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VÝLET PRO DĚTI 21. ČERVNA
Naše seniory potěšila při kulturních akcích aktivita dětí i dárečky, které děti vyráběly. Vyjádřili to několikrát
finančními příspěvky pro děti. Dlouho zrálo rozhodnutí,
jak finanční obnos využít. Maminky dětí přivítaly záměr
dopřát dětem skotačení v přírodě, poznat něco zajímavého
a na závěr nechat děti pořádně vyřádit v bazénu. Naše
starostka záměr organizačně a kulturně dotvořila a
v sobotu 21. června kolem 10 hodiny začal Tibor Král za
volantem minibusu sbírat neposedné malé Bačaláčky a
jejich doprovod. Když byl autobus do posledního místečka zaplněn, vyrazilo se vyhlídkovou jízdou k prvnímu zastavení,
do Střehomi. Zde nám Pavla Kaprasová osobně předjednala návštěvu ve mlýně, kde se točila pohádka
„S čerty nejsou žerty“. Proto nás
zde již ve dvoře mlýna čekaly
připravené lavičky a paní Staňková, dcera pravého mlynáře, nám
spolu s manželem vyprávěla, jak
se zde žilo a filmovalo. Mlýn byl
postaven v roce 1848, některé části
budovy jsou i starší. Mletí bylo
ukončeno roku 1952, kdy mlynáři
byl zakázán příjem zboží, a tak
odevzdal živnostenský list. Tehdy
bylo paní Staňkové 10let. Za sezonu se zde semlelo přibližně 9 vagónů obilí. Mlynář vyráběl mouku hladkou, hrubou, krupici, kroupy. Rozvážel
mouku po okolí. Zaučoval mlynáře. Choval koně, krávy,
slepice, prasata. Ku pomoci mu byli stárek, mládek, kočí
a prášek, kteří měli komůrky nad chlívy. Její otec mlýn
neustále zveleboval. Ve mlýnici měl dynamo, a tak se
večer v budovách i na dvoře svítilo několika žárovkami o
výkonu 500Watů. Což v zimě děti přivítaly a mohly déle
sáňkovat. Ve stodole, kterou mlynář vybudoval, měl mlátičku a tehdy velmi ojedinělý lis na slámu. Vše poháněné
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8. str.

promyšlenou soustavou řemenů od vodního kola. Mlynář
rád modernizoval, a tak mlecí kameny brzy nahradil válcový mlýn. Všude po mlýně a v hospodářství je samospádem rozvedena voda z pramene. I slepicím na dvorku
byla vybudována „napaječka“ - elegantně jako labutí krk
zahnutá silná trubka, z níž pramenitá čistá voda padá pod
zápražím chlívů do malé studánečky. Dnes se tam pro
pitnou vodu zastavují pocestní. Mlynářovo heslo bylo:
„Nadřít se a vydělat peníze to není umění, ale vydělat
peníze a nenadřít se“. Podnikavý mlynář byl některým
lidem trnem v oku. Mnozí se dožadovali, ať do vsi dodává elektrickou energii. V časech, kdy ještě byl funkční
náhon, otevřel mlynář před blížícími se přívaly deště stavidlo, jak bývalo zvykem. Jenže
majitel rybníka si stěžoval, že mu „utopil
ryby“. Ani vysvětlování na úřadu v Praze
nepomohlo a mlynář zaplatil pokutu. Později
ke konci sedmdesátých let přišli tehdejší
úředníci, že v místě mlýna bude vybudována
vodárna a z mlýna budou kanceláře. Samozřejmě, že duchem mladý a statný mlynář odmítl, že jen v případě, že ho vynesou „nohama
napřed“.
Díky tomu, že mlynář hájil své hospodářství, stal se jeho mlýn oblíbeným místem
filmařů. Ještě za dob „totality“ zde filmovala
švýcarská a německá televize. Mlýnů na
vrchní vodu není mnoho, a tak se zde natáčel
i pořad Písničky z Jižních Čech. Náhon, který
byl přerušen při výstavbě vodárny stojící opodál mlýna,
majitelka již neobnovovala. Bylo by to nákladné a náročné na údržbu. Voda na mlýnské kolo při filmování tedy
padala z hasičské stříkačky. V letošním roce je to přesně
30 let co se zde filmovala mnou, a jistě i vámi, oblíbená
pohádka S čerty nejsou žerty. Petr Máchal tehdy prý
opravdu skákal od komína ze střechy, ale jelikož je to
pěkně vysoko, ne rovnou do hnoje, ale do hromady třiceti
papírových krabic. A stodolu paní Staňkové při šarvátkách s vojáky nerozštípal. To potkalo jinou stodolu
v nedalekém malebném Vesci. Než jsme dokončili naši
návštěvu u manželů Staňkových obhlídkou mlýnského
kola a strojovny mlýnice, zjistili jsme, že naše řady se
značně rozrostly o spoustu dalších zvědavých kolemjdoucích. Dohledali jsme naše Bačaláčky a kapky deště nás
popoháněly zpět do minibusu.
Pokračování na straně č.6.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Řešili jsme na zasedání 27. 6. 2014
Zasedání, které se odehrálo za přítomnosti nepočetné
skupinky občanů, se věnovalo především ekonomické
uzávěrce loňského roku. Byl schválen závěrečný účet
obce za rok 2013, rovněž tak účetní závěrka a zpráva
auditorů.
Velmi důležitým bodem bylo konečně po třech letech
práce schválení územního plánu obce. Územní plán
obce na několik desetiletí udává směr, kterým by se mohl
a měl ubírat rozvoj naší obce. Dává velký prostor pro
všechny, kteří chtějí svoji budoucnost spojit s naší obcí a
vybudovat si tu nový domov.
Zastupitelstvo obce rovněž „požehnalo“ rozhodnutí
výběrové komise na dodavatele projektu „Oprava 3 božích muk v intravilánu obce Bačalky a Lično“, na který
jsme
získali
dotaci
z ministerstva pro místní
rozvoj. Jako nejlepší byla
vybrána nabídka sochaře a
kameníka pana Hynka
Bláhy z Vysokého Újezda.
Práce na opravě božích muk
započnou již tento týden.
Současně ještě v nejbližší
době dokončí firma „Strom“
pana Hrubého z Rožďalovic
přepásání lípy u ličenské
čekárny ocelovými obručemi, aby nedošlo k jejímu
rozlomení a poškození
pozdně barokní kalvárie, jež
se ukrývá v jejím stínu.
Oprava bude dokončena do 31. 10. 2014 a celková
hodnota projektu je Kč 368.000,-.
Jistě mnozí občané i chalupáři zaznamenali menší „šarádu“ kolem naší pivnice. K 31. 5. 2014 obec ukončila
nájemní vztah s předchozí nájemkyní paní Doušovou
pro opakované prodlení v platbách nájemného a zejména
pro neuspokojivé vedení pivnice z hlediska hygienických
podmínek a pořádku v pivnici a kolem pivnice vůbec.
Abychom neohrozili konání již nasmlouvaných kulturních akcí, byla pivnice do konce června krátkodobě pronajata. V řádném výběrovém řízení potom byla pivnice
pronajmuta od 1.7.2014 paní Stanislavě Droznové z
Libáně. Nájemní vztah je bohužel uzavřen na dobu určitou, tj. do 31.10.2014, takže je potřeba poohlédnout se po
dalším nájemci, který by nastoupil 1. listopadu. Už nyní
tedy oslovuji všechny ty, kteří by měli zájem pivnici
provozovat nebo o někom takovém vědí, aby se s námi
spojili.
Pivnice je v provozu již deset let, čas se podepsal i na
jejím vybavení. Proto bylo zázemí pivnice již nyní vybaveno novým kuchyňským sporákem, mikrovlnnou
troubou, bude zapotřebí ještě dokoupit lednici a inovovat kuchyňskou linku. Pivnice sice není určena pro
běžné vaření, ale při větších akcích není její současné
vybavení a uspořádání již vyhovující.

Zastupitelstvo rozhodlo o počtu členů zastupitelstva
pro příští volební období. Komunální volby se konají ve
dnech 10. a 11. října 2014 a celkový počet zastupitelů
bude jako v minulých volbách 7 členů. Zájemci o kandidaturu do zastupitelstva obce musí svoje přihlášky doručit na MěÚ v Kopidlně do 5. srpna.
Velmi potěšující je výsledek jednání s panem Petrem
Maštálkou ohledně desek padlých umístěných v bývalé
škole. Se souhlasem pana Maštálky budou desky přemístěny do „ohrádky“ k Masarykově lípě naproti škole. Pietní akt u takto nově vybudovaného památníku plánujeme k výročí vzniku republiky, tj. 28. října 2014.
Velký problém, jež je třeba urychleně vyřešit, je
údržba pozemku na Rabakově, tj. posečení cca
6.000 m2 travnaté plochy. Pan Vratík Jirků, který pozemek vloni sekal, je stále v pracovní neschopnosti, a nemáme nikoho s adekvátní technikou, kdo by pozemek
posekal za rozumnou cenu. Víte-li o někom, váš návrh
rádi přijmeme.
Zastupitelstvo obce akceptovalo žádost pana Antonína
Kloce na poskytnutí finančního příspěvku na pojízdnou prodejnu pečiva. Prodejna zajíždí do naší obce ve
dnech Po – St – Pá v době mezi 7.30 – 7.45 se stanovištěm u zbrojnice, u úřadovny a na ličenské návsi. Mnohým z občanů pan Kloc vyhověl a zastavuje přímo u domu. Pokud máte nějaké další požadavky na zastávky pojízdné prodejny, sdělte nám je, abychom je mohli
s p. Klocem projednat.
Krásné prázdniny a dovolenou prožité na Bačalkách a
Ličně za celé zastupitelstvo přeje
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

JE DOBRÉ VĚDĚT…IV.
Nové dědické právo posiluje volnost rozhodování zůstavitele – 2.část
Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
Dříve měl dědic povinnost hradit zůstavitelovy dluhy
pouze do výše nabytého dědictví. Nová úprava posiluje
pozici věřitelů tím, že primárně dochází k přechodu povinnosti k úhradě dluhů v plném rozsahu. Dědic musí
uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah nabytého dědictví, případně ze svého výlučného majetku. Jistě není v
určitých případech vhodné, aby dědic byl povinen k úhradě dluhů nad rozsah nabytého majetku. Je mu proto zákonem poskytnuta ochrana spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů
prostřednictvím soupisu pozůstalosti, který vyhotovuje
zpravidla notář.
Právo na povinný díl a nepominutelný dědic
Za nepominutelné dědice byli považováni jen potomci
zůstavitele. Nově jsou nepominutelnými dědici děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Nová
úprava přináší posílení pořizovací svobody zůstavitele,
jelikož se snižuje rozsah práva nepominutelných dědiců
na jejich zákonný dědický podíl. V případě nezletilého
potomka jsou to ¾ jeho zákonného dědického podílu a v
případě zletilého potomka pak ¼ zákonného dědického
podílu.
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Vydědění
Potomka šlo dříve vydědit v tzv. listině o vydědění, která
se nyní změnila na tzv. prohlášení o vydědění.
Nový zákon upravuje zákonné důvody vydědění.
Nově může zůstavitel vydědit nepominutelného dědice,
který:
 Mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.
 zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by
projevovat měl.
 Byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, nebo
 Trvale vede nezřízený život.
 Vyděděný, který s důvody vydědění nesouhlasí,
má možnost se žalobou bránit v rámci soudního
řízení. Musí však prokázat, proč dle jeho názoru
zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod.
Změna nastala také v tom, že již není nutné uvádět
v prohlášení o vydědění důvod vydědění. A to proto, že
důvod je většinou jak zůstaviteli, tak potomkovi dobře
znám a není nutné ho zveřejňovat. Pokud zůstavitel neuvede v prohlášení o vydědění důvod vydědění, bude mít
nepominutelný dědic právo na povinný
díl. Prokáže-li se ale proti němu
zákonný důvod vydědění, pak toto
právo mít nebude.
Informace byly čerpány z webu
http://obcanskyzakonik.justice.cz, kde je
najdete zpracované v podrobnější podobě. Společně s panem Petrem Novákem
(petr.novak@spokojeny-domov.cz)
připravila A. Varhanová

NAŠI ZASTUPITELÉ II.
Před čtyřmi lety jsme v Pramínku uveřejnili krátké rozhovory s tehdejšími zastupiteli. Volební období našich současných
zastupitelů se chýlí ke konci, a proto jsme i je požádali o odpovědi na několik otázek. Můžeme si tak připomenout, kdo nás
zastupuje při správě obce a udělat si představu, koho budeme
volit pro následující období.

Werner Vybíral
S čím jste kandidoval/a do ZO v r. 2010, tedy jaké bylo Vaše
předsevzetí. Co jste chtěl/a změnit?

Kandidátku jsem přijal proto, že se představitelé opozice angažovali v šíření černých zvěstí, že obec obdrží
pokutu 6 milionů korun za to, že v naší obci nebudou
postaveny větrné elektrárny. Věc jsme v novém zastupitelstvu vyřešili „bez ztráty květinky“.
Podařilo se? Pokud se něco nezdařilo, v čem vidíte hlavní příčinu a myslíte, že se to ještě dá změnit? V jakém časovém horizontu?

Ano, podařilo se zamezit výstavbě prvých dvou elektráren, které měly být počátkem výstavby celého větrného
parku.
Co Vás na práci v zastupitelstvu těší a co je pro Vás zklamáním?

Těší mě, že v roce 2010 začalo zastupitelstvo obce
pracovat pro občany, že sklad nábytku byl přeměněn na
úřadovnu obce s pevnou pracovní dobou a občané se mohou spolehnout na pravidelnou spolupráci se zastupiteli
obce.
Co by se podle Vašeho názoru mělo ještě v obci změnit nebo
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vybudovat?

Co by se ještě mělo změnit? Dotáhnout do konce provoz obecního vodovodu, včetně zrušení staré větve, která
může ohrozit jeho spolehlivý provoz. Do budoucna využít
jedinečnou lokalitu obce a vybudovat turistické zázemí,
které přispěje k pozitivnějšímu obrazu obce.
Máte záměr znovu kandidovat nebo spolupracovat se zastupiteli
obce?

Kandidovat nehodlám, neboť práce v zastupitelstvu
obce si vyžaduje lidi perspektivnější. V prvním volebním
období je třeba zvládnout řešení úkolů obce dle nastavených a stále doplňovaných nových pravidel. V dalším
volebním období je podle mého názoru teprve člověk
kvalifikován a ve třetím volebním období by již mohl
předávat zkušenosti mladším. Takováto kontinuita práce
zastupitelstva obce je předpokladem pro obětavou a spolehlivou práci pro občany obce.
Co pro Vás znamenají Bačalky, co se Vám na nich líbí?

Bačalky pro mne znamenají stále totéž, co jsem uvedl
v Pramínku číslo 7 v roce 2010, a na tom si trvám.
Werner Vybíral
Krátký úryvek z Pramínku č. 7, z článku manželů Vybíralových „Jak se nám tu žije“: „Celý den je zde ticho, slyšíme jen bzukot hmyzu, šelest lesa, zpěv ptáků a skřehotání žab. Civilizaci nám připomíná jen několik vozidel na
záhubské silnici, v dáli je slyšet motorová sekačka či pila
a občasné přelety dopravních letadel. Celý den kraj voní
a kdykoli vyjdeme před chalupu, uvědomujeme si, jak
jsme v Liberci dýchali exhalace průmyslových podniků či
smog a žili v neustálém hluku.“
Alena Varhanová
S čím jste kandidoval/a do ZO v r. 2010 /a, tedy jaké bylo Vaše
předsevzetí. Co jste chtěl/a změnit?

Práce v zastupitelstvu obce pro mne nebyla nová,
možná jsem byla jediná, kdo měl již nějaké předcházející
zkušenosti. Společně se starostkou jsme se nemusely
dlouze nic učit, a proto náš nástup a převzetí úřadu by se
dal nazvat raketovým. Nemělo to vždy pozitivní dopad,
ne každý nový zastupitel to byl schopen zvládnout a někteří se krátce po zvolení funkce vzdali. Ale díky naší
kandidátce jsme měli i náhradníky, a tak jsme mohli
v práci pokračovat a také zdárně své volební období dokončit. Předsevzetí, s nimiž jsem kandidovala, se nejen
naplnila, ale v mnohém směru se naplnilo i to, na co jsme
v začátcích ani nepomysleli. Potřebovali jsme se někde
scházet – zařídili jsme si úřad, tedy kancelář a vybavili se
potřebnou technikou. To vše z vlastních prostředků. Když
jsme dali do pořádku archiv, museli jsme úřad zabezpečit
mřížemi a žaluziemi. Začali jsme se věnovat nedokončeným aktivitám předchozího zastupitelstva. To znamenalo
právně zajistit zastavení výstavby větrných elektráren,
k čemuž nás zavázaly výsledky obecního referenda. Následky a pokuty, kterými nás strašili všichni, včetně sdělovacích prostředků se nekonaly. Následovalo dokončení
stavby – zavezení skládky na Rabakově. Po změně
smlouvy jsme docílili nejen navýšení platby pro obec, ale
též monitoringu spodních vod po dobu 5 let tak, abychom
měli jistotu, že se na zavezeném území bude moci jednou
stavět.

Poté jsme se chystali k dalším změnám na Bačalkách,
ale došli jsme ke správnému závěru, že bez územního
plánu, který musí pořídit odborníci, bychom neměli sami
nic rozhodovat, neboť by to mohlo mít v budoucnu nepříjemné dopady na generace, které přijdou po nás. Práce na
plánu trvala celé 3 roky, ale nové zastupitelstvo bude mít
větší jistotu, že až se bude rozhodovat co a kde nově tvořit, že nepochybí. Může pokračovat v našem záměru, jako
je vybudování cyklostezky mezi obcemi Dětenice, Bačalky a Zelenecká Lhota (v plánu jsou tři varianty). Mohou
vytvořit park, který by mohl být centrem obce, neboť teď
už budou vědět, kam jej umístit. Součástí onoho parku
může být též nově upravené hřiště a dětský koutek, který
jsme již stihli připravit my. Mohou se dokončit opravy
sakrálních památek, neboť projekt a rozpočet je již připraven. Připraven je též záměr jak dokončit vodovodní
řad, vyzdobit požární zbrojničku a dokončit kapličku na
hřbitově. Čeká se na poslední „papír“ a může být zavezeno údolí pod hospodou, kde je třeba zatrubnit stávající
vodoteč. Předpokládali jsme změnit mnohé, mnohé se
podařilo, ale ještě hodně práce zbývá na nové zastupitele.
Podařilo se? Pokud se něco nezdařilo, v čem vidíte hlavní příčinu a myslíte, že se to ještě dá změnit? V jakém časovém horizontu?

V mé předchozí odpovědi jsem již částečně odpověděla i na to, co se nezdařilo, nebo úplně nepodařilo. Ano, to
mne opravdu mrzí, ale bohužel výsledek našeho snažení
velice často zhatil „úřední šiml“ a jak se říká, bojovat
s větrnými mlýny člověka uondá víc, než deset aktivit pro
občany, jako byly naše „kloboukovky“, selské trhy, setkání se seniory, oslavy MDŽ, vánoční besídky a další a
další pěkná setkání. Jsem optimista a věřím, že do konce
dalšího volebního období budou veškeré započaté aktivity
dokončeny a nové zahájeny.
Co Vás na práci v zastupitelstvu těší a co je pro Vás zklamáním?

Potěšila mne perfektní spolupráce se starostkou, její
vstřícnost a pochopení pro vše nové a zajímavé. Nikdy se
nebránila novinkám, které jsem připravila na internetu,
vždy jsme v zastupitelstvu našli shodu, i když občas po
bouřlivé výměně názorů. Pokud ale ke shodě došlo, táhli
jsme – jak se říká, za jeden provaz. V tom vidím největší
úspěch a to bylo pro mne to, co mne těšilo.
Zklamáním bylo to, co se nezdařilo, nebo k čemu jsme
zatím shodou nedospěli. Chtěla jsem posílit služby pro
občany v obci, jsem si jistá, že by zde byl úspěšný prodejce se smíšeným zbožím, měly by se zde posílit služby
pro starší občany, jako je pedikúra, kadeřník, možná
kosmetika či maserský salon - rehabilitace. Nemusí zde
být denně, ale být by zde nějaké služby měly. Taktéž se
nedaří naší hospůdce tak, jak bych si představovala.
Obec jistě najde prostředky i na vlastní vybavení úklidovou technikou, na to, aby ještě posílila autobusovou
dopravu, nebo alespoň docílila řádné opravy vozovky,
která je jedinou dopravní „tepnou“ přes obec.
Největším zklamáním je to, že budova bývalé školy je
v soukromých rukách, které nehodlají s obcí více spolupracovat. Naším záměrem bylo pomoci investorům s tím,
aby v ní byl umístěn domov pro seniory. Dokonce jsme
nechali zpracovat projektový záměr, nápad byl přijat se
všeobecným pochopením, bohužel…

Co by se podle Vašeho názoru mělo ještě v obci změnit nebo
vybudovat?

Domov pro seniory, nebo alespoň rozšířené sociální
služby.
Co pro Vás znamenají Bačalky, co se Vám na nich líbí?

Bačalky jsou mým domovem. Nejsem sice rodákem,
ale jsem zde již doma a zůstanu zde. Je to malá tichá vesnička a díky úpravám veřejných prostranství i soukromých domků se z ní stává vesnička malebná.
Máte záměr znovu kandidovat nebo spolupracovat se zastupiteli
obce?

Otázka, čeho si nejvíce vážím a co oceňuji úplně nejvíc, zde chyběla. Nevadí. Odpovím i tak. Chtěla bych
mluvit o PRAMÍNKU, to je něco, co zatím nikdo úplně
nedocenil a já si dovolím nazvat jej skvostem. Jak po
stránce obsahové, tak po stránce grafické. Tím, jak se
dostává k občanům, jak informuje a reaguje na jejich
podněty. Prostě klenot.
Kandidovat do dalšího zastupitelstva již nechci, jen
zvážím, zda přijmu roli náhradníka. To proto, že mi záleží
na tom, aby se dokončilo vše, na čem jsme nechali mnoho
hodin práce. Určitě ráda pomohu při jakékoliv akci pro
občany, jsem ochotná nadále naplňovat webové stránky a
pomáhat při práci na počítači či na internetu. Ráda pomohu a poradím novým zastupitelům, kdykoliv si o pomoc
řeknou. Ale musím se znovu naplno věnovat své firmě –
své soukromé škole.
Pokud redakci nebo občanům prostřednictvím Pramínku chcete
ještě něco sdělit, též to připojte.

Děkuji za možnost vyjádřit se a děkuji za spolupráci
právě Pramínku.
PhDr. Alena Varhanová, místostarostka obce Bačalky

POKLADY Z PŮDY III.
V minulém čísle Pramínku jsme zveřejnili tuto fotku, jistě
to bylo pro mnohé z Vás jednoduché hádání. Jedná se o váhu na
dopisy, kterou mám po svém dědečkovi. Kdyby tak „poklady
z půdy“ mohly vyprávět, to by bylo příběhů.
Že byl dědeček velmi pečlivý, znám už jen
z vyprávění mé maminky. Byl elektrikářem
a projektantem elektrických rozvodů, krásně
psal, rýsoval i maloval, a také na to měl
kvalitní vybavení. Jiné tehdy zřejmě ani
nešlo pořídit. Na střední škole jsem ocenila
jeho krásné spolehlivě fungující kovové
kružítko se spoustou příslušenství v dřevěné
krabičce vyložené sametem. Když jsem jej ve škole vybalila,
koukali na mne spolužáci jako na exota. Rýsování s ním však
pro mne byla hračka. Kružítko drželo v poloze, kterou jsem
nastavila, tuha též a hrot byl tenký a ostrý. A těchto „písmáckých“ pokladů měl dědeček povícero. Soupravu na rýsování
tuší, barevné uhly, a pak také zvláštní kovové kleště. Ty mi
učarovaly. Plnily funkci dnešních kancelářských sponek. Menší
svazek papíru se v rohu těmito kleštěmi „procvakl“. Kleště
vysekly v papírech malý trojúhelníček, vedle malý zářez a
vyseknutý svazek malých trojúhelníčků „ohnuly“ a jejich špičku zasunuly do zářezu. Spojení drželo i při listování svazkem
papírů. Jak jednoduché a důmyslné.
A do příštího vydání Pramínku můžete dumat nad dalším
„pokladem“ na fotografii na straně č.7. Snad jen napovím, že
kdo měl větší hospodářství, tak jej určitě vlastnil a používal při
zpracovávání toho, co se „urodilo“.
J. Rukavičková
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VÝLET PRO DĚTI 21. ČERVNA
Pokračování ze strany č.2.
Nastartováno, míříme směrem na Vesec u Sobotky, a
tu se ozvalo „Překvapení!“. Pavla Kaprasová nás pozvala
do cukrárny v Sobotce na náměstí. Co by to vlastně bylo
za výlet bez „zmrzky“! Ve vesničce Vesec u Sobotky
jsme začínali naši procházku. Z návsi plné malebných
poměrně velkých chalup jsme zamířili kolem pastviny
s koníky do údolí Plakánek. Měli jsme i to štěstí, že ač
byl pan Josef Dvořák na odjezdu ze své chalupy pod rybníkem Obora, věnoval nám trochu času a úsměv pro společnou fotografii. Měli jsme radost z milého setkání, nejvíce však „čtyřicátnické“ dušičky, že „ulovily“ svého
oblíbeného „vodníka“. Zmrzlinka a dortíky se procházkou
sklepaly, všem vyhládlo a oběd pod hradem Kost v hotelu
Helikar byl zasloužený. Ani ti nejmenší nezafňukali, že je
bolí nožičky, botky zůstaly suché, žádný šrám a nikdo
neprovokoval známou hláškou: „Kdy už tam budem?“.
Po dobrém obědě se výprava rozdělila na dva tábory,
jeden šel na prohlídku pohádkového okruhu hradu Kosti,
druhý tábor hlídal minibus zakusujíc domácí řízky. Když
jsme se všichni opět shledali, zamířil náš minibus k plaveckému bazénu v Jičíně. S dobrou partou kamarádů
hodina a půl řádění v bazénu utekla velmi rychle. Bylo to
velmi příjemné zakončení výletu a mnohým se cestou
zpět už přivírala víčka.
Všichni byli velmi spokojeni s vydařeným výletem!
Velký dík patří našim seniorům, kteří svou vděčností dali
první impuls pro děti něco takového připravit.
J. Rukavičková

NABÍDKA
Redakce má záměr nechat svázat dosud vydané výtisky
Pramínku od samého počátku jeho vydávání. Jednu archivní
knihu pro redakci, jednu pro obec. Realizace tohoto záměru se
ujal Slávek Zeler, který si ještě spolu s dalšími občany chce
nechat svázat výtisky pro svou archivaci. Kdo máte kompletní
ročníky výtisků Pramínku a chtěli byste si je též nechat svázat,
obraťte se na Slávka Zelera.

pomalu. A ráno vstávám v 6 hodin a to když si jdu
v půlnoci lehnouti, tak spustí tak silně rádio, že nemohu
ani spát. A to spím na holé zemi. Náš šéf je velký hrubec,
ten se nesmí rozzlobit a kdyby, tak by nás roztřískal všecky. No kdybyste viděli moje ruce, já je mám tak rozbitý,
jako bych byla u sedláka. Ona na mě pospíchá, abych
krájela dršťky a já jsem si seřízla palec a k tomu jsem
měla prádla plné necky. Vstávala jsem v 5 hodin a ve 12
jsem to musela mít hotové, nesměla jsem se ani ohlédnout, a kdyby, tak na mě křičí, že si s tím hraju. Tak trpím
jak Pán Ježíš na kříži. Dneska právě jsem byla na koupi u
zelinářky a přišla tam ňáká dáma a ta povídá, že by přijmula hodné děvče, které umí trošku šít. Tak jsme tam
s Fandou šly a ona mi říkala, že dívku z hospody nerada
bere, ale že se ji nezdám být ňáký flamendr, tak abych k ní
v neděli přišla, že mi to řekne. Tak bych dala naší paní
výpověď na 14 dní. To bude mít zlost. To se bude na mně
mstít od rána do večera, ale já vydržím, kdyby na mně
měla štípat dříví. Snad přeci dá Pán Bůh, že mě potká
něco lepšího nežli takováhle práce jako je tady.“
Tak co, ještě bychom chtěli žít v první republice? Asi
jen v té televizní, viďte.
Z dopisu Marie Holé vybrala Pavla Kaprasová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červenci slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Hájková Miloslava
Pokorná Václava
Jakubcová Hana
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

I TAKOVÁ BYLA . . . PRVNÍ REPUBLIKA . . .
Namlsáni nedávno skončeným televizním seriálem ČT
prostě nazvaným „První republika“ bylo snadné podlehnout iluzi, že toto období našich dějin patřilo se vším
všudy ke zlatým časům. Krásné šaty, nábytek, nádobí,
kočáry, společné večeře podávané na stříbře. Dokonce i
služky vždy čistě upravené jezdily do lázní a usínaly
s plným žaludkem. Možná to tak někde fungovalo, realita
v mnohých prvorepublikových domácnostech byla ale
zcela jiná a děvčata z českého venkova, pro něž neexistoval jiný způsob obživy, než jít sloužit do Prahy, neměla
na růžích ustláno. Dokládá to i dopis mé milé pratety
Máni někdy z r. 1930, sestry dědy holiče Holého, která
sloužila v jakési pražské hospodě. Dovolím si kousek
z něho ocitovat:
„Drazí rodiče! Přijměte srdečný pozdrav a tisíceré políbení. Pepa a Jaroušek mi psali, že máte moc práce, ale
já myslím, že tolik né jako já, když jsem skoro každý den
do půlnoci vzhůru a přesto mi paní ještě nadává, že dělám
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KALENDÁŘÍK PRO ZAHRADNÍKY
ČERVENEC
1. týden
V horkých dnech doplňujte vodu do jezírka a její kvalitu kontrolujte. Začněte se sběrem léčivek do bylinných čajů, sklízejte
také bylinky. Plodovou zeleninu přihnojujte.
2. týden
Dozrává drobné ovoce, konzumujte ho nejlépe rovnou na zahradě. Hojně zalévejte, vždy ráno a večer.
3. týden
Vysejte dvouletky – diviznu, topolovku, náprstník. Věnujte
péči nádobovým rostlinám, zalévejte, hnojte, odstraňujte odkvetlá květenství.
4. týden
Zkraťte ostružiníky a kiwi. Maliník po sklizni ostříhejte. Můžete založit nový záhon s jahodami.

BAČALKY NA KOSTI
Letní dárek paní starostky pro občany Bačalek – divadelní představení Cyrano de Bergerac v romantických
kulisách hradu Kost - přivítalo hodně zájemců. Proto
„světe div se“, na vystoupení mladoboleslavského divadla
byl ve středu 2. července vypraven z Bačalek velký autobus. Večer byl vlahý a paprsky zapadajícího slunce příjemně osvětlovaly čtyřbokou věž na nádvoří. Představení
bylo trochu moderněji pojato, dynamické, z mého úhlu
pohledu velmi pěkné.

rým výběrem občerstvení. Následně pak nebylo třeba
odskakovat do křoví či na „prevít či privét“, pohoda byla
zajištěna čistými, světlými toaletami. Počasí bylo též na
„jedničku“ a tak se těším na další příležitost užít si kulturní zážitek na hradě Kosti navzdory jeho ponuré minulosti.
J. Rukavičková

POZVÁNKY NA AKCE V OKOLÍ
Na nádvoří hradu mají diváci umožněn vstup hodinu
před začátkem představení, tedy o půl osmé. Mohou si tak
vybrat své místo v hledišti a využít doprovodného programu. Netušila jsem, co si pod pojmem doprovodný
program mám představit. Byla jsem mile překvapena.

Aktuální pozvánka je do Sobotky tuto sobotu 5. července, kde se koná „Třešňový jarmark“ - přehlídka
řemesel a regionálních výrobců a pěstitelů.
„Rozmarná léta aneb historie plováren na Jičínsku“ – to je název výstavy Regionálního muzea v Jičíně,
která potrvá až do 14. září. Velmi pěkně zpracovaná výstava fotografií a předmětů z nejoblíbenějších jičínských
plováren od r. 1850 do r. 1950, mj. i záběry z plovárny
v Libáni. Výstava je doplněna též přehlídkou plaveckých
úborů, ženských i mužských, v proměnách času.
Za redakci Pavla Kaprasová

POKLADY Z PŮDY III.
Toto není středověký mučicí nástroj z hradu Kosti, ale
další „poklad z půdy“ o jehož účelu můžete dumat za
letních večerů. Malá nápověda je na straně č.5.

Herci oblečeni do kostýmů na vystoupení postávali
u různých nápaditých a pěkně připravených atrakcí a lákali nás, ať si vzpomeneme, jak si uvolněně hrát a smát
se. Skvělý nápad. Být lékařem, předepisuji užívat toto
odreagování každému z nás nejméně jedenkrát za den.
Prostředí horního nádvoří hradu je opravdu jako stvořeno pro divadlo a bylo velmi dobře pro tyto účely dovybaveno. Pódium pro diváky bylo stupňovité, ze zadních
řad bylo pěkně vidět na scénu jeviště a hlasy herců se
nádvořím zřetelně nesly. Člověk velmi snadno „vypadne“
z romantické nálady, pokud nemá naplněny základní potřeby svého těla. I toho si organizátoři byli zřejmě dobře
vědomi a byl k dispozici stánek s milou obsluhou a dob
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POZVÁNKY BAČALSKÉ
„Jen tak pro potěšení“ si přijde zahrát v sobotu
19. července 2014 od 19.00 hodin do pivnice U Bači
Radek Dufek. Pestrý repertoár, klávesy, kytara a zpěv –
to všechno nám Radek předvede. Snad se naoplátku předvedeme tancem na parketu zase my. Jste všichni srdečně
zváni na taneční zábavu na Bačalkách.
A bude-li nám přát počasí, pak zveme všechny dámy
v sobotu 1. srpna na snad už opravdu odpočinkový pyžamový den – tj. relaxační odpoledne u pivnice U Bači,
kde si budeme jen tak povídat, popíjet míchané nápoje a
mlsat dobrůtky. Pyžámko nebo lehká noční košilka podmínkou.
! ZMĚNA TERMÍNU ! Jediné jisté v životě je neustálá změna. A jelikož chceme, aby si plánovaných akcí
užilo co nejvíce účastníků i aktérů, tak prosím přijměte
omluvu a změnu termínu akce „Klobouky na trhu –
trhy v kloboucích“, bude v sobotu 16. srpna
s hudebním doprovodem hochů Bakováků. Ke změně
došlo hned z několika důvodů. Jednak, aby nám na trhu
nechyběl náš oblíbený HAWAI BAR a jiní „favorité“, a
také proto, že původní vybraný termín byla sobota uprostřed dovolené zaměstnanců Škoda Auto a navíc se
v Dětenicích v ten čas koná Dětenické léto s rádiem Kiss
Delta, které byste možná někteří chtěli navštívit.

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert,
klasická pohádková komedie Jana Drdy. Libáňský
ochotnický spolek Bozděch na pódiu za pivnicí na
Bačalkách v sobotu 7. června.
Vítání prázdnin s tancovačkou v sobotu 28. června
zahájily hry pro děti, hoši Hašlarové-Bakováci vyhrávali dlouho do noci, parket byl plný a mnohým se ani
s třetí hodinou po půlnoci nechtělo domů.
Toto číslo vychází 4. 7. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 1. 8. 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: A. Varhanová, 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: D.T. 200Kč, p. Kollátor 200Kč, Limrovi 200Kč, Šátkovi 200Kč, p. Bl. Šoltysová 200Kč,
p. Hodboď 100Kč, p. Rudolfová a Martinkovi 300Kč, K.K. 200Kč, anonymní dárci 500Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

