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NA POČÁTKU BYLO SLOVO „DŮVĚRA“
To bylo asi to první, co mi proběhlo hlavou, když jsem
se dozvěděla výsledky voleb do zastupitelstva obce. Před
čtyřmi lety byl volební úspěch naší SNK pro Bačalky a
Lično dán celkovou neutěšenou a rozhádanou situací
v obci a touhou po změně, ať je jakákoli. Tentokrát ale,
po 4 letech, už voliči věděli, jaký kus cesty naše obec
ušla, co mohou od kandidátů očekávat, co se změnilo
v obci snad k dobrému a hlavně, že se lidé dali dohromady. A to nejen zásluhou práce zastupitelů, ale také činností místního spolku, který vydává tento vysoce ceněný
časopis – Pramínek.
Je velmi těžké mandát obhajovat, ještě těžší ale je se
rozhodnout, zda vůbec jít znovu s kůží na trh a na další
čtyři roky se
zavázat k „manželství“ s obcí
v dobrém i ve
zlém.
Důvěra
vás občanů, jíž
jste svými hlasovacími lístky
vyjádřili, budiž
nám všem nově
zvoleným zastupitelům podporou i útěchou.
Pevně věřím, že
se z nás – nově
zvolených zastupitelů a členů výborů – rovněž stane sehraný pracovní
tým, jehož práce přinese další rozkvět obce a podpoří
hezké mezilidské vztahy. Je dobré vědět, milí sousedé a
chalupáři, že na to s vámi nebudeme sami.

„CO JE DO VOJÁKA,
KTERÝ PADNE,
… co je do kvítečku, který zvadne…“ zpívá se v jedné
z nejslavnějších písniček Karla Hašlera (teď 31. října
jsme si připomenuli jeho 135. narozeniny). Je to jedna
z těch, která zněla na nádražích, ve vlacích a především
na frontách Velké války. My jsme si ji zanotovali
v sobotu 25. října v komponovaném odpoledni s názvem
„Mým národům“ a vzpomínali jsme na dobu před sto
lety, kdy byly české země zavlečeny do války, odkud se
našich blízkých nevrátily statisíce. Byli mezi nimi i příbuzní jednoho z našich hostů pana MUDr. Viléma Hofmana z Libáně. Jeho prastrýc Václav Dostál patřil k zakladatelům českých legií ve Francii a svůj život položil
při dobývání strategických pozic u Arasu.
Jeho děd pak zemřel jako ruský legionář při požáru.
Smutné relikvie – ohořelé hodinky, spony a po prastrýci
fotoaparát zn. Kodak s desítkami fotek přímo z fronty – to
málo, co zbylo z hrdinství dvou mladých mužů, p. Hofman chová ve velké úctě. Druhý z hostů vzpomínkového
odpoledne historik, archivář a spisovatel, sobotecký rodák
Karol Bílek svoje vyprávění doprovodil ukázkami
z vojenských deníků a přiblížil nám také nelehkou situaci, v jaké se nacházely opuštěné ženy a děti v zázemí.
Necelá třicítka diváků nejen z řad místních občanů tak
alespoň symbolicky po sto letech svojí účastí poděkovala
za oběť, kterou čeští vojáci rodivší se nové republice přinesli.

Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

Podvečerní čas pak patřil hudebnímu uskupení Veselanka pod vedením Františka Pažouta. Ani se nechce věřit, že Veselanka hraje s přestávkami už od r. 1978. A je
to pořád pěkná lidová venkovská muzika, která chytne za
srdce, rozesměje i rozpláče a hlavně roztančí i zapřisáhlé
pecivály. Zkrátka děkujeme všem, byl to prima den.
Další 2 fotografie ze setkání jsou na předposlední straně

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Před třemi týdny zamířily kroky 81 trvale žijících občanů do volební místnosti, aby svým hlasem rozhodli o
životě a směřování naší obce v následujících čtyřech letech. S volební účastí 62,79% patříme v republice
k obcím s nadprůměrnou účastí, když ale uvážíme, že
oprávněných a reálně bydlících voličů je v naší obci cca
120, potom je smutné, že čtyřiceti lidem je život obce
lhostejný. Jak volby dopadly je patrné z následující tabulky:
1. Kandidátní listina
Kandidát
Kandidátní listina: SNK pro
Bačalky a Lično

P
o
ř.

příjmení,
jméno, tituly

Počet hlasů

Pořadí
a
náhradníci

Mandát
získal

*

73

v%

1

Kaprasová
Pavlína Ing.

65

16,1

1

*

2

Hošková
Šárka

59

14,3

2

*

3

Rampasová
Libuše

60

13,0

6

*

4

Šátková
Zuzana

60

13,2

3

*

5

Folprechtová Renata

60

13,2

4

*

6

Nešněra
Lukáš

52

13,2

5

*

7

Tarant
Daniel

17

11,5

1

-

8

Varhanová
Alena PhDr.

7

3,8

2

náhradník

9

Hodboď Stanislav

7

1,5

3

-

V zastupitelstvu se tedy objevují čtyři nové tváře. Doufejme, že do práce zastupitelstva přinesou svěží vítr, dobré nápady a dostatek energie a odhodlání tyto nápady
realizovat.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva
Na základě výsledků voleb se konala v sobotu
1. listopadu 2014 ustavující schůze, kde si zastupitelé
mezi sebou volili starostu, místostarostu, předsedy a
členy výborů.
Pro další čtyři roky byla starostkou obce zvolena již
podruhé Ing. Pavlína Kaprasová, místostarostkou
paní Šárka Hošková.
Předsedkyní finančního výboru paní Libuše Rampasová, která bude spolupracovat se členy paní Zuzanou
Šátkovou a panem Vladimírem Pelantem. Kontrolnímu
výboru potom bude předsedat pan Ing. Václav Dvořák a za své spolupracovníky si vybral paní Renatu
Folprechtovou a paní PhDr. Alenu Varhanovou.
Redakce Pramínku blahopřeje všem zvoleným zastupitelům.
Přejeme jim hodně radosti z práce, další úspěšné
4 roky a věříme ve velmi úzkou spolupráci a naším sdružením a redakcí Pramínku.

Volební komise byla letos složená ze samých žen.

2. Kandidátní listina: SNK obce Bačalky a Lična
1

Dvořák Jan
Ing.

21

25,30

2

-

2

Švorc Vítězslav

22

26,50

1

-

3

Dvořák Václav Ing.

27

32,53

1

Pokorná Hana

13

4
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*
Manželé Hurcíkovi ve volební místnosti

15,66

3

-

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

Bývalo u nás na vsi veselo. Dodržovaly se lidové
tradice, tancovačky hlavně na Lhotě, ale i v ostatních
vesnicích, konec Masopustu s maškarami, hasičský
bál. Ve vsi byl spolek dobrovolných hasičů, ti měli
ruční vozovou stříkačku, dole na hřišti stávala pro ni
garáž.
Do školy chodily děti na Lhotu a do Libáně.
Na Lhotě byla dvojtřídka. Od šestého školního roku
chodili jsme do měšťanky do Libáně, ale jen ten kdo
chtěl, z naší rodiny chodil Pepa, Frantík a já. Máňa a
Růža celých osm let chodily na Lhotu.
Co všechno nás tehdejší učitel naučil! Českou i
Moravskou besedu, hrál s námi divadlo, půjčoval
nám knihy, dokonce nás učil i roubovat stromy.
A všichni jsme znali nejen květiny, ale i trávy, znali
jsme ptáky, jedinci v pozdějším věku byli známí
vzdělanci, moje maminka ani v osmdesáti letech při
psaní dopisu neudělala chybu.
Ze zápisků připravil Slávek Zeler
LÉČENÍ KOŘENÍM A BYLINKAMI
Aloe vera
Aloe je mocným nástrojem k léčbě mnoha nemocí. Je nádhernou bylinou, která nás okouzluje svým
mocným účinkem již po staletí. Rod aloe má asi 350
druhů. Nejvíce se však k léčebným účelům osvědčila
Aloe vera. Její název vycházející z arabského slova
"alloeh," vyjadřuje její vlastnosti – lesklý povrch
listů a hořkou chuť. V antice byla oblíbenou rostlinou Nefertiti, Alexandra Velikého a císaře Nerona.
Kleopatra využívala vlastností aloe ke svému
zkrášlování.
Aloe pěstovaná v květníku by měla být v každé
domácnosti po ruce jako první pomoc při drobnějších poraněních nebo popáleninách.
Popis a výskyt:
Aloe vera je víceletá, stálezelená rostlina, která
dorůstá do výšky kolem 40 – 50 cm. Je to bylina
rostoucí v růžicích bez kmene. Její dužnaté listy jsou
velké, masité, kopinaté, na konci zašpičatělé, mají
modrozelenou barvu a jsou po stranách opatřené
trny. Uprostřed listové růžice vyrůstá stonek, na kterém v létě vykvétají v hustých řadách sytě žluté květy. Květ dosahuje výšky až 90 cm.
Rostlina se vyskytuje především v sušších oblastech Ameriky, Afriky a Austrálie. V masivních listech je aloe schopna uchovávat velké množství vody,
a díky tomu může bez vody i několik měsíců vydržet. U nás je aloe vera rostlinou pěstovanou. S ohleStr. - 3 -

dem na její všestranné léčebné účinky se doporučuje
pěstovat v domácnosti alespoň jednu rostlinu.
Listy se mohou z rostliny odebírat podle potřeby.
U doma pěstovaných rostlin odřezáváme listy ze
starších jedinců, které 6-8 dní nezaléváme. Vrcholky
listů pak můžeme využít jako štěp pro další pěstování.
Čerstvá šťáva by měla být ihned spotřebována.
Lze ji ale různým způsobem konzervovat, buď podle
homeopatických pravidel nebo lihem či vazelínou.
Vždy by ale mělo mít přednost zpracování zastudena, protože jen tak si zachová antibiotický účinek.
Sušená šťáva se nazývá „sabur“.
Léčivé účinky:
Aloe vera obsahuje velké množství vitamínů a
minerálů - jsou to vitaminy A, C, E, B – včetně vitaminu B12 a kyseliny listové. Dále je bohatá na
minerály, jako jsou hořčík, mangan, zinek, měď,
chrom, vápník, sodík a draslík.
Čerstvá šťáva z aloe působí antibioticky – lze ji
užívat zevně i vnitřně. Aloe obsahuje řadu látek, které posilují náš imunitní systém natolik, že je schopen
zlikvidovat škodlivé plísně a kvasinky, které žijí ve
střevech. Gel z listů této byliny můžeme přidávat do
džusů. Pitím tohoto lahodného nápoje provádíme
vnitřní očistu těla od toxinů.
Aloe vera je vynikajícím projímavým prostředkem, který má mírný bezbolestný účinek.
Aloe také snižuje hladinu cukru v krvi, tedy napomáhá léčení cukrovky. Celkově pročišťuje a posiluje organismus a působí podpůrně na naše trávicí ústrojí. Proto se při užívání aloe vera snižuje i
přecitlivělost těla na některé látky, tedy pomáhá proti
potravinovým alergiím a proti atopickému ekzému.
Aloe také napomáhá detoxikaci jater, v nichž se
hromadí všechny škodlivé látky z našeho těla.
Šťáva z aloe působí podpůrně při procesech regenerace buněk a při odstraňování mrtvých buněk. Regenerační proces zpomaluje stárnutí, snižuje vliv
stresu na náš organismus, potlačuje rakovinné bujení, pomáhá při bolesti, a také velmi zmírňuje bolesti kloubů při artritidě a revmatickém zánětu kloubů.
Použití zevně
Při lehčích poraněních kůže, řezných ranách,
popáleninách vyvolaných vysokou teplotou nebo
slunečním zářením i při omrzlinách nám výtečně
pomůže čerstvá šťáva z listů aloe vera. Utrhneme list
byliny a bolavé místo potřeme průsvitným gelem,
který z listu vytéká. Ten na povrchu kůže ztuhne a
vytvoří tak přirozený obvaz. Zabraňuje přístupu infekce a podporuje hojení, také předchází kosmetickým defektům po zranění. Aloe také tonizuje pokožku a svými antibakteriálními účinky pomáhá při problémech s akné a lupy. Šťáva ve směsi s bílým vínem, vtíraná několikrát týdně k vlasovým kořínkům,
výrazně brání vypadávání vlasů.

Produkty z dužiny aloe podporují zvlhčování suché pokožky, chrání ji před infekcemi a napomáhají
při léčbě již probíhajících infekcí.
Proplachování dutiny ústní šťávou z aloe, která
působí protizánětlivě, zmírňuje bolest a regeneruje
poškozené buňky, můžeme provádět při zánětech a
infekci v dutině ústní, proti aftům a krvácení dásní. Gel z listů aloe působí protizánětlivě i proti kvasinkám a mykózám, zmírňuje svědění a záněty pokožky.
Upozornění: Pozor! Aloe má razantní účinek. Neměla by se používat při onemocnění ledvin a během
těhotenství, protože způsobuje stahy dělohy. Také by
se neměla použít v době kojení, protože by mohla
mít projímavý účinek pro kojence. S ohledem na
výrazný účinek aloe se nedoporučuje míchat s jinými
bylinami. Předávkování může přivodit značné nepříjemnosti, především překrvení břicha a pánve, ale
také podráždění ledvin. Aloe by se neměla užívat při
krvácejících hemeroidech, při menstruaci a při gynekologických obtížích. Velmi opatrně se musí postupovat při vnitřním užití u pacientů s vředy v kterékoliv části zažívacího traktu.
Způsob použití:
Šťáva z čerstvých listů
Tuto šťávu může každý používat na léčení všech
menších ran, popálenin, i jako obklady na puchýře.
Na popáleniny se dělá olejová emulze, kdy smícháme čerstvou šťávu s olivovým nebo jiným za studena
lisovaným olejem.
Aloe jako všeobecně posilující lék
Užíváme 1/2 až 1 čajovou lžičku čerstvé šťávy
z rostliny se špetkou s kurkumy. Ve směsi s vodou
nebo jablečným džusem je ještě chutnější.
Emulze z aloe
Emulzi připravujeme z 80 g šťávy z aloe, 10 g ricinového oleje, 12 g lanolinu a 10 kapek eukalyptové
silice. Vše důkladně promícháme a uložíme
v chladničce. Doporučuje se používat výhradně nerezové nástroje. Před uložením je vhodné rozdělit
emulzi do malých lahviček.
Rady našich babiček
Aloe jako pomocník při zánětu uší
Při zánětech uší zvláště u dětí se doporučuje šťávu z
aloe smíchat s jedlým olejem a nakapat do vnějšího
zvukovodu. Ponecháme pokud možno 10 minut působit.

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-stromy-namnabizeji-silu-lasku-zdravi
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci listopadu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Karbanová Květoslava
Hurcík Antonín
Šoltysová Zora
Zíma Milan
Laušmanová Kristýna
Rukavičková Adéla
Šoltysová Michaela
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA
Druhé pokračovaní o zapomenutých řemeslech podle
časopisu ROZARÝNA, tentokrát o kartáři, klempíři a knihaři.
Kartář. Nebo také kartýř byl specialistou iluminátora
(malíř, písař, kreslíř či krasopisec) – specializoval se na
drobné malby. Už ve středověku byly hrací karty mezi
lidmi populární a rádi si je, k
nelibosti církve, zahráli chudí
i bohatí. Práce kartářů tedy
byla poměrně žádaná.
Klomfíř. Také se mu říkalo
klamfíř, klampíř či klopíř, a v
podstatě to byl klempíř, zhotovující flaše, nádoby z plechu, lucerny a další domácí
potřeby z plechu. Toto řemeslo se oddělilo flašnéřů asi v 16. století. Na rozdíl od
flašnéřů pracoval klomfíř jen s bílým, pocínovaným plechem. Zhotovoval různé předměty jako lampy, svítilny,
krabice, hrnce, poklice, žlaby a další. Jak je vidět, klomfíři prováděli mnoho prací, takže se časem z řemesla vydělovaly specializace jako například svícnař nebo pokrývač.
Od poloviny 17. století dochází k rozvoji tohoto řemesla,
zejména, když se od 18. století přestal plech vyrábět kováním a začal se válcovat. Také mu pomohly nové stroje
– stříhací a ohýbací, dirkovací a jiné, které práci zjednodušily a zrychlily. Zinkový plech se začal používat až v
polovině 19. století.
Knihař. Neboli také kněhvazač, knihovazač, knihovazatel či vazač. Počátky tohoto řemesla jsou spojeny se vznikem knih jako takových. Už v 11. století se užíval způsob
vazby knih šitím na pergamenové nebo kožené řemínky,
jak je vidět na Vyšehradském kodexu. Zpočátku měly
knihy měkké obálky z pergamenu, kůže či látky, později
se začaly vázat do dřevěných desek potažených kůží.
Jejich vazby byly původně velmi zdobné, čím více se jich
vyrábělo, tím byly jednodušší. Od 14. až 15. století pře-

važovaly kožené vazby. Zikmund Winter popisuje vazbu
knih v 15. století: „Kůže na deskách (vepřová nebo hovězí) bývá hnědá, někdy rudá, nejřidčeji bílá, zažloutlá.
Dekor do kůže byl tepán, vřezáván, nebo vznikal kolky
(pozitivně rytá ozdobná tlačítka), které obrázky slabým
reliéfem vytlačovaly. V jemné kůži bývají obrázky ostřejší, jasnější. Rozehřátím kolků zbarvovaly se okrasy temněji. Mnohé kolky dostávaly se k nám obchodem, a proto
se dekor některé naší knihy neliší od knih cizích. Na ozdobných vazbách od druhé půle XV. věku pozorujeme
nejprv orámování plochy deskové; někdy také orámování
dvojí. Bývá to vlys liliový, páskový, zdobený růžicemi.
Uvnitř rámů bývá dekor nejčastěji skládán z čar, šikmých
pruhů; v kosočtvercích odtud vzniklých vyskytují se figurky zvířátek, ptáci, orlice, český lev, na rožmberských
vazbách růže pětilistá, někdy i zbožný obrázek Kristovy
hlavy, znak, jméno „zbožné.“

KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
LISTOPAD
1. týden
Zanedbané keře a živé ploty zmlaďte silnými nůžkami.
Zakryjte korunky stromkových růží. Růžím v nádobách
omotejte nádoby kokosovými rohožemi, ochrání je před
mrazem.
2. týden
Hrabejte listí a ukládejte na kompost. Zlikvidujte plodové
zeleniny ze skleníku, ten ukliďte a zaizolujte. Vymyjte
prázdné truhlíky a okrasné nádoby a uložte na zimu.
3. týden
K růžím nahrňte zeminu a přikryjte je chvojím. Traviny
svažte do snopů. Vápněte peckoviny, můžete je i přesazovat.
4. týden
Trávník pohnojte přípravky s obsahem draslíku.
V neoplocené zahradě chraňte stromy proti okusu pletivem.

POKLADY Z PŮDY V.
Odpověď na otázku co se dalo získat díky tomuto
„Pokladu z půdy VI.“ je: máslo.
Zde je celá máselnice a další poklady najdete zde nebo
na poslední straně

Podle časopisu ROZMARÝNA a z dalších podkladů připravil Slávek Zeler

A takto vypadá vazba našeho Pramínku. Jednoduchá a elegantní. První tři ročníky jsou již svázány a budou k nahlédnutí kdykoliv na bačalském úřadě.
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17. LISTOPAD 1989 – 25 LET
O naději, o Modlitbě pro Martu, o sv. Anežce
a starém kabátu
Občas otevřu již značně ohmatanou krabici od bot a
probírám se starými fotografiemi. Na jedné z nich se na
mě směje devatenáctiletá holka ostříhaná na kluka, oblečená do zimního kabátu, který si pořídila za peníze
z chmelové brigády. Na klopě má sichrhajckou přišpendlené papírové červené srdíčko se dvěma písmeny „OF“,
z pod kterého vykukuje trikolóra. Tak to jsem já, vyfocená
kdesi u kina Blaník na Václavském náměstí v prvním
týdnu sametové revoluce. Největší adrenalin mého života.
Den co den jako
v akčním filmu, do
maximálního vyčerpání. Ráno do
školy na stávkový
výbor zjistit, co se
bude dít, kam máme
přijít, kam co donést a
roznést. A odpoledne a
večer stabilní místo pod
„koněm“. K několikasettisícovému davu z balkónu Svobodného Slova mluví Václav Havel, Václav Malý a poprvé v životě slyším z úst Marty Kubišové, že „vláda věcí
tvých zpět se k tobě, lide, navrátí… „ Tak už nebudu
muset poslouchat Hlas Ameriky z tranzistoru přiloženého
na stoupačkách ústředního topení, abych měla lepší signál. Už mi Ivan Medek z Vídně nebude referovat o situaci
„jazzové sekce“, o týrání Pavla Wonky, o narůstajícím
počtu signatářů výzvy „Několik vět“., Lída Rakušanová
s Martinem Štěpánkem ze Svobodné Evropy budou také
bez práce. To je paráda, všechno bude jiné, upřímné a
pravdivé. Celou tu pražskou euforii si odvážím domů do
Boleslavi spolu s plakáty Václava Havla a beru za své
jeho slova o tom, že „láska a pravda musí zvítězit nad lží
a nenávistí“. Rodiče mě trochu nechápou, ale rozhodně
podporují. Vždyť jsem od malinka od táty, když hodnotil
politickou situaci, neslyšela jiné konstatování, než že „se
tenhle režim musí zákonitě pos..t“. S čerstvě upečeným
kuřetem odjíždím zpátky do Prahy, protože musím na
Hrad, kde se koná slavnostní bohoslužba ke svatořečení
Anežky České.
Po starých zámeckých schodech spolu s desetitisíci
věřícími mířím ke sv. Vítu. Mám štěstí, ze svého místa
vidím cupkat po červeném koberci, který pokrývá dlažbu
od arcibiskupského paláce až k Vítu, kardinála Františka
Tomáška. Svatá Anežka nám přinesla svobodu, konečně
bude dobře.
Čtvrt století uplynulo tryskem jako splašený kůň. Všeho, oč jsme usilovali, jsme dosáhli. Máme deklarovanou
svobodu slova, pobytu, vyznání i politické příslušnosti.
Máme se hmotně dobře – téměř všichni. A přeci nejsme
spokojení. Trpíme pocitem nedostatku oné havlovské lásky a pravdy a naopak pocitem převahy lži, nenávisti a já
přidávám - závisti. To je to, co nám brání dosíci svobody
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nejvyšší – svobody ducha, svobody svého vnitřního světa.
A bez této svobody nikdy spokojeni nebudeme. Možná
jsme z těch pětadvaceti let hodně promarnili, ale je před
námi čtvrtstoletí další, proč to nezkusit znovu, teď už načisto.
Ten kabát, co jsem si koupila za peníze z chmelové
brigády, ještě mám, dokonce ho i obléknu a občas ho i
nosím. Nemůžu se s ním rozloučit, prožila jsem s ním
jedno z nejdramatičtějších období novodobých dějin naší
republiky. Věřím, že na dně jeho kapes ještě leží zbytek
naděje, kterou jsem do nich nasbírala v těch magických
listopadových dnech roku 1989. Máte-li zájem a odvahu,
můžu vám ho na chvilku půjčit.
Pavla Kaprasová

POZVÁNKY BAČALSKÉ
Svatý Martin přijede letos na čuníkovi
Svatého Martina se provozovatelé naší pivnice rozhodli oslavit ne tradiční husičkou, ale pěkně vykrmeným čuníkem. Všichni milovníci zabíjačkových pochoutek jsou zváni v sobotu 15. listopadu od 16.00 hodin na
„přátelské zabíjačkové hody“. Abychom neměli výčitky
svědomí, že tělu dáváme ovarem a jaterničkami jak se
říká „na frak“, budeme mít možnost od 19.00 hodin protáhnout těla také na tanečním parketu, kde budou k tanci
hrát Bakováci. Určitě se najdou svědomité hospodyně,
které s sebou do pivnice přinesou na ochutnání nějakou tu
pikanterii k masu, vhod přijdou i pravé svatomartinské
koláče.
Na vlnách Adventu
Jak jistě většina čtenářů minulého čísla zaregistrovala,
připravil obecní úřad pro občany Bačalek i chalupáře
zájezd na adventní trhy na zámku Sychrov. Ještě máme několik volných míst v autobuse, zájemci přihlaste se
urychleně – do kouzelné atmosféry starobylých vánočních
trhů spojené s malým výletem po Hruboskalsku vyjíždíme už v sobotu 29. listopadu v 9.00 hodin od obecního
úřadu. Čepice, šály, rukavice vezměte z domova, vnitřní
ohřev zajistí sychrovský punč a pečené kaštany.
Vánoční posezení nejen pro seniory
Už tradičně pořádá obecní úřad v čase adventu příjemné posezení určené především pro naše seniory spojené s drobnou nadílkou. Přivítáme též hosty – zeleneckolhotecké kantory Jana Jiterského (Bodláka) a Petra
Kůse, kteří dodají punc vánoční atmosféry hudebním
vystoupením za doprovodu harmoniky a basy. A protože se naše setkání koná o druhé adventní neděli, tj. 7.
prosince od 15.00 hodin, určitě si rádi všichni společně
zazpíváme aspoň jednu koledu pod bačalským vánočním
stromkem. Zváni jsou samozřejmě všichni, také děti, pro
které už teď máme připravenou pořádnou zásobu prskavek.

POZVÁNÍ OD SOUSEDŮ
…NA DALŠÍ STRANĚ

Koho zajímají cesty a povídání o exotických krajinách, pak je zván na 18. 11. 2014 od 18 hodin do Libáně (obřadní síň), kde může společně s pány Petrem
Kvardou a Pavlem Chlumem navštívit Mexiko, Belize,
Guatemalu a dojít až mayským pyramidám. Přednáška
je spojená s projekcí, vstupné dobrovolné. Více na
www.tripel.wz.cz
Ještědská pobočka České archivní společnosti
Vás srdečně zve na PŘEDADVENTNÍ ZÁJEZD ZA
MIRÓEM DO VÍDNĚ ve dnech 21. – 22. 11. 2014.
Vídeňský podzim je opravdu bohatý na mimořádné výstavy, jejichž zhlédnutí vám nabízí organizátoři, kteří
vám podají další informace na tel.: 773 744 065. Společně s nimi můžete navštívit výstavy těchto malířů:





Albertina: Joan Miró – Ze země k nebesům
(8,5 €)
Leopold Museum: Alberto Giacometti – průkopník moderny (12/9 €)
Dolní Belveder – Oranžérie: Ve světle Monetově (11/8,5 €)
Uměleckohistorické muzeum: Diego
Velazquez (14/11 €)

Takto pozorně sledovali občané povídání o Velké válce,
která propukla před 100 lety.

Cena zájezdu s ubytováním v Mikulově je 1450,- Kč
za osobu.

Z REDAKČNÍ POŠTY
Krátký dovětek pekaře pana Vladimíra Macha na článek o jeho lomnických sucharech jsme obdrželi napsaný
na stařičkém psacím stroji, a ač jsme se snažili vám jej
přiblížit jako fotografii, stále byl špatně čitelný. Doplňuje
informaci paní Kaprasové o přesný postup, jak se suchary
vyrábějí, schnou, cukrují, jak důležité je, aby mouka měla
vysoký obsah lepku (alespoň 36%) a kolik mouky, cukru
a tuku se dává do každé dávky. Připomíná, že tam nesmí
přijít sůl, aby suchary nevlhly, žádná vajíčka a jak důležité je hlídat pozvolné sušení.
Prostě pekaři vědí a znají…a kdyby to snad chtěl někdo zkusit, dáme vám kontakt na 83 letého a stále čilého
pana Macha – pekaře.

Na tomto snímku hledejte jen krásu, a pokud budete
mít chvilku, projděte se „za humna“ našich Bačalek a
zastavte se u jedné z památek – u sošky panenky Marie
nahoře na Bačalkách – za Hurcíkovými.

vlevo Veselanka pod vedením Františka Pažouta (25. října
2014 na Bačalkách)
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UŽ I BAČALKY MAJÍ SVÉHO
MARADONU

Kolik obličejů je „ukryto“ v tomto stromě?

Nestává se často, že ve dvou číslech po sobě věnujeme článek
jedné a té samé osobě. Spíš bych měla napsat osobnosti. Ale
tentokrát musíme udělat výjimku.
Blonďaté vlásky, věčně rozesmátý, upovídaný, tanečně, pěvecky a recitačně nadaný a teď ještě k tomu všemu… hvězda
fotbalového hřiště!
Řeč je o našem čerstvém prvňáčkovi Šimonu Královi, který
v dresu libáňského oddílu reprezentoval naši obec na fotbalovém přátelském utkání mladších žáků v Jičíně. Nejenže společně se svým mančaftem získal první místo, ale byl vyhlášen
nejlepším hráčem celého sportovního klání. Gratulujeme
a držíme palce v jeho další nadějné sportovní kariéře.

Chvilka pro pobavení a procvičení si svých smyslů:

Toto cvičení doporučují terapeuti proti Alzheimerově
chorobě. Pokud jich najdete 10, pak jste na tom dobře.

POKLADY Z PŮDY VI.
Dnes to bude pro některé lehké, jiní si možná nebudou
vědět rady. I přestože od našich čtenářů nemáme žádná
vyluštění hádanek, pozitivní ovšem je to, že nám posíláte
„své“ poklady. A některé opravdu stojí za to. Postupně vám
je všechny ukážeme. Dnes to bude krabička na „diáky“
nebo bruska na žiletky?

Toto číslo vychází 7. 11. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 19. 12. 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.
Na tisk Pramínku přispěli: 100Kč paní Švorcová, 200Kč Navrátilovi, 200Kč R + D, 200Kč Doškářovi, 100Kč Koberovi, Raduškovi
200Kč, Přívozníkovi 1.000Kč, V. Jirků 1.000Kč, p. Štědroňský 200Kč, „???“ 200Kč, p. Nechutová Kozodírky 100Kč, Hazdrovi
400Kč, Poláčkovi 500Kč, Egrtovi 200Kč, p. Hovorka 200Kč, rodina Podhajských 200Kč, p. Pekárek 200Kč, p Hodboď 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.
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