. Náhle si připadáte mnohem menší a
zranitelnější. Začnete se divit, co to ta příroda stvořila,
uvědomujete si, že stvořila také vás, že do ní patříte, že
jste její součástí a bez ní nejste vlastně nic. Je vám krásně,
protože jste toho všeho součástí. Je vám to dovoleno.
Zkuste se dostat na některou z rozhleden – na tu nejvyšší,
na kterou si troufnete. Nemusí to být Sněžka ani Mont
Blanc, stačí Drábské světničky, Pokličky nebo kterákoliv
vyhlídka v Českém ráji. A třeba mi dáte za pravdu, že by
tohle mohl být právě důvod, proč lidé tvoří rozhledny a
vyhlídky? Že by to bylo poděkování? Já to tak cítím, a co
vy?
Alena Varhanová

„TEHDÁ“ U NÁS (II.)
Vzpomínky paní Anny Havlové rozené Zajíčkové
Od sousedky paní Mirky Šoltysové (Zajíčkové) jsme pro
náš Pramínek dostali zápisky její tety Anny Havlové,
rozené Zajíčkové. Zveřejňujeme další část
obsáhlého dokumentu, který je jakýmsi
rodopisem, tentokrát na téma Velikonoce.
Byly Velikonoce, to bylo slávy! Nejdříve
maminka vybílila světnici i barák zvenčí,
vysadila vnitřní okna, ta se přes léto dávala na půdu. V noci napekla mazanců bochánků, po ránu se chodívalo do kostela.
Na Zelený čtvrtek, jemuž předcházela
Škaredá středa, už nám maminka napekla
sladké jidášky - placičky, prý aby nás
neštípli hadi. A protože zvony odletěly do
Říma, chodily jsme my děti v průvodu po
vsi a klepaly a řehtaly dřevěnými klapačkami a řehtačkami. Na Velký pátek jsme
chodili do kostela líbat Ježíška (tam ležel
na zemi velký kříž s ukřižovaným Ježíšem a my, stejně
jako dospělí, jsme mu v kleče líbali rány). Před tím na
Květnou neděli jsme dávali posvětit kočičky, ty pak rodiče roznášely po poli a do každého rohu zastrčili jednu. O
Bílé sobotě jsme chodily zase my děti do kostela
s konvičkou vody a nechávaly jsme si ji posvětit. Tou se
pak světily kouty v domě a ve chlévě. Navečer jsme
všichni mladí chodívali znovu do kostela na Vzkříšení, a
pak cestou domů už jsme leccos prováděli. A doma nás
čekal velký pekáč vynikající velikonoční nádivky. Pak o
Hodu božím velikonočním byl slavnostní oběd – jehňátko
či kůzlátko. A byla pomlázka. My děti jsme na poli natrhaly hrsti zeleného osení (žito a pšenice), nachystaly různé barvy třeba z inkoustové tužky a cibulových slupek,
maminka navařila plno vajíček natvrdo, obarvila je a my
holky jsme se jimi vykupovaly klukům, aby nás moc nevymrskali pomlázkami. Odpoledne jsme všichni společně
vyhazovali krasličky do kopce, aby se kutálely dolů a
nerozbily se.
Pak byla pouť ve Vlčím Poli, ale to zase příště.
Ze zápisků připravil Slávek Zeler

ZASE JEDEN BÁJEČNÝ PODVEČER

Když jsem se dvěma svými sousedkami vstoupila do
sálu pivnice 8. března, byly jsme překvapeny. Na stolech
zářily barevné primulky, vtipně zabalené do lesklého
alobalu - to místo talířků, ze kterých by nám vytekla zálivka, sklenky s přípitkem a sladké pohoštění. Po slavnostním přivítání p.
starostkou Kaprasovou
a přípitku následovalo
další překvapení. Pánové Hodboď a Rukavička
připravili zase slané
pohoštění, pan Zeler a
Varhan pravé „činzáno“
na přípitek. Chlebíčky,
pečený bůček, obložené
chleby a jiné dobroty
zaplnily stoly a čekaly
na naše mlsné jazyky.
Při družné zábavě a
zajímavé hře BINGO,
kterou
zorganizovala
paní
místostarostka
Varhanová, nám čas
ubíhal stejně rychle,
jako ubývalo sladké i slané pohoštění – no, známka toho,
že i muži umí. Waldemar Matuška nám zazpíval z rádia a
my jsme postupně odcházeli spokojeni domů. Moc bych
chtěla, jménem svým a myslím i ostatních žen, poděkovat
těm, kteří nám připravili tak hezké odpoledne.
L. Rampasová

Naši bačaláci poosmé
Renata Folprechtová
Do hospody nechodí
stále s někým závodí
neběhá však dlouhé tratě
chytíte to jen „na drátě“
zážitky má z velkých dálek
příjem – Zeler OK1TN Slávek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu slaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:
Blechová Šarlota
Podhajský Vladimír
Radušková Marie
Táborská Ivana
Veselá Martina
Větrovský Jaromír
V měsíci březnu oslavil své kulaté výročí narozenin také pan Jaroslav Nezbeda, jež je jedním z nově přihlášených občanů na Ličně. Více o něm a jeho rodině představíme v příštím
čísle Pramínku.
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu
svého výročí, radostný a naplněný život.
Paní Jitka Škodová,
roz. Plíšková,
zemřela 12. března
ve věku 72 let.
Redakce Pramínku
připojuje upřímnou
soustrast.
kytice.cz
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KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
DUBEN
1. týden
Ranou zeleninu vyjednoťte. Z předpěstované sadby vysaďte kedlubny a saláty. Chceteli založit nový trávník, je
ten správný čas – půda už rozmrzla, ale je po zimě dostatečně vlhká.
2. týden
Připravte na výsev záhonky, okopejte je a odplevelte.
Můžete obohatit uleželým kompostem.
3. týden
Vysazujte cibuli, česnek a pór. Do připravených brázd
vložte brambory, na záhonky vysejte mrkev a hrášek.
Okopejte trvalky a vysejte otužilé letničky.
4. týden
Můžete poprvé posekat trávník. Jezírko vyčistěte a dosaďte vodní rostliny. Růže zkraťte na tři očka.
Z odkvetlých cibulovin odstraňujte květenství.

POZVÁNKY
Pozvání na Bačalky
Děvčata a dítka oprašte košťátka, pánové nás doprovodí a ve středu 30. 4. u pivnice nás čeká vrchní čarodějka, abychom si spolu zadováděli a zalétali. A samozřejmě
se ohřejeme u ohýnku.
V sobotu
7.června 2014
na bačalských
prknech, co
znamenají
svět, vystoupí
libáňský
ochotnický
soubor
Bozděch
s veselohrou
Jana Drdy –
Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert.

Libáňský hudební
máj 2014
V roce, který hrdě
nese přívlastek „Rok
české hudby“, připravili organizátoři
již 14. ročníku hudebního
festivalu
Foerstrovy
dny
v Libáni
program,
který je vskutku hoden býti označen jako ryze český a při
této příležitosti a na poměry Libáně skutečně výjimečný.
Protože již od 1. dubna jsou v prodeji vstupenky na
jarní část festivalu, není od věci alespoň ve zkratce seznámit diváky s tím, co mohou v libáňském kulturním
domě slyšet.
Festival zahájí v sobotu 10. května vystoupení 30
členného orchestru Virtuosi di Praga pod vedením dirigenta a houslového virtuoza Oldřicha Vlčka – hudební
těleso, které doprovázelo taková zvučná jména jako jsou
P. Domingo nebo M. Rostropovič. Tentokrát jako zahraniční host navštíví Libáň anglická koloraturní pěvkyně
Christina Johnson, současná sólistka Státní opery
v Praze, a představí se divákům v náročné árii jako Královna noci z opery W. A. Mozarta Kouzelná flétna.
V sobotu 24. května potom festival pokračuje kytarovým recitálem světově uznávaného kytaristy Lubomíra Brabce – jeho snad není nutno blíže představovat.
V Libáni jsme již před lety měli možnost jej slyšet ve
společném projektu s houslistou Pavlem Šporclem „Pocta
Paganinimu“. Letos si vychutnáme koncert v uměleckém
prostředí označovaný jako tzv. „Brabčák-sólo“.
Pozvánku na podzimní část přineseme v srpnovém
čísle, ale už nyní si neodpustím avízovat, že v libáňském
kostele Sv. Ducha vystoupí královéhradecký chlapecký
sbor Boni Pueri a že nad tímto koncertem převzal záštitu
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.
Vstupenky jsou v předprodeji v drogerii paní Petříčkové na náměstí v Libáni.
Za organizátory festivalu Pavla Kaprasová

Toto číslo vychází 4. 4. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 2. 5. 2014.
Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Občané Bačalek a Lična, Bačalky 97, 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: A. Varhanová, J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Další fotografie z akcí v obci najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, S. Hodboď, K. Laušmanová, Z. Šátková. S náměty a připomínkami se obracejte na kohokoliv
z naší redakční skupiny nebo posílejte na email praminek.bacalky@seznam.cz, či vhoďte do schránky Pramínku u pivnice na Bačalkách nebo na plotě bývalého obecního úřadu u stanoviště kontejnerů na rozhraní obcí Bačalky-Lično. Ve společenské kronice
zveřejňujeme jména těch, kteří v daném měsíci oslaví „kulaté či půlkulaté“ výročí a těch, kteří jdou živostem již déle než 70 let.
Pokud si nepřejete být uvedeni, sdělte to prosím redakci.
Na tisk Pramínku přispěli: p. Limr 200Kč, p. Makešová 150Kč, p. Šoltysová č.p.5 300Kč,p. Vojtíšek 200Kč, Matyášovi 400Kč,
Poláčkovi chalupáři 500Kč, Dvořákovi Lično 200Kč, p. Štědroňský 200Kč, p. Hodboď 100Kč, Podzimkovi 200Kč, Doškářovi 200Kč, p. Maštálková 200Kč, p. Rampasová 100Kč, p. Nešněrová Milada 100Kč, rodina Pokorných Libáň 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.
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