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SAMOSTATNÉHO STÁTU
ČECHŮ A SLOVÁKŮ
Tak jako všude jinde, i u nás
na Bačakách jsme oslavili 100. výročí
založení československého státu.
V sobotu 27. října nám počasí vcelku
přálo. Naši občané se nejprve sešli
u Masarykovy lípy. Další setkání se
uskutečnilo na prostranství zavezené
bývalé strže, která se mění v zelenou
zónu. Zde jsme zasadili platan,
ke kterému jsme do půdy přidali vzkaz
naším potomkům. Kdo měl chuť, mohl
napsat pár řádků a dopis vložit

do velké plastové láhve (jistě přetrvá roky).
Největší vzkaz vložila p. starostka Pavla Kaprasová. Naším dnešním dětem jsme dali
za úkol střežit tento „poklad“, a až po padesáti
letech jej vykopat a předat naše vzkazy jejich
a další generaci. Tento akt nám zpestřila děvčata Nela Preisová a Amálka Rukavičková
zpěvem dvou písniček. Po proslovu p. starostky jsme všichni zazpívali naši hymnu, a to
i s původní slovenskou částí. Což překvapilo
menší děti. Naši zdatní muži dokončili úpravu
kolem platanu a ostatní se pomalu přemístili
do pivnice U Bači. Tam na nás čekalo hezké
taneční vystoupení v podání Šimona Krále a Honzy Veselého s jejich partnerkami.
Pokračování na straně č.2.

Pokračování z titulní strany.
Měli jsme obavy, jestli dětem na venkovním parketu není zima, ale jejich temperamentní tance
je zahřály. My ostatní jsme se pak šli zahřát do pivnice a ochutnat všechny dobroty, co napekly a navařily
místní ženy. Snažily se připomenout pokrmy, které
vařily naše maminky nebo babičky v různých koutech
mladé republiky. A tak jsme všichni mohli ochutnat
mrkvánky, masarykovo cukroví, sulc, škubánky
a mnoho dalších dobrot. Že to bylo vše dobré, o tom
svědčily prázdné talíře a tácy. K tomu všemu nám
zahrál harmonikář, který jakoby vypadl z dob „podskaláků“ nebo „žižkováků“ jak je známe z filmů.
Při této příležitosti jsme také přivítali nového
občánka Bačalek, který je teprve pár dní mezi námi.
Je to holčička Liliana Blažeková. Přejeme jí hodně
štěstí a zdraví. Pevné zdraví a hodně sil též přejeme
její mamince a jejímu tatínkovi, aby vládla pohoda
v jejich nyní již pětičlenné rodině.
Tak nám všem bylo dobře a věřím, že bude za pár
let i našim potomkům. Děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě této oslavy, i těm kteří toto výročí přišli
oslavit.
Dalším generacím přeji „Žijte šťastně a važte si
toho, co pro vás vaši rodiče vybudovali“.
R. Folprechtová

O DĚTECH
Chalil Džibrán
Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami
Života, toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze vás, ale ne od vás.
A třebaže jsou s vámi, přece vám nepatří.
Můžete jim dát svou lásku, ne však své myšlenky,
neboť ony mají své vlastní myšlenky.
Můžete dát domov jejich tělům, ne však jejich duším,
neboť jejich duše přebývají v domově zítřka, který vy
nemůžete navštívit dokonce ani ve svých snech.
Můžete se snažit být jako ony, nepokoušejte se však
učinit je podobné sobě samým. Neboť život nekráčí
zpět a nezastavuje se u včerejška.
Jste luky, z nichž jsou vaše děti vystřelovány jako živé
šípy.
Lučištník vidí na stezce nekonečna terč a napíná vás
svou silou, aby jeho šípy letěly rychle a daleko.
Ať napínání rukou Lučištníka je pro vás radostí.
Neboť jak miluje šíp, který letí, tak miluje také luk,
který je pevný.
Chalil DŽIBRÁN v knize Prorok
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Komunální volby 2018 - výsledky
Od voleb už uběhlo několik týdnů, většina z vás si
výsledky zjistila ještě dříve, než jsme je stačili vyvěsit na úřední desku. Proběhla už i ustavující schůze,
tak mi dovolte představit vám jak finální sestavu
nového obecního zastupitelstva, tak i zvolený finanční a kontrolní výbor.
Zastupitelstvo obce Bačalky
pro volební období 2018-2022
starostka
Ing. Pavlína Kaprasová
místostarostka
Šárka Hošková
členové
Ing. Václav Dvořák
Renata Folprechtová
Libuše Rampasová
Zuzana Šátková
Daniel Tarant
Finanční výbor
předsedkyně
členové

Kontrolní výbor
předseda
členové

Libuše Rampasová
Vladimír Pelant
Zuzana Šátková

Daniel Tarant
Renata Folprechtová
Ladislav Nešnera

V pracovním týmu obecního úřadu nadále pracuje
i hospodářka paní Lucie Hlaváčková a obecnímu
účetnictví šéfuje paní Monika Smetanová. Děkujeme občanům za více než 54% účast ve volbách
a za projevenou důvěru. Úkoly, které teď před zastupitelstvem stojí, jsou víceméně jasné a psala jsem
o nich již v minulém čísle.
Priority období 2018-2024
V tuto chvíli finalizujeme práci
na rozpočtu 2019 a rozpočtovém
výhledu pro roky 2020-2023.
Samozřejmě se ve výhledu na straně výdajů objeví podstatná položka
věnovaná opravám a rekonstrukci kanalizace (zejména na Ličně),
což jsou de facto i investice
do zlepšení kvality pitné vody.
Smutný je pohled na přepad
z prameniště, ač je už podzim, chalupáři sem jezdí sporadicky, nezalévají se zahrádky ani se nenapouští
bazény, z přepadové trubky povětšinu dne žádná voda nevytéká.
Horké a suché léto a podzim se
negativně projevily a projevují

na stavu spodní vody neustále. Určitě se v příštích
čtyřech letech budeme věnovat také hledání nových
možných zdrojů pitné vody a předcházení kritickým stavům v její dodávce. Vyžádá si to přehodnocení plánu financování obnovy vodovodu a určitě také změnu chování nás všech. A to nemám
na mysli pouze lepší hospodaření a šetření s pitnou
vodou, ale i s vodou dešťovou, příp. předčištěnou
vodou odpadní, které obě lze shromažďovat a následně využívat třeba k zálivce.
V tuto chvíli intenzivně připravujeme žádost
o dotaci na vyčištění a rekonstrukci požární nádrže pod horní zastávkou. Dotační titul, jehož podmínky jsme schopni časově splnit „s odřenýma ušima“, vyhlásil královéhradecký kraj 22. října. Žádost
nutno podat nejpozději 11. ledna, technické dokumentace a různých potvrzení je potřeba vytvořit
a sehnat mnoho a vánoční svátky klepou na dveře.
Snad se nám podaří všechny dokumenty shromáždit
včas a kompletní žádost podat. Jestli budeme vybráni,
to už nezáleží na nás. Každý projekt podléhá bodovému ohodnocení, kde hraje např. roli i to, kolik má
obec místních částí, do jaké míry jsme schopni projekt samofinancovat atd.
Objednáno je také vykácení náletových dřevin
a starých a nebezpečných stromů a větví v horním
rybníčku u Zelerů s tím, že úklid dřeva proběhne
v rámci jarní brigády. Vyčištění dna bohužel provést
v současné době nemůžeme, protože nemáme ovzorkovanou kvalitu sedimentu. Oprava a údržba těchto
drobných vodních ploch se stává nejen v mnoha obcích, ale v celé republice jednou z priorit v boji proti
suchu. Dnes se všechny tyto akce označují vznešeným názvem: zadržování vody v krajině a podpora
tzv. malého vodního cyklu a renomovaní hydrologové a vědátoři z oboru životního prostředí si na této
problematice „honí triko“. Kdysi k tomu stačil prostý
selský rozum: u každé větší chalupy a statku byla
tzv. „louže“, která sloužila stejně tak dobře jako plavební plocha pro husy a kačeny, napájel se z ní dobytek a samozřejmě se lidé „sichrovali“ pro případ požáru. Lidé si tuto louži vč. nátoku udržovali v pořádku, čistili,
vybírali bahno, které používali
jako hnojivo na pole. Obec
na konci listopadu takto zrekultivovala vodní plochu na Ličně
nad bývalou hospodou; děkujeme za profesionální práci
panu
Kubánkovi
a také
za pomoc při úklidu napadaných větví panu P. Biloveckému. Ještě bude upraven a zpevněn břeh podél místní komunikace a snad se nám do jara podaří dokončit i prořezávku topolů tam rostoucích. Tzv. rizikové
kácení a probírku větví zde už
od letošního února provádí pan
Půhoný; bohužel zjara práci
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nedokončil, protože přišla obleva, led v rybníčku
roztál a nešlo do něj vstoupit. Teď na přelomu léta
a podzimu pan Půhoný práci obnovil, ale kvůli kalamitě kdesi v Krkonoších, kde má své další závazky,
práci rovněž nedokončil. Mrzí nás to, ale sehnat
na uto vysoce nebezpečnou práci firmu, která má čas
a personální kapacity, je svízelné.

Pokud máte nastavené stahování aktualit z našich
webových stránek do mobilu, jistě jste zaznamenali
změnu k lepšímu. Po čtyřech letech od poslední zásadnější úpravy jsme se rozhodli pro sofistikovanější
řešení webu tak, aby byly naše stránky na mobilech
lépe strukturované a čitelné. Změna je patrná
i při běžném nahlížení přes počítač. I to je jeden
z našich dlouhodobých cílů – zlepšit informovanost
a kontakt s občany. Trochu nám pokulhává místní
rozhlas. Na několika místech v obci tlampače mlčí,
oprava je objednaná. Stejně tak oprava veřejného
osvětlení na Malé Straně.
Zlepšení kvality života v obci, tzv. udržitelný
rozvoj není ale pouze záležitostí zastupitelstva.
Naším posláním není jen „sloužit občanům“, jak si
mnozí myslí. Slovo „zastupitel“ je odvozeno od slovesa „zastupovat. Zastupitelé zastupují občany
ve vztahu k institucím státu, kraje, zákonodárné
a výkonné státní moci. Zastupitelé přeneseně zastupují stát a kraj ve vztahu k občanům. Vidíte, že vztah
zastupitelé (obec) a občan má dvě polohy. Být občanem znamená „vědomé převzetí a skutečné naplňování odpovědnosti jednotlivce za celek, znamená to i morální závazek jedince vůči společnosti,
v níž žije.“ Rozvoj obce bez této tandemové spolupráce při respektování práv a svobody druhého partnera není možný. Příští rok to bude už 30 let, kdy se
můžeme ke svým občanským právům svobodně hlásit
a své občanské povinnosti bychom měli s hrdostí
plnit. Máme všichni stále co zlepšovat. Ani po osmi
letech ve funkci starostky nemohu říct, že je pro mě
a pro zastupitele práce na obci rutina. Hledáme rozumná a spravedlivá řešení, bráníme obec a její občany před byrokratickou zvůlí, sháníme peníze, hádáme
se na úřadech, máme radost, když se něco povede.
Přesto občas pochybuji, zda jsme našli ta nejlepší
řešení, způsoby a cesty. S jistotou mohu jen říci,
že vše děláme s upřímným přáním, aby Bačalky
stále byly pro své obyvatele milovaný domov,
kde najdou štěstí, radost, pomoc i útěchu. A o to se
musíme zasloužit my všichni, milí čtenáři Pramínku.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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DOMÁCÍ BAILEYS
Babské pití, hubolep i chutný dárek
Pohled do kalendáře nám hospodyňkám uštědřil tvrdý
políček: za méně než měsíc jsou vánoce.  Ty bláho!
Okna ještě neumytá, o uklizené kuchyňské lince a vypulírovaném babiččině porcelánu ve skleníku si můžeme nechat zdát. Dárky nevymyšlené, natož zabalené.  Do toho
večírky, večírky a zase večírky (jaká otrava! ),
v obchoďákách do nás perou koledy, že Štědrej večer už
nastal. No nepicly byste se z toho, milé dámy? A cukroví?
Blázníš? Jestli se nade mnou zase jako vloni nesmiluje
tchyně a kamarádky, tak se letos díváme na prázdný tác.
Pro takovou stresující situaci mám ale jeden recepis, který
vyřeší hned několik problémů najednou. Za prvé mohu
získat velice vkusný a chutný dárek, a nebo po požití tohoto výrobku (nejlépe konzumovaného po polévkových lžících), klesne hladina adrenalinu v krvi úměrně zvyšujícímu
se podílu alkoholu, čímž opadává stres a adventní čas se
začíná jevit v příznivějších barvách. Navíc nepotřebuji být
žádný kulinářský Einstein a úspěch je zaručen. Tím výrobkem/prezentem je domácí baileys, čili dámské oblíbené
pití patřící do kategorie „hubolepů“. Pokud trpíte vánočním syndromem výše popsaným jako já, s chutí se pusťte
do výroby tohoto likéru.

Co budete potřebovat: 2 konzervy kondenzovaného mléka Salko, 1 smetanu ke šlehání, 0,7 l rumu. Jak na to? Neotevřené (!) konzervy Salka dejte
do hrnce s vodou a pomalým varem vařte 2 hodiny.
Za tu dobu mléko v konzervách zkaramelizuje
a to právě potřebujeme. Po zchladnutí konzervy otevřete, obsah lžící vydlabejte z konzervy (půjde to
ztuha) do vyšší mísy nebo hrnku, přilejte k tomu smetanu a za stálého šlehání mixérem při pomalých otáčkách přilívejte rum. Získáte krásně sametovou, lehce
táhlou konzistenci a je hotovo! Teď už jen přelít
do lahví (třeba od toho rumu nebo do nějakých menších zdobnějších), zavřít, opatřit mašličkou a můžete
potěšit hezkým dárkem kamarádku nebo babičku.
A nebo si můžete při pečení vánočního cukroví (které
stejně péct alespoň v minimálním počtu druhů budete
– ruku na srdce, bez vanilkových rohlíčků by to nešlo) pomaloučku usrkávat. Mňam! Tak s radostí
vzhůru do adventního času!
Pavla Kaprasová

V den české státnosti 28.9. si odvážné děti s lampiony
prošly stezku odvahy a podpisem stvrdily, že tam byly.

Za 100 let
Kdyby hora mohla vyprávět,
kdo všechno na ni vylez za sto let
a co z výšky viděl pod sebou.
Jestli byl to jen ráj na pohled
odkud nechceš nikdy nikam jet
nezkažený temnou vzpomínkou.
Hodně vody uplynulo,
hora je tu napořád.
A jednou taky na nás
bude jen vzpomínat.

Záměr tvůrců a umělců spojit se pro jednu společnou věc - pozitivně a bez patosu připomenout významné výročí - 100 let republiky, se zdařil a vdechl
život písni „Za 100 let“. Její vznik provázela mimořádně pozitivní a přátelská atmosféra, hudbu a text
stvořili Jana Infeldová a Jan Vávra z folk-popové
skupiny Jananas, nazpívalo ji třináct populárních
zpěváků a zpěvaček, konkrétně Marek Ztracený, Tomáš Klus, František Černý, Mirai, Ewa Farna, Jindra
Polák, Xindl X, Michal Hrůza, David Stypka, Slza,
Vašek Bláha, Debbi a Jananas.
Zdroj: http://www.hudebniknihovna.cz/pisen-za-100-letpozitivne-a-bez-patosu-pripomina-vyroci-vzniku-republiky.html

Kdoví co bude stát za sto let?
Co o nás budou psát a vyprávět?
Snad taky budou si umět zpívat
a tančit na stole jako my.
I za sto let.
Kdyby cesty mohly povědět,
kdo po nich jezdil tam a zpět,
trabanty i tanky poznaly.
A řeky kdyby řekly nám,
kdo proti proudu plaval sám
když jiný se jen v klidu koupali.
Hodně vody uplynulo,
řeka je tu napořád.
A jednou taky na nás
bude jen vzpomínat.
Hlavní část textu písně „Za 100 let“.
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Akce OKDXF na oslavu 100. výročí české státnosti
Během října 2018 uspořádal Český radioamatérský nadační fond (OKDXF - OK DX Foundation,
www.okdxf.eu) se sídlem na Bačalkách akci, jejímž
smyslem bylo připomenout sté výročí české státnosti.

Akce byla pojata jako soutěž o diplom (CZECHOSLOVAKIA CENTENARY AWARD), k jehož
dosažení bylo nutné navázat během října 2018 radioamatérská spojení se speciálními stanicemi, které
obsluhovali členové OKDXF. Ze sufixů (sufix je
poslední písmeno ve značce) jejich volacích značek
(OL100A, OL100C, OL100E, OL100N, OL100R,
OL100S, OL100T a OL100Y) bylo nutné složit slova
RCS CENTENARY (v překladu sté výročí RČS).
Libovolné chybějící písmeno z uvedených A-C-E-NR-S-T-Y šlo nahradit spojením se stanicemi
OL100RCS nebo OM100CSR (žolíky).
Informace o akci byla zveřejněna většinou významných světových DX bulletinů (425 DX News,
DX Newsletter, DX Mitteilungsblatt, DX World, DX
Coffee apod.).
Pro tuto akci byly rovněž na adrese
https://ol100.okdxf.eu/ zřízeny zvláštní internetové
stránky s podmínkami soutěže, krátkým historickým
úvodem a online statistikami, umožňujícími každému
účastníkovi sledovat svůj výsledek až do splnění
podmínek udělení diplomu.
Každá ze stanic pracuje na základě individuálně
vydané licence. Licenční autoritou je Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a smyslem tohoto právního
kroku je záruka, že při provozu stanic budou dodržovány platné mezinárodní standardy, zejména Radiokomunikační řád (Radio Regulations), vydaný Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) v Ženevě. Každá
stanice musí mít i pro laika snadno ověřitelnou autenticitu, což je zajištěno registrací základních údajů
o stanici na dedikovaných serverech, z nichž některé
mají status certifikační autority. Tyto údaje spolu
s jejich automatickým ověřením slouží také k potvrzování navázaných spojení. To lze dělat dvojím způsobem - buď pomocí papírového staničního lístku
s údaji o spojení, tzv. QSL lístku a nebo elektronicky.
Papírové lístky mají svoji tradici, neboť se používají
již od počátků rádia začátkem XX. století a nelze je
proto opomenout. Elektronická forma potvrzování
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spojení je poměrně nová, avšak velmi rychle nabývá
popularity. Úroveň zabezpečení údajů při elektronickém potvrzování je stejná, jako u internetového bankovnictví. Navázaná spojení je nutné vždy potvrdit,
nepotvrzená spojení jsou neplatná.
V průběhu akce bylo navázáno 43 665 spojení se
171 zeměmi. Byly použity jak tradiční druhy provozu
(telegrafie - CW - 62% všech spojení, fonie - SSB 32% spojení), tak i nové, moderní digitální druhy
modulace (6% všech navázaných spojení).
43 665 spojení - je to málo nebo mnoho? Takový
počet spojení obvykle naváže jeden průměrný radioamatér za celý život. Zde byl takový počet spojení
navázán v 10 lidech za pouhý měsíc. To bylo možné
jen díky tomu, že tito operátoři patří k nejlepším
a nejzkušenějším v České republice. Je nutné připomenout, že volací značky speciálních stanic byly
vydány konkrétním osobám na základě individuální
žádosti, což vylučuje obvyklé střídání operátorů,
jak je běžné třeba při provozu klubových stanic,
na radioamatérských expedicích apod. Je zřejmé,
že těchto 10 lidí vložilo do akce nejen veškerý volný
čas, ale také všechny znalosti a schopnosti (při akci
bylo použito soukromé vybavení účastníků). Akce
představovala mimořádné vypětí, kdy jednotliví operátoři šli až na kraj svých možností. Nic z toho by
nebylo možné bez podpory nebo aspoň tolerance
rodin těch, kteří akci zajišťovali.
171 zemí - je to málo nebo mnoho? Dle statistik,
zveřejněných serverem worldometers.info je na světě
195 zemí. The World Factbook, vydávaný americkou
CIA, uvádí 267 různých zemí a politických či geografických entit. V tomto srovnání je tedy 171 zemí počet jistě značný. Zde je nutné připomenout, že se
operátoři speciálních stanic nemohli soustředit
na navazování spojení s nejvzácnějšími stanicemi,
neboť bylo nutné především vyhovět požadavkům
na spojení s radioamatéry, kteří mají zájem o Čechy
a připomínku výročí jejich státnosti. Provoz speciálních stanic tedy musel vypadat jinak, než je obvyklé
u běžného krátkovlnného radioamatéra, lovce dálek
a exotických míst této planety. Pohled touto optikou
tedy napovídá, že 171 zemí je ve skutečnosti velmi
mnoho. Průběh akce byl také velmi nepříznivě ovlivněn špatnými podmínkami šíření krátkých vln.
OK1TN a OK1RR
https://www.okdxf.eu/index.php/clanky/328-akceokdxf-na-oslavu-100-vyroci-ceske-statnosti

Veselé zakončení nohejbalové sezóny 2018 v pivnici U Bači.

BAČALSKÝ
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Sobota 1.12.2018 – 14.00 hodin – pivnice U Bači sousedské adventní posezení s nadílkou pro seniory. Tradiční akce na konci roku, tentokrát i s živou
hudbou, tzn. také s tancem. Vítáni jsou všichni
vč. dětí. V podvečer slavnostní rozsvícení vánočního
stromu.
Sobota 8.12.2018 – autobusový výlet do vánočního
Liberce
Návštěva libereckých adventních trhů přímo
před novogotickou radnicí! Po nákupech přejezd
do Harrachova, kde je připravena exkurze do druhé
nejstarší rodinné sklárny v Čechách. Projdeme si
výrobní provozy, navštívíme muzeum skla a poté se
přesuneme do minipivovaru s ochutnávkou piv. Zakončení v pivovarské restauraci. Odjezd v 8.00
od obecního úřadu, návrat kolem 19. hodiny. Obyvatelé Bačalek a Lična mají vstupy a dopravu zdarma.
Zájemci přihlaste se nejpozději do pondělí
3. prosince.
Neděle 9.12.2018 – vánoční balet Louskáček
Kouzelný vánoční příběh dívenky Kláry na plátně
kina Jitřenka v Semilech. Přímý přenos
z Královského baletu v Londýně. Představení
vhodné zejména pro děti. Vstupné hradí obec, dopravu nutno si domluvit mezi účastníky. Začátek představení v 16.15, v kině se nachází úžasná kavárna
s ještě úžasnějšími zákusky, proto je vhodné přijet
s časovým předstihem. Opozdilým zájemcům se můžeme pokusit vstupenky ještě získat na poslední chvíli. Hlaste se nejpozději rovněž 3. prosince.

Víkend 15. a 16. 12.2018 – výběr vodného
Neutraťte všechny finance za dárky, neboť o tomto
víkendu vás navštíví paní Hlaváčková a bude vybírat
vodné za poslední čtvrtletí. Kdo nebudete doma, přijďte nahlásit stavy a zaplatit přímo na úřad. Chalupáři: NEZAPOMEŇTE ZAZIMOVAT VODOVOD!!!
Pondělí 17.12.2018 – zasedání zastupitelstva obce
Poslední v tomto roce, schvalovat se bude rozpočet
2019 a rozpočtový výhled 2020-2023, plán financování obnovy vodovodu, cena vodného 2019.
Od 18.00 hodin, pivnice U Bači.
Pondělí 24.12.2018 – setkání pod vánočním stromečkem u obecního úřadu – 14.00 hodin
Štědrodenní setkání a přiťuknutí skleničkou voňavého punče. Zazpíváme si koledy, děti si „zaprskají“,
Ježíšek jim již s předstihem přinese obecní dárky
a v teple pivnice si příjemným povídáním a popíjením zkrátíme čas čekání na Štědrý večer.
Z veselé podzimní vesnice
Sl. Zeler
Vstal jsem dnes unaven,
králíkům bobky uklidil,
po ranním čaji zase jdu ven,
byť ve hnoji až do kolen.
To vesnický je čas,
kdy plyne den a po něm další zas.
A zimní je ten správný,
od poledníku nultého,
stovky let známého.
A doufám, že měnit ho nebudeme zas…
-7-

Obec Bačalky zve

na vánoční setkání seniorů
1. prosince 2018 od 14 hodin.
V pivnici U Bači na každého čeká malý dárek,
k poslechu zahraje živá hudba.

Vážení občané Bačalek a Lična, srdečně Vás zveme
na adventní autobusový výlet, který naše obec pořádá

v sobotu 8. prosince 2018
Trasa a program jsou následující:
Z Bačalek přes Libáň směr Liberec.
Liberec – adventní trhy na hlavním náměstí
Dr. E. Beneše před radnicí. Potom přejezd do Harrachova, kde absolvujeme exkurzi do druhé nejstarší
české sklárny. Uvidíme proces výroby skleněného
zboží vč. broušení. Pak si projdeme Muzeum skla.
Krátce nakoukneme do mini pivovaru a následně
se usadíme v pivovarské restauraci, kde se občerstvíme.

Zájemci hlaste se u paní starostky
nebo na obecním úřadě do 3. 12. 2018.

POZVÁNKY BAČALSKÉ
Víkend 15. a 16. 12.2018 – výběr vodného
Pondělí 17.12.2018 – zasedání zastupitelstva obce
od 18.00 hodin, pivnice U Bači.
Pondělí 24.12.2018 – setkání pod vánočním stromečkem u obecního úřadu – 14.00 hodin

POZVÁNKY NA AKCE V OKOLÍ
Libáň – 30.11.2018 od 17.00 hodin
Rozsvěcení vánočního stromu, stánky, punč, svařák,
vystoupení dětí ZŠ a koncert Yvety Blanarovičové
Markvartice – 1.12.2018 od 14.00 hodin
Výstava betlémů ve staré roubence vedle úřadu.
Markvartice – 8.12.2018 od 17.00 hodin
Kostel sv. Jiljí – vánoční koncert Martiny Kociánové
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