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DÁMSKÝ KÁVOVÝ SPOLEK A MDŽ

JARNÍ BLEDULOVÉ VÁBENÍ

Dne 7. 3. 2015 jsme u nás na Bačalkách založili
„Dámský kávový spolek“ a jeho premiéra se odehrála
u příležitosti svátku žen. Oblečeny ve stylu retra naše
dámy vařily kávu a obsluhovaly hosty. Krásný hudební
úvod v podání starostky Pavlíny Kaprasové odstartoval
příjemné odpoledne. Všechny přítomné ženy přinesly
zajímavé, originální i vtipné příspěvky do naší malé výstavky z dob minulých.
Pokračování na straně č. 2.

Ahoj Jíťo, mám prosbu. Nemáš náhodou nějaké fotky těch
bledulí v Hrubém háji. Příp. neměla bys čas tam zajet a vyfotit
to? Právě tam kvetou, volal mi p.Vybíral, jak je to krásné.

Toliko čtu v emailu od naší starostky, který mi poslala
v 0:34 hodin. Její obvyklý čas na záležitosti „Pramínku“.
Jako vždy si pomyslím, už aby měla více času na pořádný
spánek a v 6:26 s ospalýma očima, odepisuji: „Počasí na
focení dnes zrovna není, tak uvidím.“
Vracím se z města kolem poledne na Bačalky, bundu
mám ještě provlhlou od sprchy chladivých a pěkně mokrých krupek, která mne zastihla v Boleslavi. V tom se
rozzářila louka ve slunečních paprscích. Jedu, oběd počká. Blížím se k Hrubému háji a živě se mi vybavuje
krásná bílá řeka bledulí z minulých let. Tu mne praští do
očí plastový kanystr v hnědi spadaného listí, tu vyniká
zelená PET lahev. Tady to přeci bylo. Kde jsou? Začala
jsem i pochybovat, jestli jsem na správném místě. Ale
ano, tady před cedulí obce Záhuby, tady to bylo. Zastavím
a juknu do lesa, třeba už hůře vidím. A zrovna připlul
mrak a zastínil vzácné jarní sluneční paprsky. I bez nich
však bylo patrné, že na správném místě jsem. Zlatohnědý
koberec listí už prorážely zelené lístky a sem tam vykukovala hnízdečka mladých bledulek, některé už v plném
rozkvětu. Tak by to chtělo ještě trochu světla, prosím.

PRVNÍ JARNÍ DEN OSLAVEN
V sobotu 21. 3. jsme od pivnice vykročili směr „horní“
Bačalky a polem do lesa Křižánku. Kdo? Nadšenci nasávající vůni jara a zvědavci, kde že leží ta Ovčí studánka.
Sešla se nás pěkně rozmanitá parta, každá věková kategorie byla zastoupena. Vypadalo to, jako když se vydal na
pouť rodinný klan. Větřík si vesele pofukoval, v lese nebyl už tak velký chlad a předpovídaný deštík nám procházku nekazil.
Pokračování na straně č. 7.
Pomalu vybaluji foťák z brašny a už sluneční paprsky
zvýrazňují tu krásu. No tak se nekochej a foť, než připluje
další mračoun. Kochání a focení jsem však zkrátila, neb
někdo se pustil na zahradě do jarního úklidu a to, co přikládal na ohýnek, vytvářelo plastový dusivý odér. Na
fotkách a v televizi ještě podbarveno hudbou je jarní rozpuk tedy romantičtější. Přesto neváhejte, odložte ovladače
TV a časopisy a vyběhněte třebas jen na záhumenek. Stojí
to za to procítit si tu krásu jara. Dusivý ohýnek u Hrubého
háje už dohořel a bledule v čase, kdy vyjde toto číslo,
jistě ještě pokvetou. Nejspíš právě v tomto okamžiku to
bude ten jarní kouzelný bílý koberec.
J. Rukavičková

DÁMSKÝ KÁVOVÝ SPOLEK A MDŽ

Pokračování z titulní strany.
Obdivovali jsme krásné
šaty paní Raduškové, hadí
kabelku p. Rampasové, ale
i úsměvné příspěvky Lenky
Králové, které na naší akci
přišly z dálky poštou, jako
například lepidlo - klasickou
bílou lepicí pastu (většina
pamětníků vzpomínala jak
báječně chutnala). V hojném
počtu se sešly plastové výrobky – pravá „osmdesátková“ céčka, kabelka, košík na
ovoce, mísa alá broušené sklo, skládací turistický kelímek. Vzorované punčochy držené podvazky. Kabelky,
kufřík i kožený kufr. Malované misky z Bulharska. Nádherné rádio. Ferdu mravence z drátu k pověšení na zeď.
Samozřejmě též hliníkové příbory. Pravé pestrobarevné
krimplenové šaty a
krásný šátek do
divadla měly majitelky přímo na
sobě. Kdo se aktivně zapojil a přinesl
retro
předměty,
vylosoval si pak
z tomboly
malý
dárek. Děkujeme
všem za krásné
retro MDŽ.
,,Dámský kávový spolek" nám
umožní povídat si o
zajímavých věcech
například na téma
výlety, ruční práce,
děti, fotografie i o
věcech aktuálních.
Zároveň je možno si pochutnat na různých druzích kávy v
několika provedeních, které nejsou běžně v pivnici v nabídce. A můžeme se domluvit i na jiných neobvyklých
nápojích podle ročních období. Věřím, že se rádi sejdeme
a pobavíme.
A kdy bude další setkání? Jsme na vsi, rádi pracujeme
a pobýváme na záhumenku, a tak sledujte počasí, vývěsní
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tabule, hlášení rozhlasu a popovídejte se sousedkou, jestli nemá
čerstvé informace. Další setkání
bude nejspíše při zamračeném
počasí, vyvěsíme plakátek. A
nejlépe bude nahlásit hlavní organizátorce tohoto spolku Renatě
Folprechtové své telefonní číslo
nebo emailovou adresu, a pak už
Vám nic neuteče.
Renata Folprechtová

A ZASE TY ODPADY!!!
Jsem ze své práce zvyklá na tuny hnoje, ale to, co
zbývá v oplocence po odvozu pytlů, vždy předčí moje
očekávání.
Tedy již po několikáté – do oranžových pytlů patří
kartony (krabice) od nápojů, do žlutých pytlů igelity,
plast a nic jiného. Obaly od kapsiček pro psy a kočky
(nemají s plastem nic společného) lákají myši a krysy,
které pak rozkoušou celé pytle. Totéž platí pro alobal

z pečení a grilování. Pracovníci svozové firmy nejsou tak
hloupí a pytle, které jsou naplněny např. lepenkou, oblečením či botami, neodvezou ani náhodou a ještě je roztrhnou. Po posledním odvozu jsem přebalila a znovu naplnila 25 ks žlutých a 7 ks oranžových pytlů, PET lahvemi
naplnila půl žlutého kontejneru a popovídala si s několika
krysami.
A proto, prosím, třiďte odpad tak, jak se má, a když se
vám nechce třídit, tak si pořiďte POPELNICI!
Vaše uklizečka odpadů Šárka Hošková

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Kompostéry na bioodpad? Co vás nemá!
Je to sotva pár měsíců, kdy jsme byli z ministerstva
životního prostředí upozorněni na novelu zákona o likvidaci komunálního odpadu, která ukládá obcím povinnost zajistit pro občany likvidaci bioodpadu rostlinného
původu. Dokonce nám poslali „mustr“, jak má nová
obecní vyhláška vypadat. Z možných nabízených řešení
jsme před vánoci v zastupitelstvu rozhodli, že pro podmínky naší obce bude nejlepším řešením, když těm občanům, kteří mají s likvidací bioodpadu problémy, finančně
pomůžeme s pořízením domácího kompostéru. Schválenou vyhlášku ještě prověřilo ministerstvo vnitra, neshledalo žádné pochybení. Ale ouha, to, co oficiálně platilo
ještě začátkem ledna, neplatilo už v únoru a nikdo nás o
změně výkladu zákona ani neinformoval. Kompostéry na
bioodpad? Co vás nemá! Ještě že i mezi starosty a starostkami Mariánské zahrady funguje vysokofrekvenční
přenos informací (lidově mu říkáme „per huba“). A tak se
nám doslova za pět minut dvanáct podařilo zachránit situaci a kompostéry neobjednávat, protože ty novým podmínkám likvidace biodpadu nevyhovují. Buď musíme
postavit a provozovat vlastní kompostárnu nebo zajistit
svoz bioodpadu z určených veřejně přístupných nádob.
A zastupitelé, starejte se, aby do nich přišel skutečně pouze bioodpad rostlinného původu a ne PET lahve, stavební
suť, hadry, záchodové potrubí či další jiný odpad.
Po zkušenostech s tříděním plastů a kartónů (viz článek
Šárky Hoškové na jiném místě tohoto čísla) nejsme
v oblasti třídění bioodpadu naplněni optimismem, že budou občané či obcí projíždějící přespolní disciplinovaní.
Proto jsme se pro začátek rozhodli pro pořízení pouze
jedné nádoby na bioodpad, která bude umístěna u
oplocenky a bude veřejnosti přístupná vždy v sobotu
ve vymezeném čase. Občane, je na tobě, zda to stihneš
nebo zda vůbec budeš mít čím svůj bioodpad odvézt ke
sběrné nádobě. Pro mě osobně je stále nejasná odpověď
na otázku: „Cui bono?“ (V čí prospěch?) Komu nebo
čemu má novela zákona prospět? Lidem a přírodě nebo
nějaké „odpadové“ lobby, pro kterou nejsou kompostéry
dost dobrým byznysem?
Úprava veřejného prostranství na Ličně
Určitě jste již zaregistrovali, že se na Ličně u prameniště „něco“ děje. Děje se toho více najednou. Celé prostranství kolem požární nádrže se prosvětlilo, pan Kubánek se bagrem trochu zakousl do svahu pod Jirkovými a
z ohromných pískovcových bloků, které byly schovány
pod nánosem hlíny, vytvořil zídku a plácek pro lavičku.
Lenka Králová a Jana Adamcová vytvářejí terasy, které
budou osázeny ozdobnými keři. Chystá se vyčištění a
vyspárování nádrže, aby neunikala voda, a vybudování
nového zábradlí tam, kde ještě není. Současně se nově
izolují základy vodárny, která velmi trpí prostupující vlhkostí, dojde i na okno a lepší odvětrání. Na protější straně
se rozloučíme se starou plechovou zastávkou a dáme tak
vyniknout pozdněbarokní renovované Kalvárii. Život je
změna – pevně věřím, že čas prověří a nevěřící přesvědčí,
že je to změna k lepšímu.

Nebylo to UFO, byl to MAN
To, co připomínalo vesmírné monstrum a celou minulou středu jezdilo sem a tam po vsi, byl tlako-sací vůz
MAN firmy Ekolservis s.r.o.. Ta v současné době provádí
průzkum starého vodovodního potrubí za ličenskými
humny, aby zjistila, z jakého materiálu je potrubí zhotoveno, jak je uloženo v zemi, co je na dně šachet. Teprve
potom mohou být zahájeny práce na projektové dokumentaci pro dokončení nového VVŘ, které usnadní jak
správu vodovodu, tak zvýší uživatelský komfort každé
nově přepojené domácnosti. Současně byla provedena
sondáž a čištění dešťové kanalizace na konci Lična, která
nebyla v r. 2010, kdy se chystal úvodní projekt pro
pasport kanalizace a budoucí ČOV, vůbec do projektu
zahrnuta. Jak se zjistilo, naše obavy, že je kanalizace poškozená či propadlá, se nenaplnily. Nutné bude více pročistit a prohloubit zakončení propustků a příkopů, což
zajistíme ve spolupráci se SÚS Kopidlno.
Zasedání zastupitelstva obce v úterý 31. 3. 2015
V tradičním čase i na obvyklém místě (18.00 hodin,
pivnice U Bači) má na programu jako hlavní bod schválení nové vyhlášky o systému sběru, shromažďování a
likvidaci komunálního odpadu a také finální podobu zastávky na Ličně – viz předchozí odstavce.
Hromadné vybírání poplatků za odpad a psy
Ti, kteří ještě nesplnili vůči obci svoji poplatkovou
povinnost, mají možnost využít další úřední sobotu, tj.
tentokrát Bílou sobotu 4. dubna 2015 od 10.00 do 11.00
hodin. Počítáme s tím, že do svých rezidencí letos poprvé
zavítají také chalupáři (vždyť jsou Velikonoce!), proto
budeme na větší nápor platících připraveni. Využijte této
příležitosti a přijďte nás do úřadovny navštívit.
Současně na přelomu března a dubna proběhne
první odečet vody a placení vodného. Počítejte s tím, že
při prvním odečtu bude paní Laušmanová inkasovat též
pevnou složku vodného, tj. Kč 200,- na každou přípojku.
A protože jsem už zmínila Velikonoce, patří se, ať už
jste nebo nejste věřící, popřát požehnané a klidné velikonoční svátky s nadějí, že, až se na Bílou sobotu vrátí ze
Říma všechny zvony, tak budou naší vesničce vyzvánět
jen pro radost.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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JARO VE ZNAMENÍ ÚKLIDU
Jako každým rokem, tak i letos nás prosí naše obec,
příkopy i lesy o jarní očistu. Vezmu to hezky popořádku.
V týdnu od 13. 4. do 26. 4. 2015 budou v obci na obvyklých místech přistaveny kontejnery na domácí netříděný VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. Udělejte si
doma, na půdách a špejchárcích probírku a šup s tím do
kontejneru. Do těchto kontejnerů ale nepatří odpad nebezpečný. Jeho svoz proběhne až 2. května.
DOBROVOLNÁ
BRIDÁDA NA ÚKLID veřejných
prostranství se koná v sobotu
18. dubna 2015 od 9.00 hodin. Dobrovolníci vybavení
vlastním nářadí a chutí pracovat mají sraz na Bačalkách u
hřbitova, další skupinka se
sejde u úřadovny a třetí četa
má nástup na Ličně u koryta. Součástí brigády bude též
úklid příkopů v ličenském lese.
A jak už bývá o brigádě zvykem, je zajištěno v průběhu dopoledne operativní občerstvení pro žíznící a hladovějící pracanty. Po skončení brigády je v pivnici pro
všechny účastníky brigády připraveno zdarma teplé
občerstvení a něco málo tekutého na zapití.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
pro nás připravila firma Marius Pedersen na sobotu
2. května: u hasičské zbrojnice v 9.30 hodin a u bývalého úřadu v 9.40 hodin. Co je nebezpečný odpad: monitory, barvy, autobaterie, pneumatiky, léky, ledničky atd.,
znečištěné textilie od olejů, hořlavin, barev atd.
No a když už budeme druhý májový den v tom gruntování, bude se jistě hodit také vymést kamna, komín a
provést po zimní sezóně jeho revizi.
KOMINÍCI
naši obec navštíví rovněž v sobotu 2. května nejen
proto, aby přinesli štěstí. Máte-li zájem o vymetení komínu a jeho revizi, potom sdělte svůj požadavek na obecní úřad
do 27. dubna. My připravíme pro lepší kominickou orientaci seznam a mapku, ke komu mají zajít. Ceny se
nám podařilo sjednat na
úrovni loňského roku,
tedy pro seniory Kč
300,- a pro ostatní Kč
350,- za 1 komín.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
http://www.ilustrace-marketa-vydrova.estranky.cz/

-4-

JARNÍ OČISTA PRÁDLA
V BĚHU ČASU
Když se řekne jaro, naskočí mi v hlavě očista. Jo, ale
hlavně oken a bytu, neboť sluníčko svými paprsky šmejdí
všude. Leč důležitější je nasnadě očista těla, a to zevně. A
co očista prádla?
A tento otazník
způsobil vodopád
myšlenek na praní
v minulém století
a dnes. Tehdy to
byl 14 denní obřad, hlavně po
úplňku.
Prádlo
roztřídit, namočit.
Nanosit
vodu,
pokud
možno
dešťovou, měkkou. Naplnit kotel, přikládat, prádlo vyvařit. Taky naplnit horkou vodou pračku, která byla často
domácí výroby. Prádlo z pračky, kterému se ještě motá
„hlava“, přendat do necek, prohlédnout a případně dovést
do dokonalosti na valše. Na té krásně hrbolaté věci
z různých materiálů, vhodné mimo dobu praní i na hudební produkci.
Dále dobře v několika vodách vymáchat, namodřit,
aby bylo prádlo běloskvoucí - na to byla šmolka. Naškrobit. Pověsit na šňůry venku na slunci. Hlídat rozmary
počasí. Suché prádlo složit, některé vymandlovat, jiné
vyžehlit a uklidit po „vydýchání“ do skříní. Suma sumárum za pěkného počasí 2-3 dny práce kolem prádla. Konaly takto i ženy zaměstnané.

SAM PRÁDLO BĚLÍ, SAM PRÁDLO ŠETŘÍ, SAM PERE SÁM!
Později přišla doba automatických praček. Nic proti
technickému pokroku, i já si v něm lebedím. Ale ty prací
prostředky! Zlatý SAM a mýdlové vločky. A aviváž? Ty
umělé „čmuchy“? Není nad vůni na vzduchu sušeného a
sluníčkem vyběleného prádla. Dnes prádlo vypere „automatka“, suší se na sušáku v místnosti v naší blízkosti. Dát
jej ven, tak zítra už třeba není, protože je ještě hodně těch,
kterým se „hodí“. Vyprané prádlo se obvykle použije
přímo ze sušáku, stejně se na nás v dnešním kvapu za
chvíli „zmudlá“, kde vzít na žehlení čas a žehlením se
přeci prádlo ničí. Některé prádlo se pak kupí v koši či
úhledně složených hromádkách, a to proto, že zaměstnaná
žena nemá na žehlení prostě čas. Čas - pomíjivá veličina a
pokud dýcháme, máme jej na vše.
Při pomyšlení na sušičku na prádlo, kterou má už hodně domácností, mi vyrostl před vnitřním zrakem obraz mé
bujné fantazie: netrpělivě stepující nahý človíček čeká
před sušičkou na své „spoďáry“. Dobrá rada na závěr:
žehličku po předcích nabídněte muzeu a novou si už nepořizujte. Pohyb ve stepu před sušičkou je zdravý a případný plisovaný styl prádla přijde do módy. Budete IN.
J. Loudová

PŘÍLIŠ MNOHO INFORMACÍ I.
Tak jsem opět dostal internetovou zprávu, že cibule je
lék na to, česnek na ono a vývar z babského ucha na proměnu v netopýra. Různých návodů, co je zdravé a přímo
zázračné, je na internetu přehršel.
Jitka Rukavičková psala o zázračnosti pití vody. Vracím se k návodům, kdy a na co má voda vliv, funguje to.
Tak jako fungují čaje a bylinky. Jako jinoch jsem se
pousmál, když mě maminka vařila čaj na to či ono, funguje to. Nedávno jsem četl, že projít se bos po trávě snižuje
hladinu cukru a nejen to. Ovlivňuje to prokrvení, snižuje
krevní tlak, selháni ledvin a vůbec potlačuje vlivy civilizačních chorob. Tak jsem chodil, ikdyž byla tráva ještě
pod sněhem, funguje to. Sice chodím až po odjezdu ranního autobusu, nerad bych se stal terčem posměchu nebo
posunků prstem ruky. Stačí, že jsem byl nazván bosou
nožkou, ale to je milé oslovení, funguje to. Před mnoha
lety, kdy se boty dědily, i většina dospělých chodila bosky.
V zmíněném článku se hovoří o tak zvaném „uzemňování“, což je v překladu přímý kontakt se zemí. Článek je
dosti obsáhlý, a tak jej rád poskytnu v tištěné formě nebo
přepošlu e-mailem.
Slávek z Bačalek Zeler

??? KDO JE TO ???
Kožich má, však chodí bos,
nejhezčí je na něm nos.
Když návštěva nese dárek,
zdálky pozná: Je to párek!

ZAHRADA PODLE KOSMICKÝCH
RYTMŮ
Kromě přibývajícího a ubývajícího Měsíce (osvětlená
část slunečními paprsky) máme ještě další cyklus – měsíc
je zhruba polovinu ze svého 27 denního cyklu vzestupný a pak sestupný.
Za 27,3 dne Měsíc oběhne jedenkrát Zemi. Během tohoto oběhu prochází z našeho pohledu ze Země před dvanácti souhvězdími – znameními zvěrokruhu. V jakém
znamení se Měsíc právě nachází, poznáme z lunárních
kalendářů. V příštím čísle vám jeden takový představím.
Stoupající síla Měsíce – „Vzestupný měsíc“
Měsíc je vzestupný, když denně opisuje po obloze větší oblouk. Místo jeho východu se posouvá směrem
k severovýchodu a místo jeho západu k severozápadu.
Toto platí pro nás na severní polokouli, na jižní polokouli je to opačně.
Vzestupná fáze začíná, když Měsíc prochází znamením Střelce, pak pokračuje znameními Kozoroh, Vodnář,
Ryby, Beran, Býk. Toto je stále stejné. Pokud tedy Měsíc
právě prochází znamením Vodnáře, znamená to, že je
vzestupný, tedy jeho stoupající síla způsobuje, že v rostlinách intenzivněji stoupají šťávy nahoru, je to čas
intenzivního růstu, zelenina a ovoce jsou obzvlášť šťavnaté. Je to čas sklizně, příznivá doba pro řez roubů a řízků.
Jakmile Měsíc dorazí do znamení Blíženců, jeho ob-

Odpověď na tradiční dětskou hádanku, znějící „Slávek“,
by se rýmovala, možná by na ní i bylo něco pravdy. Ale tu
správnou, za jakou by nás prarodiče pochválili, najdete
na zadní straně. V sousošší babičky s dětmi je dvakrát.

Naši bačaláci
podevatenácté…
Renata Folprechtová

Užitečné s krásou pojí,
na dvorku se včely rojí.
V hlavě bystrý rozum má,
v úřadě to spočítá,
že v tom není žádná chyba,
zaručí tu Rampasová Líba.

Kdo je ta mladá dáma, kterou paní Rampasová okukuje?
Na to si počkejte v dalším čísle, anebo se vydejte procházkou po vsi. Jakmile uvidíte lavičku plnou veselých
zajíců ze sena, jste na správné adrese!

louky na obloze jsou menší a začíná sestupná část jeho
oběhu, klesá jeho síla, která nás ovlivňuje.
Klesající síla Měsíce – „Sestupný měsíc“
Klesající sílu má Měsíc před znameními: Blíženci,
Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, (Střelec – obrat k vzestupu).
Je to čas pro sázení a přesazování, šťávy v rostlinách
se stahují dolů, nastává podpora tvorby kořenů.
Vhodné dny pro hnojení ke kořenům.
Blíženci a Střelec jsou přechodová znamení, ve kterých stoupající a klesající síly mění směr.
Že tyto zásady fungují, mám ověřené vlastní praxí
podle kalendáře paní Marie Thunové. Další pěkné stručné
shrnutí těchto informací jsem našla na stránkách
http://energator.cz/stitky/sestupny-mesic, odkud je i použita ilustrace oběhu Měsíce kolem Země.
Příště uvedu, v kterém čase je dobré se věnovat konkrétním rostlinám, podle toho, jestli nám záleží na pěkném vyzrání kořene, listu, plodu či květu.
J. Rukavičková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Radušková Marie
Podhajský Vladimír
Blechová Charlota
Větrovský Jaromír
Táborská Ivana
Nešněra Lukáš
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

http://www.printart.cz/gallery/kvetiny-09-tulipany-kytice-500/

POSEL DOBRÝCH ZPRÁV
Tedy doufám, že v Pramínku nacházíte většinu zpráv
pro vás dobrých. V současné době se nám uvolnilo místo
„pramínkonoše“ pro Lično a dolní část Bačalek od začátku obce ke starému transformátoru u pana Přívozníka.
Je to příležitost spojit procházku s popovídáním se sousedy. Většinou se roznáší v pátek, občas v sobotu, jedenkrát
za měsíc. Úsek roznášky je docela velký, můžeme se
domluvit na jeho rozdělení na dva menší, aby bylo více
času na sousedy. Pokud budete mít zájem být poslem
roznášejícím Pramínek, obraťte se přímo na mne.
J. Rukavičková

HUDEBNÍ FESTIVAL FOERSTROVY
DNY SLAVÍ 15. NAROZENINY
A bude to oslava vskutku exkluzivní.
Zahajovací koncert se koná v sobotu 16. května od
15.00 hodin v kostele Sv. Ducha v Libáni, kdy se nám
představí v sólovém projektu „královna harfy“ – Jana
Boušková.
O týden později si přijdou na své milovníci varhanní
hudby v podání Aleše Bárty, veršů básníka Františka
Novotného a obdivovatelé uměleckého přednesu a lidství
Luďka Munzara. Ti všichni přijedou v sobotu 23.
května v 15.00 hodin opět do kostela Sv. Ducha, aby
připomněli osobnost Antonína Dvořáka premiérou komponovaného pořadu „Laudatio pro AD“.
Závěr jarní části bude v sobotu 30. května od 19.00
hodin v KD Libáň patřit galakoncertu nejslavnějších operních a operetních árií české,
italské, francouzské a maďarské
hudby v podání sólisty Národního divadla a Opery v Paříži
tenoristy
Aleše
Brisceina
s půvabnou partnerkou Michaelou Katrákovou.
Vstupenky
jsou
v předprodeji v libáňské trafice na náměstí, lze zakoupit i
abonentku na celý festival za
zvýhodněnou
cenu.
Bližší
informace
na
www.foerstrovydny.cz.

LIBÁŇSKÉ KŘESLO PRO HOSTA
MUDR. ZDENĚK MAZAL
Málokterý lidský orgán je tolik zranitelný a přitom nepostradatelný jako jsou oči. Zakrýváme si je před sluncem, chráníme si je, když vítr rozfouká smetí. Díky očím
vidíme krásu přírody, z očí do očí se díváme druhým
lidem a zkoumáme, zda nás milují či nenávidí, zda lžou
nebo mluví pravdu. Jsme nesví, když se nám zrak zhoršuje, jsme „vyřazeni z provozu“, když o zrak přijdeme. O to
více máme důvodů vážit si člověka, který lidem zrak vrací. Řeč je o mladoboleslavském primáři očního oddělení panu MUDr. Zdeňkovi Mazalovi.
Mezinárodně uznávaný odborník na operace šedého
zákalu a dalších složitých očních onemocnění, pedagog,
který předává zkušenosti mladým opthalmologům na
celém světě prostřednictvím svých on line operací přenášených přes internet. Nenápadný člověk, který byl a je
velmi bohatý, protože každý den rozdává ty nejcennější
dary - uzdravuje. MUDr. Mazal bude hostem libáňského
Křesla pro hosta ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 17.00
hodin v obřadní síni MěÚ. Lístky jsou již v předprodeji
u paní L. Hlaváčkové v knihovně.
Za pořadatele akcí Pavla Kaprasová
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NA BAČALKÁCH ZAVONĚLY
BYLINKY
Neskutečně omamnou vůni pocítil každý, kdo
v sobotu odpoledne zavítal do pivnice U Bači na Bačalkách. Vůně bylinkového čaje, jaký zaručeně nekoupíte
v žádném běžném bylinkovém krámečku, pozdravila
všechny účastníky besedy „O bylinkách trochu jinak“,
kterou připravila obec Bačalky ve spolupráci s místním
spolkem Občané Bačalek a Lična. Povídat si o jarních
bylinkách, jejich účincích a způsobu využití přišli dva
mladí sympatičtí nadšenci, bylinkáři a ekofarmáři Petra
Vošvrdová a Jaroslav Klimeš ze Železnice.
Jejich vyprávění doplněné promítáním bylo zaměřeno
především na časně jarní bylinky, které se co nevidět
objeví v našich lesích a na loukách. Oni sami chodí léčivky sbírat na těch málo posledních lokalit, které ještě nejsou tolik zasaženy nečistotami z průmyslu a dopravy: na
odlehlá místa Českého ráje a na úpatí Novopackých hor.
Možná, že k nim zařadí i okolí Bačalek a Lična, protože,
jak se od besedujících místních občanů dozvěděli, jsou i
naše lesy plné některých dnes již vzácněji rostoucích bylinek, jakou je např. plicník lékařský, po bačalsku nazývaný „punčoška“. Při popíjení voňavého čaje jsme se
dozvěděli mnoho zajímavého o vlastním sběru bylin.
Věděli jste, že na kopřivový čaj je potřeba sbírat jen vrcholové růžice rostliny a že se může pít max. jen 2 – 3
týdny v roce, a to pouze na jaře? Nebo že v časném jaru
správně naříznutá březová větvička dá denně až 1,5 litru
březové mízy, kterou můžeme bez obav vypít?
Mnoho dotazů bylo věnováno také medu a samotným
včeličkám. Petra Vošvrdová je totiž studentkou posledního ročníku učebního oboru včelař. A radost, s jakou o
svých včelích přítelkyních vyprávěla, nenechala nikoho
na pochybách, že se jim věnuje s velkou péčí a láskou, a
že o příští generaci včelařů nemusíme mít obavy. No, a
protože nám pohled do kalendáře minulou středu jasně
naznačil, že začala doba půstu, přišla řeč také na léčivé
účinky jarních očistných kúr či absolutního půstu
v pravém slova smyslu.
Atmosféru jarně-bylinkového odpoledne na Bačalkách
zpříjemnila účastníkům rovněž výzdoba prostor pivnice.
Dvě šikovné místní dámy, Jana Adamcová a Lenka Králová, profesionální floristky a zahradnice, připravily pro
potěchu oka prodejní výstavu tak nádherných jarních
květinových dekorací, že by je Bačalkám mohl závidět
leckterý
královský
palác.
A protože čaj, který jsme při besedě
popíjeli, obsahoval
také tužebník, toužíme všichni znovu se
s Petrou a Jardou
sejít při dalším povídání o léčivé síle
přírody. Tak nashledanou v létě.
P. Kaprasová

PRVNÍ JARNÍ DEN OSLAVEN
Pokračování z titulní strany.
Pavla Kaprasová, coby vůdce
výpravy, pečlivě s mateřskou péčí
upozorňovala na křižovatkách, kam
že cesty vedou. U vztyčeného kříže
povyprávěla o historii tohoto místa.
A na návštěvě v záhubské hájence u
Konývků zvídavými otázkami pošťuchovala k vyprávění pana hajného, že se nám ani nechtělo odtud

domů. Posílám poděkování do hájovny za maminkovskou
pohostinnost paní Konývkové, Pavle Kaprasové za skvělou přípravu a občerstvení, všem
zúčastněným za příjemné uvolněné odpoledne. A přírodě děkuji
za její mocnou regenerační sílu,
díky které máme navzdory našim
lidským zásahům a výmyslům
čistou vodu ve studánce, dřevo,
z nějž můžeme rozdělat oheň a
na něm opéci dobroty, které nám
dává. Životu zdar a báječné jaro
přátelé!
J. Rukavičková
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kněžna Zaháňská se schovankou Hortensií, rozkvetlé
louky plné kopretin a sluncem vybělené pruhy plátna. Do
Babiččina údolí se kdysi pravidelně jezdilo na školní výlety, pak jsme jej někdo z nás navštívil třeba s vlastními
dětmi nebo vnoučaty. Jak jsem ale zjistila, je mezi námi i
hodně těch (a nejsou to zrovna jen dítky školou povinné),
kteří v tom malebném údolí řeky Úpy nikdy nebyli, nikdy
nenavštívili maličkou chaloupku babiččinu, nikdy se neosvěžili bystrou vodou u Viktorčina splavu. A proto, po
předchozích pozitivních odezvách na dosud realizované
„obecní“ výpravy do Českého ráje a na vánoční Sychrov
a zejména na četná přání našich občanů dospěláků i dětí,
přichází obec ve spolupráci s místním spolkem
s pozvánkou na společný výlet do Ratibořic. Termín
sobota 13. června 2015 není vybrán náhodně. V tomto
červnovém týdnu se totiž zámek, Staré bělidlo a okolí
budou hemžit postavičkami z románu Boženy Němcové v
dobovém oblečení, zámkem nás provede možná sama
paní kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská, a kdo ví, co
všechno ještě zažijeme!
Pokud máte zájem se celodenního autobusového výletu zúčastnit, prosím, přihlaste se závazně na úřadovně
nejpozději do 31. května. Počet účastníků výletu je
omezen počty sedadel v autobuse, tzn. cca 45 osob, proto
se přihlaste včas. A kdybyste se už teď nemohli dočkat,
stačí, když se na chvíli v klidu posadíte a společně
s Babičkou se budete třeba chystat na velikonoční svátky.
Pavla Kaprasová

CHYSTÁME SE NA VÝLET
„Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se dívala do
té milé mírné tváře, co jsem zulíbala bledé líce, plné vrásků, nahlížela do modrého oka, v němž se jevilo tolik dobroty a lásky; dávno tomu, co mne posledně žehnaly staré
její ruce! – Není více dobré stařenky!“
Ani nevím, kolikrát už jsem tato slova četla, kolikrát si
je pro sebe připomínala a kolikrát jsem se vracela
k osudům lidí žijících na Starém bělidle a v okolí zámku
Ratibořice. Ač notně vzdáleny od nás v čase i prostoru,
přeci jsou to postavy tak blízké, jako bychom s nimi vyrůstali a žili dlouhá léta. Babička s vnoučaty, mlynář,
Toto číslo vychází 27. 3. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 24. 4. 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: Matyášovi 400Kč, Hoškovi 500Kč, Nešněrovi 200Kč, dárkyně z Kozodírek 100Kč, Alenka a Marek 300Kč, S. Hodboď 100Kč, Bl. Šoltysová 200Kč, Šátkovi 200Kč, M. Hovorka 100Kč, Egrtovi 200Kč, Poláčkovi 700Kč,
p.Břízová-Eršilová 500Kč, p. Chaloupková 200Kč, M. Nešněrová 100Kč, S. Hodboď 100Kč, p. Roštejnský 600Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

