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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Projednávali jsme na zastupitelstvu
Poslední zasedání zastupitelstva, které se konalo 18. prosince 2014, bylo ve
znamení novinek, které nás čekají od příštího roku. Přinášíme vám ty nejdůležitější z nich.
Rozpočet obce na rok 2015 počítá s příjmy v částce 2,3 mil. Kč a s výdaji 2,8
mil. Kč. Bude tedy schodkový a schodek ve výši 0,5 mil. Kč bude kryt z finančních prostředků, které máme k dispozici na našem běžném účtu. Jen pro informaci: stav peněžních prostředků obce na všech účtech dohromady se pohybuje kolem částky 2,4 mil. korun. Zvýšené výdaje jsou rozpočtovány s ohledem na realizaci zatrubnění strže pod obecním úřadem, které se už snad v r. 2015 stane skutečností. Žádost o stavební povolení je podána, 6. ledna proběhne místní šetření
za účasti všech dotčených stran a do konce února bychom povolení měli získat.
V mezičase se zatím rozeběhne výběrové řízení na dodavatele této akce. Další
investiční akcí příštího roku by se mělo stát dokončení vodovodu na Ličně
(odříznutí větve, která běží za humny, a přepojení domácností napřímo na VVŘ,
který vede podél hlavní komunikace).
Vodné pro rok 2015 zůstává i nadále na částce Kč 30,-/1m3. Zvýšené náklady na provoz vodovodu, jež vyvolala listopadová oprava prasklého hlavního řadu
před domem paní Táborské a březnová výměna hlavního vodoměru, byly vykompenzovány snížením nákladů na elektřinu ve vodárně a ve vodojemu. Díky
zvýhodněné sazbě, kterou jsme získali jako členové dobrovolného svazku obcí
Mariánská zahrada, se náklady na elektřinu snížily o Kč 22.000,-. Přesto obec na
každý spotřebovaný kubík vody doplácí ze svého rozpočtu nemalé prostředky.
Podrobnou kalkulaci nákladů na provoz vodovodu přineseme v příštím čísle.
pokr. na str. 5

Ohlédnutí za listopadem 2014
Tak listopad skončil, u nás dosud nespadla
ani jedna vločka sněhu, ale přesto byl studený
a chladný. I když jak kde a jak pro koho. Měl
být výroční, významný a oslavující 25 let nově
nabyté svobody. Někteří se vydali přímo do
Prahy, aby byli přímými účastníky oslav. Někteří zapálili svíčku na Národní, jiní na Albertově a jiní se pak zařadili do houfu skandujících a protestujících „hráčů“ s červenými kartami v ruce. Netušila jsem nic o červených
kartách až do doby, kdy jsem vstoupila do
divadla v Sobotce. Vtipně vyzdobený sál připomínal pionýrskými šátky na krku figurín
nejen dobu před 25 lety, ale dával najevo i
současné problémy. I zde se totiž rozdávaly
červené kartičky, na které jsme mohli navíc
napsat vzkaz našemu panu prezidentovi. Ptala jsem se, zda mohu použít obdobná slova,
která použil on, rozuměj ty sprostoty, které se
nezdráhal říci veřejně, klidně i v televizi. Nakonec jsem ale zůstala slušná a napsala jsem
jen: „ z kola ven“. A pak jsem se zadívala na
pódium, na osobnosti Sobotecka, a to byla
předzvěst příjemného prožití „listopadu
1989“ ve vzpomínkách přímých účastníků.
Z atmosféry, kterou vytvořila svým příjemným monitorováním Barbora ŠpicarováStašková, byla cítit sounáležitost, radost a
přátelství lidí, kteří se zde sešli, aniž by je
kdokoliv vyzýval a jejich setkání organizoval.
Prostě byli pozváni a přišli rádi. Knihovnice
Alena Pospíšilová, kterou nikdo neoslovoval
jinak, než Alenka, vyprávěla, jaký strach měla

Na Sychrově byly nejen tradiční trhy, ale též čert s Mikulášem a další
hrádky, lahůdky a zajímavosti. Bavili se staří i malí. Více se dočtete
na str. 6 od jedné z účastnic .
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pokr. na str. 3

ZA JIŘINOU HAZDROVOU
dcerou čestného občana obce Bačalky, pana řídícího učitele J. Kopeckého
Loučení. Není nikdy jednoduché, obzvlášť není-li reálná naděje na opětovné
shledání. Loučení. Je bolestné, když dáváme poslední „Sbohem“ člověku, který
nežil jen pro sebe a svoji rodinu, který žil, pracoval, tvořil a rozdal se všem. Taková
byla Paní učitelka Jiřina Hazdrová.
Životní pouť paní Hazdrové se započala v r. 1924 tady na Bačalkách. Narodila se
do rodiny pana řídícího učitele Josefa Kopeckého, a tím měla předurčenou celou
svoji životní linku. Ani se nechce věřit, co všechno je v silách a možnostech jednoho
člověka. Už od dětských let se společně se svoji sestrou Jitkou, bratrem Josefem a
svým otcem stala motorem kulturního a společenského života v obci. Motorem,
který běžel na plné obrátky a bez poruchy neuvěřitelných 90 let. Práce s lidmi a pro
lidi, zejména pro děti, jí byla celoživotním šťastným osudem. Díky svému pedagogickému vzdělání byla písmákem, na kterého se sousedé s důvěrou obraceli o pomoc
při vyřizování svých záležitostí, ve svém mládí se aktivně podílela na činnosti
ochotnického divadelního souboru České srdce, byla organizátorkou mnoha kulturních akcí, deset let vedla také obecní kroniku.
Byla obětavou manželkou svému muži, pečující nevěstou jeho rodičům a v první
řadě však milující maminkou: maminkou nejen jedinému synovi Jaroslavovi, ale
desítkám, možná stovkám dětí z Bačalek a Lična, z Dětenic i Libáně. Jako paní učitelka v mateřské školce dala základy vzdělání a vskutku prvorepublikové etikety a
vlastenectví několika generacím dětí. A že to byla léta šťastná, jsem poznala z jejího
vyprávění, kterým prohlížení starých zažloutlých fotografií doprovázela. Je až neuvěřitelné, s jakou jistotou i ve svém pokročilém věku ukazovala na malé mrňousky
v krátkých kalhotách s jednou šlí, na holčičky s velkými mašlemi, dlouhými zaplétanými copy a shrnutými punčoškami a zcela bez zaváhání mi je jmenovala: tohle je
Pepíček, tahle Mařenka, hádejte, kdo je tenhle? To je Frantík. Bylo znát, že v dětské
společnosti bylo paní Hazdrové opravdu dobře a že měla ráda všechny děti bez rozdílu. Stejně tak rozdávala lásku i svým dvěma vnukům Ondřejovi a Adamovi, na
jejichž úspěchy byla velmi pyšná, a upřímně se radovala i z prvních krůčků pravnučky Adélky.
Ač vrásek a drobných zdravotních problémů s lety přibývalo, zachovávala si paní
Jiřina Hazdrová do posledních chvil velmi mladý pohled na svět a bystrý úsudek. A
když už by si jiní řekli: udělal jsem toho dost, teď budu odpočívat, ať ukážou mladí,
co v nich je, paní Jiřina Hazdrová ve svých 85 letech nabrala druhý dech a stala se
jednou z nejpilnějších dopisovatelek místního časopisu Pramínek. Rádi jsme její
příspěvky otiskovali i četli, protože je v nich kus lidského života, zkušeností, vzpomínek na doby dávno zapomenuté. Přispívat svými články nepřestala, ani když se
rozhodla poprvé v životě vzdálit se na chvíli od rodné vísky a přestěhovat se do
domu seniorů v Rožďalovicích. I tam do posledních dní života osvědčovala svoje
novinářské schopnosti.
Teď z tohoto místa chci paní Jiřině Hazdrové za nás za všechny sousedy, za
všechny kluky a děvčata, které hladívala po vlasech a foukala jim natlučená kolena,
za obec Bačalky a za redakci časopisu Pramínek poděkovat a vzdát hold za lásku,
péči, obětavost a radost, kterou za svůj dlouhý naplněný život všem rozdávala.
Jak jinak se rozloučit s paní učitelkou Jiřinou Hazdrovou, než slovy básníka:
„Bylo-li na světě zásluhou blízkého člověka
trochu víc lásky a dobroty, trochu víc
světla a pravdy – měl jeho život smysl
a zůstává navždy zapsán v našich
srdcích.“
Milá paní Hazdrová, děkujeme
Vám, že i nás se dotkly hřejivé
paprsky Vašeho lidského světla.
Čest Vaší památce.
Za redakci a obec Bačalky
Pavla Kaprasová
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Poslední příspěvek paní
Jiřiny Hazdrové
Ten úhledným písmem popsaný list nám
předala paní Hazdrová už v září. Čekali
jsme s jeho otištěním do vánočního čísla
s tím, že jej pak jako dárek paní Hazdrové
předáme, až půjdeme na adventní návštěvu
do Rožďalovic do domu seniorů. Osud zařídil všechno jinak. Ten úhledným písmem
popsaný list se stal jejím příspěvkem posledním.
VÁNOCE
Jdou Vánoce jdou, léty za sebou. Světlem
jejich svíček jehličí se skvěje, děti rozesměje. Vůně z nich se line, není štěstí jiné. Víc
než tuto krásu viděti jest velká radost u dětí.
Jsou to jejich svátky, čekají je hrátky.
K tomu něco nového, třeba také mlsného.
Kolem stromku běhají, radost vzít si nedají.
I večer slavný nastal zas, vždyť je poslal
mocný Náš. Ježíšek a jesličky, jak je ten svět
maličký. Milovaný Ježíšku, buď Ti dobře
v kožíšku. Nechť nás zima překvapí a zpět se
k nám navrátí. Již zde dlouho nebyla, kam
se asi ztratila? Bývaly to zimy kruté, ať se
nám zas navrátí. Odpočinku přijde čas,
příroda to žádá od nás. Dopřejme si těchto
chvilek, nabrat sílu k práci zas. Bez práce
by zle bylo, všechno smysl ztratilo, i ty naše
krásné svátky, bez nich by snad štěstí naše
na světě již nebylo.
Před našimi vrátky jsou zas Vánoční svátky.
Jiřina Hazdrová

pokrač. ze str. 1

o svou dceru, tenkrát studentku knihovnictví v Praze.
Vyprávěl Karol Bílek a Jan Vraný a na skok se zde zastavil na cestě z Holandska vynikající a světoznámý ekonom Tomáš Sedláček (a večer jsem ho již viděla v televizi
při předávání Cen Paměti národa v Národním divadle).
Ale pro mě byly nejzajímavější vzpomínky Aleny Kunové,
která se tenkrát z Národní třídy dostala bez boulí na
hlavě jen díky neznámému „zachránci“, kterýžto nad ní
rozevřel své mužné paže a zabalil ji do nich. Jeho záda
pak tvrdost pendreků pocítila, ale ona ne. Dodnes neví,
kdo ji to tenkrát zachránil. Ale ví, že si lidi pomáhali na
každém kroku. Každý, kdo tam byl, vám potvrdí, jaká
nádherná atmosféra tam vládla, lidé byli vlídní, ohleduplní a plni naděje na to, co mělo přijít potom.
Nedivím se těm, kteří tam byli a nastavili svá záda, hlavy
a ruce, bráníce se bolestivým ranám, že po 25 letech
zvedli své červené karty. Vím, že patřily nejen současnému prezidentovi, ale všem, kteří pošlapali odkaz listopadu 1989. Nedivím se ani těm, kteří nebyli tam, ani nikdy
nikde, kde o něco šlo. Kteří se takříkajíc probudili do
ledna 1993, do úplně jiné společnosti – svobodné, demokratické a otevřené a dneska sedávají v hospůdkách či u
veliké televize, brblají a vzpomínají na „zlaté dobré časy“, kdy sice byly pomeranče jen na Vánoce, ale měli práci, pravidelný příjem a pokoj. Nikdo je nenutil převzít
zodpovědnost za svůj život, stále se rozhodovat o tom, za
co utratím peníze, zda si budu spořit na důchod, nebo si
prostě všechno užiji teď a tady, i když na důchody prý
pak nebude. Ale také vím, že hlavní odpovědnost musí
nést ti, kteří jsou za to placeni, neboť byli zvoleni. Naši
vrcholní politici si zřejmě svou zodpovědnost plně neuvědomují, a proto je dobře, že jim to alespoň občas někdo dá najevo. Třeba zatím jen červenými kartami.

Ze setkání v Sobotce – z leva A. Kunová, B. Špicarová,
A. Pospíšilová, K. Bílek, J. Vraný, T. Sedláček
foto Tomáš Grindl

Alena Varhanová

A je tu další poklad z půdy—poznáváte to někdo?
Napište nám prosím, k čemu se to používalo.

Podzimní náladu zachytila
Jelena Tesařová

3

Zabíjačkové hody
Vazení přatele dobřeho jídla a křašných ceškých
třadic. Radi býchom še š Vami podelili o to, kolik
přace še škřýva za tím, nez ši pochutnate na zabíjackových pochoutkach. V přvní řade je potřeba
šehnat pařtu nadšencu, kteří jšou ochotni přilozit
řuku k dílu. Je potřeba še tomu venovat uz nekolik
dnu dopředu.
TO MATE: nakoupit veškeře šuřoviný vcetne maša (přotoze klašicke zabijacký jšou na veřejných
přoštřanštvích zakazane), napect buchtý, uvařit
křoupý, oloupat a našmazit cibulku, oloupat
cešnek (všeho doštatecne mnozštví). Přivezt kotle, valý, třoubý, hřnce, pekace. Sehnat dobřeho
řezníka.
Naštava den D: budíckem v pet hodin řano všechno zacína. Zatopit pod kotli a dat vařit mašo, nakřajet mašo na gulaš a dat pect. Nez še mašo uvaří
a gulašek upece, výpeřou še štřeva, nakřají še na
patřicnou delku a zašpejlují. Obařví še upecene
křoupý křví a dají še pect, nakřají še houška a namocí še.
Kdýz je vše uvařeno a upeceno, přichazí caš na
šamotnou výřobu. Nejpřve přichazí na řadu tlacenký, potom přejt, kteřý še pouzíva na výřobu
jitřnic a jelit. Vše še naplní do štřev a da še vařit,
muší še to peclive hlídat, abý jitřnice a jelita nepopřaškalý. Kdýz je všechno hotovo, veškeře výřobký še připřaví k přodeji.
Přvní nedockavci přichazeli uz hodinu před zacatkem. Býlo výřobeno 149 jitřnic, 146 jelit, 16 tlacenek, 5 velkých pekacu gulaše a kotel polevký.
Po najezdu labuzníku býlo v 17 hodin výpřodano.
Dekujeme, ze Vam chutnalo, 31.1.2015 ši to tedý
zopakujeme.
Křašne švatký přeje pařta nadšencu a obšluha
PIVNICE U BACI.
Renata Preisová

Osmé a poslední pokračování
vyprávění paní Havlové
A přišla zima a š ní šníh, šníh, šníh. Toho šankovaní,
břušlení na jedne šlajfce na klícek, jezdení na pekaci
i na kozím kořýtku. A veceř při petřolejce dřaní peří,
kteře nemelo konce. Nebýla televize, nebýlo řadio, jen
še cetl Pecířkuv kalendař. Tatínek chodil do leša
na pařezý, veceř pak šedel v šeknici pod hodinami a
z vřboveho přoutí zřucne pletl košíký, male i velke,
vetší a ješte vetší našýpký. Nebo z březových vetvicek
delal košťata a přitom zpíval nebo píškal. Maminka
zašívala pýtle nebo delala povříšla. Stale býlo co delat.
A jake jšme mívali vanoce? Maminka v peci upekla vanocký, říkali jšme jim tehdý štedřovnice a při tom
upekla male bochanký, plnene makovou nadivkou.
Tý pak k štedřoveceřní veceři špařila v hořkem mleku
a na talíři pak polila škvařeným mašlem. Ta pochoutka! Pak jšme meli hřnek cokoladý a vanocku. Kapřa,
řízký nebo šalat jšme nikdý nemeli. To býlo az tehdý,
kdýz jšme mý holký došpelý. Ani dařký jšme nemívali,
ale štřomecek ano. Sedavali jšme u neho, zašnene pozořovali kmitaní plamínku švícek a býlo nam dobře.

Sněží
Marcela Ponecová Malíková

Miliardy hvězdiček pokrývají Zem.
Jaký to stvořitel!
I já toužím hvězdy tvořit
a lásku do hmoty vložit!
Babička pohádky mi svěřila,
v nich krásná víla tančila.
Dbala na sílu ohně, vzduchu, vody
a trochu z orné hroudy.
Zpívala o tom do větrů,
šířila tolik krásných snů!
Květy ze semínka, ptáčci
i lidé,
všichni to vnímali, tvořili
výtvory živé!
Ožívá pomalu bohatství
pohádek,
srdíčka plná citu jsou,
moc lásky v sobě zas nesou!
Nežijme pro krámy,
nežijme pro hlavy,
čarovné pohádky jsou
zas vypravovány!

Naši bačaláci po …
Renata Folprechtová
V hospodě když fofr maj,
dvě šikulky zavolaj.
Nemusí nic vysvětlovat,
holky začnou poletovat.
Všechnu práci zastanou.
Kdo? Klára s Hanou.
(K. Šoltysová a H. Pokorná)
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Naše omluva

Odpusť mi, miluji Tě, odpouštím Ti …

V čísle Pramínku 51 došlo ke grafické chybě v tabulce, která dokumentovala výsledky voleb do našeho zastupitelstva obce Bačalky. Omlouváme

Jitka Rukavičková

se, výsledky byly uvedeny správně, došlo pouze k posunutí údajů o
počtu hlasů směrem nahoru o jeden řádek.

Mí věrní, osude, rodino, přátelé, sbore učitelský,
děkuji za všechna omezení, překážky a zkoušky!
Díky nim našla jsem sebe a cíle, po nichž mé srdce touží,
strachy propouštím, nacházím odvahu, a když mne něco souží,
děkuji, že začínám vidět dary nepříjemných okamžiků,
přijímám pravdu o sobě, propouštím zlost a kouzlem díků,
vystupuji ze svých dramatických rolí, co jen bolest rodí
a píšu každý den scénář nový, radostný, co lásku budí.
Občas nožka sklouzne do starých kolejí,
strach, zklamání, úzkost, hněv… se vyrojí.
Vždyť jsme lidé, a tak jako já pokorně a tiše čekám, až se vybouříš,
buď prosím i Ty trpěliv a nad věcí, když přijímám svůj osudový
kříž.
Ač už nechci, zřejmě Tě ještě stokrát slovem bodnu,
ta síla zvyku, milionkrát projetých kolejí!
Odpusť mi, měj soucit, neposílej mne hned ke dnu,
po stoprvé se mi jistě být milá podaří!
Tak jako já dělám v každém okamžiku, to nejlepší co umím,
kéž si to uvědomím i o Tobě, když Ty mne bodáš a já jak puk
čumím.
Když mám odvahu hned říci, jak díky Tvému jednání se cítím,
když nebereš to osobně a vyslechneš mé vyznání a jak to vidím,
pak bortí se zeď našeho nedorozumění,
mizí nepříjemné myšlenky a pocity,
čumíme, jak puk, my oba, tíha se v lehkost mění.
Naše obejmutí léčí ránu od prkotiny, zas jedním jsme Já a Ty.
Odpusť mi, miluji Tě, odpouštím Ti, miluji Tě…
Ať jsi kdo jsi, ať osud Ti předurčil jakoukoliv roli,
Já i Ty jsme herci ze společné boží sítě,
hry cíl je najít v sobě zdroj lásky, která všechno hojí.
Zdroj lásky, v jehož světle uvidím koleje,
které mne vedou do krajin bolesti a stínů,
kdy svými strachy si přitahuji neúspěch
a na Tebe pak házím vinu.
Prosím, až budu „ve tmě“ a dělat kolem sebe husto,
nehleď na mé běsnění a udělej pro mne gesto,
povznes se nad mé chování, nalaď se na radost,
obejmi mne, pohlaď a laskavě řekni: „Už dost“.
Odpusť mi, miluji Tě, odpouštím Ti, miluji Tě…
Dík za svobodnou vůli, lék i zbraň, živote…

Společenská kronika
V posledním měsíci nás navždy opustily dvě bačalské rodačky,
dne 3.12.2014 ve věku 90 let paní Jiřina Hazdrová
a dne 13.12.2014 ve věku 82 let paní Marie Holečková,
roz. Smrčková.

pokrač. ze str. 1

Nové smlouvy uzavřené od r. 2015:
smlouva na zajištění odborného vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví př i pr áci s Ing. Miladou Jiráskovou., smlouva na technickohospodářskou správu vodovodu
a zajištění smluvního odborného zástupce dle zákona o vodovodech a kanalizacích – firma Ekolservis s.r.o. z Nové
Paky., nové pachtovní smlouvy s firmami ZEMA a.s., Markvartice a ZEM a.s. Nový Bydžov-Zábědov na zemědělský
pacht pozemků v k. ú. Lično u Milkovic (na pozemky, které
se díky digitalizaci konečně identifikovaly – pachtovné bude uhrazeno navíc za 3 roky zpátky, protože je tyto společnosti již v minulosti bezesmluvně užívaly). Rovněž byly
projednány záměry na prodej částí některých pozemků ve
vlastnictví obce – podrobněji na úřední desce.
Průklest stromoví na veřejných prostranstvích
Péče o stromy a keře, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností a právem jejich vlastníků. V samostatné
působnosti obec může podle § 10 písm. c) zákona o obcích bez dalšího zákonného zmocnění stanovit vlastníkům a
uživatelům veřejné zeleně v obci povinnosti za účelem
udržování čistoty veřejných prostranství, ochrany životního prostředí, veřejné zeleně, jestliže je to v zájmu obce
a občanů. V naší obci zastupitelé provedli kontrolní šetření
a vytipovali místa, která by při nepříznivých povětrnostních
podmínkách mohla znamenat ohrožení zdraví a životů občanů. Proto majitelům stromů, jejichž větve nebezpečně zasahují nad veřejná prostranství, nabízíme spolupráci při
odstraňování takových větví. Pr áce tohoto typu jsou leckdy nad možnostmi jednotlivců., obec proto na své náklady
zajistí plošinu a odborný personál, který větve odstraní.
Samotný úklid a likvidaci větví (proběhne v únoru) si
majitelé provedou sami. Majitelé, jichž se tento pr oblém
týká, budou do 15. ledna 2015 písemně kontaktováni a informováni o termínech průklestu. Je v zájmu každého osloveného, aby byl při průklesu svých dřevin přítomen.
Vyhláška o systému sběru, shromažďování a likvidaci
komunálního odpadu. V souladu s novelou zákona o odpadech, který prošel sněmovnou v září letošního roku, reaguje
nová obecní vyhláška na požadavek zajištění třídění kovů a
BIOODPADu minimálně r ostlinného původu. Obec má
od 1. ledna 2015 povinnost zajistit občanům možnost
třídit biologicky rozložitelný komunální odpad každoročně minimálně v období od 1. dubna
do 31. října. Podle vyhlášky si obce budou moci vybr at z
několika způsobů, jak občanům umožnit třídění bioodpadů.
Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob,
který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro
obec nejvýhodnější, nejjednodušší i nejlevnější. Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze sběrné
dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový
způsob sběru a v případě bioodpadů i
pokr.na str. 6
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Věděli byste,

co uměl kolomazník, co vyráběl konfektář nebo čím se zabýval konvář? Dozvíte se to teď v dalším
pokračování našeho seriálu o zapomenutých řemeslech.
noflíkář byl specialista soustružník – soustružil knoflíky
z přírodních materiálů. Knoflíkáři byli v Čechách vzácní, většinou se tu vyráběly knoflíky z perleti perlorodek, ale
též z kovu, dřeva, skla, porcelánu, tvrzeného papíru, nití
sukna či tvrzené gumy. K dalším výrobcům knoflíků patřili
například zlatníci nebo pasíři.
oláčník specialista pekař, který vyráběl oblíbené pečivo
z pšeničné mouky nadívané hrozinkami, mandlemi,
s mákem, povidly, tvarohem nebo perníkem.
olář nebo také koloděj, kolečník, vozák, nápravník.
Toto řemeslo bylo nepostradatelné od chvíle, kdy lidé
začali používat vozy s koly, tedy už od starověku. Ve středověku čeští koláři vyráběli veškeré tehdejší dopravní prostředky: od trakařů přes káry až po nejrůznější druhy vozů.
Později se i někteří z nich specializovali – například kočárníci, kteří vyráběli panské kočáry. Kola se vyráběla také k
nejrůznějšímu hospodářskému nářadí – například k pluhům, bránám či trakařům. Ulice, ve které se soustředili, se
obvykle nazývala Kolářská.
olébečník—byl to truhlář specialista na výrobu dětských kolébek.
olomazník vyráběl dřevěný dehet, takzvaný klej. Jde asi
o specialistu vzniklého z řemesla milířníků. Kolomaz
vznikala při pálení dřevěného uhlí v milířích jako vedlejší
výrobek milířníků, nebo ji vyráběli jako hlavní výrobek kolomazníci. Dehet byl smícháván s tukem. Z jednoho milíře
bývalo vědro kolomazi, záleželo na druhu dřeva. Kolomazí
se mazaly hlavně nápravy dřevěných vozů.
onfektář byl to specialista pekaře, předchůdce cukráře.
Dělal konfekty neboli zákusky a cukrovinky (z ovoce,
mouky a cukru), a tak soupeřil s apatekáři, dryáčníky a později i s cukráři.
onvář
Hlavním zaměřením tohoto řemeslníka byla výroba
nejrůznějších kovových nádob, zejména z cínu a jeho slitin.
Vyráběl kromě cínových nádob mnoho jiných předmětů,
jako křtitelnice, zvony, svícny, nádobky na věčné světlo,
konvice, pinty, poháry, talíře, mísy, slánky, umyvadla, pekáče, flaše, i pušky.
A také oblíbené cínové hračky. Už v roce 1371 měli v Praze
konváři svůj cech.
S. Zeler
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pokračování ze str. 5

např. bioplynové stanice nebo obecní a komunitní kompostárny.
Po zvážení možností, jaké v případě třídění bioodpadů naše obec má, zastupitelé dospěli k závěru, že obec nabídne
domácnostem (trvale žijících občanů i chalupářů) finanční spoluúčast při zakoupení domácího kompostéru. J ak velká spoluúčast bude, nelze v tuto chvíli závazně uvést, neboť z kraje roku vyhlásí ministerstvo pro životní prostředí nové dotační tituly v oblasti třídění odpadů a
očekává se, že budou vyhlášeny právě programy na financování pořízení domácích kompostérů. Pokud se nám podaří dotaci získat (v minulosti činila 90% pořizovací ceny),
potom by občané hradili pouze nedotovanou část pořizovací ceny kompostéru. V případě, že dotace přidělena nebude, bude zastupitelstvo o míře finanční účasti obce ještě
jednat. Nezbytným podkladem pro žádost o dotaci je závazná informace, kolik domácností bude mít o pořízení
kompostéru zájem. Proto žádáme všechny občany, resp.
domácnosti, které hodlají od příštího roku třídit bioodpad rostlinného původu prostřednictvím domácích
kompostérů, aby se nejpozději do 15. ledna přihlásili
na obecním úřadě. Př edpokládá se, že ti, kteř í o kompostér zájem neprojeví, si zajistí (resp. již si zajišťují) třídění bioodpadu jiným způsobem. Tím ovšem není míněno
vyvážení posekané trávy, plevele, větví a zbytků ze zahrádek např. do strže pod obecním úřadem. Je na každém
z nás, pro jaké řešení se rozhodneme, obec nabízí finančně
přijatelné
řešení
všem
bez
rozdílu.
Zdá se vám, že je toho nějak moc najednou? Mně také.
pokr. na str. 7

Vidíte v tomto obrázku kromě zamilované dvojice na břehu
rybníka i to miminko? Pak váš mozek funguje normálně.

ADVENTNÍ VÝLET
Je pravda, že se dá doba adventní strávit porůznu. Někdo peče cukroví, někdo doma uklízí. Jsou i tací, kteří advent nijak
zvlášť neprožívají. To u nás na Bačalkách není možné, a tak na první adventní víkend jsme vyrazili na Sychrovské vánoční trhy a
prohlídku zámku. Autobus řízený zkušeným řidičem Tiborem Králem byl velmi dobře vytopen a aby tepla nebylo málo,
štamprdlička teplo ještě umocnila. Dorazili jsme na místo a každý se vydal svou cestou. Bylo na co koukat, a tak není divu, že
jsme se občas hledali. Zboží na stáncích potvrdilo staré české pořekadlo o ,,zlatých českých ručičkách". . Opravdu jsem ráda, že
se neztratili švadlenky, cukráři, košíkáři, malíři, výrobci vánočních ozdob a dekorací a další kutilové. Po malé ochutnávce
sladkostí i slaných dobrot jsme vykročili na prohlídku zámku. Mám pocit, že všichni ,,Účastníci zájezdu“ opravdu ohodnotili
krásu a umění našich předků. A protože některým z nás začínala být zima, těšili jsme se na posezení v hospůdce. Větší část
výletníků byla otužilejší a šli se projít přírodou. Po společném obědě a doplnění tekutin jsme nastoupili do autobusu a vyrazili
směr Bačalky. Krásný den jsme zakončili u našeho vánočního stromečku, kde jsme si zapívali koledy a zapálili prskavky. Všichni
byli spokojeni a za to vše je potřeba poděkovat naší paní starostce Pavle Kaprasové, která výlet zorganizovala a finančně
podpořila z obecní kasičky.
Hezké svátky vánoční a zdraví do nového roku, přeje ,,účastnice zájezdu“ Renata Folprechtová.
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Tak alespoň trocha legrace a optimismu na závěr
– toto číslo Pramínku je nejen vánoční, ale také
silvestrovské. Po několika písemných dotazech
směřovaných na správce (SÚS Jičín) a majitele
(KÚ KHK) státní silnice, která se jako značně
otřepaná nitka vine naší vesničkou, jsme na dotaz,
kdy bude silnice zařazena do plánu oprav
(zejména úseky v ličenském lese, pod paní Rampasovou a naproti Hoškům, kde se trhají krajnice),
jsme byli ubezpečeni, že se stav silnice 1 x měsíčně monitoruje. Na náš popud bylo provedeno místní šetření (na které nás nikdo nepozval) a bylo
zjištěno, že je silnice ve špatném technickém stavu
(takové zjištění jsme vskutku nečekali!), nicméně
s ohledem na finanční a časovou náročnost opravy
a s přihlédnutím k významu komunikace v rámci
kraje se se zásadní opravou nepočítá. Krajští úředníci se pokusí vmáčknout do plánu oprav nanesení
nového živičného povrchu na stávající živičný povrch, snad v letech 2015-2016. Zda nový živičný
povrch pomůže, až se např. před paní Rampasovou
utrhne s někým krajnice a on spadne ze stráně do
lesa, to nám hoši z Hradce nenapsali.
Motto pro rok 2015 pro nás všechny tedy zní:
„Choďme vždy jen středem. Po silnici
i v životě.“
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

Setkání seniorů se zastupiteli na konci roku bylo jako vždy příjemné
a doprovod pánů Jiterského a Kůse byl skvělý.
7

Výlet na zámek Sychrov
ve fotografiích
Vzpomínku Renaty Folprechtové na výlet najdete na straně 6
a celou fotogalerii najdete na www.bacalky.cz nebo přímo
zde je přechod na internet. Je tam i řada fotografií z dalších
událostí v obci Bačalky.

Toto číslo vychází 19. 12. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 17. 1. 2014.
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 zdar ma. Tisk je hr azen 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, 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 obr acejte na kohokoliv z naší redakční skupiny nebo posílejte na email praminek.bacalky@seznam.cz.
Na tisk Pramínku přispěli: M. Nešněr ová 100,- L. Rampasová 100,- Podzimkovi 500,- MVDr. Langer 500,- nejmenovaný dárce
1.000,- Adlen 200,- rodina Pokorných z Libáně 200,- H. Smetanová 400,- Šoltysovi (Bačalky 13) 200,- R+D 200,- p. Čapková 200,Šátkovi 400,- Větrovský 200,- Formanovi z Prahy 200,- Raduškovi 200,- Hodboď 200,- Vl. Pažout 200,- a V. Pokorná 200,Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
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pro všechny.

