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SRPNOVÁ NEDĚLE

„TEHDÁ“ U NÁS

„ . . . oblaka letí v klasech zralých a koně dupou po
maštalích, v panácích jsou už všude snopy.
A jako krůpěj na prstenu třpytí se
drobná kvítka rmenu . . . „

Vzpomínky paní Anny Havlové rozené Zajíčkové 5. část

Je můj nejmilejší. Snad po
prababičce. Za dlouhá desetiletí už jeho kdysi zářivé
barvy vybledly, i ta červená
linka na okraji je sotva znatelná. Přesto si svoje kouzlo
a atmosféru horkých srpnových dní uchoval . . . zlatavé
klásky pšenice, rudé vlčí máky, traviny, omamně vonící růžový polní hrachor, co mu říkáme
„voříšek“, a chrpy. Ty jasně modré hvězdy podél úvozů.
Kde je jim dnes konec? Rostou ještě vůbec? Bože, jak
dlouho jsem se nebyla projít za Slukova, pokochat se
výhledem na Veliš a nasávat vůni čerstvě posečeného
obilí. Tu zvláštní vůni vrcholícího léta. V pravé poledne,
kdy slunce pálí a není před ním úniku, je tady nejkrásněji.
Zdánlivé ticho se při vnímavém poslechu rozvine
v důmyslnou symfonickou báseň cvrčků a včel. Vosy
začínají dobývat letní jablka a hrušky máslovky. Taky si
jednu utrhnu, otřu si ji trochu o tričko a sladká šťáva mi
stéká po rukách až k lokti. Tu si utrhnu špendlík žlutý, tu
červený a okusím i nezralou švestku. Brrrr, ta je ale kyselá! Na ty si musím ještě aspoň čtrnáct dní počkat. Jé, je to
heřmánek nebo rmen? Jak nás to ve škole učili? Že má
heřmánek duté lůžko. No tak to je tedy rmen. Ale tohle je
určitě černobýl – rozemnu si jeho okvětí mezi prsty a
jeho vůně mě přenese do vzdálené Provance. Z voňavého
opojení mě svým trylkem probudí skřivánek a připomíná
mi, že je čas vrátit se domů . . . Spěšně dopíjím
z prastarého hrnečku kávu. Odpusť mi, ale tvoje kvítky
mi ten skřivánčí zpěv nenahradí. Vím, že tam na mě čeká,
aby mi mohl zazpívat. Třeba slova jednoho básníka:
„ . . . tu nemohu se vynadívat a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat a plakat. Maminko má, jak je to hezké u nás doma!“

Krásný závěr léta a „carpe diem“ – užijte dne, milí
čtenáři.
Pavla Kaprasová
Pozn. redakce:
V textu jsou uvedeny úryvky básně Hora Říp ze sbírky Maminka Jaroslava Seiferta.
„Carpe diem“ –
je latinské rčení, které poprvé použil římský básník Horatius: využij dne – radostně, tvořivě, naplno, tak
jak Tě srdce vede, nemařit čas jitřením šrámů minulosti a nemařit čas
spoléháním se, že budoucnost přinese něco úžasného - budoucnost
roste na činech přítomnosti.

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.

A byly žně. Tatínek (později Frantík a
po jeho smrti Máňa) ručně sekal kosou
obilí do řádků, maminka za ním pokosené
obilí odbírala a kladla na námi dětmi udělaná povřísla. Snop jsme uměly i pěkně
s přikleknutím zavázat. Navečer jsme všichni
z těch snopů stavěli „panáky“. A to už jsme – holky i
kluci – vyháněli na strniště husy, ty sbíraly ze strniště
klásky a my děti jsme musely sbírat do kytic, domů pro
slepice.
Pokračování na straně č.5.

STOLETÍ HRDINOVÉ
Památce padlých bačalských a ličenských hrdinů Velké války
Je podvečer 28. červenec 2014. Pomalu na úřadě končí
úřední hodiny. Na pergole za pivnicí skupinka chlapů a
chlapců popíjí pivo, povídají si o úrodě česneku a rybaření. Je dusno. Chystá se k bouřce.
Je podvečer 28. července 1914. Bačalský obecní výbor
se v počtu 9 členů schází na řádné schůzi. Řeší se úprava
mostku u rybníčka, podpora 4 dítek Josefa Škalouda. Je
dusno. Chystá se k válce.
Pokračování na straně č.2.

již 22 ročníků. Na podzim 1914 byly
zavedeny mimořádné odvody, tzv.
Pokračování z titulní strany.
domobranecké prohlídky, jež se během války týkaly veškerého mužskéK válce, která si vysloužila
ho obyvatelstva, celkem 36 ročníků
označení „Velká“, později 1.
z let 1865 – 1900. Zároveň
světová válka. Čerstvé zprávy se
s mobilizací byly prováděny rekvizice
sem k nám na Bačalky dostávaly
koňských potahů a povozů, v říjnu
vždycky se zpožděním. Proto ani
1914 došlo k prvním rekvizicím po„vejboři“ – starosta V. Matějů,
travin.
F. Vojtíšek, A. Soukal, F. KobeJména padlých hrdinů vyrytá do
ra a další netušili, že tou dobou
pamětních
desek umístěných při vstuuž po celé c. a k. monarchii visí
pu
do
naší
školy byla poprvé připovelké bílé plakáty s výzvou císamenuta a oslavena díky panu řídícímu
ře pána „Mým národům“. Ta
Kopeckému 28. října 1928. Dnes je
zpráva se dostala do naší obce až
na fotografii přinášíme i vám, čtenáo den později a jak dosvědčuje
řům Pramínku. Některá příjmení nám
zápis z následující mimořádné
dnes již sotva napoví, ve které chaluschůze obecního výboru z 5.
pě padlý voják žil, čím byl – zda hossrpna 1914, mobilizační vyhlášpodařil nebo se věnoval řemeslu.
ka zasáhla do života všech naNěkterá příjmení jsou nám ale dodnes
šich občanů bez rozdílu.
důvěrně známá. Proto bychom uvíObec Bačalky byla povinotali, kdybyste se redakci přihlásili
vána dodat „povoz – totiž 2 koně
vy všichni, kdo byste o našich pads vozem pro vojenskou dodávku
Poslední jmenovaný: ŠKALOUD VÁCLAV
lých
hrdinech něco málo věděli.
s kočím ke dni 13. srpna t.r..
Zajistit 1 strážce koní, totiž jednoho z domobranců nevy- Kdybyste mohli poskytnout třeba jen malou vzpomíncvičených, k vojenské službě neschopných. Stanovit 1 ku nebo útržek vyprávění, fotku nebo dopis z fronty.
důvěrníka od obecního zastupitelstva, který 13-tého t.m. Z těchto vašich vzpomínek bychom chtěli zpracovat
v Jičině na náměstí povoz odevzdá. Usnešeno: Pro vojen- drobný dokument, výstavu či publikaci, jíž bychom si
skou dodávku koně má dodati 1-ho Ant. Obst a druhýho život, práci i hrdinství našich předků připomenuli.
Zatím se jen připojme k modlitbě za padlé a zemřelé,
Jan Pokorný a vozy řádně vystrojené dle předpisu. Strážce koní byl zvolen 6 hlasy Frant. Drbohlav. Důvěrníkem která dnes večer jednohlasně zaznívá ve všech zemích
Evropy:
k odevzdání povozu pověřen Frant. Kobera.“
„Všemohoucí Bože, Ty jsi Pánem nad životem i smrO počtu či jménech odvedených občanů se Protokolní
tí.
Stojíme zde proto před Tebou a prosíme: Ujmi se
kniha nezmiňuje. Dnes najisto známe jen jména těch,
všech,
kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených
kteří se z válečné fronty nevrátili.
lidskou zlobou, pýchou a
Většina našich odvedených hochů bysobectvím. Přijmi do své
la příslušníky 74. pěšího pluku, jehož
náruče všechny ty, kteří
sídlem byl Jičín. První směr, kterým se
před sto lety svůj život
vlak s vojíny 74. p. pl. vydal, byla srbská
obětovali při obraně života
fronta. Na vagónech byla velkým písa svobody druhých lidí.
mem napsána hesla: „Hoši! Bratři! Jičín!
Shlédni ve své lásce na ty,
Čechy!“ Počátkem září se vojáci tohoto
které o život připravila
pluku dostali do těžkých bojů se Srby a
věrná služba, odvaha a
zejména na ústupu přes Drinu (řeka na
statečnost. Smiluj se nad
hranicích mezi Bosnou a Hercegovinou a
těmi, kteří zemřeli ve válSrbskem – pozn. autora) utrpěli nesmírné
kách zbytečně a nesmyslztráty. 74. pěší pluk byl poté nasazen i na
ně. Otevři své království
italské a ruské frontě, mnoho českých
spravedlnosti a pokoje
chlapců a tátů od početných rodin přitom
všem nevinným obětem
padlo nebo bylo jato do ruského zajetí při
válek a násilí. Amen.“
přechodu Karpat na přelomu r. 1914 28. července 2014, Pavla
1915. Celkem bylo povoláno do zbraně
Kaprasová
1.300.000 mužů ze zemí Koruny České,

STOLETÍ HRDINOVÉ

nevrátilo se jich skoro 150.000. Všeobecná mobilizace se týkala ročníků 1877
– 1892. Během srpna 1914 však byla do
zbraně povolána také tzv. druhá výzva
(muži ročníků 1872 – 1876) a navíc na
jaře 1915 odvedení nováčci. Tak bylo
počátkem září 1914 do vojska odvedeno
-2-

(v článku byly použity údaje
z internetu a ze soukromých
materiálů autora)
Pozn. redakce: Rekvizice zabírání nebo vymáhání něčeho z moci úřední.

LÉČENÍ
KOŘENÍM A BYLINKAMI V.
Bazalka (Ocimum basalicum)
Bazalka je jednoletá bylina z čeledi hluchavkovitých
se čtyřhranným
až 60 cm vysokým stonkem,
vstřícnými listy
vejčitého tvaru.
Má ráda teplo a
slunce a příjemně
voní.
Pochází z jižní
Asie, kde se
pěstuje již tři
tisíciletí. Za kolébku bazalky je považována Indie, ale už
ve středověku byla tato rostlina rozšířená i v Evropě.
Dnes je v obchodech k dostání velké množství kultivarů s
rozmanitou barvou květů v odstínech bílé, růžové až fialové. Ani listy nemusí být klasicky zelené, jejich až černo-fialová barva není nijak výjimečná. Bazalka prý rostla
kolem Ježíšovy hrobky a v některých řeckých ortodoxních chrámech se z ní připravuje svěcená voda a květináče s bazalkou se staví na oltář.
Nadzemní část rostliny sbíráme v době květu (červen
až září). Pokud již pro kořenění jídel nemáme k dispozici
bazalku čerstvou, pro zachování typického aroma je
k jejímu uchování nejlepší zmražení, protože při sušení se
její chuť značně mění a ztrácí na síle. Listy necháme buď
zmrazit v mikrotenovém sáčku, nebo pokrájené s trochou
vody ve formě na ledové kostky. Při řezu natě je třeba
určitou část stonku ponechat, aby mohly vyrašit nové
rostliny. Nasbíraný materiál sušíme ve stínu nebo v sušárně při teplotě do 35 °C. Vysušená droga musí být jasně
zelená.
Jak působí
Čaj ze sušené bazalky má uklidňující a lehce dezinfekční účinek na žaludek a celou trávicí soustavu, je tedy
účinný při žaludečních nevolnostech a kolikách. Ulevuje
také při bolestech hlavy, pocitu úzkosti a nervovém vypětí, říká se, že bazalka je bylinkou dobré nálady. Je vhodným doplňkem léčení chřipky a nachlazení, usnadňuje
odkašlávání a působí mírně antisepticky. Mírná konzumace bazalky stimuluje tvorbu mateřského mléka. Zevně se bazalka používá k omývání špatně se hojících ran,
ale především jako součást bylinných koupelí pro osvěžení a proti křečím. Listy bazalky obsahují silice, které pomáhají snížit svědění při bodnutí hmyzem. Nejefektivnější jsou listy ještě nekvetoucí rostliny. Kloktání nálevu
pomáhá při léčení dásní či jiných zánětů v ústech nebo
bolení v krku.
Léčebné použití
V našich zeměpisných šířkách je méně známé používání bazalky ve formě čaje.
Čaj – nálev k celkovému zklidnění a proti nespavosti
1 lžíci bazalky zalijeme 1 hrnkem vroucí vody a necháme
5 minut odstát. Potom scedíme a pijeme po douškách,
1 šálek po jídle a před spaním, maximálně 3x denně.

Čaj – nálev při křečových žilách
Po 1 lžičce bazalky, majoránky a máty peprné zalijeme 1
hrnkem vroucí vody a louhujeme přikryté 5-10minut.
Scedíme a pijeme 2-3x denně po jídle. Nepijeme
v těhotenství a při kojení.
Kloktadlo při bolestech zubů a v krku
2 lžíce sušených listů vaříme v hrnku vody 20minut. Scedíme a vychlazeným kloktáme 2-3x denně podle potřeby.
Použití v kuchyni
Více ji používáme sušenou, avšak její chuť a vůně vynikne mnohem výrazněji v čerstvém stavu. Dobře se
kombinuje s česnekem, cibulí, pažitkou, majoránkou,
dobromyslí, saturejkou a tymiánem. Přidáním bazalky do
jídla nejen ovlivníme a obohatíme jeho chuť a vůni, ale
látky obsažené v této bylince mají velmi příznivý vliv na
naše trávení.
„Pesto po česku“
Kulinářská specialita
„pesto“ je zhotovena
z bazalky, olivového oleje, česneku, piniových
oříšků a parmazánu. Českou variantu můžeme
zhotovit
následujícím
způsobem: rozmixujeme
4 lžíce čerstvých lístků
bazalky s 1 lžící nasucho
opražených
vlašských
ořechů nebo slunečnicových semínek, se 75 g parmazánu,
2 stroužky česneku a 6 lžícemi olivového nebo slunečnicového oleje. V chladničce se dá uchovávat několik dnů.
Podává se k těstovinám, do salátů a na pizzu.
Z dokumentu „Koření a bylinky z celého světa“ dostupného
na internetu a knihy Magdalény Staňkové-Krȍhnové „Bylinky
pro děti a maminky“ vybrala J. Rukavičková.
Obrázky: http://www.sepo.wbl.sk/Bylinkova-zahrada.html
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NAŠI ZASTUPITELÉ III.
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.

Pavla Kaprasová, starostka obce
S čím jste kandidoval/a do ZO v r. 2010, tedy jaké bylo Vaše
předsevzetí. Co jste chtěl/a změnit?

Do ZO jsem kandidovala s tím, že se budu snažit získat pro obec finanční prostředky, a to jak formou získání
peněz z dotačních programů, tak
úsporou tam, kde byly nesmyslně
utráceny. Dalším mým cílem bylo
zapojit obec do regionálních sdružení, zabránit škodám, které hrozily
z výstavby větrných elektráren,
skládky na Rabakově, výstavby
ČOV a především zlepšit komunikaci mezi úřadem a občany.
Podařilo se? Pokud se něco nezdařilo,
v čem vidíte hlavní příčinu a myslíte, že
se to ještě dá změnit? V jakém časovém
horizontu?

Hlavní body našeho volebního
programu můžu s čistým svědomím
prohlásit za splněné. Obec má na
kontě třikrát tolik prostředků, než
jaké jsme v r. 2010 od svých předchůdců přebírali, přitom se udělalo
hodně (opravená čekárna, zbrojnice,
kaple, plot na hřbitově, dětské minihřiště, upravený svah
za pivnicí, letos ještě oprava všech božích muk v obci).
Spousta věcí není vidět – získali jsme např. výjimku na
pitnou vodu do r. 2028, což je skutečně velký úspěch,
naše seniory jsme skamarádili s počítačem, v každé bačalské skříni bydlí nazdobený klobouk. Bačalkám se
podařilo výrazně změnit také svoji image v tisku. Zatímco
se v r. 2010 o Bačalkách psalo v souvislosti s VE pouze
negativně, dokázali jsme svůj mediální obraz otočit o
180stupňů – lidé na Jičínsku nás vnímají jako obec, kde
se pořád něco děje pozitivního, kde jsou lidé aktivní, kde
je legrace a kde si dovedeme navzájem pomáhat. Tak to
vnímám i
na
setkáních
s ostatními
starosty
z dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada. Občané a
chalupáři chodí na úřad s důvěrou (aspoň si to myslím),
že máme zájem jejich problémy řešit a pomoci jim. A z
toho mám upřímnou radost.
Co se nepovedlo – vesměs to, co je legislativních důvodů nemožné nebo promlčené nebo časově náročné.
Nestihli jsme zatím dořešit sjednání věcných břemen na
vodovod, která měla být hotova v r. 2010 (administrativně řešíme již více než rok), zatím se nedaří získat část
strže pod pivnicí od ÚZSVM, abychom získali stavební
povolení na zatrubnění – snad se stihne do konce roku.
Nedaří se nám dlouhodobě uspokojivě zajistit chod pivnice takový, jaký bychom si představovali a jaký by si
představovali i samotní občané. Smlouva se současnou
sympatickou paní hostinskou je bohužel uzavřena pouze
do konce října. A mnoho dalších „drobností“.
-4-

Co Vás na práci v zastupitelstvu těší a co je pro Vás zklamáním?

Práci v zastupitelstvu beru jako službu občanům. Proto
mám dobrý pocit, když skutečně můžeme někomu pomoci, třeba i jen vlídným slovem nebo radou. Snažíme se i
v rámci svých profesních schopností poskytnout občanům
rozsáhlý administrativně-finančně-právní servis. Jako
zastupitelé jsme vytvořili celkem komunikativní partu
lidí, ne skupinu ambiciózních individualistů jak je tomu
ve vyšších patrech komunální politiky, ale pracovní tým,
který svoje snažení opravdu směřuje ve prospěch obce,
jejich občanů, chalupářů i návštěvníků. Těší mě, když
vidím na obecních akcích rozesmáté tváře, od malých capartů až po
občany velmi zralého věku. Vážím
si i toho, že můžu aspoň trochu
pomoci a potěšit občany v těžkých
životních situacích, kdy ztratí někoho blízkého nebo jsou nemocní.
Díky práci starostky jsem se seznámila s mnoha zajímavými lidmi,
nadšenci z různých oborů – např.
dendrologie, písemnictví, architektury, historie, ekologie. Vůbec
můžu říct, že mám a jako obec
máme štěstí na dobré lidi.
Zklamání jsem při své práci starostky asi nepoznala, nebo si ho
nepřipouštím. Jsem za dlouhá léta
své vlastní profese zvyklá na tak
vypjaté stresové situace a na lidi
různých charakterů, že mě může ve
funkci starostky už zaskočit máloco. Spíš si kladu otázku,
zda jsme něčím nezklamali naše voliče my, zastupitelé.
Zda od nás neočekávali více. A byla bych ráda, kdyby „na
férovku“ přišli a řekli, co se jim nelíbí, co by chtěli změnit. Brbláním u piva se nic neposune dopředu. Není to
vždycky lehké najít kompromis mezi zájmem jednotlivce
a zájmem celé obce. Ve spoustě rozhodnutí jsme odkázáni na stanoviska jiných institucí a není dost dobře možné
řídit se jen zdravým selským rozumem. Ta těžkopádnost,
mnohdy laxnost státních úřadů a přezírání nás – malých
obcí - mi někdy pořádně zvedne adrenalin v krvi.
Co by se podle Vašeho názoru mělo ještě v obci změnit nebo
vybudovat?

Kdyby se podařilo v nadcházejícím volebním období
dokončit to, co je rozpracované a rozjednané, tak bych
byla šťastný člověk. Dokončit vodovod na Ličně a odpojit
Bačaláky ze starého vodovodu, následně na to uzavřít
všechny smlouvy o věcném břemeni na vodovod, upravit
povrchy místních komunikací, zatrubnit a zavézt strž pod
pivnicí, nejlépe z evropské dotace, a udělat z tohoto místa
hezkou odpočinkovou zónu. Vyčistit obecní kálky, přesvědčit občany, že je smysluplné pravidelně vybírat jímky
a nevyčerpávat je kalovkou do obecní dešťové kanalizace
nebo do lesa, že je bohulibé ctít neděli za svátek a nerušit
spoluobčany sekáním trávy a řezáním motorovky, že se
sluší čas od času zajít do hospůdky a společně probrat
„politickou situaci, fotbal a ženské“ a ne jen doma dřepět
u televize. A když by se na víc podařilo, že bude stále

v pivnici útulno, teplo a pivo jako křen, pak bychom
mohli být všichni spokojení.
Máte záměr znovu kandidovat nebo spolupracovat se zastupiteli
obce?

Asi by to tak mělo být, že když člověk nějakou práci
započne, tak by ji měl dokončit. I když v práci na obci
není nikdy nic hotovo, jeden problém stíhá druhý. Ono
získat základní orientaci ve všech oblastech, které tato
obec spravuje, trvá několik let. Snad po těch necelých
čtyřech letech ve funkci mohu říci, že jsem ty základy
s odřenýma ušima zvládla, dokonce že už znám jménem
všechny občany, chalupáře i jejich psy. Kandidovat budu,
bylo by asi nezodpovědné říci „ne“, a záleží na občanech,
jaké mi za ty uplynulé čtyři roky dají vysvědčení. Avšak:
„Sám nejsi nic“, říká klasik. Práce na obci je činností
týmovou, a tak budu ráda, když se mezi kandidáty objeví
aktivní, odvážní lidé s podobným názorem na budoucnost
obce, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro druhé. A že ho není málo!
Co pro Vás znamenají Bačalky, co se Vám na nich líbí?

Tím, že jsem tu od malinka vyrůstala ještě mezi těmi
starými pantáty, čekala s „babkami“ u krámu na mlíko a
ve čtvrtek na zákusky, tím, že jsem s dědou holičem projela jako malá křížem krážem celou vesnici a v každé
chalupě ochutnala pouťové koláče, sousedkám mazala
francovkou záda a v ličenské hospodě Na Vinohradě zpívala na přání, jsem svými vzpomínkami i svou přítomností s Bačalkami a Ličnem natolik svázaná, že je to jediné
místo, kde dokážu šťastně žít.
Jitra zalitá sluncem, vůně usušeného sena, kukačka
v nedalekém lese a docela prima lidi kolem mě – to bych
nechtěla v životě ztratit.
Pokud redakci nebo občanům prostřednictvím Pramínku chcete
ještě něco sdělit, též to připojte.

Občanům i redakci přeju ve všem vašem konání „hlavu vzhůru a vydržať!“ A trochu víc se smějte.
Pavla Kaprasová
Pozn. redakce: ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových

„TEHDÁ“ U NÁS
Vzpomínky paní Anny Havlové rozené Zajíčkové
5.část

byl celý obřad. Ve
stodole byla mlátička,
od ní vedly nějaké
hřídele pod zemí za
stodolu, tam byl tzv.
žentour = velké kolo,
od něho dlouhá dřevěná voj. Do té byly
zapřáhnuté
krávy,
chodily neustále dokola a obyčejně já
jsem
chodila
s opratěmi v ruce za
nimi. A tím otáčením
a mnoha hřídelemi a
řemeny na kolech se
mlátilo
=
drtilo
z obilných klasů zrno.
U jícnu do mlátičky stál mužský, z velkého válu, kam
jsme mu děti podávaly snopy obilí, cpal rozvázané snopy
do jícnu mlátičky, za pěkného rachotu a pohybem sít
v mlátičce se pod ni sypalo zrní a na konci mlátičky vylézala vymlácená sláma. Tu zase zdatná žena (maminka,
sestra Máňa) vázala do mohutných povřísel do pěkně
těžkých snopů slámy. Pak už byly na vázání silné provázky zakončené dřevěnými hranolky.
Vymlácené zrno – plné plev – se opět ručně čistilo.
Měli jsme fofr = fukar, my děti jsme točily klikou a ve
velkém bubnu se vzniklým proudem vzduchu odstraňovaly plevy od pěkných čistých zrn a od zadiny = drobné,
špatné zrní. Ta hrůza, když jsme my děti musely nosit
plné velké koše = násypák – na hřbetě po schodech –
v mém dětství byly schody na půdu, kam jsme plevy vynášely, v síni. To bývalo chuchvalců za krkem, toto štípalo! K létu patřilo i nádherné letní ovoce. Třešni jsme
měli doma, ale na letní jablka jsme my děti chodily
k sousedům.
Ze zápisků připravil Slávek Zeler
Fotografie ze žní na titulní a této straně dokumentují činnost
Spolku archaických nadšenců ze Sebranic u Litomyšle, který letos pořádal ruční sečení obilí spojené se sečením hrabicovkou taženou koňmi, výrobou povřísel, vázáním snopů a
stavěním panáků.

Pokračování z titulní strany.

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Obilí se z pole sváželo na žebřinácích. Vyrovnala se
veliká fůra, stáhla se provazem a kravičky pak fůru vezly
domů, do stodoly. Bývaly to nebezpečné cesty, nejvíc
v úvoze z kopce, to vždy maminka vedle vozu vršek snopů podpírala vidlemi, aby se fůra nepřevrátila. Pamatuji
se, jak jednou Máňa (to už nebyl tatínek ani bratr František) vezla vrchovatě naloženou fůru úvozem dolů a před
vraty v zatáčce k vratům se fůra zvrátila. Bylo štěstí, že to
nespadlo na ni.
Svezené snopy se ve stodole skládaly na patro i do
přístodůlku a po žních a mnohdy ale až v zimě se mlátilo.
Hodně žitných snopů se mlátilo ručně cepy, aby byla
rovná sláma do štruzoků = slamníků. I to jsem jako studentka uměla a muselo to jít pěkně do rytmu, ve dvou, ve
třech, i ve čtyřech a pěti. Jinak se mlátilo mlátičkou, ale to

Kurzy pro zaměstnané, nezaměstnané a podnikatele ve večerních hodinách v období září 2014 až červen 2015 na témata:
Základní počítačové dovednosti, Finanční gramotnost, Spotřebitelská gramotnost a Občanskoprávní gramotnost.

Pokud máte zájem se opět chodit učit pracovat na počítači, nebo se zajímáte o novinky týkající se svých financí,
tedy toho, jak nejlépe hospodařit, pak je zde nabídka naší
obce. Ve spolupráci s odborníky Vám nabízíme ZDARMA účast na kurzu. Bude-li vás alespoň 6, pak kurz zorganizujeme přímo u nás v obci. Ničeho se neobávejte,
všichni jsme jednou začínali. Napište, volejte, prostě se
neváhejte ptát a nepromarněte svou příležitost. Více na
www.bacalky.cz nebo vás budeme informovat na obecním úřadě.
A. Varhanová
-5-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VĚŘTE - NEVĚŘTE

V měsíci srpnu slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Rampasová Libuše
Rukavičková Jitka
Tarant Daniel
Pelantová Šárka
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
SRPEN
1. týden
Pravidelně sklízejte okurky, rajčata, papriky a další zeleninu.
Na uvolněné záhony vysejte pozdní odrůdy zeleniny - ředkvičky, salát, kedlubny.
2. týden
Přišel čas na hluboký řez ořešáku, nyní neroní tolik mízy. Zaštípejte vrcholy rajčat, podpoříte tím tvorbu a dozrávání poldů.
Prořežte angrešt a rybíz.
3. týden
Věnujte se růžím: odstraňujte odkvetlá květenství, hojně zalévejte, ale ne na listy.
4. týden
Sklízejte první jablka a hrušky, renklódy a slívy. Po sklizni
prořežte třešně, meruňky, višně a mirabelky. Můžete zakládat
nový trávník.
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„Se slepicema končím!“, rozhořčil se místní chovatel
S. H., když se mu k večeru z celodenní procházky opět
vrátilo o jednu slepičku méně. Z původního šťastného
počtu 7 nádherně vybarvených a vykrmených slepiček a
jednoho kohoutka se nejdříve nevrátily dvě. Nu což, u
lesa nemůžeme čekat nic jiného, i lišky mají své dny. Ale
třetí pohřešovaná slepice již chovateli S. H. zvýšila krevní
tlak. Není divu. Ze zbývajících čtyř slepic dvě již několik
týdnů vytrvale kvokají a sedí v kukani na podkladku.
Jedno snešené vajíčko je maximálním denním úlovkem.
„Půjdou všechny i s kohoutem na polívku a v říjnu si
koupíme jiné“, kategoricky S. H. oznámil své dceři P. K.
„Neukvapuj se, všechno chce svůj čas, trpělivost přináší
růže. Vždyť jim je teprve rok, určitě se pochlapí a zase
začnou snášet, dej jim čas“ děla dcera jeho. A trpělivost
se S.H. skutečně vyplatila.
Hle, po třech týdnech někdo ťuká na vrátka.
Kvočna a tři kuřátka!
P.K.

POKLADY Z PŮDY IV.

V minulém čísle jsme uveřejnili fotografii nástroje na
„pertlování“ - uzavírání víček plechových konzerv při
domácím zavařování.
Naši předkové měli řadu důmyslných nástrojů na udržování věcí, které jim sloužily po dlouhý čas. Snad jen

sirka byla na jednorázové použití. Domnívám se, že účel
pokladu z půdy na níže uvedených obrázcích odhalí poměrně snadno hlavně zralí muži.

Pobyt pod modřínem nám přináší dobrou náladu a je
tedy doporučován především pesimistům. Povzbuzuje
trpělivost, vytrvalost a napomáhá v řešení komplikovaných záležitostí.
Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2003,
http://medium.mysteria.cz/text_scr/2003_7_stromy.htm a
http://www.2012rok.sk/wp/alternativne-zdroje-energie/6510-stromynam-nabizeji-silu-lasku-zdravi
Obrázky: http://www.dumazahrada.cz, http://www.garten.cz

Naši bačaláci potřinácté
Renata Folprechtová

Výborné má koláče,
to Ti povím, člověče.
A krása co vyrobí,
každou ženu ozdobí.
Na zahrádce každou chviličku,
vidíš Zelerovou Marušku.

STROMY NÁM NABÍZEJÍ SÍLU, LÁSKU I ZDRAVÍ V.
MODŘÍN opadavý (Larix decidua)
Modřín pochází se Severní Ameriky a dnes je hojně
rozšířen
především pro své cenné dřevo. Modřín
dodává energii a
povzbuzuje sebejistotu. Je symbolem obnovy a
lepšího
života,
takže
omlazuje
jak fyzicky tak i
psychicky. Používá se k tomu vykuřování modřínovým
dřevem
nebo pálení modřínového jehličí,
což dokáže odvrátit nepříznivé vlivy. Vykuřování modřínem se úspěšně využívalo i v dobách moru.
Z pryskyřice modřínu se vyrábí modřínová mast na revmatické bolesti, ale též jako mazání na hrudník při bronchitidě
nebo úporném kašli. Modřínová
kůra má vysoký obsah tříslovin
a používá se do koupelí nohou
proti jejich pocení a zápachu.

Maruška Zelerová se nám před fotoaparátem schovala,
tak alespoň k vidění kousek její zahrádky.

POZVÁNKY NA AKCE V OKOLÍ
9. srpna 2014 Dětenice - Den s rádiem Kiss Delta, Žlutý pes a rytířské turnaje – Bačaláci se slevou!
V sobotu 9.srpna 2014 organizují majitelé dětenického
zámku již druhé letošní odpoledne s Rádiem Kiss Delta.
Tentokrát se jako hlavní host programu představí skupina
Žlutý pes se zpěvákem Ondřejem Hejmou a Davidem
Deylem. Kromě toho jsou pro děti připraveny různé
atrakce a rytířské turnaje. Obci Bačalky se podařilo pro
všechny naše občany i chalupáře vyjednat snížené vstupné. Děti do 15ti let mají vstup zcela zdarma, dospěláci
hlasitě u pokladny zahalasí, že jsou z Bačalek, načež
zaplatí vstupné pouze Kč 100,-. Navíc se po celý den
bude čepovat půllitr piva za pouhých 11,- korun!!!
Bližší info na plakátech.
Šlápněte do pedálů - unikátní výstava věnovaná rozvoji cyklistiky ve vztahu k Jičínsku – fotografie, kola,
cyklistické potřeby – Regionální muzeum Jičín až do 28.
září 2014.
KATAPULT v Jičíně – již nyní jsou v jičínském infocentru v prodeji vstupenky na koncert legendární rockové
skupiny. Koncert se koná 3. října 2014.
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4. ROČNÍK BAČALSKÉ KLOBOUKOVÉ SLAVNOSTI
TENTOKRÁT SPOLEČNĚ S TRHY
V sobotu 16. srpna 2014 pivnice U Bači a okolí
Program
14.00 hod. zahájení prodeje vlastních výpěstků nebo
výrobků a přihlašování do kloboukové soutěže
15.00 hod. uzavření přihlášek do kloboukové soutěže
16.00 hod. přehlídka soutěžících s klobouky
16.30 hod. vystoupení taneční skupiny SHAREEFA a
následné vyhodnocení kloboukové soutěže
18.00 hod. volná zábava s živou hudbou
Vstupné dobrovolné
Klobouková soutěž

Pravé lomnické suchary

Oceňovány budou především vlastnoručně vyrobené či přizdobené kreace ve třech kategoriích – děti, dámy a páni. Nejzajímavější modely bude vybírat porota během probíhajích
trhů. Místa v porotě jsou ještě volná, přivítáme, když se zapojíte. Soutěžící přihlásí svůj model, zapíše se
jeho pojmenování a obdrží lísteček se
soutěžním číslem svého modelu (od 14.00
do 15.00 hodin). S lístečkem viditelně
umístěným na klobouku či oděvu může
nerušeně nakupovat či prodávat. Členové
poroty budou kroužit tržištěm a vybírat
nejzajímavější modely. Zda jejich pozornosti někdo neunikl, prověří přehlídka soutěžících, která začne v 16.00 hodin. Během
vystoupení taneční skupiny SHAREEFA
svůj výběr porotci uzavřou a následně proběhne vyhodnocení. Ceny čekají na první
tři nejzajímavější modely v každé kategorii – děti, dámy, páni. A pokud budete
hodně tvořiví, tak jistě budou vyhlášena i zvláštní ocenění
jako při předešlých ročnících – cena za celkový umělecký
dojem, pracnost, vtip …
Přijďte se pobavit, prodat vlastní výpěstky, nebo jen podpořit své děti, ženy, muže, sousedy.

budete moci zakoupit na našich bačalských selských trzích v sobotu 16. srpna 2014. Pozvání k prodeji totiž přijal pan
Vladimír Mach, syn vyhlášeného dětenického pekaře A.
Macha, na jehož voňavém kulatém chlebu si pochutnávali
v dalekém širokém okolí. Pekař p. Mach se vyučil
ještě za císaře pána v Jínově fabrice v Lomnici nad
Popelkou, kde získal i recepturu na pravé lomnické
suchary. Jeho, dnes již dvaaosmdesátiletý syn Vladimír, po r. 1990 obnovil rodinnou tradici a svými
oříškovými a mandlovými suchárky zásobuje mj. i
cukrárny na Jičínsku. Chcete-li si zamlsat a třeba se
dozvědět i spoustu zajímavostí z historie dětenického
pekařství, určitě si na bačalské trhy zajděte.
PS: suchary jsou opravdu božské!
Pavla Kaprasová
Na horní fotografii si můžete připomenout soutěžní
klobouček z roku 2012, medem a perníkovým kořením
provoněný, cukrovou krajkou zdobený, který se narodil pod šikovnýma rukama paní Libuše Rampasové. Získal
3.cenu v celkovém hodnocení a zvláštní ocenění za originální
nápad. Stal se předmětem dražby a výtěžek byl použit na zachování stavby starého transformátoru.

Toto číslo vychází 1. 8. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 29. 8. 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: Urbancovi 400Kč, p. Podhajský 100Kč, Hoškovi 200Kč, Poláčkovi chalupáři 500Kč, Egrtovi 200Kč,
p. Něšněrová Milada 100Kč, Hakenovi 500Kč, Šoltys Petr 200Kč, p. Hodboď 100Kč, p. Bělková 200Kč, p. Polanecký 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

