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BAČALSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Když jsem si procházela starostenský diář a zapsala
jsem si do něho všechny kulturní akce, které jsme pro vás
se zastupiteli, s místním spolkem OBL a redakcí připravili, hrdě si můžu stát za tak smělým názvem tohoto článku.
Bačalské kulturní léto nebo Bačalská kulturní smršť.
Podívejte se do diáře se mnou:

Určitě se podíváme do pohádkového Vesce, projdeme
se Plakánkem, podíváme se do mučírny na Kosti a nakonec půjdeme spláchnout prach z cest do jičínského bazénu. Budeme-li mít štěstí, tak se také podíváme do mlýna,
ve kterém se natáčela pohádka S čerty nejsou žerty.
Vítání prázdnin s tancovačkou
– sobota 28. června
Vysvědčení jsou rozdána, školní brašny odletěly do
těch nejzazších koutů, kufry na dovolenou sbaleny a tradáááá na Bačalky. A hned do víru soutěží, her a zábavy.
Sportovně zábavné odpoledne pro děti připravuje redakce Pramínku společně s rodiči, ti odrostlejší si mohou
zahrát nebo zafandit na nohejbalovém hřišti. No a
večer přijdeme všichni v gala, protože naše pozvání přijali hoši Hašlarové-Bakováci, abychom se mohli zavlnit
na tanečním parketu.

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert
sobota 7. června od 17.00 hodin – na prknech, co
znamenají svět, neboli na našem tanečním parketu za
pivnicí, si zařádí praví pekelníci, bezrohý čert
s useknutým ocasem jménem Mates a prostořeká baba
Plajznerka. Libáňský ochotnický spolek Bozděch
po loňském úspěchu Dívčí války předvede klasickou pohádkovou komedii Jana Drdy. Vstupné dobrovolné,
bude-li chladněji, vezměte si s sebou deku nebo něco pod
sedýnky.
Dětský výlet do Českého ráje – sobota 21. června
Konečně nadešla příležitost, abychom dětem, které si
vyzpívaly na akcích pro seniory slušný honorář, umožnili
jej smysluplně využít. Připravili jsme pro ně společně
s maminkami výlet do Českého ráje.

Cyrano de Bergerac – středa 2. července
„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií . . . „ – proslulý
citát zamilovaného Cyrana – básníka s velkým srdcem,
kterému v naplnění jeho lásky ke krásné Roxaně překáží
velký nos. Dojemný příběh o nešťastné lásce sehrají herci mladoboleslavského divadla v romantických kulisách
hradu Kost. Doprava i vstupenky jsou pro trvale žijící
občany zajištěny na náklady obce. Pokud budou mít
zájem o vstupenky i chalupáři, potom cena jedné vstupenky činí Kč 290,-. Již nyní evidujeme 23 závazně přihlášených zájemců. Chcete-li společně se Cyranem prožít
příjemný podvečer, prosím, přihlaste se nejpozději do
10. června na úřadě nebo na tel. 775 760 011.
Pokračování na zadní straně.

JE DOBRÉ VĚDĚT…III.
Nové dědické právo posiluje volnost rozhodování zůstavitele
Přinášíme první ze dvou částí seriálu o změnách v dědickém právu, které nastaly 1. ledna. Jednou z oblastí, které
se výrazně dotkly změny občanského zákoníku, je dědické právo. Obecně lze říci, že nová právní úprava posiluje
volnost rozhodování zůstavitele (tj. osoby, po které se
dědí, tedy většinou po zemřelém). Pojďme se nyní společně podívat, co konkrétně se v dědickém právu změnilo.
Zřeknutí se dědického práva
Do konce roku 2013 právní úprava možnost zřeknutí se
dědického práva nepřipouštěla. Nová úprava umožňuje
dědici, aby se svého dědického práva zřekl ve smlouvě se
zůstavitelem ještě za dobu jeho života. Zřeknutí se dědictví bude praktické v případech, kdy zůstavitel za svého
života zvýhodní nějakého z případných dědiců.
Příklad:
Zůstavitel má tři syny a jednomu z nich za svého života
daruje pozemek, aby si mohl postavit rodinný dům.
Vzhledem k tomu, že ostatním dvěma synům nic za života nedaroval, chce je spravedlivě podělit, a také předejít
případným sporům po své smrti. Může uzavřít s obdarovaným synem dohodu o zřeknutí se dědictví.
Zříci se dědictví je možné jako celku nebo se může se
zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl.
Pokud se zřekne pouze práva na povinný díl, může ještě
dědit.
Dědění ze zákona
Dříve byli dědicové ze zákona rozděleni do čtyř dědických skupin. Nyní se tento počet rozšířil na šest, a to o
zůstavitelovy praprarodiče a sestřenice s bratranci. Smyslem úpravy je, aby majetek zůstal pokud možno v okruhu
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zůstavitelových nejbližších. Stát by se tedy měl dědicem
stát pouze ve velmi výjimečných případech.
Závěť
Nový zákon zavedl k dosavadním třem formám závěti
ještě závěť privilegovanou, určenou pro osoby, které se
vinou nějaké události (např. živelní pohromy, války
apod.) nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a
nemohou využít tradiční formy pro pořízení závěti. Další
změnou je, že zůstavitel může nyní v závěti uvést také
podmínku (např. úspěšného ukončení studia), doložení
času, nebo příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele).
Dědická smlouva
Dědická smlouva je v dědickém právu staronovým pojmem. Na rozdíl od závěti coby jednostranného aktu zůstavitele se jedná o smlouvu mezi dědicem a zůstavitelem. Dává oproti závěti větší volnost, protože smluvně lze
upravit vše, co není zákonem zakázáno. Dědickou smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti, čtvrtina pozůstalosti
musí zůstat volná.
Odkaz
Také odkaz je pojem, který se do dědického práva navrací. Nabytí dědictví potvrzuje dědici soud, zatímco právo
na odkaz uplatňuje odkazovník vůči dědici přímo.
Příklad:
Zůstavitel má sousedku, která se o něj před smrtí stará, a
kamaráda ze studií, se kterým tráví své poslední dny.
Tyto osoby chce pro případ své smrti nějakým způsobem
odměnit. Ví, že se sousedce vždy líbil jeho jídelní servis a
kamarádovi se líbí jeho knihy. Proto se rozhodne ustanovit je odkazovníky. Výhodou zřízení odkazu je zejména
zrychlení dědického řízení, jelikož sousedka a kamarád
nejsou dědici, a proto nebudou účastníky dědického řízení. Tím odpadnou časté průtahy v dědickém řízení způsobené neshodami dědiců. Druhou výhodou, tentokrát pro
sousedku a kamaráda, bude jejich zproštění od povinnosti
přispět poměrně k úhradě případných dluhů zůstavitele.
Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz
Zpracovala A. Varhanová

POKLADY Z PŮDY II.
V minulém čísle Pramínku jsme „nadhodili ku přemýšlení“ co to je přehršle,
v knize o vaření
z roku 1750 psáno
jako prehrstle.
Zde je odpověď: Je to
míra objemu, tedy to,
co se vejde do dvou
spojených hrstí.
V příštím čísle Pramínku
prozradíme,
k čemu sloužil, možná
by ještě dobře posloužil i nyní, poklad
z půdy na tomto obrázku.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Ačkoli pořádné léto ještě nezačalo, mám pocit, že
v rubrice aktuálně z úřadovny zavládla okurková sezóna.
O všech záležitostech, které jsou aktuálně v řešení, jsme
vás již informovali v minulých číslech.
Volby do EP
Volební účast do EP u nás na Bačalkách předčila vysoce celostátní výsledky. Volební účast přesáhla 29%,
první místo obsadilo hnutí ANO s 44,42% hlasů, na
dalších místech se umístilo ČSSD a KSČM. Velký dík
patří všem členům okrskové komise, kteří se zhostili
všech svých povinností jako vždy na jedničku.

Oprava božích muk
Radostná zpráva přišla z ministerstva pro místní rozvoj. Naše žádost o poskytnutí dotace na opravu božích
muk byla ze skoro 400 podaných žádostí vyhodnocena
jako úspěšná. Teď už zbývá „jen“ bezchybně zadministrovat celý proces poptávkového řízení, uzavírání
smlouvy s vybraným dodavatelem, vyplnit několik málo
velmi „jednoduchých“ elektronických výkazů atd. a dotaci ve výši Kč 247.000,- máme v kapse. Doufám, že se
nám tím vším podaří bez problémů proplout. Na získání
dotace ani na její administraci jsme si nenajali žádnou
zprostředkovatelskou agenturu, které se musí platit provize z hodnoty dotace. Všechno jsme si těžce vyšlapávali
sami, tak si přejme, aby nás štěstí neopustilo a zvládli
jsme vše bez ztráty kytičky. Ke konci podzimu by se měla
ve své kráse znovu zaskvět všechna boží muka v obci.
Možná, že by potom stálo za to přihlásit se v r. 2015 do
soutěže „Vesnice roku“. To je ale příliš daleká budoucnost.

Strž pod pivnicí
V posledním květnovém týdnu proběhlo další jednání
se zástupci ÚZSVM ohledně převodu pozemku, který
zasahuje do strže pod pivnicí. Jak nám ředitel úřadu Ing.
Jiřička sdělil, je naprosto neprůchodné, abychom získali
pozemek bezúplatným převodem, byť je náš záměr zatrubnit strž a zušlechtit okolí pivnice z našeho pohledu
veřejně prospěšný. Pokud se nenajde jiný zájemce, který
by tento pozemek nebo jeho část chtěl od státu odkoupit,
potom teprve může celý pozemek (který se rozkládá od
Dupandy až k Ederům) odkoupit naše obec a stavební
povolení by mohlo být vyřízeno snad do konce října.

Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo se ještě musí vrátit zpět k r. 2013 a
schválit závěrečný účet obce 2013 a také stanovit počet
členů dalšího zastupitelstva pro říjnové komunální volby.
To vše na zasedání ZO, které se bude konat v pátek 27.
června 2014, kam vás všechny včetně chalupářů již nyní
zvu. Podrobný program najdete jako vždy na úřední desce
nebo na webových stránkách.
Krásný jahodově voňavý červen vám za všechny zastupitele přeje
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

INZERCE
Daruji za odvoz zachovalá funkční akumulační kamna
5 kW, bílá.
Prodám
kuchyňský
sporák
s troubou a výměníkem zn. Nordica
Termorossa, 20 kW (8 kW kamna, 12
kW otopný systém). Cena dohodou.
Oba inzeráty tel. 606 407 417.
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NAŠI ZASTUPITELÉ I.
Před čtyřmi lety jsme v Pramínku uveřejnili krátké rozhovory s tehdejšími zastupiteli. Volební období našich současných
zastupitelů se chýlí ke konci, a proto jsme i je požádali o odpovědi na několik otázek. Můžeme si tak připomenout, kdo nás
zastupuje při správě obce a udělat si představu, koho budeme
volit pro následující období.

Šárka Hošková
S čím jste kandidovala do ZO v r.
2010, tedy jaké bylo Vaše předsevzetí. Co jste chtěl/a změnit?

Kandidovala
jsem
s předsevzetím nezaujatě spolurozhodovat o chodu obce, a
to se mi doufám podařilo.
Podařilo se? Pokud se něco nezdařilo, v čem vidíte hlavní příčinu a myslíte, že se to ještě dá
změnit? V jakém časovém horizontu?

Změnit jsme toho chtěli všichni mnoho. Něco se podařilo, ale na spoustu věcí je třeba delší čas, než jsem si
původně myslela. Velkou překážkou je velmi bujná úřednická mašinerie – od povolení k povolení – od úřadu
k úřadu.
Co Vás na práci v zastupitelstvu těší a co je pro Vás zklamáním?

Těší mne vždy konstruktivní jednání zastupitelstva,
snaha se dobrat vždy nejlepšího řešení. Občas je pro mne
zklamáním postranní reakce některých občanů. Jistě by
bylo lepší vyříkat si to vždy „z očí do očí“ a vysvětlit své
postoje a důvody.
Co by se podle Vašeho názoru mělo ještě v obci změnit nebo
vybudovat?

Dokončit rozdělanou práci – především strž pod pivnicí včetně úpravy místa na tříděný odpad. Další plány jsou
omezeny celkem malým rozpočtem obce, a tak dle možností a dotací – úpravy místních komunikací, rybníčků,
úprava transformátoru, údržba zeleně. Za důležité považuji posilování sounáležitosti občanů pořádáním společenských a sportovních akcí.
Máte záměr znovu kandidovat nebo spolupracovat se zastupiteli
obce?

Spolupracovat se zastupiteli budu ráda, znovu kandidovat se rozhodnu v souvislosti s tím, kdo další bude
ochoten tuto ne zrovna jednoduchou práci vykonávat.
Co pro Vás znamenají Bačalky, co se Vám na nich líbí?

Bačalky jsou pro mě krásné místo pro život
se spoustou skvělých lidí, kterým bych tímto chtěla poděkovat za pomoc, podporu, povzbuzení. Někdy opravdu
stačí jen pár hezkých slov, mávnutí na pozdrav. Děkuji.
Stanislav Hodboď
S čím jste kandidoval do
ZO v r. 2010, tedy jaké
bylo Vaše předsevzetí.
Co jste chtěl/a změnit?

Kandidoval jsem
jako náhradník. Po
odstoupení
Lenky
Králové jsem se stal
stálým členem zastupitelstva. Chtěl jsem pomoci hlavně
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při manuálních pracích, aby naše vesnice nemusela shánět
cizí lidi. Myslím si, že jsem alespoň malou měrou něco
pro Bačalky udělal.
Podařilo se? Pokud se něco nezdařilo, v čem vidíte hlavní příčinu a myslíte, že se to ještě dá změnit? V jakém časovém horizontu?

Jsem přesvědčen, že za čtyřleté období se toho udělalo
dost, jak v rámci obnovy obce, tak co se týká zábavy pro
zdejší občany a okolí. Dá se pochopit, že se ne všechno
podaří, nejsou na to jak materiální podmínky, tak ekonomické. Obec nemůže rozházet celý rozpočet a být pak
v platební neschopnosti. Pořád musí být rezerva na náhlé
události, které by se mohly vyskytnout. Naše obec je malá
a může si dovolit jenom to, co je pro nás prioritní. Prostě
nejde všechno hned. Víte dobře, že takové vísky, jako
jsme my, jsou vždycky až na posledním místě co se týká
dotací a přidělení nějakých výhod. Věřím, že se nám podaří naši vesnici udržet alespoň v takovém stavu, v jakém
je, i když je pořád co zlepšovat. Ale v tom si budeme
muset poradit sami. Jak brzo to tu budeme mít ještě hezčí,
to záleží jenom na nás. Od státu nebo kraje pomoc nečekejme. Spolehněme se spíš na sebe a buďme trpěliví.
Co Vás na práci v zastupitelstvu těší a co je pro Vás zklamáním?

Co mě těší? Že se za ty čtyři roky opravdu něco povedlo, snad to každý vidí, pokud chce. Opravená hasičská
zbrojnice, kaple na místním hřbitově, opravená zastávka
na Bačalkách . . .
Zklamáním je pro mě přístup některých našich spoluobčanů, kteří, ač tu bydlí desítky let, se například nezúčastňují brigád na úpravu obce, ale kritizovat pak umí.
Naproti tomu, jak se říká „přespolňáci“, pokud je možné,
tak vždycky pomůžou. To by se místní měli trošku zastydět. Ale věřím, že se to zlepší.
Co by se podle Vašeho názoru mělo ještě v obci změnit nebo
vybudovat?

Samozřejmě dokončit na Ličně nové vedení vodovodu, opravit kanalizaci. Zatrubnění strže vedle hospody –
to je běh na dlouhou trať, ale věřte, že paní starostka
bombarduje státní a krajské úřady o vyjádření a povolení
stavby. Snad každý ví, co je to byrokracie. Tak na tom to
všechno stojí a také na financích.
Máte záměr znovu kandidovat nebo spolupracovat se zastupiteli
obce?

Na společné kandidátce budu, pokud budu osloven.
Záleží pak jenom na občanech, jestli mě zvolí. Když ano,
budu rád. Když ne, tak stejně budu pomáhat, pokud mě
nové zastupitelstvo požádá.
Co pro Vás znamenají Bačalky, co se Vám na nich líbí?

Bačalky a Lično pro mě znamenají nový krásný život.
Víte, 53 let jsem žil a pracoval v Mladé Boleslavi. A to
mi úplně stačilo. Ti, kdo nemusí žít a bydlet v takové
ohromné průmyslové aglomeraci, jsou šťastní lidé. Teď
dnes jít žít do města, tak to by byl můj konec. Máme tady
krásnou přírodu. Chraňme si ji, abychom si mohli o našem kraji, zemi i naší vesnici říkat „zemský ráj to na pohled“.
Nakonec chci poděkovat všem, kteří se snaží naší obci
pomoci ji udržovat upravenou, jako je nyní. Díky „partě
HIC“, tj. Vláďovi Šátkovi, Mirku Šoltysovi, Pavlu Hoškovi a taky Fandovi Vaňkovi. Chlapci dík!

„TEHDÁ“ U NÁS
Vzpomínky paní Anny Havlové rozené Zajíčkové
4. část
Do pluhu tatínek zapřáhl krávy a pole pěkně zoral. Potom bránami vláčel, mnohdy i válcem převálcoval.
A maminka si okolo krku uvázala velkou plachetku, do ní
nasypala zrní a chodila po poli sem tam a rovnoměrně
rozsévala zrno. Na podzim se sela pšenice a žito, na jaře
pšenice „jarka“, ječmen a oves. I my děti jsme při tom
pomáhaly. Motykou jsme roztloukaly hroudy a na souvratích, kde pluh nedooral, jsme to pěkně zkopaly, aby i tam
se mohlo zasít. Mnohdy jsme vybíraly i vyorané kameny.
Brambory se sázely do řádků – co vyoraná brázda, to
řádek brambor, ty se předtím pečlivě nakrájely na kousky,
každý kousek musel mít 2-3 očka (pozor na prdelky, ty
neměly očka). Sázelo se na stopu od sebe. Když brambory vzešly, nejdřív se jednou nebo dvakrát okopaly, pak
zvláštní radlicí se řádky projely a zemina z obou
stran k rostlinám hezky přihrnula. Řádky bývaly dost hluboké, chodívaly jsme tam na trávu husám. Rostla tam přeslička a všelijaké
mlíčí, to byla naše povinnost. Řepa se sela ručně.
Když vyrazily řádky, zas se okopávaly, pak se
malou motyčkou jednotily. A když už řepa
pěkně povyrostla, chodívaly jsme tam my holky olamovat velký chrást. A vždy plný trakař jsme přivezly prasatům. Ta si dávala! Kromě už jmenovaného obilí a
okopanin se sázely tzv. dumlíky = sladká kulatá jakoby
řepa, to maminka ve válce vařívala, zaséval se jetel a
lucina = krmení pro krávy za zelena.
V období pozdního jara bylo pro nás holky velkou
událostí slavení Božího těla. To byl církevní svátek Nanebevzetí Páně. Nejenom kostel v Libáni byl slavnostně
vyzdoben, na náměstí na každé straně byl postaven provizorní oltář a všude samá květina. My holky jsme měly
takové malé košíčky z lýka. Do nich jsme si ze své i sousedových zahrádek nachystaly různobarevné lupínky
květin, ale to hlavní teprve přišlo. Maminka nám večer
navlhčila vlasy cukrovou vodou a o božím těle ráno nám
to rozčesala. Byly jsme samá kudrlinka, ale při česání
jsme si vytrpěly muka. Obyčejně jsme měly nové bílé
šatičky a v Libáni v dlouhém průvodu kolem všech
4 oltářů jsme stále sypaly barevné lupínky. To bývala
krása, nepamatuji se, že bychom někdy zmokly.
Ze zápisků připravil Slávek Zeler

SLIMÁČÍ INVAZE
Po suché zimě nás potěšily jarní
http://www.of.
deštíky. Se sekačkou na trávu je sice
cz/potisk/slima
třeba pobíhat častěji, ale máme radost,
k
jak nám to na zahrádce vše krásně roste. Jenže nejsme sami, kdo se nadšeně vrhá na hojnou
jarní úrodu a zvláště na mladé zranitelné rostlinky. Slimáčích záškodníků je letos víc než snese i velký kliďas. Jistě
od vás dostali řadu „jmen“, a jak jsem zaslechla ze vsi,
málokdo s nimi letos jednal v rukavičkách. Spíše šlo o
motyky, nože, sůl… Ti citlivější z nás v brzkých ranních
hodinách, anebo se soumrakem, třebas i s čelovou svítil-

nou na hlavě, vysbírávali přemnožené nezvané nenasytné
hosty. A pak přemýšleli jak daleko je asi odnést, aby to
bylo pro ně dost daleko a neplazili se zpět na naši či sousedovu opečovávanou zahrádku. Takový plzák španělský
(to je ten tmavě oranžový zde u nás působící) dokáže za
noc zdolat vzdálenost padesáti metrů.
Rad jak se zbavit slimáků je spousta: obsypávat záhony něčím sypkým (piliny, lógr…) – pracné a nutno udržovat; zapouštět do země kelímek s návnadou (pivo, slivovice, kočičí žrádlo…) – opět nutno udržovat a na návnadu by přišli jistě i jiní zájemci; posypávat či postřikovat
půdu solí a jinou chemií povede ke zničení všeho živého.
Pravidelný sběr plzáků a slimáků je tedy technicky jednoduchou, komukoli zdarma dostupnou, spolehlivou, přirozenou a nejšetrnější metodou, jak ubránit zahrádku a zachovat zdravou půdu.
Slimáci patří v ekologickém členění mezi rozkladače a
dávají přednost odumřelým rostlinným zbytkům před
živými rostlinami. Takže pokud je donesete na kompost,
neměli by jej opouštět, když je to pro ně prostřený stůl.
Ale věřte jim, mlsounům. A kdo nemíní podnikat
dlouhé procházky k jejich vypuštění a je zastáncem
regulace jejich počtu, tak ať je zalije vroucí vodou,
poměrně milosrdně rychle jsou takto usmrceni. Po vychladnutí vody je můžete nalít na kompost, kde udělají
ještě svou službu jako krmě pro jejich živé kamarády a
další zájemce.
Ideální je snižovat jejich počet od května do července. V srpnu totiž kladou nová vajíčka, každý exemplář asi
200-400, ze kterých se potomstvo vylíhne až příští rok.
Klasický hlemýžď požírá jejich vajíčka, a proto není dobré si na jaře hlemýždě vysbírat. Naopak, věnujte jim část
své úrody, přineste si je z procházky na zahradu, a sníží
vám počet slimáků.
Využít můžete i rostliny, které slimáky odpuzují.
Vysázejte je na okraje záhonů, zabráníte tak vstupu
slimáků třeba mezi zeleninu. Zcela určitě jim nechutná
levandule, dále kopr, šalvěj, česnek, bodláky, měsíček,
kostival, chrpa, hortenzie, pivoňka, pelyněk, petržel, tymián, kosatec a okrasné traviny.
Pro přirozenou regulaci plžů, je dobré nalákat do
zahrady jejich přirozené nepřátele. Požírají je především ježci, ropuchy, skokani a střevlíci, ale pochutnají si
na nich i rejsci, slepýši a někteří ptáci. Pro tyto pomocníky je dobré například vytvořit v rohu zahrady jakýsi "přírodní koutek" z napadaného listí, anebo vybudovat přírodní jezírko a vysadit kolem vysokou trávu.
Kdo má chovatelské sklony, může záhony oplotit a na
zbytek zahrady vypustit kačeny. Údajně specialistou na
pojídání slimáků je druh Indický běžec,
ale je velmi drahý. Nicméně i naše domácí kačeny sbírají slimáky.
A na závěr dva „drby“ k tématu
z naší vsi.
Vloni s koncem léta jsme dostali od
Slávka Zelera jednu kačenku k upečení.
Navzdory tomu, že se kachna neustále
ládovala slimáky, měla maso vynikající
(druh Barbaria z Jindřichova Hradce http://www.kachny.cz/pages/kontakty.htm).
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Možná jste si všimli, že pohled na krásnou zahradu u
Hošků nyní zastírá netradiční „plot“ z pásků ohradníku
natažených mezi stromy podél silnice. Užitkovou zahrádku jim totiž již delší čas navštěvuje srnka, která má naprosto jasno v žebříčku svých chutí. Nejprve pojídá výhonky červené řepy, po té přijde na řadu krmná řepa a pak
teprve něco z ostatní nabídky. Toto jaro však parta slimáků už spořádala Hoškům značnou část rostlinek, a tak se
pro letošek rozhodli srnce jídelnu uzavřít, aby zbylo i
něco na ně.
Sběru zdar!
J. Rukavičková

LÉČENÍ KOŘENÍM A BYLINKAMI IV.
Jak získat účinné látky z koření?
Nejužívanější formou v domácnostech je výluh. Můžeš ho
připravit třemi způsoby, popřípadě jejich kombinací:
Macerát je výluh za studena. Koření přelij šálkem vody a
nech stát 3 až 12 hodin, případně i několik dnů, při pokojové
teplotě 15 až 20 stupňů Celsia. Během této doby občas promíchej. Tento způsob se používá pro koření obsahující sliz a
škrob, například lněné semínko, kořen ibišku, kořen kozlíku.
Nálev je za tepla získaný výluh. Koření přelij vroucí vodou
a po 15 minutách v zakryté nádobě sceď. Tento postup volíme
u siličných drog, například u máty, meduňky, anýzu, fenyklu
nebo kmínu.
Odvar si připravíš uvedením koření ve vodě do varu na 10
až 15 minut. Poté necháš stát asi 15 minut v přikryté nádobě a
nakonec scedíš. Hodí se pro přípravu nápoje z tvrdých rostlinných částí, jako je dřevo, kůry a kořeny, pokud neobsahují větší
množství silic. Doba se u různých produktů může lišit. Raději
respektuj návod prodejce nebo se poraď v lékárně. Při nedodržení návodu riskuješ, že účinné látky nevyzískáš nebo znehodnotíš.
Dále je možné koření zpracovávat jako tinktury neboli výluhy rostlinných látek připravené nejčastěji pomocí alkoholu.
Extrakty jsou zahuštěné výtažky z rostlin. Mohou být tekuté
nebo suché – například suchý extrakt lékořicový. Sirupy jsou
koncentrované roztoky cukru v ovocných šťávách, ve vodě
nebo ve výluzích z drog. Aromatické vody jsou vodné roztoky
rostlinných silic případně i s lihem, jako voda fenyklová, mátová a podobně. Lihy jsou lihové rostlinné výtažky, například
jalovcový, mátový a jiné. Léčivá vína jsou rostlinné výtažky
získané vyluhováním ve víně.

Meduňka lékařská
Meduňka je
vytrvalá bylina
pocházející
z
východního
Středomoří, ale
od pradávna se
pěstovala jako
léčivá a medonosná rostlina i
ve střední Evropě a v teplejších oblastech i zplaňuje.
Nejlépe se jí daří v dobře obdělávaných, hluboko výživných půdách. Na nechráněných místech snadno vymrzá. Vyžaduje slunnou polohu a dává přednost sušším
stanovištím.
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Melissa officinalis - latinský název meduňky vypovídá o oblibě této rostliny u včel, neboť „Melissa“ znamená
řecky včela. Ve středověku meduňku nosily prosté ženy i
urozené dámy v látkových amuletech na krku, aby jim
přinášela štěstí v lásce. Věřilo se také, že pití meduňkového čaje prodlužuje život.
Nať meduňky k sušení sbíráme za suchého počasí, nejlépe kolem poledne, od května do července. Nejvhodnější
ke sběru je nať mladé rostliny ještě před rozkvětem, nebo
listy či vršky rostlin starších. Při ukládání by se neměly
pomačkat, protože potom při sušení tmavnou. Pokud meduňka rozkvete, listy už nesbíráme, protože již ztratily
charakteristickou vůni a léčivé vlastnosti. K jídlu a na čaj
z čerstvé byliny sbíráme první lístky od dubna až do podzimu. Pravidelné seřezávání podpoří růst rostliny.
Meduňka uvolňuje pocity strachu a zmírňuje úzkost, působí na stavy nervové vyčerpanosti, nespavosti
a lehké depresivní nálady. Pomáhá také při žaludečních a střevních neurózách. Má protikřečové působení
a zabraňuje nadýmání. Příznivě ovlivňuje bušení srdce a srdeční arytmie. Pro posílení mozku a srdce. Při
běžných dávkách nemá tato bylina žádné vedlejší nežádoucí účinky, je tedy vhodná i pro nastávající nebo kojící
maminky a malé děti. Meduňkový čaj může zklidnit žaludek při těhotenských nevolnostech, při kojení pak pomáhá zklidnit miminko.
Koupel s meduňkovým nálevem zklidňuje a působí
proti nespavosti. V aromaterapii se meduňkového oleje
používá zevně při poštípání hmyzem a pro jeho odpuzení,
při bolestech hlavy, kdy se jím potírají bolavá místa.
V kuchyni se meduňka používá k aromatizaci nejrůznějších pokrmů, jako jsou například saláty, octy, majonézy, másla, sýry i masitá jídla. Při delší tepelné úpravě
byliny ztrácí svou vůni, proto ji přidáváme do pokrmů
nejlépe čerstvou.
Čaj připravujeme jak z listu, tak z nati. Na přípravu
jednoho šálku potřebujeme 1 kávovou lžičku meduňky,
zalijeme ji ¼ litrem vroucí vody, necháme vyluhovat a
slijeme. Denně pijeme 2-3 takové šálky.
Při nespavosti je možné přidat k meduňce ještě lípu a
majoránku, všeho stejným dílem.
Při bolestivých křečích z nadýmání a menstruace vaříme čaj ze stejných dílů máty a meduňky.
Karmelitské kapky
Od začátku 17. století mniši v klášteře bosých karmelitánů vyráběli proslulé karmelitské kapky, jejichž podávání je vhodné při žaludeční a střevní kolice, bolestech hlavy a nervové slabosti.
Smícháme ½ kg řezané sušené natě meduňky,
20g citrónové kůry z chemicky neošetřených citrónů, 10g
mleté skořice, 10g muškátového oříšku mletého a zalijeme 1 litrem kvalitního koňaku. Necháme stát několik dní
na teplém místě, pak scedíme a slijeme do menších skleněných lahviček, které uchováme v chladu a temnu. Užívají se maximálně 2-4 lžičky denně.
Z dokumentu „Koření a bylinky z celého světa“dostupného
na internetu vybrala J. Rukavičková.

STROMY NÁM NABÍZEJÍ SÍLU, LÁSKU I ZDRAVÍ IV.
BŘÍZA (Betula pendula)

Naši bačaláci pojedenácté
Renata Folprechtová

Je to klidná povaha,
málokdy se rozhádá.
Za to klid se vytrácí,
když se od žen navrací.
Je to prostě čipera,
tenhle Lukáš Nešněra.
Naši bačaláci podvanácté
Renata Folprechtová

Nikdy není k přehlédnutí,
k dobré náladě tě nutí.
Slova k tomu nevybírá,
v ruce sklenku moku svírá.
Ať se žení nebo hádá,
je to velký Egrt Vláďa.
Bříza je strom pro melancholiky; zahání chmury a
způsobuje dobrou náladu. Už samotný pohled na štíhlé
bílé kmeny břízy a její jemné větve působí na nás uklidňujícím dojmem. Bříza byla kdysi považována za magický strom především při překonávání nemocí. Pokud někdo trpěl třesavkou, zašel do březového hájku, kde postupně zatřásl třemi břízkami, a pak vyslovil magickou
formuli: “Zatřes se mnou, jako já s tebou, a pak přestaň!”
Potíže pak ustaly, neboť strom převzal lidskou chorobu
na sebe.
Spánek pod břízou se doporučuje lidem, kteří se cítí
vyčerpáni nemocí nebo těžkou prací. Z mladých březových pupenů (jsou však chráněny!) si můžeme připravit
salát, z čerstvých mladých listů zase čaj. Extrakty z břízy
jsou elixírem pro zdraví a krásu. Čaj z mladého listí působí protizánětlivě a močopudně a napomáhá rozpouštění
močových kamenů. Užívá se při revmatických potížích a
při poruchách funkce slinivky břišní. Zevně působí na
pročištění a regeneraci pokožky, též vyhlazuje vrásky.
Když obejmeme kmen břízy, přinese nám to klid a
celkové posílení. Napomůže také při rozvíjení intuice a
vnímavosti.

KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
ČERVEN
1. týden
Věnujte pozornost růžím: zalévejte, okopávejte, pravidelně odstraňujte odkvetlá květenství a kontrolujte výskyt
mšic a dalších škůdců. Popínavé druhy vyvažte
k podpěrám.
2. týden
Na volné záhony po cibulovinách vysejte nenáročné letničky. Vysejte také letní mrkev a keříčkové fazole. Vysazujte plodovou zeleninu – rajčata, okurky, lilek, papriky.
Nové výsadby pravidelně zalévejte.
3. týden
Ostříhejte odkvetlé trvalky – stračku, kopretiny, vlčí bob
a další, vykvetou znovu. Z letniček i trvalek odstraňujte
uschlá květenství, podpoříte další kvetení. Přišel čas
ostříhat živý plot.
4. týden
Začněte sklízet jahody, třešně, cukrový hrášek a další
zeleniny. Mají-li jabloně bohatou násadu, proberte je.
Mladé stromy velké množství plodů nevyživí. Můžete
řízkovat balkonové a nádobové rostliny.

http://www.2012rok.sk/wp/alternativne-zdroje-energie/6510-stromynam-nabizeji-silu-lasku-zdravi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Šoltysová Blažena
Radušek Josef
Hošková Šárka
Hošek Pavel
Pokorný Pavel
Králová Dominika
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.
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BAČALSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Pokračování z titulní strany.
Klobouky na trhu – trhy v kloboucích –
sobota 9. srpna
Letos jsme museli s „Kloboukovkou“ kvůli
akcím v okolních obcích na poslední chvíli
trochu zaimprovizovat. A možná že tak vznikne
vtipný „kříženec“. Soutěžící kloboučky se
budou ucházet o přízeň návštěvníků bačalského selského trhu. Než se projdou po molu,
třeba prodají pár brambor, okurek nebo lívanců.
A utrženými penízky mohou podpořit dobrovolným vstupným opět hochy Bakováky, kteří
budou už pozdního odpoledne hrát jen pro nás.
A když budou muži opravdu hodně hodní, třeba
se na pódiu opět předvedou se svými ladnými
křivkami orientální tanečnice z taneční školy
Shareefa.

POZVÁNKY NA AKCE V OKOLÍ
Markvartice – Česká květnice – 6. – 8. června
Tradiční akce obce Markvartice ve spolupráci s firmou
Planta Naturalis. Vyjížďky na travnatá pole, přednášky o
bylinkách, květinách. V kostele květinová slavnost
s jazzovým koncertem.
Kopidlno – setkání přátel a rodáků – 21. června
Součástí zábavného programu na náměstí koncert Petry Janů.
Libáň – Hvězdná noc – 28. června

No, a když připočteme, že se s děvčaty někdy uprostřed prázdnin sejdeme na odpočinkovém pyžamovém
dni, že si naši sportovci o sobotách zahrají nohec na
konečně profesionálně nalajnovaném hřišti a kdo ví, co
ještě léto přinese, tak strčíme všechny animační večery
v přímořských letoviscích do kapsy, co říkáte?
Za redakci, obec a spolek OBL Pavla Kaprasová

Šrámkova Sobotka – 29. června od 17.00 hodin
koncert J. Kejmara (trubka) a A. Bárty (varhany)
v kostele v Sobotce
Den s Radiem Kiss Delta v Dětenicích – 5. července
Součástí zábavného odpoledne koncert skupiny
Olympic.

Toto číslo vychází 5. 6. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 4. 7. 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: Műllerovi 200Kč, Novotní chalupáři Lično 300Kč, p. Břízová – Eršilová 200Kč, Šulcovi 200Kč,
V. Jirků 400Kč, Doškářovi 200Kč, Nezbedovi 100Kč, D. Tarant 200Kč, p. Kollátor 200Kč, Limrovi 200Kč, Šátkovi 200Kč,
p. Šoltysová Bl. 200Kč, p. Hodboď 100Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

