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ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM
„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále
Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě
a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli
jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ . . . A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když
spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do
domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou., padli na zem,
klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu . . . „
(Mt 2, 1-12)

Letos už podruhé doputovali Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar až k nám na Bačalky. Nepřišli za
hvězdou, nepřišli se klanět, nepřinesli hmotné dary. Přinesli do našich domovů Boží požehnání, radost a přání,
abychom nový rok 2015 prožili ve zdraví, štěstí, aby každá naše činnost měla smysl a užitek pro druhé, abychom
spolu byli rádi, v rodině i v obci.
Je velmi milé, že se tradice Tříkrálové koledy v naší
obci obnovila. Poděkování za koledu patří nejen dětem,
Honzíkovi Veselému a Domče a Šímovi Králů, ale také
maminkám Martině a Lence za práci kostymérek a vizážistek. Výtěžek Tříkrálové koledy děti věnovaly do společné „dětské“ kasičky, ze které bude financován výlet do
míst, která jsou velmi blízká nám všem, kdo jsme srostlí
s životem na českém venkově. Za obecní zastupitelstvo i
za redakci Pramínku se k přání Tří králů rádi připojujeme.
Ať nám všem přinese „pětka“ na konci letopočtu
všechno dobré.
Redakce Pramínku

ČAPKOVSKO-ZAHRÁDKÁŘSKÝ
LEDEN
Letopočet 2015 nám přináší dvojnásobek výročí než
roky jiné. Zvykli jsme si totiž slavit jubilea kulatá
i půlkulatá. Hned první dekáda ledna (přesněji pátek
9. ledna) nám připomenula 125. výročí narození možná
nejvýznamnějšího českého spisovatele, novináře, dramatika, glosátora a také zahradníka - alpinistu Karla Čapka.
Mám k Čapkovi (resp. k oběma bratrům Čapkům) velmi
niterný vztah, vždyť se s ním dnes a denně potkávám.
Stačí vystoupat po schodišti k pracovně a z knihovny na
mě jako první vyštěkne Dášeňka. Aby jí nebylo smutno,
hned v sousedství od bratra Karla Čapka - Josefa jí dělají
společnost Pejsek a Kočička. O kus dál se Karel Čapek
prochází s T. G. M. a vede s ním své „Hovory“, trošku
zastrčená je Krakonošova zahrada a privilegované místo
má v knihovně vůbec moje první knížka, kterou jsem si
kdy v životě sama koupila v r. 1977 – Devatero pohádek.
Moje zahradnická kariéra je pak vedena rukojetí přímo
profesionální – knihou Zahradníkův rok.
O tom, jak a co pěstovat, kdy co přihnojit, ostříhat,
otrhat je sepsáno na tisíc příruček. Žádná ale nevyvolá na
tváři úsměv a nedodá víru v dobré výsledky jako právě
práce Čapkova. Přibližme si alespoň v několika vybraných větách, jak vidí leden na zahrádce Karel Čapek:
Zahradníkův leden
… v lednu zahradník hlavně pěstuje počasí. S počasím
je to totiž zvláštní věc: nikdy to s ním není v pořádku.
Počasí vždycky přestřeluje na jednu nebo druhou stranu.
Teplota se nikdy nestrefí se stoletým normálem., buď je
pět stupňů pod ním, nebo pět stupňů nad ním. Srážek je
buď deset milimetrů pod normál, nebo dvacet milimetrů
nad normál., není-li příliš sucho, je nevyhnutelně příliš
mokro.
Jsou různé lsti, jak lze vyzrát na počasí a způsobit jeho
změnu. Například jakmile se rozhodnu obléknout to nejteplejší, co na sebe mám, nastane pravidelně oteplení.
Obleva rovněž nastává, smluví-li se několik přátel, že
pojedou na hory lyžařit. I tehdy, když někdo napíše do
novin článek, ve kterém popisuje panující mrazy a zdravě
omrzlé tváře, dostavuje se obleva právě ve chvíli, kdy se
tento článek sází v sazárně, takže jej lidé čtou, zatímco
venku už zase vlažně prší a teploměr ukazuje osm nad
nulou…
A pak že dříve byly zimy bílé a mrazivé! Jak se zdá,
autor už v r. 1929, kdy kniha vyšla, neměl se zimou zrovna ladovské zkušenosti. A tak ho tiše podezřívám, že je
nejen otcem slova „robot“, ale že mu patří také autorství
dnes tak často citovaného termínu „globální oteplování“.
S použitím textu Karla Čapka z knihy Zahradníkův rok
připravila Pavla Kaprasová

PŘÍBĚH STARÉHO HARMONIA
Ač kalendář už naznačuje, že jsme se přehoupli do
nového roku a že loňské vánoce odtály stejně rychle jako
první sněhová nadílka, přesto v nás sváteční nálada a
vzpomínky na milé chvíle se svými blízkými ještě doznívají. Vánoční svátky i lednové mrazivé dny bývají příležitostí, kdy se sejde celá rodina a u mihotavého plamínku
svíček nebo krbu každoročně ožívají příběhy stokrát vyprávěné a po stoprvé dětmi vyžadované k novému opakování. „Babi, a odkud máte tuhletu skříňku?“, ptá se malá
Alžbětka své krásné babičky Drahušky. „To není obyčejná skříňka, Alžbětko, to je harmonium, víš? To je taková
kouzelná skříňka, ze které, když se jí správně dotkneš,
hraje muzika.“
A babička počíná své vnučce vyprávět příběh, který
nás dovede až do dřevem, vzácnými laky a klihem vonící
dílny mistra houslaře Františka Xavera Drozna. Harmonium si Drahuška se svým mužem Jirkou přáli dostat svatebním darem od svého strejčka z Tatobit. Strejček měl
vycvičený
sluch,
ne
každý
nástroj,
který
v různých chalupách Turnovska a Semilska prohlédl a
vyposlechl, se mu líbil. Až jednou narazil na ten pravý –
krásnými intarziemi vyzdobený kus a neváhal, okamžitě
jej zakoupil. Svatební dar má už dávno trošku protrhané
měchy a mnoho nehraje, přesto stojí stále na čestném
místě a oživuje vzpomínky na dobrosrdečného strejčka –
mistra houslaře.
František Xaver Drozen (8. 3. 1898 – 26. 4. 1972), ač
tatobitský rodák, měl své kořeny i na Bačalkách. Jeho
babička pocházela ze stavení, kde dnes chalupaří Míra
Benda. Dokonce chaloupku osobně navštívil a líbal podlahu, po které jeho předkové kdysi chodili.
Narodil se Filoméně Drozenové, rozené Srazilové, violoncellistce a učitelce hudby. Jeho tatínek, Václav Drozen, byl též hudebník – kapelník v Tatobitech. Není divu,
že jejich syn zdědil hudební nadání a navíc touhu postavit
sám housle. Jeho přání se dalo snadno splnit. Drozenův
strýc, J. B. Vávra v Praze, byl známý houslař. Samostatný
atelier měl F. X. Drozen od roku 1925 v Turnově. Pracoval podle modelu Stradivariho, Guarneriho a Slainera.

V r. 1930 postavil housle pro Jana Kubelíka, v r. 1931 pro
Otakara Ševčíka a v r. 1957 dokonce pro Davida Oistracha (učitel Václava Hudečka –
pozn.autora), který střídal „drozenovky“ se
„stradivárkami“, a
s nímž ho pojilo i
letité přátelství. Jeho
nástroj – mistrovský
exemplář violy d
´amour se nachází
též v orchestru Národního divadla.
Každému,
kdo
projevil zájem proniknout do tajů houslařského umění, rád přiblížil
celý proces zrození nového
nástroje. Vytáhnul šuplík opracovaného dřeva, prstem na něj poklepával a s úsměvem
říkal: „Slyšíte, jak krásně rezonuje a zvoní? A poslyšte
tohle! Cítíte ten rozdíl v tónu?“ A opravdu, první kus zněl
skoro jako ladička! Se zápalem mistr houslař pokračoval.
„Při své práci kladu důraz především na výběr dřeva.
Vždyť i housle jsou zrozeny ze dvou životů, ze dvou
stromů: ženich je javor a nevěsta - smrk. Jezdím si osobně vybírat dřevo do šumavských hvozdů, do kraje
kolem Boubína, protože boubínský prales samotný je
chráněnou rezervací a dřevo se tam netěží. Ale v jeho
okolí jsou též skvělé rezonanční smrky. Na pile mi pak
opracují 3 až 4 kusy potřebných špalíků, které si vozím
do Turnova. Ve vlastní konstrukci nástroje držím se pak
důsledně starozákonních zásad známých kremonských
mistrů houslařů. Mám za to, že je správné pokračovat
v osvědčených tradicích těchto starých italských mistrů
houslařů.“
Mistr - strejček Drozen vyprávěl ještě dále o důležitosti a tajích staletého života houslí: „Housle, aby měly
dlouhý život, konservují se, a to ve vlastní svojí „krvi“.
Důležité je jejich balzamování směsí
nejrůznějších pryskyřic, které pak zaručují onen legendární staletý život nástroje. Používám tu proto různých laků ze
vzácných tropických pryskyřic.“ Otevřel
při tom malou skříňku, z níž se linula po
celém ateliéru opojně aromatická zvláštní
vůně cizích krajů…
Svíčka ještě plápolá, oheň v krbu
praská a malá Alžbětka se zasněně dívá
z okna. O čem asi přemýšlí? Dnes jí
v šestileté hlavince ožil příběh strejčka
houslaře, za deset, patnáct let se v jejich
rukách možná probudí i samotné harmonium.
Z vyprávění Drahušky Podzimkové a
textu Jaroslava Procházky z r. 1967 připravila Pavla Kaprasová.
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Výsledná kalkulace nákladů na pitnou vodu
za rok 2014
V minulém čísle jsme čtenářům Pramínku slíbili zveřejnění výsledné kalkulace nákladů na pitnou vodu za rok
2014. Slib plníme – viz následující tabulka:
Položka
úplaty za podz. vodu inspekci ŽP
chemikálie - Savo

Náklady v Kč
12 722,00
4 196,00

materiál na opravy vč. vodoměrů

48 128,00

elektrická energie

36 811,00

přímé mzdy

19 869,00

odpisy

42 569,00

opravy a údržba (havárie,výměna vodoměrů)
prostředky obnovy - povinný příděl
z rozpočtu

55 956,00

ost. provozní náklady externí (rozbory, TP)

39 000,00

náklady celkem
roční spotřeba vody v m3

15 000,00

274 251,00
5 636,00

průměrné náklady na 1 m3 - celkem

48,66

náklady po odečtení inkas. paušálu

254 451,00

průměrné náklady na 1 m3 bez pauš.

45,15

Jak je z výsledné kalkulace patrné – i po snížení celkových nákladů o vybíraný roční paušál Kč 200,- na přípojku, náklady převyšují stanovené vodné za 1 m3 o více
než 15 korun. To je částka, kterou obec každému spotřebiteli přispívá na spotřebovaný kubík vody.
Hledáme pracovníky technické údržby
Obec Bačalky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pozice „pracovník technické správy a údržby veřejné
zeleně“. Jedná se o práce konané na základě dohody
o provedení práce, tj. úvazek max. 300 hodin za rok
s nástupem od 15. 2. 2015.
Požadujeme:
Fyzickou zdatnost (práce i ve výškách nad 1,5 m)
Manuální zručnost
Pracovitost
ŘP sk. B, ŘP na řízení traktoru vítán
Časovou flexibilitu

Nabízíme:
Pracoviště v obci Bačalky
Výhodné finanční podmínky
Pružná pracovní doba
Korektní jednání
Zájemci podávejte své nabídky písemně na adresu
Obce Bačalky nebo osobně v úředních hodinách nejpozději do 31. 1. 2015.
Tímto výběrovým řízením bychom chtěli doplnit sestavu naší „party HIC“. Zájemci z řad místních občanů
mají určitě představu, o jaké práce se jedná a zhruba
v jakém rozsahu. Pokud se bude jednat o údržbu rozsáhlejších zelených ploch, potom máme přislíbenu spolupráci s p. Jakubcem z Veselice, který má k dispozici traktor s různými žacími nástavbami.
Webové stránky v novém kabátě
Ve chvíli, kdy si listujete tímto číslem Pramínku, je
pro občany, chalupáře, všechny přátele naší obce a také
pro firmy a instituce připravena nová vizáž naší obecní
webové stránky www.bacalky.cz. Novou úpravou jsme
chtěli v první řadě dostát neustále se zvyšujícím požadavkům státních institucí na zákonem stanovený rozsah povinně zveřejňovaných informací. Doufám, že se na nových stránkách bude lépe orientovat i běžný návštěvník.
Stránky zachovávají fotogalerie z různých obecních akcí,
samozřejmě archiv všech čísel Pramínku. Ze stránek se
budete moci proklikat i na stránky našich partnerů,
tj. DSO Mariánská zahrada, MAS OZJ a získáte další
užitečné informace. Chtěli bychom v nejbližší době zavést službu – zasílání aktuálních informací z obce přímo na vaše mailové adresy a dále pro starší občany,
kteří nepracují s internetem, zasílání důležitých informací prostřednictvím SMS zpráv. Abychom ale mohli
tyto služby našim občanům a chalupářům poskytovat,
chceme vás požádat o sdělení vašich e-mailových adres,
na které chcete novinky z bačalského webu zasílat (využijte možnosti přímo na webových stránkách, nebo pište
na adresu: bacalky@centrum.cz). Číslo mobilního telefonu pro příjem SMS zpráv nám sdělte písemně –
lísteček buď vhoďte do poštovní schránky u obecního
úřadu, nebo nám jej sdělte osobně v úředních hodinách.
Samozřejmě že elektronické zasílání novinek bude obsáhlejší. SMS budou zasílány pouze pro sdělení informací
významných, tj. např. konání zasedání, přerušení dodávky
elektřiny atd. Těmito službami chceme vyhovět především těm občanům, kteří mají problémy se slyšitelností
hlášení v místním rozhlase nebo jim např. z důvodu zaměstnání rozhlasová relace „uteče“.
Správu webové stránky má pod kontrolou paní hospodářka Lucka Hlaváčková a určitě
přivítá vaše názory, náměty a
připomínky na další zlepšení
jejich obsahu a vizáže. Chtěli bychom požádat vás všechny, kteří
máte co sdělit svým spoluobčanům
nebo se vám třeba povede udělat
hezkou fotku, jež by udělala radost
více lidem, nebojte se a pošlete
nám je ke zveřejnění.
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Daň z nemovitostí 2015

ŘEMESLA

Stejně jako v loňském roce,
tak i letos se povinnost podat
daňové
přiznání
k dani
z nemovitostí bude týkat poměrně širokého okruhu občanů.
V květnu 2014 proběhla digitalizace operátu pro katastrální
území Lično u Milkovic. Pro
vlastníky pozemků v tomto k.
ú., u nichž došlo oproti roku předešlému ke změně výměry nebo ke změně druhu pozemku, a pro všechny další,
kteří vloni s nemovitostmi činili nějaké transakce (např.
prodej, koupě, dědictví, dar) platí, že jsou povinni do
31. ledna 2015 podat daňové přiznání k dani
z nemovitostí ze stavu k 1. 1. 2015 (termín pro úhradu
daně je 31. květen 2015). Abyste nemuseli jezdit pro
formuláře přiznání do Jičína, jsou k dispozici v úřadovně
– v úředních hodinách si je u nás můžete vyzvednout.
Kdo pracuje s internetem, najde interaktivní formulář
přiznání na stránkách ministerstva financí (www.mfcr.cz).
S účinností od 1. 10. 2014 byly také změněny ceny
zemědělských pozemků (orná, trvalý travnatý porost, les,
vodní plocha) v obou našich katastrech.
Bačalky mají nyní cenu Kč 5,88 a Lično u Milkovic
Kč 10,65. Ti z vás, kteří jste žádnou změnu ve vlastnictví
nemovitostí vloni neprovedli, vyčkejte na složenku
z FÚ. Pracovníci FÚ vyzývají poplatníky, aby rozhodně
sami ze své vlastní iniciativy neplatili daň dopředu
podle loňského roku. Všem se kvůli změně vyhláškové
ceny změní i výsledná daň. Je možné, že složenky dorazí
až někdy v půlce května. Buďte trpěliví a ušetříte sobě i
pracovníkům FÚ mnoho zbytečných starostí.
Ano jsou to každodenní starosti, které nám leckdy
brání hlouběji se zamyslet nad tím, co se kolem nás děje,
daleko i blízko. Evropa nevkročila do nového roku příliš
šťastně. Usilujme o to, abychom měli dost odvahy a bystrého úsudku ve zdraví celé to složité soukolí označované
jako „demokracie“ ukočírovat. Pomoci nám k tomu mohou i moudrá slova Karla Čapka: „V kolika věcech se
díváme, kam vlaje kouř, místo abychom se dívali, odkud vane vítr.“
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

Košíkář
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Nebo také košíř, košinář, košnař, ošatkář. Kromě košů
vyráběl i nůše, ošatky a jiné výrobky z vrbového proutí
jako například vrše nebo košatiny na povozy.
Kotevník
Specialista kováře – výrobce lodních kotev.
Kotlář
Také nazývaný rodšmíd nebo rotšmíd. Byl to kovář, který
vyráběl hlavně kotle, kotlíky a pánve, nejčastěji
z měděného plechu. Byl tedy měditepcem a měl oproti
kovářům železa jiné nástroje i jinak zařízenou dílnu. Přesto koval i nádoby z plechu železného a mosazného. Jeho
práce byla velice žádaná, protože klasické měděné pánve
neboli „měděnice“ nechyběly v žádné středověké domácnosti, stejně jako „měděnce“ čili kotelné hrnce. Speciální
nádoby ale potřebovali i jiní řemeslníci, například barvíři,
holiči, lazebníci i pradleny.
Koudelník
Spřádal hrubou přízi z konopných nebo lněných vláken,
tedy z takzvané koudele.
Kovář
Původně univerzální řemeslo, později vznikaly různé

specializace. U nás je doloženo kovářství od 10. století.
V 11. a 12. století se od kovářství vydělují specialisté –
mosazníci, zlatotepci, stříbrníci, brníři, břitvaři, flašnéři,
hamerníci, helméři, heverníci, hřebíkáři, klempíři, kosaři,
kruhaři, mečíři, nádobníci, nožíři, ostrožníci, pilaři, pilníkáři, platnéři, puléřníci, zámečníci, zbrojíři a další. Ve 13.
století se častěji objevují i ve městech. Od 14. století se v
kovářské práci kromě vlastního kování uplatňovalo
i prosekávání, pilování, nýtování a spojování kusového
železa.
Krejčí
Nebo také krejčíř. Patřil mezi typické městské řemeslníky. Krejčí vytvořili v Praze svůj první cech už v roce
1318. Existovali také specialisté jako kalhotář (kalhotník,
hacník, nohavičník), kabátník, kytlář či pláštník.
Krupař
Zvaný také krupník nebo hrstník. Byl to mlynář, který
vyráběl kroupy z ječného nebo pšeničného zrna otloukáním
ve
stoupě
nebo
omíláním
v krupníku.
Kušař
Výrobce kuší a samostřílů, střelec. Byl to současně řemeslník, výrobce i uživatel vyráběných zbraní jako strážný.
Často byl totiž střelec se svou dílnou přímo v hradbách.
Podle časopisu ROZMARÝNA připravil Slávek Zeler

STROMY NÁM NABÍZEJÍ SÍLU,
LÁSKU I ZDRAVÍ VII.
BOROVICE (Pinus)
Borovice byla uctívána už ve starověku. Kultovním
stromem byla především v Číně a v Japonsku. Tam byla
považována za strom, který posilňuje jak živé bytosti, tak
i duše zemřelých. I v Evropě byla borovice symbolem
síly, zdraví, dlouhověkosti a plodnosti. Keltové ji považovali za “matku moudrosti” a strom zdraví.
Hojivých účinků borovicové
pryskyřice využíval už Hippokrates. Léčivé jsou také
pupeny, ovšem jejich jarní
sběr lze provádět jen se
souhlasem majitele lesa.
Odvar z čerstvých nebo
sušených pupenů se používá
při chronických bronchitidách, při neurózách a také
při revmatismu.
Pobyt při borovici, zvláště
pak v borovicovém hájku, napomáhá k vyostření intelektu, posiluje paměť a navrací emocionální rovnováhu. Také zklidňuje zlost a stres a dokonce je prospěšný i při
hubnutí. Borovice mají také antiseptické účinky, léčí a
chrání před infekcemi a v jejich blízkosti se můžeme
snadněji zbavit rýmy či nachlazení.
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-nam-nabizeji-silulasku-zdravi

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM
Pokud chcete „tříkrálové požehnání“ pro sebe ještě
posílit, můžete si zkusit vyrobit a užívat přírodní antibiotikum pro očistu těla a posílení zdraví, které jsme objevili
na internetu. Návod je převzat z článku Veroniky Novotné, výživové poradkyně.
Článek v nezkrácené verzi naleznete na stránce
http://www.vyvazenezdravi.cz/extra-silne-prirodniantibiotikum, původní zdroj: www.healthcareaboveall.com.
Tonikum je jistě silným lékem, možná že kombinace
je vyvážená, nemám však toto vyzkoušeno. Používali
jsme pouze česnekovou variantu. Pokud však víte, že
některá složka receptu vám nedělá dobře, někomu třeba
česnek, jinému zase křen či zázvor, doporučuji ji
z receptu vynechat. Každý jsme jedinečný. Jistě to účinek
této silné kombinace nesníží. Věřte pocitům svého těla, to
je váš nejlepší rádce.
J. Rukavičková
Níže se dozvíte o nejsilnějším přírodním antibiotiku,
které zabije každou infekci ve vašem těle. Podporuje
krevní oběh a čistí krev. Tajemství je v silné kombinaci
vysoce kvalitních přírodních a čerstvých surovin! Tonikum se ukazuje jako účinné při léčbě různých
onemocnění, úspěšně posiluje imunitní systém, působí
jako antivirový, antibakteriální, antimykotický a antiparazitární prostředek. Pomáhá při mnoha závažných infekcích.

Recept na unikátní tonikum
Bude lepší, pokud budete mít během přípravy ochranné
rukavice (zvlášť při manipulaci s pálivými paprikami),
protože může být následně nepříjemné cítit brnění v rukách! Buďte opatrní, jeho vůně je velmi silná a může proto okamžitě stimulovat dutiny.
Složení:
700 ml jablečného octa (vždy používejte v bio kvalitě)
¼ šálku jemně nasekaného česneku
¼ šálku jemně nasekané cibule
2 čerstvé chilli papričky - nejpálivější, které najdete
¼ šálku strouhaného zázvoru
2 polévkové lžíce strouhaného křenu
2 polévkové lžíce práškové kurkumy nebo 2 kusy kořene
kurkumy
Příprava:
Kromě octa smíchejte všechny ingredience v misce. Promíchanou směs přendejte do zavařovací sklenice tak, aby
byla naplněna do 2/3 objemu. Po té nalijte dovnitř
jablečný ocet až po vršek sklenice.
Dobře sklenice uzavřete a protřepejte.
Sklenici skladujte na chladném a suchém místě po dobu 2
týdnů. Několikrát denně protřepejte.
Po 14 dnech přeceďte obsah sklenice přes plastové sítko
nebo gázu. Směs vymačkejte do sucha.
Nyní je tonikum připraveno k použití, nemusíte jej skladovat v lednici. Díky svému složení vydrží i při pokojové
teplotě dlouho.
Užívání a dávkování:
Užívejte jednu polévkovou lžíci denně k posílení imunitního systému a k boji proti nachlazení. Zvyšujte každý den
množství tonika, dokud nedosáhnete dávky jedné malé
skleničky denně (zhruba velikosti likérové skleničky). Vykloktejte a spolkněte.
Pozor: chuť je velmi silná a pálivá! Extra tip: Snězte
plátek pomeranče, citronu nebo limetky poté, co si vezmete tonikum na zmírnění pocitu pálení. Nepoužívejte ředěné vodou, protože to snižuje účinek tonika. Můžete ho
také použít při vaření - smíchejte ho s trochou olivového
oleje a použijte jako zálivku nebo přidejte k dušenému
masu.
Máte-li bojovat proti závažnější nemoci či infekci, užívejte
jednu polévkovou lžíci tonika 5-6 krát denně.
Tonikum je bezpečné i pro těhotné ženy a děti (použijte
malé dávky!), protože všechny složky jsou přírodní a neobsahují žádné toxiny.
Chraňte své zdraví pomocí přírodních antibiotik!
Naši bačaláci posedmnácté…
Renata Folprechtová
Hlavu plnou myšlenek,
společenský navenek.
Ale klid a soukromí,
více jemu vyhoví.
Sklenku vína doma radši,
tak ať chutná náš Tomáši!
(Rukavička starší)
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OKOUZLENÍ SLOVEM

V měsíci lednu a únoru slaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:

Není pro Pramínek zvykem, aby doporučoval vaší pozornosti sledování televize nebo poslouchání rozhlasu.
Dnes si dovolím výjimku. Výjimku pro výjimečný pořad,
výjimečné protagonisty a výjimečnou příležitost se s nimi
osobně v blízké budoucnosti setkat.

Vaněk František
Opavský Tomáš
Kolomazníková Karina
Blecha Josef
Valčišová Veronika
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

Český rozhlas 2 – Praha, uvádí každou středu
od 18.30 hodin nový seriál plný moudrého a laskavého
vyprávění o životě, o umění, o nás samých – Okouzlení
slovem. Povídají si v něm dva Mistři slova – básník
František Novotný a pan herec Luděk Munzar.
A právě tyto dva umělce budeme mít možnost přivítat
23. května 2015 v kostele Sv. Ducha v Libáni v rámci
hudebního festivalu Foerstrovy dny 2015 společně
s uznávaným
varhaníkem
Alešem
Bártou
v komponovaném pořadu „Laudatio pro Antonína Dvořáka“. Přijměte doporučení k poslechu nového rozhlasového pořadu jako „námluv“, při nichž se budete moci
naladit na májové rendez-vous s uměním, jež se dotýká
hvězd.
Za o.p.s. Foerstrovy dny Pavla Kaprasová

KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
LEDEN
3. týden
Můžete odebrat dřevité řízky z okrasných keřů – pustorylu,
zlatice, apod. – a zapíchat je do připravené zeminy, kde z jara
zakoření. Pravidelně z dřevin setřásejte vetší množství sněhu.
4. týden
Zkontrolujte, zda uskladněné hlízy a cibule nehnijí. Za bezmrazých dnů sklízejte zimní zeleninu, pórek a polníček pěstovaný
pod folií.

ÚNOR
1. týden
Odstraňte odumřelá květenství hortenzií. Za bezmrazé zimy
zalévejte stálezelené dřeviny. Není-li hluboký mráz, řežte
ovocné dřeviny.
2. týden
Radujte se z prvních květů talovínů, sněženek a čemeřice. Nakupte semínka balkonových rostlin, v bedničce nechte narašit
hlízy begonií.
3. týden
Předpěstujte si ze semínek první bylinky. Je-li půda dostatečně
oschlá, začněte zpracovávat pěstební plochy – zbavte je plevelů
a nakypřete.
4. týden
Doplňte chybějící vodu do jezírka, vylovte z něj nečistoty a
kusy ledu. Přidejte na záhony vrstvu vyzrálého kompostu. Pohnojte lehce nádobové rostliny, které už raší.
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VÁNOČNÍ AKCE

POZVÁNKY BAČALSKÉ

Donšajni
Po dlouhých letech jsem navštívila loutkové divadlo. Ke
konci loňského roku jsme já, a další tři Bačálníci, shlédli krásné
představení v Libáni loutkového divadla Martínek. Stálo to za
to, byla jsem unesena loutkami, scénou i samotnou hrou. Představení bylo určeno dospělým, a tak nebyla nouze o košilatý
humor. Donšajni, jak se hra jmenovala, byli ostří hoši, kteří
nešli pro neslušné slovo daleko (co je ale dnes neslušné slovo?).
Došlo na otcovraždu i bratrovraždu, ale také na jiné humorné a
„drsné“ scénky. A to vše kvůli jedné krasotince. Divadélko
bylo vyprodané, každý přispěl dobrovolnou finanční částkou.
Tak si myslím, že to byl hezký večer pro všechny zúčastněné.
A tak asi zase někdy do divadélka zaskočím, třeba se svou
vnučkou Amálkou.

Renata Folprechtová
Korálkování
Vytvořit něžnou
ozdobu z korálků ve
tvaru vločky není
zrovna jednoduché
pro dospělého, natož
pro malé „špunty“ a
divoké mladé kluky.
Maruška Zelerová
se na nás však dobře
připravila, a každý
si něco vyrobil hned při dvou odpoledních setkáních. Děti dostaly k dispozici na tvoření i „chlupaté drátky“, kromě vloček
se tak zrodila i zvířátka. Maruško, děkujeme. A vy co se ještě
ostýcháte, příště přijďte. Při soustředění na korálky se nechá i
povídat, s dětmi je trochu divoko, ale vždy veselo.

J. Rukavičková

POKLADY Z PŮDY
To je nádobíčko!
Vydrželo roky, na
pohled krásné,
ze dřeva, mísa
s vroubkováním.
Kdo s ním pracoval,
se dobře zahřál, a
po té dobře najedl.

Bačalské prasátko podruhé
V minulém čísle vám Renča Preisová přiblížila, jak nelehká
a dlouhá je cesta růžového pašíka z jeho zafuněného chlívku až
do našeho lačnícího trávicího traktu. Akce „Svatomartinské
prasátko“ slavila velký úspěch, proč si ji tedy nezopakovat?
Pro milovníky a přátele zabíjačkových pochoutek připravuje sehraná parta setkání, o němž se zase bude dlouho
povídat. Kdo máte zájem odnést si nějakou tu jaterničku, jelítko, tlačenku či prdelačku domů a třeba i ve větším množství,
prosím, sdělte svoji závaznou objednávku osobně naší paní
hostinské nejpozději do soboty 24. ledna 2015, záloha na
objednávku činí Kč 50,-.
Prodej objednaných mastnot a samotné vepřové hody pro
nás ostatní, kteří chceme ochutnávat přímo na místě činu, se
budou konat v sobotu 31. ledna od 16.00 hodin v pivnici U
Bači. A aby nám bylo veseleji, přijde nám k poslechu a tanci
zahrát Veselanka Fandy Pažouta. Co víc si můžeme
v poslední lednový den přát, než aby venku trošku mrzlo,
v pivnici bylo teploučko a v žaludečku bylo jako v pokojíčku.

Ukliďme si v těle i na duši
Tak jsme dali přes tuto zimu tělíčku zase zabrat. To jsou
samá bačalská prasátka, kila tuku a cukru ve vánočním cukroví,
klobásky vinné i ty nevinné, prorostlý bůček zalitý hezky pivíčkem. Starost o zdraví suplovaná starostí o narůstající bříško.
Tomu je, vážení, od 18. února konec. Popeleční středa nám
prstíkem hrozí, že nastala až do velikonoc doba postní, kdy
bychom si měli vyčistit tělo od škodlivin a duši povznést
o nějaký ten stupínek výše nad televizní obrazovku. Moderní
mluvou: čeká nás jarní „detox“.
Abychom si v hlavě srovnali, co je pro nás dobré, jak organismus rozpohybovat k samoočišťovacím procesům, které
časnějarní bylinky nám k tomu pomohou a jak si vyvětrat ve
svém nitru, sejdeme se v sobotu 21. února od 15.00 hodin
v pivnici U Bači a budeme si povídat s mladými bylinkovými
nadšenci Jardou a Péťou ze Železnice. Pěstují a sbírají mnoho netradičních rostlinek, vyrábějí z nich různé léčivé prostředky, mají malou ekofarmu s ovečkami, včelaří atd.
Přijďte se podělit o své vlastní zkušenosti a zážitky s jarní
očistou nebo si jen tak poslechnout trošku jiný názor na zdravý
život, než je jen chroupání müsli a cvičení ve fitku.
Jarnímu úklidu „Nazdar!“

Pavla Kaprasová
1
2

Sloužilo k …(tajenka).
1
2
3
4
5
6,7,8
9
10
11

příjmení básníka, který přijede do Libáně
místo narození Ježíška
výrobce samostřílů
houslista, křestním jménem Otakar
houslařský mistr
skutečná křestní jména (hovorově) bačalských tří králů
jméno pejska Karla Čapka
houslista, křestním jménem Jan
příjmení herce, který přijede do Libáně

3
4
5
6
7

Napověda:
Stačí pečlivě
pročíst
Pramínek.

8
9
10
11
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Zabíjačkové pochoutky
v pivnici U Bači na Bačalkách

v sobotu 31.1.2015 od 16 hodin
Závazné objednávky pochoutek se přijímají nejpozději
v sobotu 24. ledna 2015 osobně v pivnici U Bači
(černá polévka, guláš, tlačenka, jitrnice bílá a černá),
záloha na objednané činí 50Kč.

BAČALSKÁ KNIHOVNIČKA
Možná jste se již setkali s nápadem, který vás mile
překvapil. Mohl to být volně přístupný klavír někde
v parku nebo na pěší zóně, mohly to být nějaké prvky,
které zútulnily veřejné prostranství, nebo třeba "KnihoBudka", tedy jakási knihovnička v bývalé telefonní budce.
Také u nás na Bačalkách jste možná zaregistrovali veřejnou knihovničku v horní autobusové zastávce. Pokud
ne, doporučujeme ji navštívit, a zrovna můžete vzít nějakou pro vás už nepotřebnou knihu z domova s sebou,
neboť si můžete kteroukoliv vzít a jinou tam nechat pro
další čtenáře. Není to však podmínkou. Knihy, které tam
najdete, jsou tudíž k dispozici každému, kdo má zájem
číst. Najdete tam knihy - manuály k systémům Windows
stejně, jako romány, knihu povídek a možná právě některá čeká zrovna na vás.
A.Varhanová

K poslechu a tanci bude hrát Veselanka Fandy Pažouta.

„Podhoubí sněhuláků“ u roubenky nezklamalo a letos
zde opět vyrostl pěkný sněhulák. Zima svým vrtkavým
počasím však také nezklamala, a tak jste se jím mohli
pokochat pouze jen pár dní.

Valentýnská párty
v sobotu 14. února
od 20 hodin
v pivnici U Bači

A. Einstein a tři ….

V sobotu 21. února od 15 hodin v pivnici U Bači si přijďte povídat s bylinkovými nadšenci Jardou a Péťou ze
Železnice.

Toto číslo vychází 17. 1. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 20. 2. 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: 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: A. Šonová Osenice 200Kč, Vojtíškovi 500Kč, Podzimkovi Dětenice 100Kč, Hazdrovi 500Kč, Šolcovi 400Kč, Fidrichovi 200Kč, M. Větrovská 400Kč, Vl. Podhajský 100Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

