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VÁNOČNÍ PRAMÍNEK Č. 41
a ohlédnutí za ním
Asi málokomu uniklo, že minulé číslo Pramínku bylo
poněkud „exotické“. Neoplývám uměním udělat
z nedostatku přednost a už vůbec si nemíním vymýšlet.
Dvě bílé strany na konci minulého čísla nebyly určeny na
dopis Ježíškovi nebo novoroční předsevzetí. I když, proč
ne. A pokud jste stránky popsali či pomalovali něčím, co
se dá uveřejnit, když se o to podělíte, byl by to vlastně
takový pěkný vánoční dárek pro čtenáře Pramínku. Ony
dvě bílé stránky jsou vlastně důsledkem „vánoční dárku“
hlavně pro přispěvatele Pramínku. Tím Ježíškem, který
nám dal opravdu pěkný dárek, je paní Varhanová. Poměrně dlouho a usilovně hledala řešení, jak snížit náklady na
tisk Pramínku, a povedlo se jí nevšední šalamounské řešení. Nemusíme pro výtisky dojíždět a lze tisknou téměř
kdykoliv, protože tiskneme zde na Bačalkách a ve skvělé
kvalitě u Slávka Zelera. Ne, nebyl to překlep v tiráži minulého čísla, opravdu je správně uvedeno: „Tisk: Sl. Zeler.“. A teď se blížíme k jádru, proč ty dvě bílé stránky.
Jednoduše proto, že já, už pod tíhou únavy, neumím moc
počítat. Prostě desítka se beze zbytku čtyřmi nepodělí.
A vytvořit během krátké doby 23. prosince, kdy se máme
spíše už zabývat bramborovým salátem, 120 desetistránkových výtisků, kde ve dvou stranách A3 je vložena jedna
strana A4, to by byl husarský kousek i pro Ježíška.
A tak vzniklo nezvyklé plnobarevné vánoční číslo
s nepopsaným bílým listem v závěru. Tato „chybka“
v čase přelomu roku je jako výzva, že budoucnost je
v rukách každého z nás, záleží jen na nás, čím a co začneme psát, čím stránky napříště zaplníme.
A v závěru mi dovolte poněkud obsáhlou „děkovačku“. Je za co děkovat. Paní Varhanové za její houževnatost hledat nové řešení a snížit náklady na tisk Pramínku.
Slávkovi Zelerovi za jeho ochotu začít podnikat pro něj
v poněkud nezvyklé oblasti. Jemu a panu Varhanovi, že
se ujali závazku, aby se pod jejich rukama rodil Pramínek
a také za to, že se vzdávají honoráře za práci s tím spojenou. A když nebudeme hýřit dvanáctistránkovými plnobarevnými výtisky, vejdeme se do příznivé ceny, za kterou nám dosud Pramínek tiskl pan Čermák v Čisté u Mladé Boleslavi. A děkuji i panu Čermákovi za jeho vstřícnost a dlouhou skvělou spolupráci.
Pramínku, dostal jsi hezký dárek. Tak pisálci, čtenáři, co jste zakuklení pisálci a čtenáři, co máte zajímavosti
a nápady v šuplíku, do toho!
J. Rukavičková
Bez svolení naší čisté duše, nejmilejší členky naší malé
redakce a námi uznávané šéfredaktorky (byť se tomu titulu stále brání), připojujeme poděkování také jí. Jitko,
bez Tebe by pramínek nebyl tím, čím je.
redakce

Naši bačaláci počtvrté
Renata Folprechtová
Dloube, řeže, pílí,
neustane chvíli.
Oživuje každý suk,
do prkénka ťuky, ťuk.
co vyrobí to je hezký,
podpis – Karel Kopecký.
Naši bačaláci popáté
Renata Folprechtová
Příroda je její strava,
znalosti nám o ní dává.
Mezi bačálníky chodí,
hezké obrázky si fotí.
Klid má ráda, taky kytky,
to je duše naší Jitky.
(„Rukavičkovouc“)

Také k vám přišli? To bylo milé překvapení!
Malým koledníkům moc děkujeme a věříme, že nám po
obci roznesli nejen mír, štěstí a spokojenost, ale také radost a naději.
A ještě omluva všem za to, že jsme pod příspěvek pana Šulce z Lična v minulém čísle neuvedli literaturu, na
kterou se v textu článku VÝLET DO MAKROSVĚTA
odkazoval. Zde doplňujeme:
L1 John Gribbin: Životopis vesmíru
L2 Johanna Poupenggová: Neznámá moc Luny
redakce

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Moravský večer s cimbálem
Když jsme 27. října po oslavách svátku Republiky a znovuotevření kaple seděli s paní Ryklovou - pěvkyní a panem Lamačem - houslistou v pivnici, pochlubili se, že mají také prima
kamaráda, který hraje na cimbál. Mozkové vzruchy pobíhají po
svých drahách velmi rychle a zrodil se nápad uspořádat v naší
pivnici vinařskou akci: moravský večer, při kterém si zatančíme, zazpíváme krásné moravské lidovky, popijeme dobrého
vínka a koštneme domácích klobásek, uzeného, okurčiček a
všeho dalšího, co k moravskému sklípku patří. Nač jezdit
několik stovek kilometrů za moravskou notou, když si můžeme
zapět u nás. Termín je již znám – bude to v sobotu 29. března
2014 (možná spojíme s oslavami MDŽ či Dne učitelů). Nicméně oprášit texty moravských lidovek, případně sehnat či ušít si
vlastní moravský kroj, na to je třeba vrhnout se již nyní. I my se
již chystáme – objednávka na 20 kg skutečně domácích poctivých klobás je již učiněna.
Z dalších akcí tohoto roku nemůžeme vynechat „Klobouvku“, ovšem v trošku jiném kabátě. Jak jsme zjistili, kloboukovek se po našem vzoru v okolí vyrojilo jako hub po dešti. A
ta naše bačalská přeci musí být unikátní!
Určitě nás letos opět navštíví ochotníci. Možná přijedou
hned dvakrát. V jednání je pohádková hra „Dalskabáty, hříšná
ves“ (ochotnický spolek Bozděch) a potom lehce lechtivá komedie „Uděláme si to znova“ v podání ochotníků z Libošovic.
Tradiční akce: pálení čarodějnic, bačalské selské trhy
v srpnu, oddechová „pyžamovka“ pro ženy, příjemný podvečer
v country stylu s Rumovou aférou a děti si možná opět zahrají
na žokeje Váňu.
Nápadů je mnoho. Lidí ochotných obětovat svůj volný čas
pro druhé a pomoci nám s organizací je stále málo. Jak bychom
byli rádi, kdyby zejména rodiče dětí, kteří leckdy bývají největšími kritiky a jejich první slova, když za námi přijdou, jsou:
„mělo by se…“, kdyby přišli s větou: „Chtěli bychom udělat
pro děti, pro lidi to a to. Pomůžete nám?“ Samozřejmě. Každého rádi podpoříme – organizačně i finančně. Ale „samo“ se
zkrátka neudělá nic. Obec není jen obecní zastupitelstvo nebo
lidé kolem Pramínku. Obec jsme my všichni. Chybí nám lidé,
spíš muži, kteří by si vzali na svá bedra přípravu nějaké sportovní akce pro všechny věkové kategorie, kteří by uspořádali
pro děti tajemnou výpravu, výlet na kole, závody na koloběžkách atd. Příprava takových akcí je náročná, ale znamená i
spoustu legrace, určitě víc, než jí zažijete při pohledu na dno
půllitru, pánové. Můžeme s vaší pomocí letos počítat? Pokud
jste se právě rozhodli, že do toho jdete, dejte o sobě vědět. My
už poradíme a pomůžeme. Námi podaná ruka vždycky platí.

Za obec a z. s. OBL vám ruku podává Pavla Kaprasová
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY A Z KRONIKY
… v běhu desetiletí
1904
„ Projednat ústni žádost Bedřicha Mouchy listonoše o
nějaký příspěvek za odnášeni dopisu. Obecním výborem
byl povolen příspěvek 2 koruny.
Usnýst se o návrhu p. obvodního lekaře MDr. Karla
Klimenta v Osenicích, týkajicí se postaveni umrlčí komory na hřbytově v Osenicich. Stran umrlči komory stavěni
usnešeno, že zdejši obecni výbor néni proti této zamišlené
stavbě, ale dřive chce vědět jak velký bude rozpočet na
tuto stavbu.“
1914
„ Dle nařizeni c. a k. okr. hejt. v Jičině má se oznámit
do které doby se zřidí místnost isolační. Stran zřizeni
isolačni místnosti usnešeno že takovou místnost aby vyhovovala není možno zřidit, jelikož by muselo být
k tomu zařizeni a ustanovená ošetřovatelka, a pak žádná
matka sve dítko do této místnosti nebude chtít dát k léčeni. Stran ponocováni totiž noční hlídky usnešeno jelikož Bohumil Jiravec se dostavil k vojsku musí se vyhlásit že se přijme ponocný a ob. posel necht se prihlásí by
mohl nastoupit. Zvoněni se nechá Šimáčkovi.“
1924
„Žádost o podporu Ruženě Škaloudové usnešeno podporu nezasílat a jí to oznámit že ji jeji živnost vynese
tolik, aby mohla dítky vyživyt. (pozn. redakce-byla to
válečná vdova se 4 dětmi). Žádost občanu o upravu cesty
pod Maršikovýma zamítnuto z důvodů že nemají po silnici větší zajížďku než as 5 – 10 minut a že není možno vše
najednou stavět a že máme stavět školu a jiné cesty přednější.“
1944
„Les Křižánek stal se útočištěm čtyřem ruským zajatcům. Nedůvěra a plachost je upustila a brzy se spřátelili
s lesními dělníky. Za noci bylo jim donášeno jídlo a opatřeny jim civilní šaty. Za velkých mrazů a nepohody přicházeli na nocleh do vesnice.“
1954
„Po volbách do MNV byl funkcí předsedy pověřen
Oldřich Prskavec a tajemníkem ustanoven Jaroslav Novotný. Dosavadní tajemník Boh. Hnízdo byl této funkce
sproštěn a nastoupil zaměstnání v Agrostroji. Odchod
tajemníka Hnízda, který silně propagoval společné hospodaření, byl vzat našimi rolníky s uspokojením na vědomí. Doufá se, že k založení JZD v dohledné době nedojde.
Dne 15. dubna silný vítr srazil vysokou dřevěnou rozhlednu nad triangulačním bodem u „Větráku“.“
První televisní přijímač instalován byl ve škole. Zajímavé programy vábí nejen děti, ale i dospělé občany.
Ladislav Jirovec ve svém domku čp. 29 postavil sklep
a domek rozšířil o další obytný prostor. Stavbu dostal pod
střechu, ale nedokončil.
Pokračování na straně 7

HRABĚNČINA STUDÁNKA
Silvestrovský zážitek trochu jinak
„Se ti divím, fakt se ti teda divím. Na Silvestra
se jdeš trapícírovat někam po lese“. Povídá mi kamarádka. „To seš asi jediná, kdo má tak blbé nápady“. „No,
budeš se divit. Je nás takových víc, než si myslíš“.
Již několik Silvestrů se totiž vydávám s partou kamarádů
do skal a lesů Českého ráje a nejen lesy, ale i vláčky jsou
od božího rána plné radostně naladěných lidí. Vlaky jsou
někdy hodně nacpané, ale vládne zde nádherná, kamarádská atmosféra. Kdekdo má ruksak plný dobrot ještě od
„štědrého“, a vždy se najde dost pro sousedy, kamarády i
neznámé spolucestující. To platí i pro lahvinky naplněné
vším, co se vejde do malé, až kapesní lahvičky, ale je
toho vždy dostatek – slivovička, becherovka, fernet, višňovka či domácí „hořká“ nebo griotka. Nově se objevuje,
hlavně mezi dámami, portské. Někdy se bouchne šampáňo už ve vlaku. To tehdy, když je někde výluka a musí se
čekat a čekat. Nikdo se ten den nehněvá, nikdo nikam
nespěchá, každý si ten den užívá již od rána. Jediné, na co
se nesmí při balení na výlet zapomenout,
je vlastní „kalíšek“. A pokud se člověk „dá“, pak ho má
neustále naplněný a stále mu někdo dolévá a stále jej doprovází popěvek …po kalíšku dáme si, přitom zazpíváme
si.
Letos jsme ale vlakem nejeli. Šli jsme pěšky z Bousova
do Vlčího Pole, kde jsme se napřed zastavili v kostelíčku
sv. Šimona a Judy. Že nevíte, kde je? Vůbec se nedivím.
Je součástí zámecké zahrady a také přístup k němu byl
pouze z uzamčeného prostoru kolem zámku. Díky obětavosti místních obyvatel a nápadu Milana Ječného,
že by na Noc kostelů měl být i tento přístupný lidem,
se stal malý zázrak. Kostelík je opět životaschopný
a opravdu párkrát do roka žije různými slavnostmi
a zpěvy. Varhany je zatím pravda nedoprovázejí, neboť
půlmilionu na jejich opravu se asi nepodaří místním dát
dohromady, ale uvnitř vládne krásná atmosféra, světlo
dodávají svíčky a výzdoba je sice skromná, ale velice
vkusná. Zařizuje ji místní floristka za pomoci několika
žen a dětí. Jak podobné naší pivnici U Bači!

z kostelíka sv. Šimona a Judy ve Vlčím Poli

Str. - 3 -

Od naší průvodkyně ve Vlčím Poli jsem se snažila získat
informaci, kde je Hraběnčina studánka. Prý nedaleko,
asi 1 km lesem nad Vlčopolským zámkem. Tvrdila jsem,
že je mnohem dál – v lese Křižánek, asi 500 metrů od
křížku, který přetrval na místě, kde byl dřív kostelík.
To prý je „ovčí studánka“, ale ta, k níž chodila hraběnka,
je v místě, kam sahal park a les patřící k zámku.
Vydali jsme se tudíž kousek po silnici a krátce poté zabočili vpravo po modré. Nejprve jsme minuli stavení připomínající spíše nádražní vagon (on to vlastně byl vagon,
ale citlivým zásahem majitele se z něj stala docela útulná
chaloupka v krásném prostředí, lemovaném malým čistým rybníčkem a skalkami).

Po několika minutách se oddělil náš průvodce Milan,
řekla bych, že sešel z cesty, která nás vedla po modré
turistické. Nejprve jsem se domnívala, že si chce jen odskočit, to víte – Silvestr. Nechal nás všechny jít dál, ale
pak nás k sobě zavolal. Stály jsme totiž na stráni, z níž
vedly přírodní schody (velký dík těm, kteří je do stráně
zařízli! Jinak bychom se dolů vezli jak blesk, ale ne
po nohách). A už jsem ji viděla! Krásně upravená a udržovaná studánka, čistý chladný pramen vytéká z nerezové
trubky, jsou zde dokonce hrnky a lavička. V létě jistě pro
posezení, ale na Silvestra jsme raději postáli a připili si
čistou, svěží vodou. Panečku, ta přišla vhod.

obrázek Hraběnčiny studánky

Pokračovali jsme v cestě dál a za nedlouho jsme došli
na rozcestí, dnes je tu turistický rozcestník. Zajímavostí
zde je pojmenování tohoto místa. Pole, které se táhne
odsud až k Hůrce, se jmenuje Hladoměř. Protože
v dávných dobách zde byl les a v něm medvědi, vlci,
jeleni, divoká prasata. V lese lovci kopali jámy, do nich
zvěř sama spadla. Lovili tak, že svou kořist nechali zahynout hlady, proto - hladoměř.

obrázek rozcestníku, kde se popisované území nachází
Dál, několik minut po žluté, jsme objevili velký dřevěný
kříž, ono vzácné, chráněné místo, kde se před mnoha lety
nacházela ves Křižánky, a při vzpomínce jsme poděkovali
našim předkům a připili jsme si šampaňským na nás
a všechny jejich potomky.

Po několika minutách jsme si opět nabrali čistou vodu
z té naší, tzv. ovčí studánky a rozešli jsme se každý směrem domů. Na Bačalky je to odtud asi 2 km. To je informace pro ty, kteří zde snad ještě nikdy nebyli. Jak vidíte,
dá se ke studánkám zajít kdykoliv. Třeba i na Silvestra.
Alena Varhanová

NAŠE PIVNICE PO SILVESTRU
Jak by se mi to líbilo
Na druhý den, po krásné silvestrovské procházce, jsem se
šla podívat po vsi. Říkám si, v lese bylo na Silvestra krásně, příroda sice nebyla pokryta sněhem, který ledacos
schová, zato jsem objevila jiné krásy. Jsou lidé, kteří i
z palivového dřeva umí vytvořit pěkné prostředí, někteří
jsou výtvarníky až umělci. No podívejte se, co se všechno
dá, při trošce námahy a dobrého nápadu, udělat. Když se
člověk podívá na takto upranou kupu dříví, musí se

„ovčí“ studánka nedaleko kříže v lese Křižánek
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pousmát a hned ví, kdo je majitelem dříví a jaký pořádek
má asi v celém bytě.

A že je to docela jednoduché, a že to jde, o tom svědčí
naskládané dřevo u domku pana Přívozníka. To je ten,
co má vždy tak pěkně zastřižený plot u silnice. Jen se tam
zajděte podívat.

složené dřevo v bytě kamarádů
Jenže úsměv mně přešel, když jsem zašla za naši hospůdku. Proboha! Nechce se snad ani věřit vlastním očím.
Nejen dřevo hyzdí terasu a okolí našeho úřadu, ale bohužel není postaráno ani o další výbavu, kterou pronajímatelka hospody dostala do vínku. Zelená deska, na níž si
sportovci zapisují výsledky nebo děti malují své obrázky,
stojí v trávě opřená o zábradlí a je tudíž značně rozmočená, plechová kamínka, v nichž se v říjnu vařily jaternice a
ovar, stojí stále v trávě a na dešti. Nevím, kdo je hospodským zapůjčil, nebo zda jsou jejich. Ale podle toho, jak se
k nim zachovali, myslím, že jsou spíše zapůjčené.
A tak si říkám, pokud se někdo nedokáže postarat o pořádek venku, kde je to vidět na první pohled, nedokáže to
ani uvnitř. Bohužel. V naší pivnici U Bači pořádek není.
A nejsem to jen já, kdo to opakovaně provozovatelce
připomíná. Připomínek k pořádku a čistotě se na hlavu
mou i naší starostky již sneslo mnoho. Samozřejmě jsme
na vše upozornily i paní provozovatelku. Myslíte, že se
to do jara změní?

dřevo na terase pivnice U Bači – leden 2014
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Alena Varhanová

POZVÁNKA
1. BAČALSKÝ MINIPLES
Pivnice U Bači srdečně zve všechny milovníky dobré
hudby a tance na 1. bačalský miniples, který se koná v
sobotu 15. února 2014 od 19.00 hodin. K tanci a poslechu
hrají „Bakováci“ (páni Hašlarové). Vstupné Kč 50,-. Součástí plesu bude také tombola. Organizátoři plesu budou
rádi, když nejen účastníci plesu přispějí do tomboly drobnou věcnou cenou. Své příspěvky do tomboly můžete
přinést do pivnice již nyní. Provětrejte šatníky, vyleštěte
lakovky – parket bude jen váš!
Těší se na vás
Saša a Týna

ohňostroj na Bačalkách – bude se blýskat na lepší časy?

TŘI KRÁLOVÉ POJEDOU NA VÝLET
A JISTĚ NEJEN ONI
Ještě jsem nedopsala poslední řádku svého příspěvku ze
Silvestra a někdo zvoní za brankou. Jejda. Jsou tu tři
králové! A dokonce dva z nich i po jméně. Dozpívali,
uklonili se, popsali dveře tak, aby bylo jasné, že tu byli a
hned se dali do řeči, kam prý by chtěli jet na výlet, o kterém se dočetli v minulém čísle Pramínku. No, paní starostko, nevím, zda to bude Babiččino údolí, nebo jiný
„poznávací“ zájezd. Všichni by prý raději někam do bazénu, do teplé vody, kde by se mohli trochu vyřádit. Navrhla jsem Čestlice. Nejprve si děti myslely, že je to něco
od čertů, ale když jsem jim popsala největší aquapark ve
střední Evropě, který stojí již několik let kousek za Prahou, právě v průmyslové zóně v Čestlicích, skákaly radostí. Ano, ano! Tam, tam! Jasně, děti si nedělají hlavu s tím,
že ten, kdo s nimi pojede, ponese také obrovskou zodpovědnost za jejich zdraví a život. Ani s tím, zda je nejvhodnější doba. Tak co říkáte, kdo se s námi na výlet do bazénu vydá? Pojedete i vy, jejich rodiče a pohlídáte si je
spolu s plavčíky? Potom výlet zorganizujeme jako dárek
pro všechny aktivní děti v naší malé obci.
Přidat se samozřejmě mohou všichni, kteří touží po prožitku, zábavě i odpočinku v tomto zábavním parku v Čestlicích.
Alena Varhanová

tobogány a skluzavky pro děti i dospělé. A také restaurace je
uvnitř areálu, vzduch asi 26o C, na zdejší Sahaře až 28.

odkaz – viz televize
http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/nejvetsi-aquapark-vestredni-evrope.html
A kolik že to stojí?
Děti zdarma.
Dospělý sám: 500,- Kč na 3 hodiny, pokud s námi pojede
jako doprovod, pak za polovinu.
Zájemci hlaste se prosím na úřadě každé pondělí od 17
hodin, nebo pošlete SMS na telefon 602 276 027.
Opakuji – děti pojednou zdarma! Dopravu zajistíme též
společnou a pro dospělé jen za malý poplatek
Předpokládaný termín – jeden den o JARNÍCH PRÁZDNINÁCH nebo podle uvážení organizátorů a rodičů dětí.
Zde jsou první možnosti:
25. ledna (sobota od 11:45 hodin do 17:00)
AKCE Odpoledne s klauny
nebo 31. ledna (pátek dopoledne)
nebo 8. února (sobota od 11:45 hodin do 17:00)
AKCE Piráti

pirátská loď pro nejmenší
jsou zde i vířivky s teplejší vodou pro zimomřivé

…tři králové obešli Bačalky i Lično
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Podle soupisu hospodářského zvířectva k 1. lednu 1954
bylo v naší obci: 388 ks skotu, z toho 237 krav, 48 koní,
z toho 26 klisen, 308 vepřů, z toho 44 prasnic a 1 plemenný kanec. Slepic 1627, 128 hus a 10 včelařů vlastnilo
111 včelstev.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:

Blecha Josef
Valčišová Veronika

1964
„Předsedou MNV zvolen František Podhajský.
Obec navštívil jeden z partyzánů, kteří v r. 1944 získali u
místních občanů podporu – Nikolaj Alexejevič ???. Do
kroniky azbukou vepsal:
„Milkovice, Bačalky, Záhuby, Lhoto Zelenecká, z celého
srdce děkuji za Vaše vřelé přijetí a srdečné přátelské setkání se mnou jako hrdinou SSSR.“ A připojil také fotografii a přání úspěchů v budování nového života.“
1994
„V červnu byly v obci zavedeny kontejnery na odpadové suroviny. Za jejich používání je občanům účtováno
50,- Kč. Oprava strže po loňském sesunu nebyla silniční
správou provedena.
26. II. se konaly v obci volby do zastupitelstva samostatné obce Bačalky-Lično. Starostou byl zvolen 52letý
pan Jaroslav Maštálka. Vdávala se sl. Ladislava Rudolfová a odstěhovala se na Moravu.“
2004
„Záměr pana starosty M. Šoltyse postavit „kulturní
stánek“, ve kterém bude i prodejna potravin a úřadovna,
se začíná plnit. Parta dobrovolníků z řad místních občanů
a chalupářů s velkým elánem provádí první výkopy.
Stavba pokračuje svižným tempem díky obětavosti stavebníků, kteří pracují o sobotách, nedělích, odpolednech,
a to bez finančního ohodnocení, pouze za občerstvení,
které financuje obecní úřad, a připravují manželky stavebníků. Už na Štědrý den si „obětavci“ sedli v budoucí
hospodě u krbu a při skleničce hodnotili svoji práci a
plánovali, co bude v příštím roce třeba.
Manželům Královým se narodila dcerka Dominika.“
2014
„Obec získala dotaci z programu POV KHK na opravu
božích muk. Provedly se také zahradnické úpravy kolem
nich, takže se křížky opět staly ozdobou naší obce.
Podařilo se zatrubnit strž pod pivnicí nákladem více
než půl milionu korun. Nyní obec hledá někoho, kdo by
strž zavezl a ještě nám za to zaplatil.
Dokončení vodovodu na Ličně má již zpracovaný
projekt.
Transformátor u Dupandy dostal nový „přeliv“.
Proběhlo mnoho společenských akcí, při kterých se
občané a chalupáři dobře pobavili.
Lidé byli v tomto roce na sebe ohleduplní a hodní,
navzájem si pomáhali, nezáviděli si, všichni byli zdraví a
usměvaví. Můžeme říci, že jsme rok 2014 prožili na Bačalkách a Ličně šťastně.“
Z protokolní knihy Obce Bačalky a obecní kroniky vybrala a naplnění alespoň posledního bodu roku 2014 všem ze
srdce přeje
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka.
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Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život. V případě této kytice –
i dobrou chuť.

JAK SE ŽILO NA VESNICI
ze vzpomínek paní Havlové ze Záhub.
pokračování z minulého čísla
Vesnice Záhuby měla asi 20 popisných čísel, domků roztroušených po obou stranách údolí. Dole tekl malý potůček. Na něm neustále klapalo kolo vodního mlýna. Domkáři – chalupáři měli každý několik korců polí nad stráněmi údolí, která obdělávali kravkami. Jen sedlák Zemánek měl pár koní, měl ještě I kočár a 2-3 chalupáři měli
po 1 koni, kterého zapřahali společně s tažnou krávou.
Mí rodiče měli 2 tažné krávy, jalovici, jedno prase, slepice, husy a kachny. Babička s dědečkem měli kozu. Tatínek byl zedník, spolu s dědečkem chodili do města zedničit. V zimě tatínek pracoval v lese, doma dělal, co bylo
potřeba.
Stejně jako dnes se na vsi střídala 4 roční období. Ale to
byla skutečná mrazivá zima se spoustou sněhu a rampouchů, nádherné jaro s mírnou teplotou, parné léto, jak má
být a nádherný barevný podzim.
To nádherné jaro! Z ničeho nic najednou začal na stráních
tát sníh. Kalné čůrky vody stékaly ze strání a šplouchaly,
to zima naříkala, že už nebude vládnout. A najednou bylo
jaro. Nejvíc ho ale bylo v nás - dětech. V tu ránu jsme
shodili různé ty teplé kazajky, zuly boty a bosýma nohama pleskaly po vyschlých pěšinách. A najednou bylo
všude plno květů. Kraje lesa a louky u nich byly plné
zvonečků, vodních bledulí, břehy potůčků lemovaly jásavé blatouchy, na stinných místech rozkvetly fialky, oživovaly se zahrádky, přiletěly kukačky a vlaštovky, všude
bylo plno vrabců, prostě bylo opravdové jaro. A s ním
plno krásných zvyků.

ze setkání pod vánočním stromem o Štědrém dnu 2013

INZERCE
Výběrčí vodného
Obec Bačalky hledá spolehlivého, adekvátně technicky i fyzicky zdatného občana/občanku na pozici „výběrčí vodného“. Tato
pozice zahrnuje zejména: čtvrtletně odečíst z vodoměrů uživatelů veřejného vodovodu spotřebované množství vody, vypočítat vodné, vypsat příjmový doklad, vybrat hotovost a odevzdat
a vykázat ji obecnímu úřadu. V případě potřeby opatřit nové
vodoměry plombou, ev. sepsat novou smlouvu při výměně
vodoměrů.
Nástup 25. března. Zájemci o tuto pozici mohou projevit zájem písemně podáním žádosti v úřadovně v úředních hodinách
nebo přímo k rukám starostky po dohodě na tel. 775 760 011,
nejpozději do 28. února 2014 (bližší informace o dalších
podmínkách tamtéž). O konkrétním obsazení pozice rozhodne
zastupitelstvo na svém pracovním zasedání 11. března 2014.

Protože se jedná o akci mimořádnou, bude mít
i smlouva o samotěžbě dřeva svoje specifika. Až
do řádného ukončení prací ve sjednaném rozsahu zůstává
dřevo majetkem obce. Vytěžené dřevo poskytne obec
žadateli zdarma za protislužbu, spočívající v celkovém
úklidu strže, tj. odstranění všech keřů a drobných náletů
(např. štěpkováním) a vyčištění strže do stanoveného
termínu. V případě, že žadatel do 15. 2. 2014 nezapočne
s pracemi, smlouva na samotěžbu pozbývá platnosti.
V případě, že žadatel do 31. 3. 2014 neukončí práce
v rozsahu, k jakému se ve smlouvě zavázal (tj. vyčistí
celou strž), potom na vytěžené dřevo nemá nárok a je
na rozhodnutí obce jako vlastníka vytěženého dřeva,
zda dřevo využije pro potřeby obce nebo zda ho prodá
žadateli nebo i třetím osobám za cenu obvyklou.
Samotěžba a úklid strže pod pivnicí je akce, která nesouvisí s běžnou samotěžbou v ličenském lese, proto na
výzvu mohou reagovat i ti občané, kteří si požádali o
samotěžbu na podzim r. 2013. Žadatelé by měli zvážit
svoje technické a personální možnosti, aby byli schopni
dostát svým závazkům v předepsaném termínu.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

VÝZVA OBČANŮM – VYKÁCENÍ A
ÚKLID STRŽE POD PIVNICÍ
V souvislosti s připravovanou investiční akcí – Zatrubnění
strže pod pivnicí – je nutné nejdříve vykácet některé stromy a
náletové dřeviny, které se nacházejí uvnitř a na březích strže a
celkově strž upravit tak, aby bylo možno se zatrubněním
v letních měsících započít.

Obec Bačalky proto vyzývá občany, kteří mají zájem o
vykácení těchto dřevin v rámci samotěžby, aby svoje
písemné
žádosti
doručili
na
obecní
úřad
do 31. ledna 2014. Dne 3. února 2014 v 18.00 hodin
na úřadovně bude konkrétní občan vybrán losem za přítomnosti všech žadatelů.
Termín započetí prací:
do 15. února 2014
Termín ukončení prací:
do 31. března 2014
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Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Občané Bačalek a Lična, Bačalky 101, 507 23 Libáň, IČ: 22890874. Evidenční
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Tento výtisk připravili: Varhanová Alena, Kaprasová Pavlína, Rukavičková Jitka, Zeler Slávek. Dopisovatelé jsou uvedeni pod příspěvky. Za
obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Grafická úprava: A. Varhanová, J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Výtisk je zdarma. Tisk je hrazen z dobrovolných příspěvků občanů a příspěvku obce. Další fotografie najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, S. Hodboď, K. Laušmanová, Z. Šátková. S náměty a připomínkami se obracejte na kohokoliv z naší redakční skupiny nebo posílejte na email praminek.bacalky@seznam.cz, či vhoďte do schránky Pramínku u pivnice na Bačalkách nebo na plotě bývalého obecního úřadu u stanoviště kontejnerů na rozhraní obcí Bačalky-Lično.
Na tisk Pramínku přispěli: Blechová Š. 200Kč, Hodboď S. 200Kč, rodina Roštejnských 1.000Kč, Raduškovi 200Kč, Egrtovi 200Kč, Soukupovi
200Kč, Hoškovi 400Kč, rodina Veselých 200Kč, Anna Šonová z Osenic 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás pro všechny.
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