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Naše bačalské usměvavé čarodějky se 30. dubna
s grácií, lehkostí a šarmem postaraly o kupu dětí.
Divoký rej soutěží byl s osmou hodinou večerní zakončen pálením velkého očistného ohně, na jehož
vrcholu shořela symbolická čarodějnice – Morana
a s ní vše staré, co již neslouží a nechceme nést dál
do nové plodné části roku. Ač byly čarodějky
v tmavém hávu umouněné, slušelo jim to. To jistě
naší pozornosti neuniknou, až v květnu obléknou své
barevné šatečky…

BAREVNÝ KVĚTEN
Až máj svými dotyky obarví kvítí,
vítr pročeše stromy, co dotkly se hvězd,
a s něžností mámy pak slunce, co svítí,
vysuší blátivou nahotu cest.
Na zápraží slavík rozkošně zpívá,
on zná všechny písně, co ty jsi mi hrál,
tma odchází brzy a přestává skrývat
tu barevnou krásu, co květen nám dal.
www.verse.cz

LÁSKA JEN ČEKÁ NA TO,
AŽ JI PUSTÍ VEN…
– Proč jsou lidé tak hloupí?
– Nejsou hloupí. Chovají se tak ze strachu.
– Ze strachu před čím?
– Bojí se všeho. Že je nebude nikdo milovat, že je
bude milovat příliš, bojí se umírat i žít, bojí se nedostatku jídla, bojí se, že jim někdo ublíží nebo je okrade. Bojí se i toho, co nemají, cizí převahy, samoty
i společnosti jiných lidí, děsí se posměchu a nepřijetí,
bojí se nezdarů a někdy také úspěchu. Lidé se bojí
těch, kdo se nebojí a ze všeho nejvíc se bojí jeden
druhého.
– A dál?
– Strach může člověka přimět k činům, ve kterých
není vůbec žádná Láska. Dokáže člověka úplně zbavit rozumu. Kapku po kapce vytlačuje strach z lidského života Lásku a ponechává jen zlobu, která se
pak mění v nenávist. To všechno vede k nedostatku
LÁSKY, napájející Vesmír a vše, co je v něm obsaženo. Kde není Láska, vzkvétá chaos, nenávist, zloba
a strach. V prostoru naplněném Láskou se setkáte
s pokojem, radostí, spokojeností, důvěrou a hojností.
– A kde tedy je všechna ta Láska a proč se lidé neumějí společně radovat?
– Umějí to, ale bojí se. A navíc nevěří, že když budou
žít v radosti, že přežijí. Jsou přesvědčeni, že práce
musí být těžká a naplněná soupeřením. No, a pokud
jde o Lásku, ta je uvnitř každého člověka a čeká, až ji
pustí ven…
Klaus J. Joehle – The Messenger
www.pronaladu.cz
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Travička zelená to je moje potěšení . . .
Tak to bychom si chtěli notovat za pár měsíců
po páteční brigádě na finální úpravě povrchu prostranství pod obecním úřadem. Firma Stavoka minulý
týden dostylovala prostranství hrubou silou, my jsme
silou slabší, leč usilovnější, hráběmi dorovnali poslední detaily, posbírali jsme kamení. Celých 40 kg

travního osiva ulehlo do takto připraveného lůžka,
pan Jakubec z Veselice travní semínka trošku „pomuchlal“ válcem a teď už čekáme jen deštík.
Na podzim bychom chtěli za jižním okraji prostranství vysázet několik stromů kdysi tradičních
ovocných odrůd. No a pak budeme čekat několik let,
zda a jak si bude celý prostor sedat. V tuto chvíli též
probíhá závěrečná fáze kolaudace stavby ze strany
Vodoprávního úřadu. No a po šestiletém úsilí si budeme moci říci: hotovo!

Oprava místní komunikace
Kéž bychom mohli být tak optimističtí i na dalších
stavbách. Vyjádření z ministerstva pro místní rozvoj
k dotaci na opravu povrchu místní komunikace
na Malé Straně dorazila až květnu. Podle našich
vnitřních směrnic musí být u zakázky takového rozsahu schváleno zadávací řízení zastupitelstvem. Pak
se budou oslovovat potenciální dodavatelé, proběhne
výběrko, další zasedání potvrdí výběr a znění
smlouvy o dílo a budeme rádi, když se se stavbou
započne v září. Nechci už slibovat žádné termíny;
jediné datum, které je jisté, je 18. leden 2018, kdy
musí být nejpozději celá akce vyúčtovaná. Oprava
MK na Malé Straně bude finančně nejvýznamnější
akcí za posledních osm let. Bez dotace bychom si
takový rozsah prací nemohli dovolit. I tak bude rozpočet obce do konce letošního roku i na začátku příštího velmi napjatý, protože musíme ze svých vlastních prostředků celý projekt předfinancovat.
A k tomu bychom měli zřídit nová pracovní místa,
zaměstnat a platit další úředníky – jak nám bylo řečeno na setkání starostů Jičínska. V polovině příštího
roku začne platit nová evropská směrnice o ochraně
osobních dat. Nuž, zřiďme si funkci tzv. pověřence,
který bude rozhodovat, který osobní údaj můžeme
zveřejnit a který už ne (já vám klidně prozradím,
že náš pejsek František bude mít 6. června narozeniny
– snad to neohrozí bezpečnost státu).
Od letošního července vejde v platnost novela zákona o přestupcích a správních deliktech. My máme
sice nově uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
s Městem Kopidlno, že za nás budou přestupky řešit.
Ale co správní delikty? Budou v jejich kompetenci
nebo ne? No tak pro jistotu najděme a plaťme kompetentní osobu (s právním vzděláním), která bude tyto
delikty na naší obci likvidovat. A protože nám bylo
doporučeno neustále sledovat stránky ministerstva
vnitra a spravedlnosti, kde budou průběžně zveřejňovány stostránkové metodické pokyny, jak že to máme
všechno u nás na Bačalkách aplikovat, najmeme si
supervizora. A jako třešničku na dortu zřídíme před
obecním úřadem elektronický kiosek (v Hradci před
krajským úřadem přeci normálně funguje), kde si
budou občané interaktivně prohlížet, co je nového
na naší úřední desce.
Do toho všeho u nás proběhla kontrola
z ministerstva vnitra z Prahy na kontrolu plnění zákona o svobodném přístupu k informacím – ministerstvo nelenovalo poslat do Bačálek tři ministerské
úřednice (hezký výlet za naše společné peníze) a naposledy nás zkontrolovaly 9. května auditorky
z Hradce. A pak že se tu nic neděje. Co všechno tady
na Bačalkách a Ličně stihneme, zatímco v Praze si
nevědí rady s jednou demisí.
Zasedání zastupitelstva obce,
kde se dozvíte mnohem více podrobností, se koná

v pondělí 12. června 2017 od 18.00 hodin v pivnici.
Optimismus a pevné nervy přeje a o trochu shovívavosti k našim stavebním aktivitám prosí

Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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PASPORT KANALIZACE

KROUŽKY LÁSKY - PRSTÝNKY

Informace k dotazníku
Vážení občané, v příloze tohoto čísla Pramínku
najdete samostatný list s dotazníkem, který se týká
způsobu likvidace odpadních vod ve vaší domácnosti.
Prosím vás o jeho důkladné přečtení, vyplnění a vrácení k nám do úřadovny (stačí vhodit do schránky)
nejpozději do 30.6.2017.
Podobný dotazník jsme vyplňovali již před 5 lety.
Leckteří z vás ale za tu dobu změnili způsob likvidace
odpadních vod, v některých nemovitostech se změnili
majitelé, takže je potřeba data aktualizovat. Sběr těchto dat
není samoúčelný. Dlouhodobě a systematicky se chystáme
na sestavení dokumentu „Pasport kanalizace“, který bude
zásadním dokumentem při různých stavebních a vodoprávních řízeních v naší obci. Nejen v záležitostech obecních, ale především v záležitostech vašich soukromých.
Nepočítejme s dosavadní tolerancí ze strany orgánů životního prostředí. Do budoucna nebude možné např. připojit
na kanalizaci nového uživatele nebo provést změnu způsobu likvidace bez pasportu. Realizaci pasportu předchází
mnoho činností takříkajíc v terénu. Jistě jste zaznamenali,
že vloni na Ličně a letos na Malé Straně bylo provedeno
čištění kanalizace, následně byl proveden kamerový záznam a zaměření vedení kanalizace geodety. Postupně
budou takto zmapována veškerá podzemní vedení v obci.
Každá obec, i ta, která nemá vybudovanou ČOV, musí být
schopna (jsou-li k tomu technické předpoklady) poskytnout občanům možnost napojit se na tzv. jednotnou kanalizaci. Obec má za povinnost takovou kanalizaci spravovat
v souladu s příslušnými předpisy ochrany životního prostředí. Na druhou stranu občan má povinnost dodržovat
stanovená pravidla při vypouštění odpadních vod
z domácnosti tak, aby nepoškozoval ani obec, ani své sousedy, ani přírodu. Od jednoho našeho občana jsem kdysi
vyslechla poznámku, že šel bydlet na vesnici proto, že je to
tu levnější než ve městě, že se tu neplatí stočné atd. A my
teď po něm chceme, aby si vyvážel septik . . . A nedej
bože, abychom chtěli doklad o ekologické likvidaci kalu
na jičínské „čovce“. Žijeme v jednadvacátém století,
v civilizované zemi, kde jsou nastavená pravidla snesitelného soužití. A ta platí všude, ve městě i na vesnici. Zhotovení pasportu i provozování jednotné kanalizace není
levnou záležitostí. Aniž bychom museli mít vlastní ČOV,
máme možnost a právo inkasovat od občanů příspěvek
na údržbu kanalizace, lhostejno užívají-li vodu z veřejného
vodovodu nebo z vlastní
studny. Čím méně budeme
při zpracování našich tekutých domovních odpadů
zodpovědní, tím dražší to
pro nás všechny bude. Myslete na to, až budete dotazník vyplňovat. Napište pravdu; nic není neřešitelné,
budeme-li
sami
k sobě
a k obci upřímní, jednou to
ocení naše děti a vnoučata.
Za to nám ta naše hezká
vesnička snad stojí, nemyslíte?

Ing. Pavlína Kaprasová,
starostka
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Kdybych byla vlaštovkou
Zdeněk Svěrák
Kdybych byla vlaštovkou,
měla křídla hbitá,
ptal bych se kdo sítě má
do kterých se chytá.
Kdybych měla peříčka
převzácného ptáka,
hledal bych tě píšťalkou,
na kterou se láká.
Já bych si tě odchytil
do té klece z proutí,
abys mě mohl ze zlata
kroužek navlíknouti.
Nestrachuj se, zlý není,
kdo tě drží v dlani,
změní ti jen příjmení
a budeš jeho paní…
Který prstýnek byste si navlékla?

Může to napovědět leccos o vaší povaze. Mnohé ženy nosí
rády šperky a na prvním místě právě prsteny. Dobře zvolený prsten pěkně zvýrazní upravené ruce a je projevem
majitelčina vkusu. Vždyť jeho výběr v mnohém závisí
na povaze té, která ho nosí.
Líbí se vám? Vyberete si? Který se vám zamlouvá nejvíc?
Jeden si zvolte a přečtěte si, co o vás prozrazuje… Pokud
se náhodou rozhodnete vybrat si rovnou dva, spojují se
ve vaší povaze rysy popsané u obou prstýnků.
Prsten číslo 1
Jste královna, která zná svou cenu! Královna poctivá
k sobě samé i k jiným lidem. Někdy okolí poněkud trpí
vaší neúprosnou přímostí, vaše přirozené kouzlo však
lidem dovolí rychle zapomenout na příkoří i nepříjemné
pocity. Jste upřímná a silná, což zapůsobí na každého,
kdo se ocitne ve vaší blízkosti. Pokud se vám někdo zalíbí,
hřejete ho svou laskavostí doslova jako sluníčko. Pokud
však ne, určitě to nebudete skrývat a dotyčný to nejspíš
pocítí od první minuty vašeho setkání. Optimismus a víra,
že nehledě na překážky dokážete zdolat každou potíž,
vám pomáhají kráčet životem s hlavou vztyčenou.

vždycky opravdová. Přinášíte radost všem lidem kolem
sebe. Radujete se z každého prožitého dne. Zbožňujete
příjemné životní maličkosti – krásné šálky, květiny, hudbu,
to všechno jsou věci, které pro vás mají veliký význam.
Prsten číslo 6
Jste lady. Od přírody zdrženlivá, vybavená dokonalým
vkusem, umíte sama sebe předvést v tom nejlepším světle.
Každá vaše přítelkyně dělá chybu, pokud se o radu ohledně
vkusu a stylu neobrací právě na vás. Jste klidný a moudrý
člověk. Máte velmi dobrou intuici, možná byste jí mohla
jen malinko víc důvěřovat. Vašemu pohledu neunikne ani
jedno jediné tajemství. Nicméně, cizí tajemství nikdy
s nikým neprobíráte, nikdy se o něm ani nezmíníte. Dá se
vám věřit a spolehnout se na vás je možné v každé situaci.
Jste přirozeně hezká, nepotřebujete žádné velké úpravy.
Na lidech nejvíce oceňujete spolehlivost a rozum.
Jen váhavě podléháte citům, ale pokud už se to stane
a zamilujete se, pak velice silně.

Prsten číslo 2
Jste ženskost sama. V duši věčně mladá, něžná, snivá,
milující… Vaše srdce je veliké a muž, kterému ho darujete,
bude velmi šťastný. Velmi vám sluší šaty, ty nejvíce ukazují vaši krásu a naplno dají zářit vaší energii. Umíte snít
a vaše sny se jakýmsi zvláštním způsobem mění v realitu.
Někdy se vám zdají i věštecké sny. Ráda si zaflirtujete
a také to umíte, jste hravá povaha. Pokud si umanete nějakého muže okouzlit, nedá vám to žádnou práci. Jste naplněna laskavou energií, která z vás vyzařuje doslova jako
měkké měsíční světlo a vznáší se kolem vás.

Prsten číslo 4
Zvolila jste tuhle kouzelnou kočičku? Víte, že kočky žijí
ve dvou světech najednou? A to platí i o vás. I když
na první pohled by to nikdo neřekl. Jste krásná jemnou,
příjemnou krásou. Jste léčitelka. Na první pohled působíte
jako veselý a příjemný člověk, máte řadu přátel, kontakt
s vámi je snadný a příjemný. Hodně lidí si všimne,
že potom, co s vámi mluvili, mají najednou lepší náladu,
chuť do života a tvorby. Vaše energie hřeje, v životě mnohé dáváte. Musíte se však více starat také o sebe a dělat si
radost. Váš život pak bude plynout prostě a radostně. Nepropaste příležitosti, které vám život nabídne. Štěstí vás
má rádo!
Prsten číslo 5
Jste láska! Ráda milujete a stav zamilovanosti je u vás
běžná věc. Obvykle pociťujete silnou zamilovanost
ke všemu, co se ve vašem životě vyskytuje – k muži,
k práci, k tomu, co vás baví. Milujete také cestování. Domácí pohodlí vám vyhovuje, pokud ho můžete sdílet
s někým, koho máte ráda. Když se radujete, jste nejkrásnější. Váš úsměv je prostě okouzlující. Vaše radost je

KVIZ PRO SPORTOVNÍ HLAVIČKY
Kdo se jakému sportu věnuje?
1. Lenka Hyková
2. Hana Pešková
3. Aleš Valenta
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jozef Pribilinec
Ladislav Rygl
Josef Mikoláš
Martin Fuksa
Jan Kodeš
Eva Bosáková
Ludvík Daněk
Miloslava Rezková
Ondrej Nepela
Vítězslav Mácha
Ota Zaremba

a) vodní slalom
b) chůze
c) lední hokej
severská kombinace d) lyžování
e) zápas řecko římský
f) krasobruslení
g) vzpírání
h) skok do výšky
ch) střelba
i) akrobatické lyžování
j) rychlostní kanoistika
k) sportovní gymnastika
l) tenis
m) hod diskem

Řešení: 1ch, 2a, 3i, 4b, 5d, 6c, 7j, 8l, 9k, 10m, 11h,
12f, 13e, 14g

Prsten číslo 3
Vy jste lovkyně! A jako každá lovkyně jste nabitá divokou,
jiskřivou energií tryskající jako gejzír ve chvílích, kdy se
vám to hodí. Máte oči, na které se nedá zapomenout. Pohled pronikající přímo do srdce. Lidé usilují o kontakt
s vámi. Vy však jste vybíravá a blízko k sobě pustíte jen
pečlivě zvolené jednotlivce. Lidem, kteří jsou vám blízcí,
plně důvěřujete. Nevěru nebo zradu nikdy neodpouštíte.
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PŘEKVAPENÍ
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Při jedné z expedic, tentokrát v Thajsku, jsme
na doporučení našeho průvodce přijali nabídku navštívit neobyčejnou událost z říše botaniky.
Ani na důsledné naše naléhání nechtěl prozradit,
čeho se ta neobyčejnost bude týkat. Podezřelé bylo,
a to nás mělo varovat už v bambusové chýši, prohlášení: „Kluci, moc nesnídejte“. O to větší byla naše
zvědavost, o co jde. Jeho zkušenost se zvědavými
Evropany byla umocněna ctihodným věkem. V ten
den jsme na tříkolových motorkách, kterým říkají
„TUK TUK“ přejeli skoro celé osmimilionové město
Bangkok. Míjeli jsme pozlacené Budhy všech velikostí, chrámy se špičatými věžičkami i prodejce všeho, sedící jen tak na zemi. Ti bohatší seděli na ručně
vyřezávaných stoličkách. Ve víru velkoměsta jsme
občas zapomněli na naši posvátnou cestu za nevšedním zážitkem.
A jsme tu, vítala nás velká brána botanické zahrady s nápisem Botanic Garden. Procházeli jsme jednotlivými pavilóny, které i bez střech nabízely nevšední krásu exotických rostlin. Říkali jsme si, je to
prima vidět tolik nádhery, ale zas tak velké překvapení to nebylo. Před posledním pavilonem se náš průvodce Champ začal šibalsky usmívat a pozoroval naši
nedočkavost, kdy to přijde. V tom se rozlétly dveře
a dva zřízenci v původně bílých pláštích nesli na nosítkách staršího muže, turistu, kterému na krku vlál
digitální fotoaparát. Za ním se potácelo několik dalších lidí s rouškami na tvářích nebo jen s kapesníky,
Ti byli zřejmě méně informovaní.
Vlezli jsme do prostoru, kde vzduch byl, slušně
řečeno smradlavý. Puch se dal krájet a zdrojem tohoto závanu byla nádherná obrovská květina Titan
arum, česky zmijovec titánský. Tato květina dorůstá
výšky přes dva metry a kvete jednou za několik let.
V tom byla ta výjimečnost. Champovi jsme poděkovali i se snídaní, která vydržela, kde měla.
Sl. Zeler

Toto je fotografie květu Zmijovce titánského z botanické
zahrady v Liberci.
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Botanická zahrada v Praze
Venkovní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji byla pro veřejnost slavnostně otevřena
v roce 1992. Od té doby se neustále upravuje a vyvíjí.
V roce 1997 byla slavnostně otevřena Japonská
zahrada. Expozici tvoří jak tradičně pojatá meditativní část, tak část sbírková s rostlinami pocházejícími
ze sběrů v oblasti Japonska a Číny. Každoročně se
zde koná oblíbená výstava bonsají. Od dubna roku
2004 je k areálu přidružena také památkově chráněná
Vinice sv. Kláry. V roce 2011 byly do té doby samostatné části zahrady propojeny v jeden celek. Vznikla
tak jednotná expozice na ploše téměř 25 hektarů,
která je návštěvníkům přístupná celoročně. V současnosti se i nadále pracuje na tvorbě nových expozic a
rozvoji těch stávajících.
Při procházce expozicemi jsou návštěvníkům
k dispozici pítka a množství lavic, kde si mohou během procházky odpočinout. Do zahrady jsou doplňovány i různé dekorační a informační prvky, které mají
za cíl návštěvu zahrady zpříjemnit a přiblížit ji více
také hendikepovaným návštěvníkům. Koncepce zahrady je směřována tak, aby přinášela nejen poznání,
ale i relaxaci, estetické uspokojení a prostor, kam je
možné se v dnešní hektické době uchýlit do klidu.
Co v botanické zahradě kvete, a najdete v měsíci
květnu:

Postupně nakvétají kultivary nízkých, středních
a vysokých kartáčkatých kosatců.
Na počátku měsíce už kvetou asijské i americké
a asijské zmarliky (Středomoří, Lesní biotopy východní Asie).
Jarní trvalky (Ornamentální zahrada).
Sbírka šeříků (Stráň).
Rododendrony, azalky Rhododendron a popínavá
vistarie čínská, výstava sbírky bonsají (Japonská zahrada).
Kvete orchidej rodu Cypripedium ve vitríně
pro vlhkomilné rostliny (Ornamentální zahrada).
Kvetou dřevité pivoňky Paeonia - 2. polovina května (Pivoňková louka).
Skleník FATA MORGANA, celoročně otevřen úterý až
neděle, duben až září od 9 do 18hod.
Venkovní expozice, celoročně otevřeny denně, květen až
srpen od 9 do 20hod.

NENÍ ŽÁDNÝ DŮVOD CÍTIT SE
OSAMĚLÍ, DOKUD JE NA SVĚTĚ
LÁSKA
Mnozí lidé se dnes cítí osamělí. Kolem jsou lidé,
ale oni jsou mezi nimi sami. Čím to je? Jaký to má
důvod? Ve skutečnosti nás od jiných izoluje naše
vlastní chování…
Nedokážeme se jiným otevřít, neumíme mít rádi,
nejsme schopni někomu říci pár povzbuzujících,
útěšných slov. Nedokážeme dávat, ale stále očekáváme, že druzí budou dávat nám. Jenomže ti druzí
jsou často zaneprázdněni svými záležitostmi a starostmi…
Často slyším stížnosti: „Nikdo ke mně nechodí, nikdo
mě nemá rád, nikoho nezajímám“. Ale proč by vás
jiní měli mít rádi, proč byste je měli zajímat, když vy
sami pro to nic neděláte?
Pokud trpíte osamělostí, nebuďte pasivní. Místo sezení a užírání se v koutě udělejte sami první krok
a vyjděte lidem vstříc.
Dokud jsou na světě láska a světlo, není důvod,
aby se někdo cítil sám. Alespoň na chvíli zapomeňte
sami na sebe a udělejte něco pro druhé.
Matka Tereza

Setkáme-li se s poruchou,
dojdeme k cíli po rukou.
Setkáme-li se s bahnem,
okamžitě zahnem.
Kdo má hlavu těžkou, těžkou,
ať to zkusí s koloběžkou,
štěstí se mu vrátí zpět.
Kdo má vítr kolem uší,
komu srdce láskou buší,
toho baví, baví svět.

A co se takhle potkat na Bačalské jízdě na čemkoliv…
…můžeme se nechat inspirovat úryvkem písně autorské dvojice Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
z filmové pohádky Královna koloběžka podle knížky
Jana Wericha, oslavující prostou upřímnou lásku
a hravost…
Koloběžka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Napadla mě během dneška
kolo-, kolo-, koloběžka.
Ta by stála za pokus,
polojízda, poloklus.

V měsíci květnu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:

Dospělí to neocení,
pro ně koloběžka není.
Nemáte však ponětí,
co to bude pro děti.

Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

Kabrnová Jaroslava
Opavský Jakub

To nás těší, těší, těší,
že nás pěší, pěší, pěší
horkotěžko dohoní.
Pěší strýček s pěší tetou,
když se před řídítky pletou,
tak se na ně zazvoní.
Setkáme-li se s překážkou,
ubrzdíme to podrážkou.
Kdo neumí říditi,
dá si octan hlinitý.

-7-

Zahájení jízd: 13:00 hodin
Místo zápisu ke startu: Bačalky čp. 3, Zelerovi, zahrada před domem, směrem od hřbitova dolů je to
4 dům po pravé straně. V zahradě bude připraveno
občerstvení pro všechny závodníky, diváky
a pořadatele.
Jízdu můžete absolvovat na svém nebo vypůjčeném
vozítku, které již jízdu absolvovalo. A kdo nepojede,
jistě přijde fandit.
Ocenění je připraveno nejen pro vítěze (sud piva pro
tým), ale i pro další úspěšné jezdce.
Jede se na čas, délka tratě je asi 2 km (výjimka je pro
děti do 6 let, trať končí u pivnice).
Nezávodíme, jedeme pro radost a zábavu.
Soutěžní kategorie jsou vypsány takto:
I. děti do 6 let věku
II. děti od 7 do 14 let
III. dospělí (více než 14 let, muži i ženy)

BAČALSKÁ JÍZDA 2017
Sobota 3. června 2017
Zápis ke startu: od 12:00 hodin
Poslední přihlášený musí být zapsán a mít určené
pořadí nejméně 15 minut před 13 hodinou! Výhodou
je přihlášení 3 dny předem – o pořadí můžete požádat.

IV. tým (3 osoby a více, které se předem přihlásí do
svého týmu. Jejich časy se zprůměrují. Každý z nich
bude zároveň zařazen do jedné z kategorií I. – III.)
Nejlepší ceny jsou pro týmy!
V. zvláštní cena – SPECIÁL (může být vyhodnoceno
podle nápadu, pojezdu a množství účastníků na jednom pojezdu,
který dojede až
do cíle).

Každý účastník jízdy, který zašle svou přihlášku (SMS,
telefonicky 602 276 027 nebo na e-mail) nejméně
3 dny předem, obdrží POUKÁZKU na občerstvení
ZDARMA v místě startu.

Toto číslo vychází 19. 5. 2017. Příští vydání Pramínku plánujeme na 30. 6. 2017.
Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Bačalský Pramínek, Bačalky 101, 507 23 Libáň, IČ: 22890874.
Evidenční číslo registrace periodika: MK ČR E 20239. Výtisk je zdarma. Tisk je hrazen z dobrovolných příspěvků občanů a příspěvku obce.
Tento výtisk připravili: Varhanová Alena, Kaprasová Pavlína, Rukavičková Jitka, Zeler Slávek. Dopisovatelé jsou uvedeni pod
příspěvky. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Grafická úprava: J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Další fotografie z akcí
v obci najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, S.Hodboď, 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: rodina Podhajských 300Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

