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NEODVOLÁM!
600 let od mučednické smrti Mistra Jana z Husince
„A když přišel ke kardinálům a pozdravil je, řekli mu:
„Mistře Jene, mnoho podivného se o vás povídá, že jste
držel a rozséval mnoho bludů v Království českém; a
proto jsme vás dali povolati, chtíce s vámi mluviti, je-li
tomu tak.“ (Petr z Mladoňovic – Zpráva o Mistru Janu
Husovi v Kostnici)
Jako malá holka jsem občas se džbánkem v ruce chodila do ličenské hospůdky na Vinohradě. Než mi do něho
pohledná paní hostinská Věra natočila 5 půllitrů, postávala jsem u výčepu a prohlížela vylepené plakáty a obrázky.
Jeden z nich, pověšený na stěně proti vstupním dveřím,
mi z mysli nikdy nezmizel. Studovala jsem ho vždycky
podrobně, protože na něm bylo mnoho různobarevných
postav, zračila se v něm nervozita, napětí a dusná atmosféra. Uprostřed obrazu stál v černém dlouhém hávu štíhlý člověk s bradkou, bezbranný, ruku položenou na hrudi.
Snad se mu špatně dýchalo. Vždycky mi ho bylo líto.
Proti němu muž v bílém ornátu s vysokou mikulášskou
čepicí s napřaženou rukou a ukazováčkem namířeným
přímo proti tomu chudákovi. Jako by mu říkal: “Tak tobě
to spočítáme!“ A snad vůbec nejhůř na mě působil obtloustlý muž v červeném mnišském hávu, našeptávač –
„umlčte ho, je to kacíř“. Tak to bylo moje první setkání
s Mistrem Janem Husem. Reprodukce Brožíkova slavného obrazu „Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým“.
O jeho složité životní pouti mi pak vyprávěl děda a asi
jako skoro všichni tady v Čechách jsem „vyrostla“ na
Vávrově husitské filmové trilogii těžce poznamenané
nejedlovským diktátem let padesátých. Ať už si jakkoli
myšlenky MJH přivlastnil a k obrazu svému přetvořil
totalitní režim (viz úsměvně podaná osobnost MJH
v Černých baronech), neoddiskutovatelnou skutečností
zůstává, že byl MJH nejvyšším představitelem naší první
univerzity (rektor UK), významným nejen českým teologem, obratným řečníkem, jazykovědcem a především
neústupným reformátorem nedokonalostí tehdejší církve,
nebo spíš nedokonalostí církevních hodnostářů. Vždyť
lidské poklesky, které Hus kritizoval, jsou běžné v každé
době. Tehdy v 15. století se ale za jejich veřejné označení
upalovalo, před 60 lety popravovalo, před 30 lety věznilo
a dnes . . .
Postava MJH, jeho vysoký morální kredit – dobrovolně položit život za pravdu, se staly inspirací pro celé generace umělců. A nemusíme za jejich díly chodit přímo
do galerií. Stačí se dobře rozhlédnout a zjistíme, že se
s MJH potkáváme skoro denně. Skutečným sochařským
skvostem je velkolepý pomník MJH na libáňském náměstí. Však se podívejte, kde parkujete svoje auto.

MJH stojí na vysokém podstavci, na jehož stranách
jsou vytesána jména jeho současníků nebo pokračovatelů:
Petr Chelčický, Jeroným Pražský, Jan Blahoslav, Jan
Amos Komenský, Jan Želiva, Roháč z Dubé a další.
Ústřední motto pomníku – slovo „Neodvolám“. I pomník
si letos připomíná kulaté výročí – 90 let. Byl slavnostně
odhalen 6. července 1925. Jeho autorem je prof. Ladislav
Šaloun (1870-1946), mj. autor Husova pomníku na pražském Staroměstském náměstí, Husova pomníku
v Hořicích nebo také bronzové sochy J. A. Komenského
vedle mladoboleslavského divadla nazvané Poutník. Podle Šalounova modelu libáňský pomník vysekal
z královédvorského pískovce sochař František Bílek
z Podhorního Újezda. Rovněž F. Bílek je autorem Husova
pomníku v Rožďalovicích, další Husovy pomníky najdeme v Lomnici nad Popelkou, Nové Pace atd. Jen pro
zajímavost vůbec první Husův pomník byl zbudován
v Jičíně roku 1872 Antonínem Suchardou. Sochu najdete,
jak jinak, na Husově třídě před dnešní poliklinikou.
Libáňský Husův pomník však v sobě, oproti jiným dílům, ukrývá ještě další vzpomínku. V r. 1938 byla
do podstavce vsazena deska s prosklenými schránkami,
v nichž je uložena prsť z významných bojišť 1. světové
války, kde položili životy také naši hrdinové. Schránky
se jmény: Zborov – 1917, Doss Alta – 1918, Vouziers –
1918, Český Těšín – 1919 a Jižní Slovensko – 1919.
Schránka s prstí z bojiště od Vouziers je ale poškozená a
prsť chybí. Stálo by jistě za zvážení tuto chybějící prsť
doplnit a třeba ke 100. výročí bitvy u Vouziers nebo
ukončení 1.sv.války v r. 2018 doplnit, tak jak o tom již
před lety uvažovali mladoboleslavští „legionáři“.
Pokračování na straně č.2.

Pokračování z titulní strany.
Husův pomník je nevyčerpatelnou inspirací k zamyšlení nad
smyslem nejvyšší lidské oběti. L. Šaloun vidí MJH takto: „Můj
Hus není osoba reálná, nýbrž obrovský, duchovitý zjev. Musí
budit a volat český lid k sebevědomí …, ukazovat k ideálu
vyššího života národního.“ Snad i proto vybral Šaloun pro svůj
pomník další citaci z Husova díla:
„Prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali
a pravdy každému přáli.“
S použitím odborné literatury různých autorů připravila Pavla
Kaprasová

DÁMSKÝ KÁVOVÝ SPOLEK

Kde si lze osobnost MJH připomenout?





9. července 2015 – Libáň – vzpomínková akce u pomníku + pořad A. Strejčka a Š.Raka – Koncert pro
Mistra Jana
Výstavní prostory pražského Carolina – výstava MJHrektor UK-život a teologická činnost – do konce srpna,
vstupné dobrovolné
Husitské století – Pavlína Cermanová a kol., výpravná
odborná publikace Nakladatelství LN, 2014
Husitská epopej – Vlastimil Vondruška

JAK SE VÁM TU ŽIJE,
FOLPRECHTOVI?
Bydlíme na Ličně. Chtěla bych se s vámi podělit
o pocity, které nastaly po přestěhování z města do vaší
vesnice. Už několikrát jsem se zmínila o rozdílech bydlení ve městě a na venkově. Nám se tady společně s manželem splnila některá přání. Jirka se vrátil do dětství, kdy
vyrůstal na vesnici. Pořídili jsme si pejska, plánujeme
kočičku a pomalu si budujeme dvoreček s kytičkami.
Většinu lidí už známe. Myslím si, že jsme mezi takzvané
domorodce zapadli celkem dobře. Za těch několik měsíců
jsme tu něco získali, ale také něco odvedli, ať je to zábava
nebo práce. Důkazem toho je, že Jirku občas někdo požádá o pomoc a on věřte, rád pomůže. Já se zde zase ráda
„vyblbnu“ v kulturních akcích. Od loňska, po zvolení do
představenstva obce, jsem zatím jen z části poznala, co
obnáší vykonávání této funkce. Ráda bych odvedla dobrou službu a přispěla k rozvoji Bačalek a Lična. Mám
chuť s lidmi vymýšlet a realizovat nové věci, ale beru na
vědomí, že někdy narazím i na nepochopení. Těšíme se
s Jirkou, jak zde strávíme krásný důchod. Ale máme ještě
hodně práce, na našem malém domečku. A tak si držíme
palce, abychom byli zdraví a měli nějakou tu korunku.
Líbí se nám tady, tak co víc si přát.
Renata a Jirka Foprechtovi
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Na druhém setkání místních žen u kávy, v sobotu
1. května, jsme si povídaly na téma láska a májové oslavy. Překvapením bylo, že i nedaleko od sebe vzdálené
vesnice měly jiné májové tradice (jak z časů pohanských,
tak i komunistických). Paní Radušková přinesla ukázat
kroj, který ji maminka vlastnoručně vyšívala. S úctou
jsme jej prohlížely, kolik trpělivosti a pokory vyzařuje
z takovýchto výrobků. Nebyly jsme krojované, ale pěkně

oblečené. Kvítka na doplňcích nebo jako vzor na šatech
udělala pěknou atmosféru. Příjemně jsme se zasmály
a zamlsaly francouzský desert Créme brulée, který připravila Pavla Kaprasová.
J. Rukavičková
Créme brulée
Žloutky (6ks) utřeme s cukrem (150g). Vanilku rozpůlíme (1ks
vanilkový lusk) a spolu se smetanou (600ml) přivedeme k varu.
Po vychladnutí vyjmeme vanilkovou tobolku a smetanu vmícháme do utřených žloutků. Při tření žloutků vždy dáváme pozor, aby se netvořila pěna.
Poté nalijeme do mělkých zapékacích misek. V troubě předehřáté na 100 °C pečeme něco málo přes hodinu. Krém by neměl
zůstat tekutý, ale ani ne úplně tuhý. V případě potřeby můžeme
nechat v troubě déle. Nezvyšujeme však teplotu. Výsledkem by
měl být tak akorát třaslavý krém.
Krém necháme úplně vychladnout a ztuhnout. Před podáváním
créme brulée posypeme lehce cukrem, nejlépe třtinovým, a
opálíme.
Karamelu dosáhneme buď pomocí cukrářské plynové pistole,
nebo pod hodně rozpáleným grilem v troubě, případně takovým
francouzským železným karamelizérem (Fer à caraméliser),
který se nahřeje a přiloži k cukrovému povrchu.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Poslední zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
v pondělí 25. května, se neslo především ve znamení čísel
a vody.
Korunka ke korunce
Zastupitelé schválili závěrečný účet obce a výsledek
hospodaření obce za rok 2014 s výrokem „bez výhrad“.
Nehospodařili jsme snad špatně – ke konci roku jsme
měli na účtech celkem 2,546 mil korun, obec dosáhla
zisku 654 tisíc korun. Však také několik let pilně střádáme, abychom se mohli pustit do zatrubnění strže a dokončení vodovodu na Ličně, a následně pak, až si terén přes
zimu „sedne“, do opravy povrchů místních komunikací.
Strž
Obec chystá poptávkové řízení na dodavatele zatrubnění strže. Bohužel nemůžeme tuto akci realizovat jak se
říká svépomocí. Jedná se o vodní dílo a stavební zákon
nám předepisuje, že akce tohoto typu může provádět jen
stavební podnikatel. Budeme se při výběru dodavatele
maximálně snažit, abychom zajistili kompletní dodávku,
tj. zatrubnění a následné zavezení prostoru včetně terénních úprav. Do naší strže se vejde skoro 3600 m3 hmoty
a není dnes snadné sehnat firmu, která by měla
k dispozici tolik zásypového materiálu. Podle zákona
o odpadech dnes nesmí být výkopek uložen mimo místo
svého původu, aniž by byl přezkoumaný v laboratoři a
na jeho nezávadnost byl vystaven certifikát. A to i
v případě, že se jedná o obyčejnou hlínu nebo jíl.
Teče voda? Poteče.
Dokončení vodovodu na Ličně bude souběžně provedeno se zřízením nových vodovodních přípojek. Obec
registruje celkem 9 žádostí o zřízení nové vodovodní
přípojky, 11 již stávajících přípojek se bude přepojovat na
nový řad. Obec bude na základě příkazní smlouvy jednotlivé stavebníky zastupovat na úřadech a při technické
realizaci, aby měla kontrolu, zda jsou použity předepsané
materiály a zda je postupováno tak, aby mohl vodovod
bezproblémově fungovat. Celá akce bude velmi administrativně a organizačně složitá a náročná, a tak se trochu
podivuji nad tím, že ani jeden z budoucích stavebníků
nepřišel na zasedání, aby se informoval o tom, co ho čeká, co bude nebo nebude platit, jak bude výstavba probíhat.

Psi-tuláci
Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Velas, a.s. Lysá nad Labem, která je provozovatelem psího útulku v Lysé. Touto smlouvou budeme
mít zaručeno, že psi, kteří se zatoulají do naší obce, budou mít vždy rezervované místo v útulku. Problémem ale
zůstává, jak v prvních chvílích psa odchytit, neboť nemáme žádnou vlastní městskou policii a Policie České
republiky sice pomáhá a chrání, leč psy-tuláky nechytá.
Máte-li někdo z vás nápad nebo sami zájem pomoci obci
při péči o psí tuláky (dočasné umístění v kotci, odchyt),
dejte o sobě vědět. Při této příležitosti apeluji na majitele
hafanů – notorických tuláků, kteří si každou chvíli špacírují po obci, leckde po sobě zanechají v trávě „památku“
a provokují své kamarády za plotem nebo eroticky haraší
tam, kde „zavoní“ fenka. Za zvíře je zodpovědný jeho
majitel. Obec nemá páky na to, aby přikázala majiteli, aby
psa vázal nebo si udělal nový vyšší plot. Ale nechť si
majitelé těchto miláčků uvědomí, že takový pes může
způsobit také dopravní nehodu, pokousat dítě nebo porazit staršího člověka. Nejde jen o nepříjemné štěkání, ale o
všechna tato zdravotní rizika.
Dejme šanci lidskému životu
Zastupitelstvo se rovněž rozhodlo podpořit finanční
částkou Kč 5.000,- zřízení v pořadí již 65. babyboxu,
který bude slavnostně uveden do provozu 1. června
v nemocnici v Jičíně (u kruhového objezdu v prostorách
bývalé zubárny). Přejme si, aby byl využívaný co nejméně. A když, tak aby všem dětem, které se v něm špatným
řízením osudu náhodou ocitnou, zasvítila na nebi šťastná
hvězda.
Slavíci z Kuchyňky
A až budete na noční červnové obloze hledat tu svoji
šťastnou hvězdu, ztište se. Letos si u nás slavíci uspořádali snad technopárty, přesněji na Kuchyňce (teď mě napadá, kolik z našich občanů a chalupářů ještě ví, kde je Kuchyňka). Nepožádali o povolení, ale také nevybírají
předražené vstupné. Nevytváří haldy odpadků, naopak
zbavují nás obtížného hmyzu. Svým zpěvem neruší, nýbrž léčí pocuchané čivy.
Na slavičí megakoncerty si nemusíte kupovat drahé
vstupenky, stačí jen otevřít si okno . . .
Příjemné rozjímání v červnových podvečerech přeje
vám všem
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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CO S TÍM
…možná i Nerudovsky „kam s ním“
K zamyšlení nad obrovským nešvarem, který se rozmáhá nejen u nás doma, v našem státě či světě,
ale dokonce ještě mnohem, mnohem intimněji – přímo
v nás, v našich myslích, mě přivedlo několik momentů.
Tím posledním byla ukázka rozkladu odpadků či obalů,
které vyrábíme, kupujeme a následně „nějak“ likvidujeme. Tato malá ukázka, u níž se zastavil snad každý návštěvník „vyhlídky do korun stromů“ nedaleko Frymburku (nad lipenskou nádrží), mě přímo nadchla. Ano, to je
ono, takto by se mělo lidem přiblížit a do podvědomí
dostat ta hrůza: co to vlastně tropíme! Co s tím budou
dělat následující generace? Záleží nám na životě poté, co
my už tady nebudeme? Nenecháváme tu svým potomkům
obrovskou zátěž, s níž si neporadí? Neměli bychom si
s tím už nějak poradit my? Teď a tady? Podívejte se, za
jak dlouho se v přírodě rozkládají některé odpadky, kterých se my prostě nějak zbavíme.
Takové igelitové tašky budou v přírodě (je jedno či na
skládce, nebo v lese) ležet 25 let. Tetrapaky 100 let, stejně jako pet-lahve, žvýkačka až 50 let. A co takové dětské
plenkové kalhotky? Celých 250 let! A když si uvědomíme, že všechny tyto výrobky jsou vyrobeny na bázi ropy,
pak je třeba domyslet, že se na přírodě proviňujeme hned
několikrát. Nejenže ji drancujeme, ale bez rozmyslu do ní
často vracíme zpět to, co se nám zdá již nepotřebné, co
nám přestalo sloužit. Stejně tak nejsme dobrými hospodáři, když musíme likvidovat obaly výrobků, o které vlastně

vůbec nestojíme a výrobek bychom si koupili i bez „luxusního“ obalu. Co tím myslím? Tak třeba takové bonboniéry, vánoční kolekce, obleky v krabicích, ale také potřeby pro zahradu nebo domácnost. Takový zabalený nůž
jen tak nerozbalíte. Na to potřebujete jiný, nebo pěkně
ostré nůžky. Opět svou fotografií přiblížím to, s čím jste
se už asi setkali také. Koupila jsem si přípravek na hubení
plevelů v bramborách. Na ty mé dva, tři řádky přece stačí
5-10 gramů. A co jsem domů přinesla? Krabici, do níž by
se vešly pomalu všechny mé brambory, které jsem zasadila. A cena? Zřejmě tak vysoká právě kvůli té krabici:
tvrdý karton, velký rozměr, a těch barev! Ale já chtěla jen
několik gramů prášku! Jenže, co naděláte? Jinak vám to
neprodají, protože cena výrobku je stanovena včetně ceny
obalu. A že ho nepotřebujete? Že ho hned vezmete a můžete vyhodit? Koho to zajímá, že? Výrobci potřebují prodávat a vy potřebujete koupit.
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Celkem oprávněně si asi všichni klademe otázku: co
s tím? A následně – kam s tím? Upřímně řečeno, nevím.
Podle mne je jediná možnost NEKUPOVAT. Nekupovat
to, co nutně nepotřebuji, a pokud mi to vnucují s obalem,
který pro mne není vůbec důležitý, pak to prostě nekoupit. Nakonec zjistíte, že vlastně ani tu většinu věcí, které
jste chtěli koupit – a často právě kvůli lákavému obalu,
ani nepotřebuje. Chcete někomu darovat sladkou bonboniéru? Raději něco vyrobte vlastníma rukama a přiložte
jednu květinku z vlastní zahrádky nebo jen tak, třeba kopretinu z louky. Vlastně jsem ani já ty herbicidy nepotřebovala a mrzí mne, že jsem koupila. No, alespoň jsem
vám to mohla vyfotit a ukázat.
A když už koupím, pak se snažím alespoň třídit a likvidovat s rozumem. Ale víme vždycky jak je to správně
a kam s tím? V jedné malé krásné ZOO v Chlebech u
Nymburka mě zaujal nápis: Papír od nanuku není papír. Od té doby vždy uvažuji, kam patří který obal. Zda
do plastů nebo do papíru. A věřte-nevěřte, ty žluté pytle,
které nám obec vždy přidělí po zaplacení poplatku za
odpady, těch máme v naší domácnosti plných nejvíc. A je
to dobře. Protože pokud snad některý tzv. dojde, obec
nám prodá za nějakých 5 korun další a my můžeme plnit
téměř vším, co domů přineseme. Jen pozor na kelímky,
které rády pytle prořezávají. Je potřeba je také sešlápnout,
nebo ještě lépe zabalit do igelitové tašky, kterou bychom i
tak vyhodili.
A perlička, vlastně hašlerka nakonec. Právě jsem rozbalila sáček hašlerek. Každá hašlerka je poloviční, než jak
ji pamatuji z dětství, ale zabalená ve dvojnásobném papírku a všechny jsou, resp. je jich polovina, než jsem
očekávala, v pytlíku jak hrom. A nic z toho vlastně není
papír, jen plasty a plasty. Nějak mi zhořkla v ústech.
Alena Varhanová

INZERCE
Prodej sporáku
Prodám kuchyňský sporák
na dřevo, plně funkční s
novým roštem. Miroslava
Šoltysová, Bačalky 87
(u křížku pod kaštany).

ZAHRADA PODLE
KOSMICKÝCH RYTMŮ
Dnes se podíváme na značky
v posledním sloupci výsevního kalendáře
nazvaném „tendence“. Co nám sdělují je
uvedeno níže v tabulce Astromomické
značky. Z mých pozorování mohu potvrdit, že období větrných dní a dní kritických v dopravě je dobře předpovězeno.
Jste-li velmi citliví, tak ve dnech, kdy je
tendence k vichřicím, bouřkám, zemětřesením a vulkanické činnosti, ke kritickým
situacím v dopravě, doporučuji věnovat se
méně náročným činnostem. Pokud se
v tyto dny budete věnovat činnosti, která
vyžaduje větší soustředění, větší výkon
fyzický i psychický, patrně se to projeví
podrážděností, oslabeným zdravím, může
dojít
k úrazům.
Tedy
informace
z výsevního kalendáře můžete využít,
přestože nezahradničíte a kocháte se jen
květináčem s muškátem či pažitkou za
okny. Můžete podle něj plánovat zkoušky,
návštěvy úřadů, výlety…
V druhém sloupci vedle data a dne
v týdnu je uvedeno souhvězdí, jímž Měsíc
tento den prochází, následuje hodina, kdy
do daného souhvězdí vstupuje. Zůstává
zde tak dlouho, dokud nenásleduje značka
nového souhvězdí.
J. Rukavičková

Naši bačaláci podvacáté…
Renata Folprechtová

Nejlepší má roky,
jen udělat správné
kroky.
Sílu má a mužný je,
v knížkách občas
listuje.
Nedělám si žádnou
srandu, braši,
to je Bílovecký Pavel
mladší.
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PRO NÁLADU

Jisté mladé ženě vykvetl do rána na parapetu kaktus.
Dlouhé čtyři roky jen tak zachmuřeně dřepěl na okně jako
nějaký neholený pobuda a najednou uspořádal překvapení.
– Hm, a pak o mě někteří lidé říkají, že jsem mrcha
bez srdce, pomyslela si žena. Kdybych byla, ten kaktus by
v životě nevykvetl. Přece se říká, že kytky u zlých lidí
nevykvetou.
V příjemných myšlenkách na kvetoucí kaktus nastoupila do vagonu metra a nechtě šlápla na nohu podmračenému muži vedle sebe. Když utrousil nevlídnou poznámku, nezačala na něj podle svého zvyku ublíženě ječet:
„Myslíte, že jsem to udělala schválně, nebo co? Nevidíte,
jak je tu narváno?! Jestli vám to vadí, tak jezděte taxíkem!“
Místo toho se usmála: „Proboha, odpusťte, já se nemám čeho chytit, víte… jestli chcete, šlápněte mi taky na
nohu, ať jsme si kvit!“
Podmračený muž poté spolknul, co měl na jazyku ohledně její inteligence a zoologického původu. Vystoupil
na příští stanici a šel si koupit noviny. Prodavačka jako
obvykle popletla drobné, které mu měla vrátit. Dnes ji ale
kupodivu neujistil, že je hloupá nána a potřebuje počítadlo.
– Nic se neděje, tak to spočítejte ještě jednou, řekl jí. –
Já jsem dneska s těma počtama taky od rána na štíru.
Prodavačku ta neočekávaná odpověď natolik rozněžnila, že bezplatně věnovala jednomu stálému zákazníkovi,
důchodci, který si nemohl dovolit víc než nejlevnější
deník, dvě minulá čísla prestižních magazínů a celou
hromádku starších novin. Správně by remitendu měla
zapsat, ale každé pravidlo se dá nějak obejít…
Spokojený starý pán šel domů s náručí plnou tiskovin
a těšil se, jak si počte. Na chodbě potkal sousedku z poschodí nad sebou. Tentokrát jí nevytkl hlasem vojenského
kaprála fakt, že její dítě ustavičně dupe jako slon jemu
zrovna nad hlavou, takže nemá kouska klidu a nemůže si
odpočinout. Zadíval se na její dcerku a udiveně zvolal:
– Ta vaše slečna už je ale veliká! Nevím, komu je víc
podobná, jestli vám, nebo tatínkovi, ale řeknu vám, že z
ní bude krásná holka – mě můžete věřit, já to mám v oku!
Sousedka odvedla dcerku do školky a šla pracovat na
recepci do zdravotnického zařízení, kde neseřvala popletenou babičku, která měla přijít na kontrolu včera, ale
dorazila až dnes.
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Posadila ji na volnou židli a uklidňovala ji:
– Nebojte se, chvilku počkejte, zajdu do ordinace a
zeptám se, kdy by vás mohli vzít.
A babička, když na ni došla řada, nevymáhala na lékaři co nejúčinnější lék, který by moc nestál, ale určitě ji
do zítřka uzdravil, nehrozila mu Výborem pro lidská práva a soudem ve Štrasburku. Trochu si povzdechla a řekla:
– Ještě nejsem tak úplně mimo, pane doktore, já vím,
že proti věku není léku. Tak se nezlobte, že vám sem
pořád lezu…
Na tu starou paní si lékař z ničeho nic vzpomněl, když
šel večer domů. A náhle si uvědomil, jak život v tom
věčném chvatu letí a utíká a sám pro sebe zcela nečekaně odbočil do supermarketu, koupil kytici růží a čokoládový dort a rozjel se jinam, než původně zamýšlel.
Přijel k domu, vyšlapal tři patra a zazvonil.
– Víš, říkal jsem si, že jsme jako děti na písku, pořád
se jen hašteříme a dohadujem… Tady jsem ti koupil dort,
jenom se nezlob, já jsem na něj položil aktovku a asi bude
trochu roztento… ale je fakt dobrej. Taky jsem ti koupil
kytku, na tu ta aktovka potom v zatáčce spadla, tak je
trochu pocuchaná, ale snad se dá dohromady, co myslíš…?
– Určitě dá, ujistila ho mladá žena. Poskytneme jí první pomoc. Mám novinku, koukej: dneska se probudím
a ten kaktus rozkvetl! Co bys tomu řekl, po takové době?
http://www.pronaladu.cz/nejen-dobri-holubi-take-dobre-skutky-sevraceji/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Šoltysová Blažena
Radušek Josef
Šoltysová Marie
Šoltys Miroslav
Kořínková Lenka
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

V nedávné době nás opustili tito spoluobčané:
Pan Kučera Jaroslav ve věku 94let.
Paní Matyášová Jaroslava rozená Reslová ve věku 84 let.
Pan Urbanec Pavel ve věku 66let, chalupář z Bačalek.
Redakce vyjadřuje svou upřímnou soustrast.

ŘEMESLA

POZVÁNKY NEJEN BAČALSKÉ

Tesař
Vyráběl nejen krovy, ale i sruby, celé domy, mosty, kůly
zarážené do mokřiny a vody a další dřevěné konstrukce.
Proto jsou někdy uváděni tesaři jako specialisté se zvláštním pojmenováním, například boudník – stavitel dřevěných domů, srubů, krámců, bud, kotců; beranník, kolník –
tesal kozy, kůly vrážené do vod; sekerník – vyráběl díly a
opravoval mlynářské zařízení a potřeby ze dřeva; mostník
– byl specializovaný na stavbu mostů; prakař – uměl vyrobit praky; rourník, rúrař, trubák, trubař – vrtal dřevěné
vodovodní
roury;
člunař
–
výrobce
člunů.

Foerstrovy Osenice – 15. ročník

Truhlář
Nevyráběl jen truhly, ale prakticky většinu bytového zařízení. Podle hlavních výrobků byl někdy uváděn jako specialist – stolař, stoličník či lavičník, kolébečník, postelník,
truhličník, ale také lučník, což byl výrobce luků.
Vřetenář
Byl to soustružník, výrobce vřeten a přeslic ke kolovratům, vlastně to byl specialista truhláře.
Podle časopisu ROZMARÝNA připravil Slávek Zeler

POKLAD Z PŮDY
Tento malý předmět byste u našich předků našli tam, kde
se stolovalo a hodovalo. Je nevelký, jeho délka je přibližně 8 cm (uzavírá-li vrchní šoupě horní otvor).
Podumejte, odpověď naleznete v příštím čísle Pramínku.

Stejně jako libáňský hudební festival Foerstrovy dny
oslaví Foerstrovy Osenice letos v sobotu 6. června 15 let
své existence. Festival sborového zpěvu si získal za tu
dobu renomé nejen v blízkém okolí, ale přiznejme mu
slávu i mezinárodní. Vždyť většina ročníků se mohla
pochlubit účastí zahraničních sborů. Stalo se také dobrou
tradicí, že se festival „rozeběhne“ i do dalších městeček
v okolí. Letos jsou to také Dolní Bousov, Kopidlno a
Jičín.
Právě v Jičíně se v Porotním sále koná již v pátek
5.června od 19.00 hodin Prolog festivalu, kde se tradičně
představí jičínský smíšený sbor Foerstr a ve svém recitálu
nám velmi dobře známá Jana Heryánová-Ryklová (zpívala při otevření naší kaple a také na moravském večeru –
vzpomínáte si?).
V sobotu potom od 9.00 hodin zahajuje festival
v kostele Narození Panny Marie v Osenicích mší, následuje přehlídka celkem 7 sborů z celé republiky. Asi
nejpřitažlivější program je připraven na večer, kdy
v 19.00 hodin v osenickém kostele (letos slaví 150 let
své existence) zazní Otvírání studánek B. Martinů
v podání Pěveckého sboru jihočeských učitelek, hlavní
part přednese sólista Státní opery v Praze Svatopluk
Sem a dojemné verše Burešovy přednese Alfréd Strejček.
Bližší informace najdete na stránkách obce Dětenice.
Koncert pro Mistra Jana
Celá řada akcí napříč celou republikou přinese vzpomínku na oběť M. Jana Husa, od níž uplyne 6.července
již 600 let. Pro všechny, kdo si chtějí připomenout myšlenky vynikajícího českého učence, který neváhal pro
pravdu obětovat i život, je připraveno v Libáni ve čtvrtek 9. července vzpomínkové odpoledne. Nejprve krátké zastavení před pomníkem MJH (od 15.30 hodin), po
něm následuje od 16.00 hodin v obřadní síni městského
úřadu komponovaný pořad slova a hudby, ve kterém se
představí známé tváře: recitátor Alfréd Strejček a kytarový virtuos Štěpán Rak. Zastavte se, zaposlouchejte se.
Ty myšlenky neztratily nic ze své aktuálnosti. Udělejte si
čas alespoň tentokrát - další setleté výročí sotva kdo z nás
ještě zažije.
Šrámkova Sobotka
Jeho tělo odpočívá na konci hlavní cesty soboteckého
hřbitova přímo proti železné brance. Jeho srdce tu zůstalo
s námi v jeho verších. Splav, Semtínská lípa, Humprecht.
59. ročník Šrámkovy Sobotky proběhne ve dnech
4. - 11. července. Za zmínku stojí jistě saxofonový koncert vážné hudby v neděli 5. července od 17.00 hodin
v soboteckém kostele, který přednese ženský saxofonový
kvartet. Ostatní program na www.sramkovasobotka.cz.
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Co se chystá na Bačalkách? Zapište si do diářů!
Sobota 13. června – autobusový výlet do Babiččina
údolí. Již plně obsazeno. Odjezd účastníků od naší
pivnice v 8.00 hodin, předpokládaný návrat ve 20.00
hodin. Bližší info na plakátech a v rozhlase.
Neděle 19. července odpoledne – vystoupí ochotníci ze
Března s veselým představením „Kněžna Libuše“
Sobota 25. července – Kloboukovka trochu jinak, večer k tanci hrají Bakováci
Sobota 15. srpna odpoledne – bačalské selské trhy +
pantomima „Cirkus v hlavě“
Zatím bez přesného termínu: Včelka Mája na cestách –
aneb povídání o včelách, včelařích a včelařkách
s Petrou Vošvrdovou

Toto číslo vychází 29. 5. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 30. 6. 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, M. Hazdrová, K. Laušmanová, Z. Šátková, M.Hazdrová. 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: Petr Šoltys 200Kč, p. Velechovský 300Kč, nejmenovaný dárce 1.000Kč, Šulcovi 200Kč, Pekárkovi 100Kč, Doškářovi 200Kč, Linkovi 200Kč, Urbancovi 300Kč, p. Polanecký 200Kč, Věra Šedivá Osenice 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

