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 na to už jsme si dávno zvykli, že jsme na krajském chvostu, stačí se podívat na údržbu silnice
za hřbitovem nebo upadající dostupnost veřejných
služeb;
 o jé – volby do parlamentu a aby toho nebylo
málo, tak další taškařice
 prezidentská volební kampaň

2 + 0 + 1 + 7 = 1 0 = 1 +0 = 1
„Tak jak to s námi bude letos vypadat?“, zeptala jsem
se paní Řeháčkové, numeroložky, která vloni navštívila naši obec s přednáškou o významu a tajemství
čísel. Stála za prodejním pultem svého knihkupectví
Lilie na Husovce, usmála se, vzala si do ruky tužku
a už to na papíře svištělo. „Je to dobrý, je to dobrý,
čeká nás jedničkový rok a to znamená, že se započne
spousta nových věcí; že máme šanci začít třeba
z úplně jiného konce, než jsme zvyklí; a ti, kdo něco
započali už vloni, to úspěšně v roce 2017 dokončí.“
V duchu si sestavuji seznam, co všechno by se mohlo
a mělo v letošním roce v naší obci stát:
 dokončíme a zkolaudujeme prostranství pod pivnicí a provedeme na něm terénní úpravy;
 opravíme cestu na Malé Straně;
 započneme s monitoringem kanalizace;
 opravíme a geodeticky zaměříme uzávěry domovních přípojek podél silnice;
 dozdobíme novou oplocenku s odpadkovými pytli;
 v pivnici se přestane kouřit . . .
„No ale taky to znamená finanční soběstačnost, samostatnost v rozhodování, nezávislost, je to rok silných mužů i žen“, pokračuje paní Řeháčková
ve svém výkladu.
 aha, no tak to si zase na žádnou dotaci nesáhneme;
 nezávislost? - zaplať pánbůh, ještě aby nám někdo z kraje radil;

„Jinak to ale bude rok pomalejšího tempa, zvolnění
a obrácení se sama k sobě“, uzavírá paní numeroložka.
 skvělé-pomalu si budeme popíjet pivko, vínko
nebo kávičku na pergole,
 a až se opět ujistíme, že nikdo jiný než my tu naši
vesničku a život v ní neuděláme hezký, tak se podíváme do zrcadla, abychom se mohli obrátit sami
k sobě.
Přeji nám všem v roce 2017 mít hodně velké
a hlavně vyleštěné zrcadlo.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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OSOBNOST BLÍZKÁ Z BLÍZKA
Prof. PhDr. Josef PEKAŘ (12.4.1870-23.1.1937)
Málokdo se svým bádáním a působením tak hluboce vepsal do dějin našeho kraje, jako přední český
historik přelomu 19. a 20. století Josef Pekař, profesor a rektor Univerzity Karlovy, od jehož úmrtí uplynulo před několika dny rovných
80 let. Narodil se na Malém Rohozci, studoval a pak také kantorsky působil v Mladé Boleslavi
(jeho jméno zdobí název mladoboleslavského „velkého“ gymnázia,
jemuž nikdo neřekne jinak
než „Pekař“). Díky svému konzervativnímu a netendenčnímu pohledu na české dějiny
(zejména na období husitství – dílo Žižka a jeho doba), bylo jeho jméno zásluhou tehdejšího ministra
školství a osvěty Zdeňka Nejedlého v letech 1948 –
1989 zcela vymazáno ze všech učebnic dějepisu
a literatury a jeho knihy byly koniášovským způsobem likvidovány.
Tento osud postihl i jeho největší dílo, jež se váže
k našemu kraji, totiž rozsáhlou třídílnou práci
s názvem „Kniha o Kosti“, které se ve veřejných
knihovnách zachovalo z předválečných edicí jen několik exemplářů. Kniha o Kosti byla na konci 90. let
minulého století vydána znovu a zcela jistě i současnému čtenáři přinese vyčerpávající pohled do historie
míst, kde žijeme (Bačalky patřily ke kosteckému
panství).
Pavla Kaprasová

ZA NÁS TO BYLO JINÉ
Pohádky
Když dnes koukám, jak je to jednoduché pustit si
nějakou pohádku třeba na počítači, DVD a jiných k tomu
určených aparátech, vzpomínám s úsměvem na tváři
na naše promítání. Byla jsem holčička, která ještě neuměla
číst, do kina jsme také ještě nechodili a v televizi byly
pohádky jenom někdy. A tak jsme občas vytáhli
promítačku. Nebylo to ale zcela jednoduché. Nejdříve se
musela promítací technika instalovat, takže vylézt
na nejvyšší místo někde ve skříni a spolu s krabicí filmů
přinést. Zatemnit okna, u nás ještě fungovaly rolety, i když
držely někdy až po několikátém stažení. Poté následovalo
plátno v podobě prostěradla. Na stěnu pokoje se nedalo jen
tak promítat, protože tehdy se malovalo válečkem a film
by měl "dekoraci". Další úprava spočívala v podkládání
samotné promítačky, protože se muselo trefit na střed.
Nosili jsme knížky, protože stůl nestačil. Když vše klaplo,
usedli jsme do křesel, tatínek za promítačku a maminka
vedle něj. Jejím úkolem bylo čtení textů určených
k pohádkám. A začalo promítání. Tatínek pomalu otáčel
filmem a maminka ke každému obrázku povídala.
K oblíbeným pohádkám patřila Karkulka, Perníková
chaloupka, Smolíček Pacholíček nebo Budulínek. Líbilo se
nám to, protože vše bylo barevné. Televize tehdy vysílala
černobíle, a tak nás barevné obrázky přitahovaly.

No promítali jsme skoro celé odpoledne. Důvod byl zcela
jednoduchý, vytahovat vše pro jednu nebo dvě pohádky
bylo zbytečné. Když jsme trochu povyrostli, promítali
jsme si už sami, a tak za čas vzaly některé pohádky za své.
Ráda bych to někdy prožila znovu, mělo to v sobě takové
krásné kouzlo. Nikdo totiž u sledování takové pohádky
nemohl být sám. Dnes jsou pohádky k mání všude, a tak si
je užívejme, jak se dá. Hezké pokoukání.
Renata Folprechtová
Také na to ráda vzpomínám, a dodnes si pamatuji text
jedné z pohádek. Poznáváte?
Povím vám teď pohádku o královně, co zlá byla, o Sněhurce děvčátku, princi jak se zalíbila.
Trpaslíci rubou v lese, kouzla, čáry, zrcadlo. Teď už ale
dívejte se, jak to všechno dopadlo...

Alena Varhanová

Z BABIČČINA RECEPTÁŘE
Dámský spolek koštoval „hladkou Ančku“
To se to tak vždycky seběhne, že jak se sejde víc
bab u jednoho stolu, tak se skončí vždycky u mužských a u vaření. A taky se vzpomíná, co se vařívávalo za našich babiček, že to ta dnešní mládež ani nezná
a že jestli by to vůbec jedla, protože jsou všichni
hrozně mlsní a přitom se cpou jen hamburgrama
v „mekáči“ nebo smaženým kuřetem v „káefcéčku“.
Co by řekli kupříkladu takové „hladké Ančce“, zvané někdy také prostě kyselo, kyselačka nebo mlíkačka. Domluva byla rychlá, dámský spolek se sejde
přesně za týden a bude degustovat, dnes bychom řekli
regionální produkt, tedy typickou polévku z Jičínska
a Podkrkonoší. Jak na to?
Zkrátka a dobře, do hrnce nalijte vodu, hoďte
do ní trochu kmínu, soli a oloupanou na půlku podél
překrojenou cibuli a dejte vařit tak dlouho, až se začne cibule rozvářet. V mezičase si na pánvi na másle
zpěněné cibulce usmažte 4-5 vajec hodně natuho.
Do vývaru s cibulí vlijte záklechtku z mléka a hrubé
mouky, pilně míchejte. Hodně to zhoustne, proto
polévku rozřeďte plnotučným mlékem a jste-li bohatí,
můžete přidat i trochu smetany, až dosáhnete krásně
sametové konzistence. Pořádně provařte, pozor, ráda
se u dna chytá. Odstavte z plotýnky, vhoďte usmažená vejce a nechte trošku zchladnout. A přichází hlavní chutící moment: za stálého míchání vmíchejte
do polévky ocet, aby polévka dostala zábřesklý šmak.
Rovněž dochuťte solí. A to už se nám na plotně uvařily oloupané brambůrky, tak šups s nimi na mísu,
honem nalít hladkou Ančku do talířů a brambory si
k ní můžete buď přikusovat, nebo hodit přímo
do polévky. To se rozumí samo sebou, že, budete-li
mít základní suroviny (cibuli, vejce, brambory)
z vlastních zdrojů, může se naše polévka pochlubit
značkami: home made, hand made, trade fair i bioprodukt. A pak že na Bačalkách nejsme „trendy“!
Dobrou chuť přeje Pavla Kaprasová
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CHODIDLA 1. DÍL

k sobě semknou, to je způsob jakým klenba plní svoji
funkci. Vypodkládání nožní klenby tedy nevede
k nápravě plochých nohou, je tomu právě naopak.
Když něco na těle nepoužíváme, ochabne to a degeneruje!

BOTY UŽ JSOU DNESKA TAK PROPRACOVANÉ, ŽE UŽ SKORO ANI NEPOTŘEBUJETE
NOHU!
Aneb, jak vlastně funguje lidské chodidlo.
Naše nohy nás celý život nosí. Chodidla jsou jedním z nejcitlivějších míst na našem těle. Přesto je tak
málo vnímáme a často toho o nich málo víme.
Z toho vyplývají různé potíže. Fyzické i vnitřní. Problémy s klenbou, vybočené palce, zarůstající nehty,
křečové žíly, potíže s kotníky, s koleny, s bederní
páteří, vypouklé břicho nebo i pocity „odpojení“
a nestability v životě. Naše chodidla souvisejí se sebe
láskou, péčí o sebe, pevnou základnou, stabilitou
a radostí ze života.
Vše v tomto článku platí samozřejmě jak pro dospělé tak i pro děti.

Představte si,
že byste svoji
šikovnou a tolik
citlivou
ruku
začali
zavírat
na 10 (nebo i 12
či 15) hodin,
každý den, do neforemné, tlusté „krabičky“, která by
navíc byla menší než Vaše ruka samotná. Po několika
měsících byste pozorovali znatelný rozdíl v citlivosti,
tvaru, šikovnosti i celkové funkci Vaší ruky. Prsty by
se Vám zkroutily, svaly ochably, kůže by zbledla,
dost možná by Vám ruka začala zapáchat podobně
jako některým nohy. A nejen to, bylo by to znát i
na rozvoji a síle Vašeho předloktí, síle a mobilitě
ramene, tvaru a kondici Vaší hrudní i krční páteře.
A s nohou je to naprosto stejné! Většina v dnešní
době vyráběných bot svým tvarem a pohyblivostí
zcela neodpovídá přirozenému tvaru a funkci lidského chodidla!

Jak vlastně chodidlo funguje?
„Lidské chodidlo je stroj mistrovské konstrukce
a umělecké dílo,“ napsal kdysi Leonardo da Vinci.
Je složeno z 19 svalů, 107 vazů a 26 kostí. Ne nadarmo tedy chodidla obsahují čtvrtinu všech kostí
v našem těle. Proč nám však naše nohy často nefungují? Odpověď je jednoduchá. Nepoužíváme je!
Klenba funguje pod tlakem! Podepřete ji a začne
se bortit.

A jelikož v těchto botách trávíme velkou část našeho života, vybírá si to svou daň. Vybočené palce,
zarůstající nehty, zhroucené klenby, křečové žíly,
problémy s kotníky, s koleny, s kyčlemi, s bedry nebo i s krční páteří, to vše často začíná u našich bot.
Věděli jste, že každoročně se zraní kolem 65-80%
všech běžců? A věděli jste, že výzkumy ukazují,
že čím dražší běžecké boty, tím větší procento zranění?

Víte, jak funguje klenba, když ji vyskládá kameník? A viděli jste jej někdy, že by po jejím dokončení
jakékoliv místo klenutého oblouku zespodu podložil?
Ne a proč? Začala by se bortit. Klenba, jako taková,
totiž funguje na bázi tlaku, který je na ni shora vyvíjen. Čím větší je tlak, tím blíže se jednotlivé kameny
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Zdroj: http://www.matyaskozma.com/cs/chodidla-1-dil/

ŠKOLA PAMĚTI
Mohli byste se stát prezidentem?
Nebojte se, rozhodně nehodláme
věnovat tento článek politické
situaci v Čechách. Chceme vám
jen ukázat další možnost využití
paměťových technik v praxi.
Nedávno se novináři tázali prezidentského kandidáta, zda zvládne
vyjmenovat premiéry České republiky od vzniku státu v roce
1993. Z celkem jedenácti premiérů jich vyjmenoval sedm. A jak byste si s tímto úkolem poradili vy?
Dnes vám předvedeme, jak jednoduché je zapamatování přesného pořadí všech jedenácti premiérů. Potřebovat k tomu budete pouze 11bodovou paměťovou
cestu a trochu té představivosti a fantazie. Pokud už
jste o paměťových technikách něco málo slyšeli, asi
tušíte, že budeme pro paměť hodně neuchopitelná
jména převádět na konkrétní obrazy. Nejprve si ale
zvolíme 11 fixních bodů, na které budeme následně
„lepit“ jména premiérů. Nejjednodušší možností je
využít tzv. Body systému, kdy si oněch jedenáct bodů
vytvoříme na lidském těle.
Nyní nás čeká poslední a hlavně nejzábavnější část budeme spojovat jednotlivé pojmy s fixními body
na našem těle. Nějakým vtipných, absurdním způsobem. Pro správné zapamatování je vždy důležité si
vytvořené spojení opravdu živě představit. Zkuste
třeba i na chvíli zavřít oči a představovat si vše, jako
kdybyste se dívali na nějaký film.
Na palci nám sedí Santa CLAUS, který nás místo
obdarovávání dárky neustále kouše do palce =>
Klaus.
S každým ohnutím kolene nám z něj ukápne černá
TUŠ a vytvoří na zemi kaňku ve tvaru písmene „O“
=> Tošovský.
Tuto asociaci necháme na vás, jelikož ta naše není
publikovatelná. Každopádně ZEMLBÁBA na genitáliích => Zeman.
Z pupíku nám vylézá německý ŠPIC a hlasitě štěká
=> Špidla.
Z abnormálně velkého poprsí nám vytéká prvotřídní
GROG => Gross.
Z obou ramen vychází PÁRA, která se nad nimi
vznáší => Paroubek.
V puse máme zaražený vysoký TOPOL => Topolánek.
Z jedné nosní dírky do druhé nám přelétá malé modré
letadýlko s nápisem FISHER => Fisher.
Z očí nám neustále prší a mrkající řasy vytvářejí nepříjemný vlezlý vítr – zkrátka pořádný listopadový
NEČAS => Nečas.
Ve vlasech se nám prohání RUS domácí, který
za sebou nechává výkaly v podobě NOKů => Rusnok.

Po klobouku nám běhá SOB, který má speciální malé BOTKY=> Sobotka.
Toto je pouze náš návrh, jak je možné jména
premiérů transformovat a následně spojit
s body paměťové cesty. Vy samozřejmě
můžete použít úplně odlišné paměťové body,
pojmy a tím pádem budou i vaše asociace
vypadat úplně jinak. Ti, kteří čtou naše články pravidelně, vědí, že vlastní představa je
mnohem trvalejší než ta převzatá. Nenuťte
se tedy do našich asociací a zkuste si vytvořit své vlastní.
Každopádně na závěr zavřete oči a zkuste si
znovu všechny představy projít. Uvidíte, že
vyjmenovat, jak šli jednotliví premiéři po sobě,
už nebude žádný problém – můžete z fleku kandidovat na prezidenta nebo prezidentku ☺
Krásný únor přeje Škola paměti a Alena Varhanová

POZVÁNKY NEBAČALSKÉ
Milovníci Českého ráje
si přijdou na své, navštíví-li některou z akcí, které
pořádá knihovna v Libošovicích. V sobotu 11. února
od 16.00 hodin to bude beseda se sběratelem a publicistou Ing. Karlem Čermákem, autorem knihy
„Opomíjená místa Českého ráje“. A na českorajskou notu naváže i výstava obrazů Jaroslava Kunsta, malíře, včelaře a obdivovatele Českého ráje,
s nímž se můžete setkat další sobotu 18. února
od 16.00 hodin. Sledovat stránky libošovické knihovny www.knihovnalibosovice.webk.cz se určitě
vyplatí, protože zajímavých akcí a besed tu probíhá
velmi mnoho a není v našich silách vše aktuálně zachytit a čtenářům Pramínku zprostředkovat.
Putování Severním Ruskem
pro nás na úterý 21. února od 17.00 hodin připravila Lucka Hlaváčková společně s cestovatelem
Liborem Drahoňovským. Beseda s promítáním se
uskuteční v libáňské obřadní síni.
Zpíváme si s Janem Masarykem
V těch samých prostorách se znovu sejdeme pak
za čtrnáct dní, konkrétně ve čtvrtek 9. března
v 17.00 hodin, abychom si připomenuli 69.výročí
tragické smrti Jana Masaryka. V návaznosti na loňskou besedu se spisovatelem Pavlem Kosatíkem
nad knihou „Baronka v opeře“ o operní pěvkyni Jarmile Novotné se představí hudební skladatel Daniel
Dobiáš s dětským pěveckým souborem z Loun
v pořadu „Zpíváme si s Janem Masarykem“. Budou
to tzv. „lidické písně“ – české, moravské a slovenské
lidové písničky, které nazpívala v r. 1943 Jarmila
Novotná v USA právě za klavírního doprovodu samotného Jana Masaryka. Vstupenky jsou již v prodeji
u paní Lucky Hlaváčkové v libáňské knihovně.
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POZVÁNKY BAČALSKÉ
Zapište si do svých diářů – plány na jaro
Výběr poplatků za odpady a psy a oslava MDŽ
V sobotu 4. 3. budeme mít na pilno již od časného
rána. Předně: poprvé v tomto roce budou „chalupářské“ sobotní úřední hodiny. Ty jsme se rozhodli
spojit zároveň s hromadným výběrem poplatků
za odpad a pejsky. Proto na vás budeme na úřadě
čekat již od 9.00 hodin v plné pohotovosti
s připravenými pytli na odpadky. Jen pro osvěžení
paměti: na jednoho trvale občana činí výše poplatku
za odpad Kč 350,-, za který obdržíte 4 bílé a 10 barevných pytlů. Poplatek za psy zůstává beze změny.
Využijte této příležitosti a splňte si svoji povinnost
s předstihem. No a odpoledne se sejdeme znovu.
Tentokrát v pivnici, kde od 15.00 hodin oslavíme
MDŽ a zároveň také přivítáme nového občánka,
resp. občanku z Lična. Odpoledne osvěží malé vystoupení našich dětí.

je přizdobíte. A když tak
chodíte procházkou po Bačalkách jistě jste si všimli,
že tu též máme šikovnou
ženu tvořící ze sena. Kde
bydlí, poznáte podle dveří
ozdobených srdíčky a jistě
i letos zjara se na lavičce
u domu objeví zajíci. Pokud
nebudete moci na dílničku
přijít, anebo ruční práce
nejsou vaše hobby, tak
u Michaely Blažekové můžete velikonoční dekoraci
pořídit.
Nabídka na svázání výtisků Pramínku
Pokud budete mít zájem objednat si svázání výtisků Pramínku z roku 2014 až 2016, obraťte se co
nejdříve na Slávka Zelera, který toto bude objednávat.

Vítání jara
První jarní sluníčko nás sice pošimrá
na nose už 21. března, ale protože je to
všední den, počkáme si s oficiálním uvítáním až do soboty 25. března. Stalo se již
hezkou tradicí, že v časném jaru vyrazíme
společně s dětmi do přírody, abychom dali
zimě „sbohem“ a jaru řekli „pozdrav
pánbůh“. K uvítání jara jsme pro letošek
připravili výpravu k Hraběnčině studánce.
Přesný čas vycházky bude ještě upřesněn
a včas všem účastníkům oznámen.
Po práci legraci - brigáda a velikonoční
dílna 1. dubna
Ne nebude to apríl a doufejme, že ani
počasí nebude aprílově rozpustilé. Rádi
bychom se připravili na velikonoční svátky jak v obci, tak doma. Nebudeme sice
bílit stavení, ale trochu úklidu našim veřejným prostranstvím neuškodí. Bude-li
tedy slušně, sejdeme se v 9.00 hodin
na určených stanovištích v obci a trochu ji
po té dlouhé zimě vylepšíme. Letos bychom chtěli poprosit účastníky, aby přišli
zejména na nově vzniklý prostor pod pivnicí. Jako obvykle je pro účastníky brigády připraveno pohotovostní občerstvení přímo v terénu a poté i teplé občerstvení a posezení v pivnici. A když už
bude pivnice hezky vytopená a zabydlená,
my dámy, budeme plynule v práci pokračovat a chystat se na blížící velikonoce.
1. dubna k nám totiž zavítá paní Císařová, která nás povede a pomůže nám
vyrobit si ze sena krásnou velikonoční
dekoraci. Veškerý potřebný materiál přiveze. Tak zatím můžete přemýšlet, čím
dozdobíte svůj domov – slepičkou, zajícem, ptáčky, srdíčky…a do jakých barev
-6-

Zdroj: http://www.zoochleby.cz

NAUČNÁ STEZKA KOLEM KLENICE
Za hrou a poučením
Byla jsem v podstatě sama z Bačalek, kdo se letos
přidal ke kamarádům z Bousova a hned po ránu
na Silvestra jsme se vydali, ostatně jako každoročně,
na krátkou zimní procházku po okolí. Tentokrát jsme
nikam necestovali ani vlakem, ani auty (vlaky totiž
zde už skoro nejezdí a auta je lepší na Silvestra nechat raději v garáži). Když trochu přituhne,
a to o Silvestra bývá zvykem, je dobré dát si
„po kalíšku“ na zahřátí i pro dobrou náladu. Tentokrát jsme se vydali po nové naučné stezce kolem
Klenice, kterou nedávno dokončilo pár nadšenců pod
patronací Infocentra v Dolním Bousově.
Okruh, který společně popsali a pěkně zaznamenali, je dlouhý asi 10 km a začíná a končí u koupaliště
v Dolním Bousově (ulice V Lipkách). Vedl nás
klidnou krajinou Dolního Bousova, Rohatska,
Bechova a Svobodína.
Po cestě jsme potkali 13
informačních
tabulí
s tématy, která souvisí
s historií a současností
navštívených
míst
i se zdejší
přírodou.
Cestu jsme si sice mohli
zkrátit, pokud bychom
na Svobodíně nastoupili
na vlak (zastávka Bechov)
a
zpět
do Bousova by šlo popojet dvě zastávky vlakem (odj. 9:51, 11:52, 12:44,
13:51, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 19:06, 19:51 –
tučné jedou i So a Ne). Jenže, o Silvestra je to všechno jinak. A tak jsme to celé došlapali po svých.
Aby cesta zvláště dětem příjemně plynula, je součástí
stezky naučná hra včetně pracovního listu. Ten je
k dostání v infocentru nebo ke stažení zde: pracovní
list.pdf (1,2 MB). Stezkou provází děti zajíc Lek,
který má pro ně na každé tabuli několik úkolů.
Za správnou odpověď si mohou do pracovního listu
překreslit tužkou drobný reliéf z tabule (na každé
tabuli je jiný motiv). K plnému využití pracovního
listu je nutné mít s sebou obyčejnou tužku. Za vyplněný pracovní list čeká na malé cestovatele v infocentru v Dolním Bousově odměna.
Pokud musíte do Bousova dojet autem, pak jej
můžete zaparkovat buď pod náměstím, nebo u koupaliště, ale s občerstvením po cestě moc nepočítejte.
V létě možná bude otevřený kiosek u hřiště na Rohatsku, ale raději si vezměte něco sebou. V každém případě alespoň kelímek nebo „plecháček“ na vodu,
protože asi v polovině cesty můžete narazit na opravenou studánku, která kromě pitné vody skrývá
i další tajemství a překvapení.

No, tak teď už jen si zapamatovat cestu podle přiložené mapky a vydat se na výlet. Určitě nebudete
litovat, protože cesty jsou zpevněné, takže se můžete
vydat téměř za každého počasí.
Alena Varhanová
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ZASNĚŽENÉ POLE
S „BAMBULKAMI“
TV Nova uvedla na internetu: Na poli u Podlažic na Chrudimsku se
4. ledna objevily tisíce sněhových koulí. Některé jsou malé, jiné mají průměr
až čtyřicet centimetrů. Koule mají různé tvary,
některé jsou pravidelné, jiné připomínají spíše
váleček. Za jejich vznikem stojí vzácný meteorologický úkaz. Vznikly díky silnému větru, který měl podle meteorologů rychlost až 90 km/h.
Podle odborníků se jedná o velmi vzácný jev,
který se nestává každý rok. Aby sněhové koule
vznikly samovolně, musí se spojit hned několik
faktorů. Tím nejdůležitějším je silný nárazový
vítr. Pole musí být rovné a otevřené, větru nesmí
překážet třeba stromy. Teploty se musí pohybovat okolo nuly, aby byl sníh mokrý a lepkavý.
Koule se na polích samovolně objeví jen jednou
za několik let!
A zde jsou fotky „našich letošních koulí“
na kopci u vysílače. Koule byly viděny i na polích za Ličnem.
Sl. Zeler

Přijďte 1. dubna odpoledne do pivnice
U Bači a takovouto krásnou velikonoční
výzdobu jistě zvládnete vyrobit vlastníma rukama. Vést a podporovat nás
bude paní Císařová.
.
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