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Krabička od sirek

PŘIJDE JARO, PŘIJDE
Přijde jaro, přijde, bude zase máj
Usmívá se slunko, usmívá se háj
Stříbrné své vlny hora vyleje
Rozkvete se růže, slavík zapěje
Rozpuknou se ledy, volný bude proud
Po vlnách šumících lodi budou plout
Pole vydá klasy, hojný bude květ
Kosa bude řinčet, zpěv radostný znět
A ta naše lípa bude zelená
Z větví vonných listí nám na věnce dá
Ajta, vlasti, plesej, usmívá se háj
Přijde jaro, přijde, budem míti máj!
Znárodnělá píseň česká Ze sbírky písní národních, vlasteneckých a
lidových – České zpěvy, Text J. Vlk, na nápěv A. F. Tovačovského

Snad jsme výběrem úvodních veršů potěšili všechny
čtenáře Pramínku; vždyť s touto zlidovělou písní vyrůstali
naši předkové už před dobrými 150 lety. A byl by hřích,
aby zapadla v zapomnění. Je v ní slunce, radost, poctivá
práce, láska. Vše, co patří k českému venkovu, co patří
k nám.
A kdybyste neznali nápěv, zastavte se na kus řeči . . .
Máj v duši nejen v květnu vám přeje, milí čtenáři,
redakce Pramínku.

Člověk se několikrát za život stěhuje. Do většího je to
vždycky jednodušší. Vezmete si všechno. Do menšího je
to už horší. V takové situaci jsem se ve svých skoro osmdesáti letech ocitl i já. Obracím v ruce každou maličkost a
rozvažuji, jestli ji budu ještě potřebovat nebo zda ji mám
vyhodit. Co to je tamhle vzadu? Jéééje, tuhle krabičku od
sirek hledám už několik let. Jestli pak tam ještě je. Ale jó,
rachtá tam. A pomalu ji otvírám. Uvnitř leží zašlý hnědý
knoflík od vojenské uniformy s vylisovaným srpem a
kladivem. Klučičí trofej. Opravdu voněli benzínem a
travou a taky potem a špínou, komusi zrekvírovali krávu
a jediné, co dovedli říct, bylo: „davaj časy“.
„Pojedete do Libáně“, rezolutně oznámil táta mé
mamce. Bydlení tady v Praze přestává být bezpečné. Po
bombardování Drážďan, které jsme slyšeli až v krytu
našeho domu na Žižkově, a hlavně po té, co se Američané
spletli a vybombardovali část Prahy (14.2.1945), se zdála
být situace v Praze skutečně na hranici života a smrti.
V kostele sv. Ignáce procházím mezi desítkami přikrytých
mrtvých těl, no, zvědavý kluk. Nedaleké Emauzy to srovnalo se zemí. Jedeme k babičce, do Libáně. Já, mamka a
moje mladší sestra Líba. Nejedeme do ciziny, vždyť tu
trávíme každé prázdniny. A kromě klukovských hrátek tu
mám i své povinnosti – každý den ministruji v kostele,
takže se tu znám i s každým dospělým. Babička tu má
krupařství, i když teď, když je válka, to v obchodě taky
není jednoduché. Na kole jezdím do okolních vesnic pro
mouku, po pěti kilech na každém řidítku a hlavně až večer. A chodím tu taky do školy.
Pokračování na straně č.3.

JAK SE VÁM TU ŽIJE, HAZDROVI?

JAK ZŮSTAT POZITIVNÍ
Jsou dny, kdy musíme projít některými těžkými situacemi. Lidé o nás třeba říkají něco špatného, nebo nás
odmítají, dávají nám najevo nepřátelství. V takových
situacích je obtížné zůstat pozitivně naladěni. Automaticky jsme připraveni oplatit lidem stejnou mincí. To ovšem
situaci ještě zhorší. Jak uvnitř, tak vně. Když budeme
uvnitř sebe pociťovat strach, smutek, zklamání, hněv,
přitáhneme si lidi a situace, kteří nám to budou stále ukazovat, dokud se nedokážeme z pasti negativních pocitů
vymanit.
Zde několik „pilulek“ pro duši, které vám pomohou
zachovat klid a střízlivost úsudku:

Jsme tři: Adam, Míša a malá Adélka. Přistěhovali
jsme se z Brna, předtím jsme bydleli v Praze, Anglii a na
spoustě dalších míst. Žijeme v domku uprostřed Bačalek,
kam Adam jezdil za prarodiči na prázdniny. Adam je
manažerem internetového portálu Jobs.cz, jezdí denně do
Prahy a má vystudované řízení inovací. Učí také na Masarykově univerzitě a rád čte. Míša je v tuto chvíli máma na
plný úvazek, má vystudovaná práva na Karlově univerzitě
a ve zbytku volného času pracuje na dálku pro jednu brněnskou advokátní kancelář, kde zakládá nové spolky a
pomáhá občanským sdružením přeměnit se na spolky.
Adélce je rok a půl a ze všeho nejraději má piškoty a pohádky o Krtkovi.
Jsme tu něco málo přes rok, který se nesl ve znamení
oprav a úprav. Znáte to: sekání, malování, bourání, stavění … Oproti městskému životu uzavřenému do malého
bytu je to velká změna. Je ale zajímavé, jak nám to tady
za tu dobu a přes tu všechnu práci a dojíždění přirostlo
k srdci. Za družstvem směrem k Nezbedovým se skvěle
běhá, Křižánek je ideální na procházky, občas se nám na
zahradu zatoulá srna, no a samozřejmě, že ve městě vesnickou zabijačku prostě nezažijete.
Co dodat? Snad jen to, že od května pořádáme každou
první neděli od 9 do 11 „anglické snídaně“. V tuto dobu
budeme mluvit pouze anglicky, takže pokud si chcete
sami promrskat slovíčka či rozmluvit děti, stavte se a
přineste ostatním něco na zub. Těšíme se na viděnou
v domě číslo 27.
Michaela a Adam Hazdrovi s Adélkou
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1. Nikdy neodpovídejte, dokud nejste klidní. Nejste-li si
jisti svým klidem, mlčte. V první řadě najděte čas a sílu se
uklidnit.
2. Jako první krok ke klidu se hluboce nadechněte.
3. Mluvte mírně, abyste snížili napětí situace.
4. Uvědomte si, že každá těžká situace dává nějakou možnost.
5. Dívejte se na to, co vám říkají jiní lidé, jako na něco
užitečného, co vám pomůže se zlepšit.
6. Informace, která má pouze negativní význam, si nevšímejte.
7. Držte se pozitivního pohledu na člověka. Může se vám
nelíbit to, co říká, nebo co dělá, to ale neznamená, že
nenávidíte jej osobně.
8. Uvědomte si, že vaše negativní pocity přinášejí bolest
vám, nikoli tomu, kdo vám ublížil. Proto nemá smysl poddávat se záporným emocím.
9. Pokud jste se dopustili chyby, otevřeně to přiznejte.
10. Pamatujte si, že ten, kdo dělá chyby, si zaslouží více
úcty než ten, kdo nic nedělá.
11. Čtěte knihy, poslouchejte hudbu, věnujte se všemu, co
do vašeho života vnáší pozitivní náladu.
12. Promluvte si s přítelem, který vás dokáže podpořit.
13. Využijte oblíbené citáty, které vás možná postrčí k
myšlenkám v kladném módu.
14. Zaujměte k těžkým situacím postoj jako k nácviku
vlastní snášenlivosti a životaschopnosti v reálném životě.
15. Pamatujte, že se nemůžete zalíbit všem a všichni vám
také nemusí rozumět. Nechejte některé lidi prostě projít
mimo. Svou pozornost a sílu věnujte takovým lidem,
s nimiž se můžete vzájemně pozitivně ovlivňovat.

http://www.pronaladu.cz/15-cest-jak-zustat-pozitivnim-iv-tezkych-situacich/
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70. NÁRODNÍ POUŤ V LEDCÍCH

Pokračování z titulní strany.

Tradiční národní pouť v Ledcích se v letošním roce
koná již po sedmdesáté. Její ročník věrně kopíruje události, které otřásly obyvateli Ledců, Prodašic i všech okolních obcí v posledních dnech 2. světové války. Při operaci, v níž měla být zajištěna velká dodávka zbraní pro zoufalou německou posádku, přišlo o život celkem 34 místních občanů, kteří se chtěli zbraní zmocnit. Pomníčky
rozseté podél silnice spojující Ledce a Prodašice nám
napoví, že své životy tu položili jak zralí muži, tak i velmi
mladí chlapci. Jejich hrdinství je každoročně připomínáno
národní poutí se stovkami účastníků z blízkého i dalekého
okolí. I z naší obce se kdysi pouti zúčastňovala početná
skupina lidí.
Národní pouť je zároveň i významnou kulturní událostí, její součástí je kromě pietního aktu též každoročně
vystoupení velmi aktivního a početného ochotnického
divadelního spolku v Ledcích (cca 40 členů). Nejinak je
tomu i letos. Pietní akt u pomníku padlých hrdinů
v centru obce Ledce se koná v sobotu 9. května od
13.00 hodin, od 14.00 hodin potom v přírodním amfiteátru následuje představení ochotníků pod názvem
„Slovanské nebe“. V případě špatného počasí se představení koná v kulturním domě. Docela dobrý tip na sobotní cyklistický výlet, viďte?
Pavla Kaprasová

Největšího kamaráda mám hned ze sousedství – Honzíka Škobise, syna lékaře. Je krátce po prvním jarním dni
(23.3.1945), jdeme od školy, tedy vlastně od sokolovny,
protože naše pátá třída se do školy už nevešla. Krátíme si
cestu prolízkou. Jako blesk z čistého nebe se ozve rána
jako hrom, všechno se třese a tlaková vlna nás povalí na
zem. To byla tedy pecka. Jedna bomba dopadla na Ženichov a druhá ke kabinám na koupališti, tam, kde jsou
dnes tenisové kurty. Po bombách zůstal vyhlouben velký
kráter. Dny míjely, zprávy z rádia nás ještě stále krmily
pohádkami o vítězství Říše, v hospodě se povídalo o masakru v Ledcích. Začátkem května začali lidé přemalovávat německé nápisy a v dnešní Masarykově ulici se budovala z dlažebních kostek barikáda. Že je konec války jsem
se dozvěděl náhodou na poště (byla tam, co je dnes zdravotní středisko) a hned sem tu novinu běžel říct domů a
taky paní Škobisové. Ani mi to v první chvíli nechtěla
věřit. Až když se 11. května objevily na libáňském náměstí rudoarmějci, bylo jasné, že je po válce.
Přijeli s vozy taženými unavenými koňmi. Jeřabiny,
které lemovaly náměstí, se hned staly terčem jejich pozornosti a během chvíle byly okousané, jak jen to šlo.
Dovedete si představit rozechvění ani ne jedenáctiletého
kluka, který je vtažen do osudových momentů města.
Okukoval jsem zbraně a vojáky a zadíval se na asi šestnáctiletého umouněného klučinu, sotva udržel samopal.
Poprosil jsem ho, aby mi dal něco na památku. A on bez

Odpoledním programem doprovází dechový orchestr
DOBROVANKA.
Slovanské nebe, Josef Toman
Humorné vyprávění o vzniku českého pokolení.
Praotec Čech a jeho mladá žena Meduna se omylem dostanou jako duše zemřelých do Perunovy říše, kterou
vytrhnou z jejího idylického klidu svou životností. Perun
hrozící se toho, že mu lidé obrátí nebe vzhůru nohama, je
na Čecha i Medunu rozhněván, ale ti ho nakonec usmíří
svými dobrými vlastnostmi. A když se nebem roznese, že
Meduna čeká dítě, věnuje jim Perun kousek slovanského
nebe kolem hory Řípu, kde budou žít jejich potomci.
Od 20hodin v místní restauraci zahraje k taneční zábavě
skupina „DIFUR BAND“.

OSLAVA 70. VÝROČÍ
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

váhání jedním tahem ruky utrhnul ze své uniformy knoflík a podal mi ho . . .
Knoflík je už sedmdesát let v krabičce od sirek. Co asi
za těch sedmdesát let prožil ten kluk? Vrátil se vůbec
domů, neskončil někde v gulagu nebo se z něho stal metálový hrdina? Kdo ví? Vracím knoflík zpátky do krabičky
a s ním vzpomínku na poslední dny války v Libáni. A jak
to bude s krabičkou? Stěhuje se se mnou, ten kus dětství
přeci nemůžu ztratit.
Podle vzpomínek Zdeňka Vokurky napsala Pavla Kaprasová

Vojensko – historický den v Dolním Bousově
16. května od 10 do 17hod
K vidění dobová technika německé a Rudé armády včetně
uniformovaných příslušníků a zbraní.
Přehlídka vyvrcholí v 15hod 40 minutovou bojovou
ukázkou na náměstí T. G. Masaryka.
Vstupné: dospělí 50Kč, v dobových kostýmech vstup
zdarma.

Fotografie je převzata z dobové brožury Národní odboj
na Libáňsku vydané v květnu 1946 z pozůstalosti pana
doktora Škobise. Je na ni plukovník Jeremenko při proslovu na libáňském náměstí.
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STROMY NÁM NABÍZEJÍ SÍLU,
LÁSKU I ZDRAVÍ IX.
LÍPA malolistá / veľkolistá
(Tilia cordata / platyphyllos)
Lípa je stromem
smíření. Už za
dávných
časů,
jakmile se dva znesvářené rody či
sousedé udobřili,
zasadili na hranici
svých území lípu,
aby hlídala a chránila jejich mír a
pokoj. Je to strom lásky, který urovnává mezilidské vztahy.
Lípa je také účinná léčitelka. Její květ je známým prostředkem proti nachlazení, při horečkách a zahlenění dýchacích cest. Pomáhá také při žaludeční a střevní kolice a
též proti revmatismu.
Energie lípy zajišťuje zdravý odpočinek,
přivolává věštecké sny a především přináší
příjemnou a vstřícnou atmosféru ve vztahu
dvou či více osob. Proto se pobyt při kmenu
lípy doporučuje především těm lidem, kteří
vidí všechno černě a domnívají se, že je neustále někdo pronásleduje a chce jim ublížit.
Zvláštní magickou sílu má dvanáct lip vysazených do kruhu. V jeho středu i méně vnímavý člověk může pocítit zvláštní kouzlo,
jakoby otevírání se něčemu nádhernému,
laskavému i tajemnému zároveň. Funguje to
i tehdy, kdy už některé stromy z kruhu jsou
poraženy nebo odstraněny i s kořeny, ale je
viditelné, že v původním počtu jich bylo
dvanáct.
Zdroj: časopis MEDIUM č. 7/2003,
http://medium.mysteria.cz/text_scr/2003_7_stromy.htm a
http://www.2012rok.sk/wp/alternativne-zdroje-energie/6510-stromynam-nabizeji-silu-lasku-zdravi

ZAHRADA PODLE KOSMICKÝCH RYTMŮ
Dnes vám představím kalendář pro zahrádkáře podle kosmických rytmů – Výsevní
dny podle Marie Thunové. Doporučení uváděná ve Výsevních dnech byla ověřena více
než 65 lety exaktních výzkumů na statcích
Marie Thunové i na více než 3000 biodynamicky hospodařících farem po celém světě.
Výsevní dny nejsou tak složité, jak na
první pohled vypadají. Abychom se v nich
postupně zorientovali, nejprve trocha teorie.
Za 27,3 dne Měsíc oběhne jedenkrát Zemi. Během tohoto oběhu prochází Měsíc
z našeho pohledu ze Země před dvanácti
souhvězdími – znameními zvěrokruhu.
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Každé znamení předává na Zemi energii z kosmu
ve čtyřech různých kvalitách, a to v projevech živlů:
voda, světlo-vzduch, země, teplo. Každý ze živlů ovlivňuje vždy určitou část rostliny.
V tabulce jsou uvedena jednotlivá znamení zvěrokruhu, jejich značka v kalendáři, živel jaký přináší, počasí jak živel pociťujeme při pobytu v přírodě, na jakou část
rostliny má znamení vliv i jak se to projevuje v chování
včel.

Například živel země podporuje růst rostliny
v kořenové části. V té době je tedy dobré provádět výsev,
okopávku či sklizeň například cibule. Pokud respektujeme živly, tím získáme nejzdravější rostliny, nejvyšší
kvalitu a výnos, stejně jako nejlepší skladovatelnost.

dny, kdy je podporována skladovatelnost a regenerační
síla. Při sklizni ovoce ke skladování volíme ještě navíc
dny vzestupného měsíce.
Co je ve výsevních dnech „začátek období výsadby“
– to je čas „sestupného měsíce“, šťávy v rostlinách síla
Měsíce táhne dolů, je více podporováno dobré zakořenění. A „konec období výsadby“ – to je čas „vzestupného
měsíce“, kdy štávy v rostlinách síla Měsice táhne nahoru,
dobrý čas pro sklizeň nadzemních částí rostlin. Více
předchozí Pramínek č.55. Samozřejmě lze vysévat a sázet
i mimo období výsadby, ale rostliny už nebudou tak dobře prospívat.
Zkuste, pozorujte, uvidíte…
J. Rukavičková

ŘEMESLA
Dobře to ukazují výsledky z pokusů na obrázku. Fotografie byla pořízena v květnu. Cibule, která byla sklizena
v listových dnech /živel voda/ hnije (označená AK). Cibule sklizené v květových a plodových dnech (označení
LK a WK) dávají svou sílu do růstu, aby vytvořily květ a
plod. Jen cibule sklizené v kořenových dnech (označené
EK) jsou pevné jako při sklizni v září a zůstávají takové
až do příštího srpna.
Pokud tedy chceme své plodiny ošetřovat ve vhodný čas podle kosmických rytmů, stačí se podívat do
pátého sloupečku výsevního kalendáře – „impuls Měsíce nebo planet rostlinám“, a zjistit zda je prospěšný
čas pro kořen, list, květ či plod. Proškrtnuté řádky znamenají, že není vhodné ošetřovat půdu a rostliny, protože
v tu dobu jsou planety v postavení, která přináší negativní
působení. Rostliny by neprospívaly, mohlo by dojít
i k jejich odumření.
A teď již poslední blok z teorie – kterou plodinu ošetřovat v čase vhodném pro kořen, list, květ či plod. A můžete začít prověřovat dědictví našich předků.
Kořen: ředkvička, ředkev, tuřín, červená řepa, cukrovka, celer, mrkev, černý kořen apod. Též cibule a
brambory.
List: saláty, špenát, polníček, štěrbák, kadeřavá petrželka, kedluben, zelí, květák, chřest, listové byliny a pícniny. Listové dny jsou vhodné pro výsev, okopávku a
ošetřování těchto V tento čas sklízet pouze pro přímou
spotřebu! Ne však pro dlouhodobé skladování, plodiny
by podléhaly snadno hnilobě. Pro sklízení produktů na
skladování (čajové byliny, zelí na kvašení) volíme dny
květové nebo plodové.
Květ: všechny rostliny na květ. Nařežeme-li květiny
do vázy v květový den, je jejich vůně intenzivnější, zůstanou dlouho svěží a rostliny, které jsme ořezali, hojně
obrazí. Slaměnky sklizené v těchto dnech si dlouho podrží zářivost barev. A také brokolice se rozhodla pro květové dny.
Plod: všechny rostliny, které plodí ve sféře semen,
např.: fazole, hrách, čočka, sója, kukuřice, rajčata, okurky, tykev, cukety apod. Také jarní a ozimé obiloviny.
Výsev olejnin v tyto dny dává nejvyšší výnosy semen.
Pro pěstování osiv jsou nejlepší plodové dny ve znamení Lva. Plodové rostliny je nejlépe sklízet v plodové

Ras
Byl člověkem, který vykonával dnes již zaniklé řemeslo zvané
pohodnictví. Jinak se mu říkalo také pohodný nebo antoušek.
Jeho obydlí bývalo označované jako rasovna. Úkolem rasa byla
likvidace mršin zvířat, odchyt a případná likvidace toulavých
psů a koček. Někdy tyto úkoly vykonával také kat. Stejně jako
kat, tak i ras byl považován za člověka vyčleněného ze společnosti kvůli své "nečisté" práci. V přeneseném smyslu se slovem
ras označuje krutý člověk.
Podle časopisu ROZMARÝNA připravil Slávek Zeler

JAK JSEM JEL DO PRAHY
Minuly doby, kdy jsem jezdil do Prahy pro materiál,
na obchodní schůzky nebo třeba na výstavy. Bylo to vždy
autem a tak zvaně na otočku.
Nedávno, co by balík z vesnice, jsem zatoužil podívat
se na to, co k nám jezdí obdivovat turisté z dalekých krajů.
Jel jsem autem, ale na kraji města jsem zaparkoval a
vydal se na metro. Paní pokladní mně vysvětlila, jak se
zakoupený kupon vkládá do označovacího strojku a kolikrát a kde můžu přestoupit. Metro přijelo z druhé strany,
než jsem jako bývalý skaut očekával. Ale nástupní dveře
jsou pro tento případ jen na té jediné a správné straně.
Během jízdy jsem studoval barevnou mapu s vyznačením
tras. Ta moje byla zelená. Stanice, kde jsem měl vystoupit,
byla uzavřena pro opravu vestibulu. Vystoupil jsem tedy
na příští zastávce a studoval jsem trasu tramvají. Důležité
body jako Palác kultury nebo park Julia Fučíka byla místa, která jsem znal a tušil jsem, na které světové straně se
nachází. Zvolil jsem příslušnou linku, nastoupil, abych po
třech dalších zastávkách zjistil, že jedu na opačnou stranu. Mám ještě volný přestup. Po změně směru jízdy vše
proběhlo správně. Jen jsem si s hrůzou uvědomil, že jsem
nepřestoupil na povolené stanici, ale prošlo mi to. Do cíle
jsem dorazil. Jmenoval se však jinak, než jsem si pamatoval z dob dávno minulých. Také jsem zjistil, že jsem nepřijel po zelené trase, ale to už bylo jedno. Byl jsem v Praze
a nasával atmosféru i se smradem velkoměsta. Chci domů, na Jičín, na Libáň, do Bačálek.
Slávek z Bačalek Zeler
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KAMENNÁ SVATBA

Redakce Pramínku posílá srdečný pozdrav a přání
všeho nejlepšího do domova seniorů v Rožďalovicích
paní Anně Švarcové k výročí 90. narozenin.
Paní Švarcová žila na Bačalkách v domku na Malé
straně, kde dnes bydlí rodina Veselých. Ač je to
již 8 let co Bačalky opustila, časopis Pramínek pravidelně
čte a zajímá se o dění v obci.

U příležitosti
65. výročí společného manželského
života manželů
Hurcíkových jsme
je opět navštívili a
položili jim pár
otázek:

V měsíci květnu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Švorc Vítězslav
Redakce
Pramínku
přeje všem hezkou
oslavu svého výročí,
radostný a naplněný
život.

VÝROČÍ SVATBY
Zdroj: http://budkocka.cz/
Svatba je významným okamžikem každého z nás. Ti, kterým vztah vydrží dlouhou dobu, se mohou téměř každý
rok těšit na zajímavé označení výročí svatby. Není nad to
si v den výročí pěkně zavzpomínat, udělat romantickou
večeři a hlavně se mít rádi i dál. Některá výročí jsou
známá i pod více názvy. Dané období charakterizují a
podle nich se dává i dárek.
40 let - rubínová svatba
Čtyřicetileté výročí je další kulaté a zaslouží i velký dárek, který by měl v sobě obsahovat rubín, který značí lásku.
45 let - safírová svatba
K tomu výročí by měl být dárkem pět šperk a tentokrát se
safírem, který je brán jako znak upřímnosti.
50 let - zlatá svatba
Padesátileté výročí je velké výročí, protože jste spolu
dohromady již půl století. Tato kulatá svatba se často
obnovuje novým svatebním slibem a novými zlatými
prstýnky.
55 let - smaragdová svatba
Tady se hodí dárek se smaragdem, nemusí to být jen
šperk, ale stačí i pouhý zelený kámen.
60 let - diamantová svatba
Pevný svazek, který trvá šedesát let, můžete společně
oslavit a darovat dárek s diamantem, který značí, že svazek je pevný.
65 let - kamenná svatba
Kámen je tvrdý a vydrží dlouho, stejně jako váš svazek.
Dárek by měl být z kamene.
70 let - platinová (briliantová, blahodárná) svatba
Toto výročí je velmi vzácné, stejně jako je tomu v případě
platiny. Někdy se mu říká i svatba milosti.
75 let - korunovační (nebeská) svatba
Někdy označována i jako svatba korunovačních klenotů.
Jedná se o výročí, které není moc časté a je vzácné jako
korunovační klenoty.
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Vzpomenete si
ještě, jak jste se
seznámili? Co vás
na druhém zaujalo
nejvíc?
„Po válce vláda
vyzývala občany,
aby odešli obsadit
a zabrat majetky
po Němcích do
Sudet“, říká pan
Antonín Hurcík. „Tak jsem se i já sebral a s kamarády se
tam odjel podívat. Zabral jsem zemědělskou usedlost
v obci Dražejov, osada Nedvězí. Ve stejné obci, v osadě
Kluky, zabrali usedlost manželé Pechovi s paní Karolínkou, což byla vdaná sestra Kristýnky. Malou Kristýnku,
která ještě chodila do školy, si přivedli z domova k dětem
a k pomoci v domácnosti. Postupně jsem se s rodinou
Pechových blíže seznámil a objevil jsem tam malé děvče,
moc šikovné jak při práci v domácnosti, tak v hospodářství. Paní Karolína ji tomu všemu učila. Začal jsem rodinu Pechových navštěvovat stále častěji a pozoroval jsem,
jak se Kristýnka chová, začal jsem o ni jevit stále větší
zájem, a paní Pechová můj zájem schvalovala. Když bylo
Kristýnce 17 let, začali jsme spolu chodit a okukovat jeden druhého“.
„Vypozorovala jsem, že jiní kluci byli povrchní a 'na chvíli', kdežto Toník byl svůj a byl férový“, říká paní Kristýna
Hurcíková. „Tak jsme počkali, až bylo Kristýnce 18 let a
dne 29. dubna 1950 jsme si řekli své ano na úřadě v Dubí
a také v kostele.“ Dodává ještě pan Hurcík.
Co vás vlastně přivedlo na Bačalky? Čím vás Bačalky
přivítaly a proč jste se rozhodli zde zůstat natrvalo? Ve
kterém roce to vlastně bylo?
„Od roku 1959 do roku 1966 jsme pak bydleli už spolu a
se svými dětmi v Obříství u Neratovic. Díky tamní veliké
chemičce Spolaně, která vypouštěla do ovzduší i vod veškerý chemický odpad, byly naše děti často nemocné a
lékaři nám doporučili, abychom se odstěhovali jinam – na
čistý vzduch. Hledali jsme v inzerátech, až jsme našli na
Jičínsku usedlost na Bačalkách, má číslo 45. Hned jsme si
ji dojeli okouknout a moc se nám to líbilo. Koupili jsme
ji po Gärtnerových a v dubnu1966 jsme se sem přestěhovali. Začali jsme ihned pracovat v místním JZD, já jako
traktorista, manželka jako ošetřovatelka dojnic. Občané
nás přijali dobře. Byli jsme pracovití, všechnu práci

Jsme tady šťastní, máme dobré vztahy s nejbližšími sousedy i se všemi občany na Bačalkách.“
A já ještě prozradím, jakou radost měla a má paní Hurcíková z „naší panenky“- tak jí láskyplně říká. Denně k ní
zajde, pomodlí se a vždy jí poděkuje za každý den, kdy
k ní ještě dojde a může u ní pobýt.
rozhovor vedla Alena Varhanová

PRÁCE ŠLECHTÍ ČLOVĚKA I OBEC

v zemědělství jsme znali ze svých rodin a předchozího
hospodářství, děti se uzdravily a my jsme zde již 49 let.“
Na nepříjemné životní situace a zážitky se rádo zapomíná.
Přesto, bylo něco ve vašem životě, na co se jen tak zapomenout nedá?
„Ano, moc nás mrzelo, co se dělo v dalších letech po
válce. My jsme pracovali jako soukromě hospodařící
rolníci. Hospodářství jsme měli v dobrém stavu, plnili
jsme dodávky státu – mléko, maso vepřové i hovězí, obilí,
brambory, vejce…byli jsme spokojeni. Ale vláda za nedlouho po válce schválila budování JZD, což postihlo i
nás a nebylo to dobré. V pohraničí byli hospodáři
z různých koutů republiky, kteří se neshodli, neuměli hospodařit, a tak to neklapalo. Byli to lidi „kočovní“, kočovali ze statku do statku a vždy koukali, aby si něco přinesli domů zadarmo. S takovými lidmi se hospodařit nedalo,
proto jsme se rozhodli – po těžce nedoceněné práci
v tamním JZD, odstěhovat a zanechat tam své zpustošené
hospodářství. Na to zapomenout nejde. Ale ve vnitrozemí
se budování JZD dařilo lépe a my jsme mohli zase pokračovat v zemědělské činnosti, která nás bavila a baví dodnes.“
Kdysi mi paní Kristýnka vyprávěla, jak těžké byly ty roky
v pohraničí, jak neměla, co by dětem dala k jídlu, do čeho
by je oblékla, jak byla zoufalá a bývala by provedla ze
zoufalství i takovou věc, že by se s nimi šla raději utopit.
A vidíte, jak je dobře, že jste společně překonali i ty nejtěžší chvíle v životě. Kolik dětí, vnuků a pravnoučat
vlastně máte? Vzpomenete si někdy na ně a oni na vás?
„Naše 4 děti jsou již dávno dospělé a všichni žijí nedaleko od nás. Máme 10 vnoučat a zatím 10 pravnoučat. Kristýnka zná všechny jménem a pamatuje si u všech, kdy se
přesně narodili. Máme radost z toho, že spolu děti i jejich
děti drží, že své rodiče stále navštěvují a pomáhají nám.
Máme radost z toho, že jsme je i v tak těžkých podmínkách vychovali dobře.“
Jaké máte ještě plány do budoucna? Čeho byste se ještě
rádi dočkali?
„Hlavně aby bylo zdraví! Pak je štěstí a dobrá pohoda.

V sobotu 18. 4. počasí přálo naší společné brigádě,
abychom uklidili veřejná prostranství. Velký dík patří
všem, kteří pomohli, aby naše vesnička prokoukla. Byl
nás hojný počet. Zajímavým úkazem je, že čím větší
nadmořská výška, tím větší počet brigádníků. Paní starostce patří dík za organizaci, pojízdný bufet a občerstvení v pivnici. V příkopech a v lese se stále ještě nachází
dosti pokladů, které tam samy nevyrostly. Veškeré přívěsné vozíky místních samohybů přetékaly a kontejnery
byly vrchovatě naloženy. Zajímavým magickým místem

je mostek přes strouhu na silnici do Libáně před zatáčkami zvanými „malý a velký Cikán“. Jako magnet přitahuje
to, co patří do sběrného dvora. Ještě před termínem naší
brigády zde provedla úklid Zelenecká Lhota, do jejíhož
katastru jeden břeh strouhy patří. Den před brigádou odvezla z těchto míst Správa silnic hromadu pneumatik. A
do rána si u mostku někdo ulevil s dalšími odpadky. Tentokrát byla s úklidem řada na bačalských. Naše starostka,
když se vracela svým autem zpět, nebyla přes hradbu
černých naplněných odpadkových pytlů vidět. Že by bylo
na Cikánu vitální odpadkové podhoubí? Spíše nějaký
odpadkový magik si dělá srandu. Nicméně pohár trpělivosti začíná přetékat. Stačí už jen malý krůček k tomu,
aby fotopast proměnila vtipálský tajemný plášť v kabát
z ostudy.
J.Rukavičková

INZERÁT
Prodám novou kulatou plastovou jímku na odpadní vodu
s certifikátem, objem 9m2. Cena dohodou. K vidění
na adrese Bačalky 68. Tel.: 607 026 474.
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8. KVĚTNA U BAČI
„VYVALTE SUDY!“
Nebo také Škoda lásky, Roll Out the Barrel, Beer
Barrel Polka, Rosamunde a na úplném začátku Modřanská polka.
Všechny tyto názvy patří nejslavnější české
skladbě všech dob, Vejvodově polce Škoda lásky,
která se zpívá v celkem 27 světových jazycích a stala
se dokonce neoficiální hymnou amerického námořnictva.
70 let nás dělí od posledních dnů 2. světové války.
Více či méně smutných příběhů se na nás
v posledních týdnech z nejrůznějších médií valí víc
než dost. Připomeňme si tady u nás na Bačalkách
Den vítězství písničkou, českou písničkou, která právě v těžkém období okupace držela český národ pohromadě a nad vodou.
V pátek 8. května 2015 v pivnici U Bači
od 19.00 hodin nás o tom přesvědčí muzikanti
Fanda Pažout a spol.
Vyvalte sudy a roztančete sál!

Toto číslo vychází 1. 5. 2014. Příští vydání Pramínku plánujeme na 22. 5. 2014.
Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Občané Bačalek a Lična, Bačalky 97, 507 23 Libáň,
IČ: 22890874. Evidenční číslo registrace periodika: MK ČR E 20239. Výtisk je zdarma. Tisk je hrazen z dobrovolných příspěvků
občanů a příspěvku obce.
Tento výtisk připravili: Varhanová Alena, Kaprasová Pavlína, Rukavičková Jitka, Zeler Slávek. Dopisovatelé jsou uvedeni pod
příspěvky. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Grafická úprava: J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Další fotografie z akcí
v obci najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, M. Hazdrová, K. Laušmanová, Z. Šátková. S náměty a připomínkami se obracejte na kohokoliv
z naší redakční skupiny nebo posílejte na email praminek.bacalky@seznam.cz, či vhoďte do schránky Pramínku u pivnice na Bačalkách nebo na plotě bývalého obecního úřadu u stanoviště kontejnerů na rozhraní obcí Bačalky-Lično. Ve společenské kronice
zveřejňujeme jména těch, kteří v daném měsíci oslaví „kulaté či půlkulaté“ výročí a těch, kteří jdou živostem již déle než 70 let.
Pokud si nepřejete být uvedeni, sdělte to prosím redakci.
Na tisk Pramínku přispěli: p. Makešová 150Kč, Hurcíkovi 400Kč, Műllerovi 200Kč, Rampasovi 100Kč, Hanzlíkovi 200Kč, p.
Pekárek (Lično 41) 200Kč , Podzimkovi 200Kč, p. Štědronský 200Kč, p. Maštálková 200Kč, Blechovi 400Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

