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ADVENTNÍ DÍLNIČKA
Tak nám proběhly po delší době “dílničky“ na které jsem se opravdu těšila. Ač přišlo málo lidí (což mě velice
mrzí), odpoledne jsme si užili. Materiálu bylo ažaž a nápadů zrovna tak.
Teplo v hospůdce a občerstvení nám
zvedlo náladu. Výrobky se povedly,
pár fotek je toho důkazem. Děkuji
za pomoc Adéle Rukavičkové a Katce
Pokorné. Doufám, že se příští akce
zúčastní více lidí.
Renata Folprechtová

AKTUÁLNĚ
Z ÚŘADOVNY
Vážení spoluobčané Bačalek a Lična,
byla jsem za nově zvolené zastupitelstvo požádána, abych napsala pár
slov o tom, co nás v nejbližší době
čeká a co máme v následujícím období v plánu.
Za sebe a ostatní zastupitele mohu
říci, že si vážíme práce předchozího
zastupitelstva a spolupráce, která
byla navázána, ať s místními obyvateli, sousedními obcemi a jejich
představiteli, či komerčními společnostmi, které zajišťují
chod naší obce. V této spolupráci hodláme pokračovat.
V nejbližších dnech a týdnech nás čeká stanovení rozpočtu pro příští rok a jeho následné
schvalování, které proběhne na veřejném zasedání zastupitelstva. To se bude konat v pondělí
5. prosince od 18 hodin.

OBECNÍ ÚŘAD BAČALKY
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Hlavní prioritou zůstává přivaděč pitné vody,
který je v procesu. Na jaře proběhne vyčištění
vodojemu, které je závislé na dostatečném
množství vody. Termín se tedy bude odvíjet
od aktuální situace. Kromě vody, která je jedním z hlavních témat, nyní diskutujeme i jiné
plány a možné investice.
Vzhledem k tomu, že tento text píši začátkem
listopadu a rozpočet zatím není stanoven, vám
nemohu sdělit víc, nebo dokonce přislíbit další
konkrétní akce. V tuto chvíli ale mohu prozradit, že další zájem máme na zlepšení stavu
a celkového vzhledu takzvané oplocenky na odpad a uspořádání vedlejších kontejnerů.
Další změnu, pokud to tak lze nazvat, plánujeme v oblasti
kulturních akcí, které byly v posledních letech utlumeny
pandemií. Tuto oblast si vezme na starost paní Renata
Folprechtová, která má již v tuto chvíli naplánované jednotlivé akce.
Ve chvíli, kdy tento Pramínek vychází, za sebou máme
adventní dílničku a nyní se 26. listopadu ve 14 hodin
bude konat setkání našich seniorů. Následovat bude mikulášská nadílka pro děti, která proběhne též v pivnici
U Bači a to 3. prosince od 17 hodin. O jednotlivých akcích
Vás bude úřad ještě informovat.
Michaela Mušková
Místostarostka
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KONTAKTNÍ ÚDAJE A ÚŘEDNÍ HODINY

PŘEDÁNÍ ŠTAFETY
Už moje rozhodnutí nekandidovat do zářijových komunálních voleb, zveřejněné v některém z minulých čísel Pramínku, dalo avízo,
že se v úřadovně tzv. vymění stráže nebo,
chcete-li, předá se štafetový kolík. Tak tomu
nakonec i bylo a máme tu nové, výrazně omlazené zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedání
16. října 2022 jsem krátce shrnula a novým zastupitelům předeslala, co práce starosty obnáší, co na naše nové zastupitele čeká a v jakém stavu obec přebírají. Protože můj proslov,
myslím, obsahoval důležité věci, o kterých by
měli být informováni i naši občané (proč jich
na ustavující zasedání přišlo jako obvykle
málo?), dovoluji si čtenářům Pramínku tento
proslov, tak jak zazněl, otisknout.
„Vážení přátelé,
dovolte mi nejprve poblahopřát novým zastupitelům k jejich zvolení v komunálních volbách, panu Pokornému
ke zvolení starostou naší obce a paní Muškové ke zvolení
do funkce místostarostky.
Především bych chtěla poděkovat celému dosavadnímu
zastupitelstvu a zaměstnancům obce za jejich práci, letitou podporu, kterou jsem od nich jako starostka měla,
od některých po celých dvanáct let trvání mého mandátu.
Velice si vážím toho, že jsme za celé ty dlouhé roky neměli
jako zastupitelé mezi sebou žádné ostré konflikty, že jsme
vždy dokázali vyslechnout bez emocí názor každého z nás
a domluvit se společně na řešení jednotlivých záležitostí.
Možná to na zasedáních vypadalo, že všichni máme názor jen jeden, ten, který jsem předložila. Ale takhle tomu
nebylo. Pravidelně jsme se scházeli na pracovních zasedáních, kde jsme základní věci probrali a výsledek jsme pak
už jen na zasedání odprezentovali. Musím říct, že se z nás
stal opravdu dobrý tým, dobrá parta. Obzvlášť bych pak
chtěla poděkovat naší paní hospodářce Lucce Hlaváčkové, která je dobrou duší naší úřadovny, která všemu rozumí (hlavně tedy výpočetní technice), vše, oč jsem ji poprosila, tak na 100% zařídí, zjistí i nemožné, své svěřené
agendy naprosto precizně zajišťuje. Zkrátka je to vysoce
kvalifikovaná úřednice k nezaplacení, kterou by si mělo
nové vedení obce hýčkat.
Chtěla bych také poděkovat za podporu ze strany skoro
všech občanů a chalupářů, za to, že když bylo potřeba,
tak pomohli s péčí o vzhled obce, pomohli s opravou naší
techniky, přišli s nápadem na nějaké vylepšení anebo přišli v pondělí večer jen tak na úřadovnu pozdravit a prohodit pár slov. Ano, máme tady v obci i několik rejpalů a
prudičů, nebudu je jmenovat, všichni víme, o koho jde,
ale i s těmito „dobrými sousedy“ jsme si časem dokázali
poradit, resp. se nad nimi a jejich chováním a leckdy absurdními požadavky a stížnostmi povznést. Ale všechno to
chtělo čas a hodně psychické sebekázně.

Dost už bylo ale děkování, dovolte mi pár slov ke stavu
naší obce, v jakém ji novému zastupitelstvu předáváme.
Především je potřeba zdůraznit, že obec se aktuálně nachází v takovém finančním zdraví, v jakém ještě nikdy nebyla. To reflektuje zejména stav finančních prostředků na
našich účtech. K dnešnímu dni je následující:
 Účet u ČNB Kč 29.062,73
 Běžný účet u ČS Kč 1.955,315,53
 Podúčet u ČS na obnovu vodovodu Kč 196.534,44
 Vkladový účet u ČS na přivaděč Kč 4.020.292,14
Tedy celkem na účtech částka Kč 6.201.204,84 a pokladní
hotovost Kč 12.791,- . V tuto chvíli nulové závazky a pohledávky v řádu několika stovek korun (neuhrazený poplatek za psa či vodu). Ano, je pravda, že se v posledních
třech letech mnoho neinvestovalo, ale to neznamená,
že se nepracovalo. Mnohokrát jsme tady na zasedáních
informovali o tom, že připravujeme velký projekt – vybudování vodovodního přivaděče z Dětenic. To je priorita
číslo jedna, kterou si, doufám, nové vedení obce vezme
za svou a rozjetý projekt dotáhne do úspěšného konce.
Nemáme žádnou vinu na tom, že se vše tak dlouho
„táhne“, ale v době koronavirové pandemie 2020 a 2021
úřady skoro nepracovaly a nic kolem vody nešlo vyřídit
ve standardních lhůtách.
Ale před novým zastupitelstvem bude kromě realizace
přivaděče a s ním spojené opravy kanalizace na Ličně
mnoho dalších výzev, se kterými se, doufám, také
úspěšně poperou. Ať už to bude částečná sanace garáže
na Ličně, o kterou se snad co nevidět oficiálně rozšíří
I.ochranné pásmo vodního zdroje, tak třeba alespoň částečné zkulturnění a zabezpečení areálu bývalého JZD,
oprava komunikace k Záhubům, oprava silnice III.třídy
Lično-Libáň, pasportizace obecních studní a mnoho dalších projektů na zlepšení života v naší obci, o kterých, věřím, noví zastupitelé, když se rozhodli kandidovat, přemýšleli a přemýšlejí. A hlavně mají chuť a energii je společně řešit.
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Nebude to jednoduché, kdo někdy pracoval ve funkci starosty či místostarosty, dobře ví, kolik času zabere běžný
provoz, u nás navíc zatížený správou vlastního vodovodu.
Dnes jsou požadavky na vedení obce daleko rafinovanější, komunikace sofistikovanější, a to neznamená, že
jednodušší. Na bedra maličkých obcí jako jsme my se nakládá stejně jako na velká města s desítkami zaměstnanců v různých odborech, kde si každý hraje jenom na
svém písečku, má svoji vlastní agendu a práce druhých
mu nic neříká. Na malé obci musí starosta znát všechno,
je ve službě 24 hodin denně svátek nesvátek, ručí celým
svým majetkem a navíc má s občany obce těsný každodenní kontakt: prakticky od narození až po rozloučení na
poslední cestě; tu napomenout zlobivé dítě, když leze
po balíkách slámy, nebo naopak pochválit, když pomůže
při úklidu lesa; navštívit či obejmout někoho, kdo je sám,
pomoci staré babičce vyplnit složitý formulář. Tímto každodenním kontaktem je vlastně pod permanentní kontrolou a konfrontací s tím, co slíbil a jak své sliby plní.
Já bych na závěr chtěla novému vedení obce, panu starostovi a paní místostarostce, popřát:
- aby se jim toto všechno dařilo,
- aby byli všem obyvatelům osobním příkladem ve všem
dobrém,
- aby k řešení problémů a k rozhodování přistupovali
rozvážně a objektivně,
- aby se jim vždy dařilo potlačit svoje ego,
- aby se jim dařilo vždy nadřadit zájmy obce nad zájmy
vlastními či zájmy svých blízkých a kamarádů (a není
to vůbec jednoduché),
- aby v sobě vždycky našli pokoru přijmout dobře míněnou radu, poznámku i kritiku
- a naopak aby byli tolerantní a velkorysí k těm, kdo
chybují, protože i oni při své práci udělají mnoho chyb
a budou vděční, když k nim budou velkorysí a shovívaví ti druzí.
A nehledíce na to, co se děje ve světě a v ekonomice,
abyste svojí prací přispěli k zachování soudržnosti, pospolitosti a dobrého ducha Bačalek a Lična.“
Věřte, že po dvanácti letech práce ve funkci starostky se
neodchází s lehkým srdcem. Je to těžké rozhodnutí,
ale člověk musí s přibývajícím věkem zvažovat, čemu dá
prioritu. Samozřejmě že mi další osud naší obce není
lhostejný. A tak budu-li požádána novým vedením obce
o radu či pomoc v některých složitých záležitostech,
jsem tu.
Pavla Čížková, bývalá starostka
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CO ZNAMENÁ STARAT SE O OBEC?
Svým způsobem jsou nepřítelem sami občané,
tvrdí Jan Dobrovský.
„Vlastně nechtějí skoro nic nového. Potřebují kanalizaci,
ale překáží jim výkopy. Chtějí víc parkování, ale nechtějí
stavět podzemní garáže. Nechtějí auta vůbec, ale sami
potřebují jezdit. Chtějí cyklostezku, ale vadí jim, že na ní
jsou i jiní. Rádi by byty, ale výstavba přivádí do obce „náplavy“. Náplavy se zase starají jen o sebe a o obec nemají
zájem, protože tam vlastně nežijí, jenom přespávají.
Chtěli by hospodu, ale mají tam špatné pivo,“ glosuje
Dobrovský nevděčný „džob“.
Apriorní podezírání je nemoc.
„Starosta je člověk, který si nechá nadávat,“ potvrzuje
Jindřich Šídlo, „protože jeho na ulici potkáte, na rozdíl
od mnoha senátorů a poslanců. A má poměrně solidní
příležitost, že se seznámí s okresním státním zástupcem,
případně orgány činnými v trestním řízení, jimž se bude
zodpovídat za to, že si dovolil prodat pozemek za cenu,
která neodpovídá představě soudního znalce z města
vzdáleného 400 kilometrů.“
Podporuje malé obce a jejich starosty stát? Nedá se na to
odpovědět příliš pozitivně. Existují samozřejmě dotace,
ale než na ně dosáhnete, budete bojovat se směrnicemi
a metodikami, jejichž četbou byste mohli strávit zbytek
života, jak jsou rozsáhlé.
Dovolila jsem si vypůjčit část rozhovoru jmenovaných komentátorů, neboť jejich poznatky jsou mi velmi blízké.
Chci věřit, že si uvedené problémy uvědomují i naši noví
zastupitelé v Bačalkách, proto je budu podporovat a, pokud o to budou stát, tak jim i pomáhat.
Alena Varhanová

VÝSLEDEK VOLEB DO SENÁTU
V OBCI BAČALKY
Tomáš Czernin
Jaromír Dědeček

33 hlasů
22 hlasů

100 + 1

PODZIMNÍ NOHEJBAL

Mnozí z vás, čtenářů, jste jistě zaznamenali
číslovku v záhlaví minulého čísla našeho
Pramínku. Během tvorby sta vydání se mnohé
událo. Nejen v rodinách, ale i v obci, v naší zemi
i ve světě.
Prvotní nápad s vydáváním měla Jarča (Jaroslava
Kabrnová) a bylo to v době, kdy vznikala nová kandidátka
do obecního zastupitelstva. Zdálo se příhodné představit
kandidáty v připravovaném periodiku.
Název časopisu se nevymýšlel dlouho a byly celkem tři
návrhy. Název Pramínek vyšel vítězně bez dlouhých
diskuzí. Jitka Rukavičková se během vydávání vypracovala
na zdatnou grafickou redaktorku. Naše starostka Pavla
Kaprasová, dnes Čížková, měla možnost prezentovat chod
zastupitelstva i těm, co nechodili na schůze. Na
jazykovou úpravu přísně dohlížela Alena
Varhanová. Kontrolovala a opravovala záludnosti
gramatiky nejen u mých příspěvků.
Díky finančním darům od našich spoluobčanů
jsme mohli přejít i na barevný tisk. Alena
Varhanová vyjednala velmi výhodné zapůjčení
velké tiskárny. Mohli jsme Pramínek tisknout sami a ušetřit
tak provozní výdaje. Bylo příjemné číst vzpomínky starších
obyvatel. Bohužel se nedařilo získat větší zájem
přispěvovatelů. Jistě by se našla spousta příhod a zážitků,
které by zlepšily náplň Pramínku.
Kandidátka tehdy v roce 2010 dopadla tak, jak byla
navržena a v mnohém se podařilo vylepšit chod obce. Díky
za vynaloženou energii, hlavně pak za zahájení jednání
a snahu získat nový zdroj pitné vody. Jistě se mnohé dá
zlepšit, a tak je to výzva pro zastupitelstvo, které vzešlo
z voleb během letošního podzimu. Doufejme, že i nové
zastupitelstvo si poradí s nástrahami současného dění.
Během sto a jednoho vydání našeho časopisu došlo
k mnoha událostem nejen obecního významu. Bohužel ne
vše se vyvíjí k dobrému. Zhoršily se mezilidské vztahy. Díky
zlepšené ekonomické situaci obyvatel a zvýšení počtu aut,
se zvýšil i počet dopravních nehod. Zasáhla nás nemoc,
která ochromila chod nejen rodin, ale i státu. Bohužel
v současné době navíc probíhá nesmyslná válka v Evropě.
Stovka je magické číslo, pokud ho zmíníme u věku člověka.
Je to meta, na kterou dosáhne kolem 700 lidí v České
republice. Zajímavá informace je, že žen je šestkrát více.
Nejvíce stoletých obyvatel je dlouhodobě v Japonsku.
Do obce se přistěhovalo několik rodin a přibylo pár dětí,
které jsou příslibem, že obec bude mít následovníky.
Já osobně chci poděkovat za spolupráci v redakci
a čtenářům Pramínku popřát zdraví a klid pro život v naší
obci.
Slávek Zeler

Poslední říjnová sobota se
opravdu vydařila. Krásné
počasí lákalo k procházce
i k jiným aktivitám.
Ta sportovní, na hřišti, byla
asi poslední pro naše
nohejbalisty, ale uvidíme.
Byla jsem se na ně
podívat
a nelitovala.
Jejich hra a humor
mě fakt pobavily.
Věřte, že věk je jen
číslo. Někteří hráči
jsou již
ve starobním důchodu,
ale rozhodně ne v tom
sportovním. Rychlostí
blesku, dobíhali za míčem,
jako berani hlavičkovali
a občas i padli
pro záchranu bodu.
A aby to vše řádně zvládli, doplňovali svá těla tekutinami
všeho druhu.
Obecenstvo se skládalo pouze z žen, a tak poznámka
jednoho z hráčů: ,,To nám to počasí vyšlo, aj baby přišly“,
byla trefná. Jestli letošní nohejbalová sezona skončila,
tak se budeme těšit, že to hoši rozehrají zas příští rok.
Určitě se zase přijdu podívat.
Renata Folprechtová

POZVÁNKY V ADVENTNÍM ČASE
LIBÁŇ
vánočně laděný veselý hudební večer s RETROVOICE
2.prosince 2022 od 19.00 hodin
Už podruhé po kovidové odmlce se v libáňském zrekonstruovaném kulturním domě představí rodinná hudební
formace Retrovoice z Hradce Králové. S hlavním účinkujícím Petrem Voňkou jsem se seznámila skrze klavír. Je totiž
prapůvodně vyučený výrobce pian a klavírů, dlouholetý
zaměstnanec firmy Petrof, rovněž je ladičem a amatérským hudebníkem, přesněji pianistou. Spolu se svou rodinou vytvářejí dokonalý orchestr, ve kterém nechybí ani
havajská kytara. Je potěšující, že se ještě někde zachovalo
kdysi tak časté rodinné muzicírování. Večer je koncipován
jako retrokavárna, což znamená, že můžete v průběhu večera popíjet kávu, vínko či něco ostřejšího, zkrátka pro náladičku. Přijďte se s příjemnou muzikou a vyprávěním pobavit i vy. Vstupenky si můžete zarezervovat u Lucky Hlaváčkové.
Pokračování na zadní straně
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LUKOSTŘELEC Z BAČALEK
Lukáš Kubeček 17 let . Narodil se do obce Kobylnice, nyní
žije střídavě i na Bačalkách. Navštěvuje učiliště v Mladé
Boleslavi na Karmeli obor pekař. Rozhovor jsem s ním
přišla udělat na popud jeho babičky Marie Egrtové, která
nás informovala o jeho úspěchu na mistrovství světa juniorů v lukostřelbě ve Slovinsku.
Lukáši, jak jsi se k lukostřelbě dostal?
Přes tátu, on to taky už nějaký čas dělá a má také úspěchy.
Jak dlouho to děláš ty?
Asi tak od deseti let, no bude to určitě šest let.
No a co první úspěch nebo závod?
Jo, první závod - to bylo ještě s dřevěným lukem; a první
úspěch byl za žáky, umístil jsem se na třetím místě.
A jak to pokračovalo?
Mistrovství České republiky jsem vyhrál dvakrát, jednou
mistrovství Slovenska v roce 2016, druhé místo mistrovství Evropy v Německu EBHC 2018 Oberwiesenthal
a letos na mistrovství světa ve Slovinsku jsem se umístil
na pátém místě.
Tak to gratuluji, a jaké máš doma trofeje?
Asi tak metr medailí a čtyři poháry.
A teď něco o tréninku a luku, přibliž nám to.
Tréninky žádné nejsou. Vlastně každý závod je tréninkem, máme klub, kde je nás sedm lidí a
luky už nemáme dřevěné, ale kladkové.
Já mám modrý a černý, váží tak kolem
třech kil. Lepši se sním míří a nemusím
vydat tolik síly.
A na co vlastně střílíš?
Na 3D terč v podobě zvířat ze vzdálenosti asi 30 metrů.
Takže klasický kulatý terč ne?
Ne, chodíme po velkém prostoru, kde je
28 až 32 terčů 3D zvířat.
Jak dlouho takový závod trvá?
Od 8-14 hod. Nachodíme i sto kilometrů. Ve Slovinsku jsme závodili na golfovém hřišti.
Co tě nejvíc bolí?
Ramena a záda, ale chodím na masáže
(chodí i mamka a babička, úsměv).
I když to bolí budeš pokračovat?
Jo, asi jo, ale baví mě i motorky, tak nevím…
Ještě otázka, je ten tvůj luk zbraň?
Dříve ano, bylo potřeba nějaké povolení
nebo tak nějak, ale dnes už ne, teď je to
na člověku. Do budoucna se uvažuje povolit střelbu na živou zvěř.
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Lukáši, moc Ti děkuji za informace a mohl by si nám někdy u nás na Bačálkách ukázat, co umíš?
Není problém určitě se dohodneme.
Tak ještě jednou děkuji.
A tak jsem se s Lukášem rozloučila
a domluvila na jeho ukázce, která
bude určitě zajímavá pro velké
i malé.
Renata Folprechtová

-7-

OSENICE
adventní zpívání Trio Talia
17. prosince 2022 od 17.00 hodin
Nemáme zas až tak často příležitost navštívit osenický kostel zasvěcený Narození Panny Marie, ačkoli naše obec byla
právě k této farnosti tzv. přifařena a mnoho našich obyvatel bylo právě zde pokřtěno. Kostel, který je od r. 1995
prohlášen kulturní památkou, čeká na zásadní stavební
sanaci, i přesto je stále přitažlivým duchovním prostorem,
kam stojí za to, třeba právě v adventu, zajít. Pokochat se
přenádhernými vitrážovými okny a zaposlouchat se
do nejkrásnějších adventních skladeb v podání dívčího pěveckého Tria Talia. Nemáme to daleko, co říkáte? Zejména
pro menší děti by návštěva vánočně vyzdobeného kostelíka mohla být v čekání na Ježíška příjemným zpestřením.
A nezapomeňte s sebou vzít také drobný peníz pro andílka
s hlavou černouška. Když do něho minci upustíte, spokojeně vám poděkuje potřesením hlavičky.
HEJ MISTŘE! aneb „RYBOVKA“
ŘITONICE a JIČÍN 26.prosince 2022

Obec Bačalky zve na akce
v pivnici U Bači
Vánoční setkání seniorů
26. listopadu 2022 od 14 hodin

Mikulášská nadílka
pro děti
3. prosince 2022
od 17 hodin

Ta jičínská se rozezní kostelem sv. Jakuba (to je ten u Valdické brány) přesně v 16.00 hodin a lístky v hodnotě
Kč 250,- si můžete již nyní zakoupit v jičínském infocentru.
Mše je zařazena do festivalu Hudba z ráje, mj. vystoupí
pěvkyně Karolína Cingrošová-Žmolíková. V Řitonicích
v kostele sv. Štěpána se na Štěpána koná Rybovka již pravidelně, čas a účinkující budou ještě upřesněny. Kostelík je
právě v procesu odborné rekonstrukce nebo spíš záchrany. Jak před nedávnem památkáři a restaurátoři zjistili, jedná se o jednu z nejstarších gotických staveb u nás.
Pořadatelé, spolek na záchranu kostela sv. Štěpána, vždy
vytvoří příjemnou atmosféru s drobným hřejivým občerstvením.
Pozvánky připravila Pavla Čížková
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