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Děti si jako blažení motýlci užívaly příležitost vytvářet různé zvuky nástroji, ke kterým se zřejmě běžně
nedostanou.
Děkujeme novým prodejcům za zpestření letošní
nabídky a velké poděkování patří našim místním
věrným stánkařům, zemědělcům a kuchařkám.
J. Rukavičková

Účast prodejců i návštěvníků každoročně kolísá.
Ale radost ze setkání se sousedy zůstává. I já jsem se
těšil na koláče od paní Ziegelheimové a buchty
od Nešněrů.
Nechci, aby se návštěva smrskla
na gábl, ale láska prochází žaludkem, tak to jest
od nepaměti…
Oslava hojnosti - trhy 2018
Horko, sucho, žízeň… a horkému létu odpovídala
i nabídka výpěstků: převážně papriky a rajčata…
Pelantovi a jejich Hawai bar nám letos velmi chyběl!
Fronta u pultu v pivnici se dlouho vlnila jako had,
nápoje v ní jen „zasyčely“. Nejlépe bylo zřejmě
v sále pivnice, tam bylo možno zakoupit knihy, kalendáře, drahé kameny a paní Řeháčková tam také
nabízela zájemcům podporu skrze numerologii
a výklad karet. Návštěvníci trhů v parném letním dni
Jistě jste si povšimli mladé maminky, která nabízela
doma pečené sušenky z medu. Je obdivuhodné,
že při poslání praktické lékařky a péči o dva malé
caparty, si najde čas postavit se ke sporáku, aby napekla dobroty. Ty pak nabídla na našem malém jarmarku a výtěžek věnovala Pramínku. Paní doktorko
Knotová, děkujeme.
Sl. Zeler

poměrně rychle oběhli stánky a zcela zaplnili prostor
pod pergolou pivnice. Trhovci vystavení slunečním
paprskům vzápětí též sbalili své stánky. Doprovodného programu se zúčastnilo jen pár rodičů, a to bezesporu jen proto, že tam měli svá dítka. Hrstka dětí si
nadšeně užívala muzikoterapeutické nástroje. Svým
drnkáním, troubením a dalšími stěží popsatelnými
zvuky, léčily pár ležících dospělých. Opakovaná nabídka „ležících klientů“, ať si děti místo nich lehnou,
že jim dospěláci též dopřejí léčivou hudební lázeň,
se setkala vždy s razantním odmítnutím.
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Komunální volby 2018
A jsou tu zase. Čtyři roky utekly jako voda
a v dohlednu jsou opět komunální volby. Volby
do těch zastupitelských úřadů, do kterých se na malých obcích, na rozdíl od parlamentu či voleb ve velkých městech, nikdo moc nehrne. Z jednoduchého
důvodu. Musí se v nich pracovat, za nikoho se nelze
schovat, na nikoho se nelze vymluvit, za všechno
osobně zodpovídat, s voliči se dnes a denně potkávat
tváří v tvář a, jak to tak na vesnici bývá, leckdy si
vyslechnout kritiku vyřčenou pěkně od plic. A tak se
nelze divit, že vytvořit kandidátku sedmi, devíti lidí
může být problém. A nejen u nás na Bačalkách.
S podobnými potížemi se potýkají mnohem větší
sousední obce. Stačí se podívat na stránky Českého
statistického úřadu. Většina kandidátů se rekrutuje
ze současných zastupitelstev. Důvod? Buď jsou občané s prací stávajícího zastupitelstva stále ještě spokojeni, a nebo je to nedostatek kuráže a ochoty vyjít
ze svých ulit a zkusit prosadit v životě obce nějaké
změny nebo novinky. A tak ze strachu, že by obec
mohla spadnout pod správu ministerského úředníka,
který z Prahy od stolu bude sotva zařizovat opravu
rozbitého veřejného osvětlení, sotva bude běhat
po obci a odchytávat zatoulaného psa, sotva půjde
v noci nahazovat do vodárny jistič a určitě ho nebudou trápit rychle jedoucí „česaňácká efka“, se nakonec stávající zastupitelé uvolí, že zkusí ještě jednou
ucházet se o přízeň voličů.
Je to částečně i případ naší obce: jak zjistíte
z volebních obálek, které na konci září obdržíte
do svých poštovních schránek, jediná kandidátka
obsahuje jména šesti současných zastupitelů + tři
jména jsou tam zařazena nově. Společně se jmény
kandidátů obdržíte v obálce rovněž návod, jakým
způsobem se hlasuje. Pro Bačalky s pouze jedinou
kandidátkou jsou možnosti, jak upravit volební lístek, pouze dvě:
1. Pokud volič souhlasí s kandidátkou tak, jak
je navržena (vytištěna), vyplní křížek
do volného čtverečku u názvu kandidátky.
Nic víc již nezaškrtává.
2. Pokud z navržených kandidátů chce do zastupitelstva vybrat pouze někoho, potom
má možnost udělat křížek před jménem
těch kandidátů, kteří by podle něho měli
být v zastupitelstvu. Takových vybraných
a označených kandidátů může být v našem
případě maximálně 7.
Kombinace obou způsobů není možná.
S takto upraveným lístkem a občanským průkazem pak přijdeme v pátek 5. října nebo v sobotu
6. října do volební místnosti (tradičně v sále
naší pivnice), kde nás bude očekávat usměvavá
volební komise, ochotná vše znovu vysvětlit, poradit. Za imobilními občany jako vždy vyrazí komise v sobotu dopoledne do jejich domovů
s přenosnou volební urnou. Neradi bychom

na někoho zapomněli, proto bude dobré, když se
všichni, kdo chtějí volit, ale mají problém se
do volební místnosti dopravit, připomenou na tel.
č. 775 760 011.
Na tomto místě by se slušelo (v rámci předvolebního boje) uvést vše, co dosavadní zastupitelstvo v obci vybudovalo, prosadilo, vylepšilo a co
hodlá učinit v následujících čtyřech letech. Snad
jsou výsledky naší čtyř nebo spíš osmileté práce
dost viditelné a byla by to jen škoda papíru znovu
se dopodrobna o všem vypisovat. Z předvolebního
tištěného programu z r. 2010 a ze strategického
programu rozvoje obce přijatého zastupitelstvem
v r. 2016 zbývá jen: úprava dvou rybníčků (u horní zastávky a u Zelerů), naprojektování, oprava,
rekonstrukce a dostavba kanalizace na Ličně, získání pasportu kanalizace pro celou obec, dořešení
odkupu autobusové garáže U Koryta (dosud vinou
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na mrtvém bodě), vybudovat kultivované
místo pro shromažďování komunálního odpadu.
A spousta provozních záležitostí, které přicházejí
a odcházejí tak, jak jde život. Určitě nežít na dluh
a být připraven i na nenadálá vydání (viz letos panelová cesta). To je stránka materiální a finanční.
Nejdůležitější je, stejně jako v rodině, žít v přátelské atmosféře, v dobrých sousedských vztazích,
v prostředí, kde si lidé pomáhají a nejsou lhostejní
ani k sobě, ani k přírodě a krajině. Společně
s našimi chalupáři usilujme o zachování dobrého
jména naší obce. Ať jsou Bačalky a Lično i nadále prima místem k životu, kam se všichni
s radostí vracíme a kde se máme rádi. To je náš
občanský volební program.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka
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CO VY NA TO?
NEVÍM, CO JE DODRŽOVAT PITNÝ REŽIM. NIC TAKOVÉHO NEEXISTUJE. ZDRAVÝ ČLOVĚK SE MÁ NAPÍT,
KDYŽ MÁ ŽÍZEŇ.
Jedna dáma, která stála ve frontě u pokladny supermarketu, nedávno zažila překvapení. Když tak čekala,
až přijde na řadu, otevřela si litrovou plastovou lahev. Pila hltavě a poměrně hlasitě.
Přistoupil k ní šarmantní pán a zeptal se, jestli není
nemocná. Vysvětlil, že je lékař, a proto ho zajímá,
proč pije ve frontě u pokladny. Pokud má tak silnou
žízeň, že se musí kdekoli ihned napít, něco s ní není
v pořádku. Paní se divila. Podle ní naopak bylo
všechno v naprostém pořádku. Dodržuje přece pitný
režim. Co je na tom divného?
Ten zvídavý muž byl prý nejznámější plastický chirurg
Jan Měšťák, emeritní přednosta Kliniky plastické
chirurgie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce. Když vidí někoho, kdo si nosí
PET lahev a upíjí z ní na veřejnosti, je zoufalý. „Já už
se na to nemůžu dívat a štve mě to čím dál víc,“ zlobí
se. Vypráví mi o pacientkách, kterým například
nemůže operovat oční
víčka, protože je mají velmi oteklá. Vystupuje prý
na odborných konferencích s prezentací, z níž
vyplývá, že to, co léta považujeme za zdraví prospěšné, je nejen naprostý nesmysl, ale navíc ještě cesta, která může zdraví
škodit. A není v tom sám. Podobné zkušenosti má
např. Luboš Kotík, primář I. interní kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze nebo Pavel Dungl, přednosta
ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce. Společně
se přiklánějí k tomuto názoru:
Roky čteme rady, že máme hodně pít, protože to
dělá dobře naší pleti, ledvinám, všemu. Zkrátka kdo
nevypije denně minimálně dva litry, nemá v této
době na světě co pohledávat, protože je nezodpovědný jedinec, který nepečuje o své zdraví. Tuto informaci jsme si tak silně vzali za svou, že ji bereme
jako jednoznačně pravdivou, vědecky prokázanou.
Spojili jsme s ní pevně naše životy a předáváme ji
našim dětem. A pak se začnou objevovat názory,
že je to nejen zbytečné, ale přímo škodlivé. Ale my se
dál proléváme vodou a limonádami, protože mezitím
se na nás dál ze všech stran valí informace typu:
Vypijte denně tři až čtyři litry vody.
Pitím hydratujete pleť, zlepšujete její vzhled i stav.
Vypijte před každým jídlem velkou sklenici vody.
Aplikace v mobilu pohlídá váš pitný režim.
Pijte, i když nemáte žízeň. Pijte, voda vyplavuje
z vašeho těla toxiny.
Lékaři jsou na podobné titulky čím dál alergičtější,
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protože souběžně s tím, jak se dodržování takzvaného pitného režimu stalo běžné, se už setkávají s jeho
následky. Vždycky nějakou dobu trvá, než se něco
projeví, takže teď se ukazuje, co s lidmi dělá, když
do sebe pár let lijí vodu jako diví.
„Měl jsem pacientku, která měla po operaci nosu
otoky v obličeji, i když nos byl štíhlý a v pořádku.
Když jsem zjišťoval, jak je to možné, přiznala, že denně vypije tři až čtyři litry vody, ale zároveň si byla
v lékárně pro léky na odvodnění,“ vypráví Jan Měšťák.
Setkal se i s případem, kdy si jistá dáma stavěla každý
den po příchodu do práce na stůl sedm sklenic vody,
protože tak měla lepší přehled, že během pracovní
doby vypije podle ní dostatečné množství tekutin.
Zná lidi, kteří pijí tak, že chodí močit až patnáctkrát
denně a několikrát za noc.
Operoval striptérku, která denně vypije šest litrů
vody, což vede k tomu, že zvládne pouze třicetiminutová vystoupení. Déle bez návštěvy toalety nevydrží.
„Aquaholismus, tedy
posedlost dodržováním
pitného režimu je psychická závislost. Kdo jí
trpí, ten považuje
za normální vypít denně
dva až tři litry vody, někdo až šest litrů, což vede
k psychickým poruchám.
Jak se projevují? Už
po hodině bez příjmu
tekutin má takový člověk pocit, že omdlí,“ pokračuje
doktor Měšťák. „Má stálý pocit žízně a sucha v ústech. Když se napije, dostaví se uklidnění, jakási psychická úleva. Mnozí jsou na tom časem až tak,
že nutnost trochu se napít pociťují po několika minutách. Jde o typický pohyb, kdy se plastovou lahví jen
tak dotknou úst a trochu ucucnou. A mají pocit,
že jim je lépe. Je to psychogenní závislost, nebo není?“ Samozřejmě si je vědom, že při některých onemocněních močového měchýře, ledvin či kožních
chorobách se vyšší příjem tekutin doporučuje.
„Popíjet vodu jen tak, neustále, i při chůzi po ulici je
naprostý nesmysl,“ tvrdí primář Luboš Kotík. „Jinak je
to u seniorů, kteří ztratili schopnost rozpoznat žízeň.
U některých lidí vyššího věku je v pořádku, když se
hlídá, zda vůbec něco pijí. Ale pro mladého člověka je
naprosto zbytečné nutit se k pití. Stačí se přece napít, když je žízeň. Od toho ten reflex máme.“
Co třeba na to říká Pavel Pafko, břišní a hrudní chirurg, emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1.
lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol?
„Z dětství si vzpomínám, jak dědeček chodíval
na pole. Pozoroval jsem lidi při žních v době, kdy se

Asi se ukáže až časem, jestli bude v ulicích, divadlech,
parcích a na pracovištích ubývat lidí, kteří mají stále
v ruce plastovou lahev.
Nebo naopak přibude těch, kteří ji budou mít
na zádech, aby se z ní nepřetržitě zavlažovali hadičkou vedenou do úst.
Ale možná nakonec přijde to očekávané velké sucho
a posedlost pitným režimem vymizí tak nějak stejně
nenápadně, jako vznikla.
Tak uvidíme.
Z informací SCARLETT WILKOVÉ, které publikovala v Magazínu
Mladé fronty DNES 14.6.2018 pro vás připravila Alena Varhanová

ještě většina práce dělala rukama. Dřeli těžce, bylo
vedro. Napili se, když měli žízeň. Neměli lahvičky,
ze kterých by neustále upíjeli. Za mého mládí neexistovalo, aby se po ulicích chodilo s lahvemi. Nikdy
jsem třeba na Karlově mostě neviděl nikoho s lahvičkou, a to tam vždycky bývalo hodně turistů. Nyní tam
nepotkáte nikoho, kdo by lahvičku neměl. Víte, neuškodí pozorovat přírodu. Psi taky nechodí pořád
chlemtat, i když mají misky plné vody. Napijí se, když
cítí žízeň. A žijí. Žijí i srnky, které rovněž nechodí
po lese s PET lahví na krku.“
„Když se objevily balené vody, říkal jsem si, kristepane, kdo bude kupovat vodu, když je zadarmo z vodovodu? No a vidíte. Byl to výborný marketingový tah,
balenou vodu kupuje kdekdo,“ podotýká Pavel Pafko. Však se taky v reklamní branži prodej vody v petkách označuje za jeden z nejgeniálnějších nápadů
všech dob. : „Dokázali jsme lidem prodat hloupý
pocit.“ Říká Richard Wheatly . Ten pocit spočívá
v tom, že voda balená v plastové lahvi je lepší než
voda z vodovodu. Tedy v podstatě to, že lidé kupují
bezcenný plastový obal s něčím, co je normálně
zadarmo. Ale kdyby jen bezcenný. Čím dál víc se
mluví o tom, že zdraví škodí. „Z plastových lahví se
uvolňují látky, které se s vodou dostávají do organismu,“ říká primář Luboš Kotík.
Ale jak to vlastně je? Má každý člověk jinou potřebu
pít? Jak poznáme, kdy je správný čas se napít a kdy
jde jen o pocit, že bychom se napít měli, protože se
o tom všude mluví? Takže léta děláme něco, o čem si
myslíme, že to je správné, a teď se ukazuje,
že na tom nic správného není?
Zkusme se chytit ještě posledního stébla naděje
a zjistit, jestli třeba není něco pravdy na tvrzení,
že když člověk hodně pije, projeví se to na stavu jeho
pleti. Že bude hezounká, hebounká, mladá.
Přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce Jana Herzogová říká: „Neznám zatím
jedinou studii, která by prokázala, že pití vody má
vliv na kvalitu pleti. Tím neříkám, že pití není důležité. Ale články a návody, které říkají, že když budete
pít hodně vody, zlepší se vám pleť, se nezakládají
na žádném výzkumu.“

ČAS RÝMIČEK JE TADY…
Med, zázvor a alkohol
Tuto účinnou vitamínovou bombu si snadno sestavíte za pomoci extraktu ze zázvoru a kvalitního
medíku. Extrakt získáte tak, že nakrájený zázvor lehce vysušíte při 37 stupních Celsia po dobu 24 hodin.
Následně jej rozdrtíte a smícháte s alkoholem, který dokáže ze zázvoru extrahovat ty správné složky.
Doba louhování zde už není tak dlouhá, stačí půlhodina až hodina. Směs následně zalijete medem v poměru 1:1, což má nejen dobrý vliv na chuť, ale přidá
i další prospěšné látky. Stačí pár lžiček a dostanete
do organismu takovou nálož vitamínů a antibakteriálních složek, že se tomu kolikrát nevyrovnají ani antibiotika. Na ta totiž začíná být mnoho bakterií rezistentních. Recept je to poměrně známý, a to nejen
u nás, ale dokonce i v Africe. Jeho účinky prověřili
už před dvěma roky etiopští studenti medicíny, kteří srovnávali tento zázračný lektvar s dalšími antibiotiky (penicilinem, amoxicilinem a methicilinem).
Světe div se – antibiotika měla na testované vzorky
menší vliv než med a zázvor.
Cibulové sny
Pokud máte zacpané dutiny a chcete, aby vás rýma
opustila, připravte si před spaním cibulové hody.
Rozpulte cibuli a masírujte jí chodidla tak, abyste si
do nich vetřeli co největší množství cibulové šťávy.
Poté si nasaďte teplé ponožky. Druhou cibuli pak
nakrájejte a položte na talíř v ložnici. Zachumlejte se
do deky a vychutnejte si cibulové sny. Ráno by se
měly dutiny začít čistit.
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3 rychlé nápoje, které vás vytáhnou z podzimní
rýmičky
Vitamínová bomba při nachlazení a pro posílení
imunity
Potřebujeme: šípek, třapatku (echinaceu), diviznu,
jitrocel, med.
Kdykoli, když cítíte zvýšenou únavu, jste citlivější na
chlad nebo vás začnou bolet klouby, musíte dodat
tělu zvýšenou dávku vitamínu C. Ten je nejvíce zastoupený v šípku, další složky pak posílí imunitu.
Všechny ingredience dejte do misky ve stejném poměru, celkové množství tří lžiček postačí na ¾ litru
vody. Voda nemusí být vůbec horká, směs zalijte
klidně studenou – důležité je zde totiž pomalé louhování až do následujícího dne. Medem nápoj doslaďte
až před samotným podáváním.
Na bolest v krku
OSMIČKOVÉ OSLAVY
Potřebujeme: 6 hřebíčků, 2 cm zázvoru, šťávu
z citronu, 3 lžíce medu.
Libáňská Má vlast pokračuje
Základem je zde hřebíček, který má antiseptické
Série setkání s významnými osobnostmi kulturníúčinky a dokáže tlumit bolest. Však se dříve také ho a společenského života ovázaná trikolorou
používal při bolestech zubů ;-) Zázvor s citrónem na znamení, že si jimi chceme přiblížit významné
a medem je klasika proti nachlazení. Příprava je zde instituce naší národní identity, pokračuje v říjnu
výrazně rychlejší.
a v listopadu dalšími pořady. Ač cyklus s názvem
600 ml vody necháme zahřát v hrnci přibližně Má vlast (s nulovým vstupným) probíhá v Libáni, je
na 60 až 70 °C (rozhodně ji nepřivádíme až k varu), připravován pro širokou veřejnost i z okolních obcí.
vložíme nakrájené ingredience a 10 minut necháme Je tedy i pro vás, občané Bačalek a Lična.
dojít. Med přimícháme až v úplném závěru. Pijeme
V úterý 9. října od 18.00 hodin v obřadní síni
ještě za tepla.
usedne do křesla pro hosta dlouholetý sólista nejNa obyčejnou rýmu
staršího českého hudebního tělesa – České filharPotřebujeme: majoránku, 2 stroužky česneku, sádlo, monie – p. Miroslav Kejmar, excelentní hráč
horký vývar (hovězí, drůbeží, zeleninový)
na trubku. Večer má podtitul Z českých luhů a hájů.
Všechny složky zde fungují v synergii, navzájem se
Ve středu 24. října se o své vzpomínky na členy
doplňují a podporují. Rýma je prvním signálem, rodiny, kteří bojovali v řadách francouzských a rusže viry na naší sliznici vyhrávají boj a tělo potřebuje kých legií, podělí p. MUDr. Vilém Hofman. S čersvýživu pro posílení. Skvěle proto poslouží tuky, kte- tvými zážitky z letošního jarního putování
rénám dodají energii, česnek zase funguje jako pří- po francouzských bojištích 1. světové války
rodní antibiotikum a antiseptikum. Majoránka zde a s promítáním se přidá Pavla Kaprasová.
není jen pro chuť, ale také pomáhá při nachlazení –
Závěr cyklu Má vlast s podtitulem Blaník přivítá
může se podávat i samostatně ve formě čaje. v úterý 6. listopadu historika PhDr. Jaroslava
Do misky vložte špetku majoránky, 2 stroužky proli- Šebka, člena Historického ústavu AV, specialistu
sovaného česneku a lžičku sádla, vše zalijte horkým na dějiny 20.století s akcentem na česko-německé
vývarem a zamíchejte. Po dvou minutách můžeme vztahy a vztah státu a církve.
podávat. Je to spíše polévka než nápoj, skvěle se hodí
Jako největší z akcí u příležitosti 100. výročí repro odpočinek pod dekou s nějakou dobrou knížkou. -6publikových narozenin, je ve spolupráci s městem
Zdroj: e-book „O rýmě“, Rodinná firma Pleva s.r.o., Pot- 46
Libání připraven v kulturním domě na sobotu
štejn, www.pleva.cz
13. října 2018 od 16.00 hodin program, jehož součástí je vystoupení žáků ZŠ Libáň a zejména Koncert
česko-slovenský – pořad z dílny Jaroslava Krčka,
v němž divákům přinese kus národního kulturního
bohatství soubor Musica Bohemica. Vstup je zdarma, trikolora na klopě vítána.
Sledujte naše nebo libáňské webovky či vývěsky
v obci, kde se na plakátech dozvíte o akcích podrobněji.
Za organizátory srdečně zve Pavla Kaprasová
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OSMIČKOVÉ OSLAVY NA BAČALKÁCH
O trochu menší oslavy než ty v Libáni budou probíhat u nás v obci v sobotu 27. října.
Ve 13.30 hodin začneme položením věnců k pomníku padlých hrdinů u Masarykovy lípy.
Následně pak od 14.00 hodin na prostranství pod pivnicí na památku 100. výročí nejen zrození Republiky, ale též ukončení Velké války, zasadíme jako počátek nové volnočasové zóny platan.
Poté se přesuneme do pivnice U Bači, kde bude sousedské posezení česko-moravsko-slezsko-slovenskopodparpatské. S muzikou, zpěvem, tanečním vystoupením a také dobrým jídlem. Chtěli bychom oslovit naše
šikovné hospodyňky a kuchařinky, zda by byly ochotné vykouzlit na ochutnávku některá národní jídla
z různých oblastí První republiky. Abychom se domluvily, co je v našich možnostech, navrhujeme, dámy,
sejít se v pivnici v pátek 5. října v 18.30. Zatím promýšlejte, jakou krajovou dobrotou jste ochotny obohatit
náš obecní ochutnávkový stůl.

Za organizátory srdečně zve Pavla Kaprasová

Toto číslo vychází 22. 9. 2018. Příští vydání Pramínku plánujeme na 19. 10. 2018.
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, Z. Šátková, J. Rukavičková. 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.
Na tisk Pramínku přispěli: P. Podhajský 200Kč, Knotovi 651Kč, V. Jirků 1.000Kč, p. Štědronský 300Kč, Bendovi 200Kč, p.
Kolmanová 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

