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JARO
Anna Fuková roz. Obstová
Jaro je sen,
který probouzí z dlouhého zimního spánku,
vidíš to na lidech,
na květech, na zvěři i zpěvu skřivánků.
Slunce nás všechny hřeje, laská, objímá,
ta probouzející se krása až k slzám dojímá.
Co všechno nám příroda dává,
když nebe je modré, kvetou bledule,
fialky a zelená se tráva.
Jaro je láska veliká,
k tvoření všech lásek,
i velké lásky přírody a člověka.

Choď tiše a dotýkej se té krásy jemně,
kterou Ti dává Tvoje rodná země!

LIČNO OŽÍVÁ A MLÁDNE (II.)
Stojím na samém konci Lična na polní cestě a kochám
se výhledem na Veliš, Kumburk a sněhem poprášené
vrcholky Krkonoš. Znalci jistě poznali, že jsem šla „za
Slukova“. Ten bílý dům (čp. 33) na samém konci vesnice,
kde jsme se rozhodovali, zda půjdeme doleva k Záhubům
a nebo rovně na Kvíčkalka, doznal v posledních měsících
velkou proměnu. Z bílého stavení se pomalu stává pravá
česká roubená chalupa, taková, jakých kdysi bývalo plné
Lično.

„Když nám o svém záměru - prodat dům po rodičích
– Vašek Sluka povídal, neváhali jsme ani minutu“, vypráví paní Dana Nezbedová. „Celý dosavadní život jsme
s manželem bydleli v bytě, v Dětenicích, potom
v Dobrovici a toužili jsme po vlastním stavení, kde bychom mohli nejen žít, ale také hospodařit. Když už jsme
to v bytě nemohli vydržet, odstěhovali jsme se sem do
malé montované stavby, kterou jsme tu měli na pozemku
a kam jsme po celá ta léta jezdili. Teď se nám konečně
splnil sen, že žijeme tam, kde se narodil můj muž Jarda,
máme dům se stodolou, zahradou a můžeme se věnovat
hospodaření.“

A že to Nezbedovi rozjeli ve velkém, o tom se snadno přesvědčí každý,
kdo jen koukne přes
plot. Kromě psa
Baryka a několika
kočičích
obyvatel
můžete u Nezbedů
vidět takovou malou
venkovskou ZOO: slepice různých druhů, kačeny (domácí i divoké), křepelky, králíky, ovce, kozy, bažanty. Za
vším tím je vidět ohromné množství každodenní práce, za
každého počasí, ve všední den, ve svátek. Zvířata chtějí
své, o tom by mohla nejvíc vyprávět paní Dana, když se jí
k tomu všemu najednou začne líhnout 80 kuřátek. Ona
však vše zvládá s bravurou, na organizaci své práce nepotřebuje žádný logistický software. Stačí jí jen selský rozum, letitá zkušenost a především pracovitost. Společně
s Danou a Jarkou Nezbedovými v novém domově ještě
žijí synové Radek a Marek. Marek nesmí chybět u žádné „chlapácké“ akce a když se na kole řítí z Bačalek směrem k domovu, svoji odvahou nezapře tátu, který kdysi
podobně upaloval s nákupem ověnčenými řidítky třímajíc
v rukou současně dva bochníky chleba.
Když se Nezbedovi sejdou doma všichni včetně nejstaršího syna, který už žije samostatně, stává se z nich
sehraný pracovní tým. Přitom, jak jsem se mohla sama
přesvědčit, vše se řeší s nadhledem, narovinu a i když se
osud s Nezbedovými leckdy nemazlil, není tu nouze o
legraci. Zkrátka u Nezbedů se život skutečně „žije“.
Pavla Kaprasová
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Lično hlásí další úlovek!
Ještě ani neoschl inkoust na minulém čísle Pramínku,
ve kterém jsme vám představovali nové ličenské přírůstky, a už tu máme další „úlovek“! Po delší době našel svoje nové majitele dům manželů Kučerových – bývalá ličenská kovárna na návsi u kaštanů. Zatím jenom na chalupaření, ale později možná i k trvalému bydlení. Mladí,
nadšení a ke všemu odhodlaní Kája a Honza Mildovi
z Mladé Boleslavi. Pěkně vítáme!

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Zasedání zastupitelstva obce
se koná v pondělí 12. května 2014 od 18.00 hodin
v pivnici U Bači. Hlavním bodem programu je schválení
definitivního znění územního plánu obce. Z tohoto důvodu bude hostem zasedání Ing. arch. Jana Šejvlová
z firmy Regio, projekční kancelář s.r.o., která ÚP ve spolupráci se zastupiteli od r. 2011 připravovala.
Dalším bodem bude informace o výsledcích auditu
hospodaření obce za rok 2013 (audit proběhne 7. května
2014), informace o organizačním zajištění voleb do Evropského parlamentu a běžné provozní záležitosti.
Nová Smlouva o dodávce vody z VVŘ
V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku, který měl i výrazný dopad na zákon o vodovodech a
kanalizacích, dochází k úpravě Smlouvy o dodávce vody.
Tato smlouva nahradí stávající smlouvy, které jsou uzavřeny mezi Obcí Bačalky (jako provozovatelem místního
vodovodu) a jednotlivými odběrateli. Vzhledem k tomu,
že je nová smlouva oproti té stávající dosti rozsáhlá (6
stran), mají odběratelé možnost před podpisem prostudovat si její znění na webových stránkách obce nebo je
k dispozici v úřadovně.
Nové smlouvy bude předkládat k podpisu p. Tomáš
Rukavička při výměně vodoměrů během května nebo
paní Kristýna Laušmanová při výběru vodného
za další období. Nová smlouva mj. konkretizuje chemické parametry dodávané vody,
upřesňuje postup při úhradě vodného, postup při prodlení s úhradou vodného atd.
Na tomto místě chci upozornit zejména
na ustanovení čl. X bod 2) smlouvy, které
odběratelům ukládá užívat a provozovat
svůj vnitřní vodovod, který se nachází
v odběrném místě (tedy úsek přípojky (potrubí) od navrtávacího pasu až laicky řečeno ke kohoutku
u dřezu), takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení
jakosti vody ve veřejném vodovodu. Odběratel je povinen užívat vnitřní vodovod v souladu s technickými požadavky na vnitřní vodovod, zejména ve vztahu
k používání materiálů pro vnitřní vodovod (např. není
přípustné mít vnitřní vodovod z olověného potrubí). Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být
propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje
vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. Jinak řečeno není přípustné, aby stejným potrubím občas protékala voda z obecního vodovodu a jindy voda z vlastní či jiné
studny, a to ani při technickém zajištění potrubí zpětnou
klapkou. Nerespektování tohoto technického požadavku může být sankcionováno pokutou až do výše Kč
100.000,-. Jistě pro mnohé z nás důvod k zamyšlení, jaká
učinit doma technická opatření, abychom tomuto ustanovení nové smlouvy vyhověli.
Očkování psů a koček proti vzteklině
Od poslední vakcinace proti vzteklině v r. 2011 uběhly
tři roky, je potřeba pejsky a někdy i kočičky přeočkovat.
S paní MVDr. Švorcovou je domluven termín vakcinace na neděli 25. května 2014 dopoledne.

Aby se pejskové nestresovali, stejně
jako minule paní doktorka osobně navštíví každého pacienta v jeho domově.
Kdo máte zájem o vakcinaci psa, příp. kočky proti
vzteklině (opět tříletou vakcinou), prosím, přihlaste se
do 22. května na úřadě. Kromě očkování přiveze paní
doktorka s sebou také tablety na odčervení, prostředky
proti klíšťatům a jiným parazitům, příp. oočkuje psy
kombinovanou vakcínou proti psince a dalším psím nemocem.
Svěží májové dny a bohatost kukaččího zpěvu vám
všem přeje
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

JE DOBRÉ VĚDĚT . . . (II.)
Předkupní právo podle NOZ
Poměrně dosud klidné vody v oblasti spoluvlastnictví
nemovitostí v brzku rozčeří platnost dalšího ustanovení
NOZ.
Dosud platilo a ještě do 31. 12. 2014 platí tzv. předkupní právo, jehož obsah lze vysvětlit asi takto: „Vlastní-li nemovitost více vlastníků, pak ten, kdo chce svůj
vlastnický podíl prodat, je povinen nejdříve tento podíl
nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Teprve až
tito spoluvlastníci neprojeví ve stanovené lhůtě o podíl
zájem, lze jej prodat (převést) na třetí osoby.
NOZ tuto relativní jistotu spoluvlastníků od
1. 1. 2015 smete se stolu. Nic, co nebude ošetřeno do
konce letošního roku smlouvou, notářským zápisem a u
nemovitostí nejlépe i zavkladovaným věcným břemenem
v katastru nemovitostí, podlehne až na malé výjimky
novému ustanovení. Pak se může hravě stát, že se majiteli
vašeho domu, který jste dosud např. vlastnili společně s
protivným bratrem, stanou třeba cizinci, nepřizpůsobiví
občané nebo vypočítavá bratrova milenka. Bratr nemá
povinnost vám svůj podíl nabídnout, ba nemá dokonce
ani povinnost vás o svém záměru informovat.
Moje dnešní rada tedy směřuje k vám všem, kteří jste
spoluvlastníky nemovitostí. Uspořádejte si spoluvlastnickou „sešlost“, pokuste se najít společnou řeč, domluvte si schůzku u advokáta a smluvně si svoje budoucí vzájemné majetkové vztahy „posichrujte“, aby
vám v lednu nezbyly jen oči pro pláč. Máte na to přesně
8 měsíců.
Pavla Kaprasová

JAK NENALETĚT PODOMNÍM PRODEJCŮM ENERGIÍ?
„Nenaletím. S podomními prodejci energií umím jednat“
každý si řekne, ale po pár měsících často zbydou oči pro
pláč a nevýhodná smlouva na 3 roky, za jejíž porušení
hrozí pokuta ve výši několika tisíc korun. Čtěte dál a zjistěte, jak poznat falešné podomní prodejce...
Jak poznat možné podvodné jednání?
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1. Omezená nabídka
Od podomních prodejců často uslyšíte o časově omezené
nabídce, která nemá na trhu s energiemi konkurenci.
Možná se dozvíte, že vaši sousedé z ulice už přešli a že
vy jste poslední. Ani to vás nepřesvědčilo? Když odmítnete, mají další trumf v rukávu. Potom se totiž budou
tvářit velmi udiveně, že takto výhodnou nabídku nechcete. Obchodní zástupci mají vyzkoušeno, že se lidé leknou
a podepíší. Jedná se pouze o psychologii prodeje, která je ověřena léty
praxe.
2. Nedostatečné informace
Jejich proslov bude trvat několik
dlouhých minut. Informace budou
často opakovat. A v podstatě vás
nepustí ke slovu. Když se jich zeptáte na konkrétní věci, často vaši otázku zamluví. Nechte si od nich spočítat kalkulaci, ukázat konkrétní
příklady a uvidíte, zda úsporu budou
schopni doložit výpočtem. Spíš vám ale jen řeknou nějakou nepodloženou částku, o kterou zaplatíte méně.
3. Rozptylování a nátlak
Další z metod je rozptylování. Nenechá vás obchodní
zástupce v klidu přečíst obchodní podmínky nebo smlouvu? Pořád vás vyrušuje? Je to znamení, že nechce, abyste
v dokumentech objevili něco, co vás může odradit od
podpisu, jako například sankce za vypovězení
smlouvy či další doplňkové služby, které vám navýší účet
i o několik set korun.
4. Nebojte, ČEZ a RWE vám zůstanou
Pokud u vás zazvoní obchodník, udělá vám nabídku a
řekne, že nadále zůstanete u RWE nebo ČEZ, nenechte
se zmást. Může se jednat pouze o poloviční pravdu.
Abyste doma mohli rozsvítit, potřebujete dodavatele
energie (např. ČEZ energie) a distributora energie (ČEZ
distribuce). Změnit můžete dodavatele energie, ale ne
jejího distributora, který je fixně spojen s lokalitou. Pokud vám bude obchodník tvrdit, že nadále zůstanete u
ČEZ, může mít na mysli distributora, ale ne dodavatele.
Po několika měsících vás může překvapit uvítací dopis od
nového dodavatele.
Rady na závěr
Nutností je řádné přečtení dokumentů, které podepisujete. Nejčastěji se jedná o smlouvu, plnou moc a obchodní
podmínky. Obzvlášť důležité je pročtení sankcí za pozdní
zaslání zálohy, aktivační a deaktivační poplatky. Pokud
něčemu nerozumíte, ptejte se. Měli byste dostat odpovědi.
Informace, které jste obdrželi, by měly jít ověřit na internetu.
V případě, že již máte zjištěno, zda se jedná o smlouvu na
změnu dodavatele energií, najděte, na jak dlouho je
smlouva uzavírána. Může být na dobu určitou, nebo neurčitou. Ohlídejte si, aby doba trvání smlouvy byla vyplněna před vámi. Mohlo by se stát, že podomní prodejce
tento údaj vyplní bez vašeho vědomí na maximální dobu,
díky čemuž dostane větší provizi.
Pokud jste již smlouvu podepsali a chcete od ní odstoupit,
máte na to od 1. 1. 2014 nárok do 14 dnů od začátku poskytování služeb.
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STROMY NÁM NABÍZEJÍ SÍLU, LÁSKU I ZDRAVÍ III.
DUB zimní (Quercus petraea) a letní (Quercus robur)
Duby byly považovány za posvátné stromy. Ze šumění
jejich listí uměli kněží starověkého Řecka “číst” božská
sdělení. Také Keltové a Slované uctívali duby, dávali jim
obětní dary, a když potřebovali důležité rady, usínali v
jejich stínu s vírou, že větve dubu jim přinesou prorocký
sen. Rovněž mnozí svatí z počátků
křesťanství trávili svůj život v prostoru starých vykotlaných dubů. Například sv. Bernard tvrdil, že za veškerou svoji energii i moudrost vděčí
dubu, v jehož dutině často pobýval.
Dubová kůra (sbírá se z mladých
tenkých větví v dubnu) je důležitým
léčebným prostředkem, obsahujícím
hodně tříslovin a hořčin. Svým protizánětlivým účinkem (též zastavuje
krvácení a průjem) se využívá při špatném trávení nebo
zevně při hemeroidech, kožních zánětech, špatně se hojících ranách, nebo proti potivosti nohou.
Dub nám svojí energií dodává zdraví a sílu, podporuje
myšlenkové procesy a především rozhodování. Pobyt pod
ním se proto doporučuje těm, kteří mají nějaké neřešitelné
problémy, neboť dub jim dodá sílu a napoví to nejlepší
řešení.
http://www.2012rok.sk/wp/alternativne-zdroje-energie/6510-stromynam-nabizeji-silu-lasku-zdravi

LÉČENÍ KOŘENÍM A BYLINKAMI III.
Chili
Ohnivé koření – chilli papričky (též psáno také chili
nebo čili), se používá jako koření především v indické,
asijské a mexické kuchyni.
Na světě existuje kolem 3000 odrůd různých sladkých
a pálivých druhů, které se od sebe odlišují nejen svým
tvarem a barvou svých plodů, ale hlavně intenzitou pálivé
chuti. Všechny druhy pocházejí z tropů a subtropů Ameriky, nejspíš z Kolumbie. Hodně druhů jsou rostliny víceleté. Do Evropy je v roce 1493 přivezl z ostrova Haiti
Kryštof Kolumbus. V 16. a 17. století se již šířila po celé
Evropě. Na území Čech se paprika pěstovala již kolem
roku 1585. Velmi populární je paprika křovitá (C.
frutescens) ze severu Jižní Ameriky, známa pod obchodním názvem chilli. Je součásti koření Tabasco. Forma C.
frutescens z Francouzské Guyany, z údolí řeky Cayen, se
prodává pod jménem Cayenský pepř. Pálivost paprik je
způsobena kapsaicinoidy. Nejdůležitější z nich je alkaloid
kapsaicin, jeho celkový obsah v paprikách se vyjadřuje
pomocí stupnice pálivosti SHU (Scoville Heat Units).
Sladké papriky mají hodnotu 0 SHU. Čistý extrakt kapsaicinu má hodnotu 16 milionů SHU. Tato látka pomáhá při
nachlazení, zlepšuje trávení (ničí bakterie) a omezuje
střevní parazity - proto je pálivá paprika tak žádaná v
tropických zemích. Dále tlumí bolesti hlavy a zad, pomáhá od nejrůznějších potíží, jako jsou křečové žíly, srdeční
arytmie, zlepšuje krevní tlak a obnovuje pružnost buněčných struktur tepen, cév a kapilár. Možné je i zevní použi-

tí při ischiatických bolestech ve formě náplastí a tinktury.
Pálivosti paprik značně ovlivňují klimatické podmínky.
Rozhoduje teplota a vlhkost lokality, kde se papričky
pěstují. Jedna odrůda tak může mít na různých místech
světa rozdílnou pálivost, proto se u vyhlášených pálivých
paprik udávají i plantáže, kde byly vypěstovány. Chilli
má v duševně-duchovní oblasti silně povzbuzující účinky.
Můžeme jej využít při psychických zábranách a sexuálních obavách.
Pokud byste rádi zmírnili pálivost papriky, nezapíjejte
je studenou vodou nebo pivem - protože kapsaicin je olejová látka a vodou se jen rozšíří. Nejlepší je mléko nebo
jogurty, ochladí i rajčatový džus. Pomůže také chléb nebo
citron (dojde k neutralizaci).

na kládách, kmotrové si při fajfkách rozšafně vyprávěli,
kmotřičky opodál semlely kdeco a my mladí jsme zpívali
a zpívali.
To už obyčejně na poli bylo zaseto, sázely se brambory a do řádků se sela řepa. V mém dětství se všechny
práce na poli dělaly ručně, žádná mechanizace nebyla.
Teprve ve dvacátých letech minulého století, to už jsem
studovala na učitelském ústavě v Jičíně, se zaváděla elektrika a stavěla silnice do Libáně.
… a podle toho, jak vypadá dnes, tak je tu od let minulých
– stále více a více rozbitá. (poznámka redakce)
Ze zápisků připravil Slávek Zeler

Z dokumentu „Koření a bylinky z celého světa“dostupného
na internetu vybrala J. Rukavičková.

Medová křidélka s chilli
Že vám kombinace medu a
chilli moc nesedí? Myslím,
že v tomto případě se můžeme nechat v pohodě a bez
obav unášet chutěmi.
Co k tomu budeme potřebovat?
1,5 kg kuřecích křidélek a marináda
Na marinádu bude třeba: 5-8 lžic medu, Šťáva z jednoho
citrónu, 10 lžic kečupu. 3 kávové lžičky chilli, 1 lžička
soli, 2 lžíce oleje, 1 lžíce sojové omáčky, 1 lžička curry, 3
lžíce worcestru,1/2 hlavy česneku
A jak na to?
Z uvedených ingrediencí si připravíme maridádu, do které vložíme křidélka. Pořádně promícháme, aby se marináda dostala opravdu všude. Necháme minimálně 4 hodiny v lednici uležet, lépe je připravit si je den předem.
Pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů 40 minut.
http://www.radiohana.cz/clanek-1591/Medova-kridelka-s-chilli.html

„TEHDÁ“ U NÁS
Vzpomínky paní Anny Havlové rozené Zajíčkové
3. část
Pak byla pouť ve Vlčím Poli. Na tu jsme se my děti, a
pak už dospívající chlapci a děvčata, strašně těšívali.
Chodívali jsme tam přes les, v malém kostelíku se
sloužívala mše a na vsi bylo plno atrakcí. Peněz jsme my
děti dostávali hrozně málo, ale co všechno jsme si za ně
užili!
Pak se pálili čarodějnice. Dlouho před tím jsme na zelenou cestu mezi poli nad kopcem stahovali různé větve i
s trním, různé haraburdí, a hlavně omletá březová košťata, která kluci smáčeli do dehtu a hořící házeli do výše.
To všechno jsme prováděli bosí a bosí jsme chodili z dost
velkých dálek. Těch trnů v chodidlech, těch ukopnutých
palců! Co bývalo radosti a veselí, ale i v těch největších
přípravách stačilo jediné tatínkovo písknutí, všeho jsme
nechali a upalovali domů.
A pak byl první máj. Žádné průvody, ale nazelenalé
březové májky. Velikou máj nikdo nestavěl, ale v každém
stavení bylo kolem dvorku zapícháno plno mladých,
opentlených břízek. A už navečer po práci se začalo sedět

„ČÁRY“ PŘED 60. LETY
V čase mého mládí
velký výběr zábavy pro
nás děti prostě nebyl. A
když se vyklubalo jaro,
byly jsme rády za každý
hezký den her a zábav po
příkopech tehdejších cest
a ulic. Na předmájový
večer, tak zvané pálení
čarodějnic, jsme se velmi
těšily. Dny před tím jsme
žily obavami, jaké bude
počasí, aby to vyšlo. Vítr
a déšť nebrat. Tatínek
pracoval na služebně u Rozvodných závodů jako elektromontér. Za budovou služebny bylo dobré travnaté místo, kde se mohla taková akce uskutečnit. Tak už je to
tady: s několika rodinami tatínkových spolupracovníků se
večer sejdeme za služebnou. Tam je již připravena hranice a zásoba dříví a dřevěné věci, jako košťata a podobně.
Ze starých košťat je na hranici postavená čarodějnice.
Táta, ten tehdy vzal s sebou také staré koště z kůlny a se
smíchem jej podává mamince, snad aby si zalétala? Máme teplákové oblečení, jak jinak v té době, ale stejně se
máme dle pokynů rodičů držet od ohně dál, aby nás poletující jiskry nepopálily. Bývalo tam hodně známých a
kamarádů našeho věku a bylo hodně veselo. Starší si i
s kytarou zazpívali a my děti jsme vymýšlely, jak se
zmocnit zapálených klacíků a podobných čertovin. Někdy
jsme opékali vuřty, jablka nebo chleba. Když jsme se do
sytosti unavily pobíháním, usedly jsme k rodičům a hleděly, jak poletují jiskřičky, bylo teplo a příjemně. Sedávali jsme na dlouhých dřevěných sloupech, které se dříve
stavěly podél cest pro upevnění elektrických vodičů. Za
budovou služebny jich bývala zásoba. Dnes mi je to
k smíchu, připomínalo mi to vždy vlaštovky, které také na
podzim sedaly na drátech. Ale je jaro a teď tu sedíme my,
jako ty vlaštovky. Stmívá se a hranice je poloviční. Tatínkové ještě přihazují do ohně dřevo a na vylétávání jiskérek je pěkná podívaná. Jen povinnost účastnit se zítřejšího
prvomájového průvodu nám kazí délku tohoto večera.
Rodiče zavelí domů a spát. A nikdo neodmlouvá…
J. Loudová
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POKLADY Z PŮDY I.
Internet je velmi dobrý zdroj informací. Tradičními a
romantičtějšími zdroji informací, které nám zanechali
naši předkové, jsou „poklady z půdy“. Staré knihy
i zajímavé předměty, které se najdou ve sklepích nebo na
půdách, jsou připomenutím starých technik, nástrojů nebo přístrojů, které obohacovaly našim předkům život.
Zajímavým až záhadným a badatelským pokladem může
být i na dnešní dobu již nezvyklá čeština. Tak jako
v našem dnešním příspěvku, převzatém z knihy o vaření,
psané kolem roku 1750, našeho prvního pokladu z půdy.
Pokud podobný poklad objevíte, podělte se prosím
prostřednictvím Pramínku s našimi čtenáři.
KAŠE KTERÁŽ SLOVE Z MHLY, TAKTO MÁ
DĚLÁNA BÝTI.
Vezmi smetany sladké a cukru libru neb víc a rozpusť
tu smetanu na pánvi a otop ji samými bílky vaječnými. I
vlej je do moždíře a tluc dlouho moutví tak, až se pěniti
bude jako mejdlo. Když se velmi zpění, zbíraj ty pěny
čisté šufánkem. A to dělaj v tom místě, kde by tebe vítr
nemohl dojíti. A když se to všecko vypění nahoru, naklaď
těch pěn na mísu vysoce jednoho lokte zvejši, nechaj státi
jednu hodinu neb dvě. A když by již měl na stuol nésti,
hleď, aby ji vítr do mísy nesrazil, tak, aby poctivě na stole
stála. Potřebíť k ní míti hlavy střízlivé, neb ji musíš tlouci
celý den aneb noc v moždíři. A když bude v světnici,
pospi okolo krajuov cukrem.

padky často přebírají. Takto to nebudou mít tak snadné a
nadělají méně škody.
Poděkování
Pan Doškář, všímavý čtenář, upozornil redakci na překlep
„jak vrata“ v minulém čísle Pramínku. Obsahem bylo
minulé číslo aktuální k dubnu 2014, ale datum na titulní
straně hlásal rok 2013. Tímto se omlouvám za nedopatření a panu Doškářovi děkuji za spolupráci. Nejspíš bych
při přípravě tohoto čísla chybu nakopírovala a přehlédla.
J. Rukavičková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci květnu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Šidlo Jiří
Dvořák Jan
Špitálský Jakub
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

Z knihy Bavora Rodovského z Hustiřan přepsal Slávek
Zeler.
Na závěr staročeská hádanka, na kterou najdete odpověď v příštím čísle Pramínku: Co je „přehršle“?

VE VSI SE POVÍDÁ…
Nová ohrádka
Na Bačalkách vedle požární zbrojnice přibyla z iniciativy
manželů Varhanových ohrádka. Je určena k odkládání
pytlů se směsným odpadem určených ke svozu. Prosíme
zvláště chalupáře, kteří pytle umísťují ke svozu již
s koncem víkendu, aby ohrádku využívali. Pejskům, kočičkám a dalším zvířátkům obsah pytlů libě voní, a od-
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KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
KVĚTEN
1. týden
Odkvetlé keře zmlaďte hlubokým řezem. Pravidelně sklízejte ranou zeleninu, na uvolněná místa vysazujte další.
2. týden
Vysaďte do půdy hlízy jiřinek. Můžete začít sklízet první
listové bylinky, např. estragon, tymián, šalvěj.
3. týden
Po ledových mužích můžete vysadit i choulostivé rostliny
a teplomilnou zeleninu. Vysaďte i mečíky a begonie.
Rovněž nádobové rostliny už vyneste na letní stanoviště.
4. týden
Pravidelně sekejte trávník. Přišel čas osázet okenní truhlíky. Čerstvé výsadby hojně zalévejte, záhonky často zbavujte plevele, jinak zadusí malé sazenice. Přihnojujte
kvetoucí rostliny.

Někteří z nás si odtud
odnesli domů i nějaké ty
"poklady". Všechen odpad
odvozili chlapi valníkem
tam, kam patří. Za to také
díky!
Moc milé bylo závěrečné
posezení s občerstvením,
které připravily p. starostka
s p. Šárkou Hoškovou a
p. Hodboděm, pod terasou u
hospody. Ten den zavřená
hospůdka nám bohužel,
tentokrát zázemí poskytnout
nemohla!
Jsem moc ráda, že naši
lidé opět nezklamali a přiložili ruku k dílu.
Lenka Králová

ZÁHADA ODHALENA!

Kdyby k nám zavítal režisér Zdeněk Troška, bez velkého nacvičování by mohl natáčet další díl Slunce, seno .
. .. Dohady a dotazy ohledně pohledné mladé paní či slečny, která vybírala na začátku dubna vodné, se na mě jen
sypaly. Kdo to je? To je místní? A kde ta paní bydlí? Jaké
má hezké děti a má taky pána? A tak jsem došla k závěru,
že jsme udělali chybu, když jsme v minulém čísle nepodali přesnou informaci o mladé paní, která navštíví naše
příbytky a „obere“ nás o peníze za vodu.
Proto čtenářům Pramínku a hlavně odběratelům vody
představujeme paní Kristýnu Laušmanovou z horních
okálů. Její tvář není neznámá našim „mládežníkům“
(30+) z dob, kdy se ještě jmenovala Dvořáková. V r. 2006
odešla za svoji láskou do Osenic, před dvěma lety se vrátila zpátky k nám, ale to už s sebou přivedla dva černooké rošťáky Matěje a Kubu. S nimi jste se mnozí seznámili právě při výběru vodného, protože kluci mamce vydatně při odečtech pomáhali. Choť Kristýnky byl pro
většinu z nás stejně záhadnou postavou jako manželka
inspektora Colomba. Všichni jsme věděli, že ho má, ale
nikdo jsme ho nikdy neviděli. Až objektivu našeho fotoaparátu se podařilo zachytit sympatickou tvář mladého
muže Jardy Laušmana – starostlivého taťky i manžela.
Podtrženo, sečteno: taková normální rodinka.
Pavla Kaprasová

A ten to spískal,
nebo odpískal?

I Baťa by nám záviděl! :-D

Pod vrstvou igelitů
se skrývali
slepýši.
Pohladit,
nepohladit,…?

OHLÉDNUTÍ ZA BRIGÁDOU
Poděkování
V sobotu 5. dubna se nám společně podařilo vyčistit
les pod Ličnem. Nestačili jsme se divit, co všechno tam
bylo možné najít! Od řady dosloužilých modelů bot, přes
staré nádobí, až po televizor! A k té hromadě exponátů
mě přivedl jeden odhozený pytel odpadků!
Teď už je les čistý a z celé akce mám moc dobrý pocit.
I z počátku zachmuřené počasí bylo nakonec na naší straně. Chtěla bych tímto poděkovat těm, kteří nám přišli
pomoci: Alanu Bednářovi, Martině Veselé, p. Müllerovi a
především dětem: Adélce Bednářové, Honzíkovi Veselému a svým dětem, Domče a Šímovi.
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Naši bačaláci podeváté
Renata Folprechtová

Potřebuješ bojler, záchod, tiskárnu?
Zajdi si na „Malou stranu“.
Je tam jedna schopná žena,
zařídí i to, co nemá.
Prostě je tak zkušená
Varhanová Alena.

Naši bačaláci podesáté
Renata Folprechtová

Rovná záda, jiskra v oku,
kolik že je mu to roků?
Nebudu to počítat,
moh by mi to vyčítat.
Takový on ale není,
v gentlemana se vždy změní.
Škoda ale, že už je zadán,
Kdo? Přece Jindra Varhan.

POZVÁNKY
Bačalky
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.

Toto číslo vychází 2. 5. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 30. 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. Polanecký 200Kč, p. Chaloupková 200Kč, Bednářovi 400Kč, p. Hodboď 200Kč, p. Nová (Pekárková) 200Kč, p. Hurcik 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

