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  Chvíle pøekvapení  za�ili èlenové Sboru
dobrovolných hasièù Bakov nad Jizerou na
slavnosti uspoøádané v sobotu dne 4. kvìtna
2002 na svátek sv. Floriána (patrona  hasièù)
na bakovském námìstí pøi pøíle�itosti  pøedání
repasovaného  po�árního vozu Tatra 815
jednotce SDH k ochranì majetku mìsta a ob-
èanù pøed po�áry.
   O tom, �e pøevezmou automobil v hodnotì

P r a p o r  p r o  S b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i è ù  B a k o v  n a d  J i z e r o u
témìø za 1,9 mil. Kè do své péèe hasièi  vìdìli,
ale  �e  jejich starosta pøevezme z rukou starostky
mìsta  Ing.  �tìpánové krásnì vy�ívaný modrý
prapor,  to ani netu�ili a o to bylo  jejich pøekvapení
vìt�í.
  Zhotovení praporu jako ocenìní jejich práce
schválilo v bøeznu leto�ního roku zastupitelstvo
a vedení mìsta  ho nechalo zhotovit u firmy
Velebný a Fam v Ústí nad Orlicí. Díky ochotì a píli
pracovníkù této firmy se  podaøilo bìhem jednoho

mìsíce prapor vy�ít a tìsnì pøed slavností jej
pøivezla starostka mìsta.
  Vìøíme, �e hasièi splní to, co slíbila za nì za
v�echny jejich jednatelka paní Jiøina Hoøej�ová
a co je také  vy�ito na rubové stranì praporu:
�Bli�nímu ku pomoci, vlasti  ku prospìchu�.

                                     J. Èermáková

S v á t e k  è a r o d ì j n i c
a  è a r o d ì j ù

Na celý den se dìvèata
a kluci ze základní �koly ocitli
ve svìtì èarodìjù a èaro-
dìjnic. Kolektiv uèitelù pod
vedením Heleny Kaluhové
pøipravil pro dìti velmi
bohatý program ve spe-
ciálnì vyzdobené �kole
(myslíte, �e to pøipomínalo
�kolu - podle vyzdobení
jistì ne) plné nakreslených
pavuèin s pavouky s názvy
èarodìjných doupat.
  Ji� od brzkého rána jsme
mìli mo�nost potkávat po
ulicích Bakova pøevleèené
postavièky, které se
slétávaly pøed �kolou. Zde
se soutì�ilo v rùzných
soutì�ích, napø. létání na
ko�tìti a dal�ích. V ka�dé tøídì se volili nejhezèí
èarodìjnice a èarodìjové  a v�ichni se tì�ili na
finálové klání o nejkrásnìj�í èarodìjnici a èa-
rodìje celé �koly. Tento speciální program v
bakovské �kole probìhl ji� tøetím rokem a v
pøevlecích se jej zúèastnily nejen dìti, ale
i uèitelský sbor. Pøi pøípravì a zdobení masek se
v�ichni zdokonalují a pøipravují dlouho dopøedu.
  Jak vidno, Komenského vìta ��kola hrou�, je
vyplnìna a dr�me palce a tì�me se na pøí�tí
roèník sletu èarodìjù a èarodìjnic v Bakovì nad
Jizerou èi pøi jiné akci pro dìti, kterou bude zdej�í
kolektiv uèitelek organizovat.
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  71 �ákù a �ákyò od 1. do 9. tøídy se postavilo
v sobotu ráno 13.4.2002 na start 1. roèníku
�ákovského bìhu Bakovem. Zamraèená obloha
mnohé odradila, jeliko� bylo pøihlá�eno pøes 100
dìtí.
  Pøes obavy nakonec pr�et
nezaèalo a tak mohly za 13
stupòové teploty navíc tøináctého
od 9:30 závodit dìti z Lomnice n.P.,
Mladé Boleslavi, Mnichova
Hradi�tì, Jablonce n.N. a domácího
Bakova n.J. K vidìní byly opravdu
pìkné souboje o ka�dé místo,
zklamala malá úèast nejstar�ích.
Mnozí nejmlad�í absolvovali své
první závody. Závody byly souèástí
19. roèníku Bakovského pùlmaratonu. Pìt
nejlep�ích v ka�dé kategorii obdr�elo vìcné ceny
a diplomy, které dìtem pøedal místostarosta
mìsta Lubomír Landa a øeditelka �koly v Bakovì
Mgr. Jaroslava Èerná. V�em dìtem dìkujeme za
pøedvedené výkony  a tì�íme se pøi 2. roèníku
na shledanou.
  Zde Vám nabízíme zkrácenou výsledkovou
listinu �ákovského bìhu. Uvádíme první tøi místa
a nejrychlej�ího bì�ce Bakova ve své
kategorii (pokud pøední místa obsadili
závodníci ostatních mìst).
Nejmlad�í �áci  1.-3.roèník    
(17 závodníkù - 800 m)
1. Mikolá�ek Pavel           
2. Kendík Luká�                     
3. Vích Luká�            
(v�ichni Bakov)            

Nejmlad�í �ákynì  1.-3.roèník
(8 závodnic - 600 m)
1. Jan�ová Veronika 
2. Nováková Romana   

3. �áková Kateøina     
 (v�ichni Bakov)
Mlad�í �áci  4.-7.roèník
(24 závodníkù � 1000 m)
1. Slavík Jakub       
    Z� Lomnice n.P. 
2. Koudelka Roman
    Z� Lomnice n.P. 
3. Vlá�ek Michal      
    Z� Lomnice n.P.
8. Bulíø Ondøej       
    Z� Bakov    

Mlad�í �ákynì  4.-7.roèník
(12 závodníkù � 600 m)
1. Jan�ová Marcela       
2. Vaníèková Simona     
3. �vejdarová Anna      (v�ichni Bakov)
Star�í �ákynì  8.-9.roèník
(5 závodnic 800 m)               
1. Kuèerová Petra       Z� Lomnice n.P. 
2. Koudelková Simona Z� Lomnice n.P. 
3. Divi�ová Petra          Z� Ml. Boleslav   

4. �imonová Monika     Z� Bakov
Star�í �áci  8.-9.roèník
(3 závodníci � 1500 m)
1. Honc Dalibor       
2. Vanìk Adam        
3. Èakrda Jiøí     
(v�ichni Bakov)   
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Vá�ení obèané,
jak ji� v�ichni víte, ve dnech 14. a 15. èervna
2002 probìhnou v na�í republice volby do
Parlamentu Èeské republiky.  Ve Støedoèeském
kraji bylo pro volby do Poslanecké snìmovny
zaregistrováno 22 politických stran, hnutí a koalic,
tak�e volièi budou mít z èeho vybírat.
     Jak budou probíhat volby v na�em mìstì?
Tak jako v minulých letech se bude volit v  9 okrs-
cích (3  ve mìstì, 6  v  místních èástech) a v
okrskových volebních  komisích   zasedne  celkem
57 delegovaných  obèanù.
Zmìna se bude týkat pouze volièù na Malé Bìlé,
nebo� letos budou poprvé volit v novì upraveném
obèanském výboru  (bývalá samoobsluha).
   Informace k volbách jsou prùbì�nì vy-
vì�ovány na úøedních deskách mìstského
úøadu, vývìsních skøíòkách na obcích a na
internetu.
    Pøípadné dotazy  týkající se voleb  obèanùm
rádi na  MìÚ  zodpovíme.
                                         Jaroslava Èermáková
                                                     tajemnice MìÚ

O z n á m e n í

o dni a místì konání voleb do  Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské republiky.
Starostka mìsta  Bakov nad Jizerou podle § 15
zákona è. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu
Èeské republiky a  o zmìnì a doplnìní nìkterých
dal�ích zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù,
oznamuje:

1) Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky se uskuteèní ve dnech:

14. èervna  2002 (pátek) od 14:00 do 22:00 hodin,
15. èervna 2002 (sobota) od  8:00 do 14:00 hodin.

2) Místem konání voleb  jsou :
Okrsek è. 1 - Bakov (zasedací místnost v
kinì)
pro obèany z ulic :
Ale�ova, èásti Boleslavské, Budovcova, Cin-
kova, Èechova, Dru�stevní, Havlíèkova, Husova,
Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, Komenského
sady, Linkova, Luèní, Mírové námìstí, Nerudova,
Palackého, Pionýrù, Riegrova, èásti Smetanovy,
�kolní, Tondrova, Tr�ní, �i�kova.

Okrsek è. 2 - Bakov (sokolovna)
pro obèany z ulic :
5. kvìtna, èásti Boleslavské, èásti Bo�eny
Nìmcové, Dvoøákova, Fügnerova, Macharova,
Na Výsluní, èásti Nad Stránìmi, Polní, Slepá, èásti
Smetanovy, stadion, èásti Svatojánské, Tyr�ova,
Zahradní.

Okrsek è. 3 - Trenèín (Hostinec �Na
Rychtì�)
pro obèany z ulic:
6. èervence, èásti Bo�eny Nìmcové, èásti Boles-
lavské, Brigádnická, Koneèná, Ku Splávku,
Krátká, Mláde�nická, Na Návsi, èásti Na Výsluní,
Nad Skalkou, èásti Nad Stránìmi, Nad Úvozem,
Pra�ská, Rybnièná, Rybní Dùl, Sadová,
Spojovací, èásti Svatojánské, Èapkova a ze
Studénky.
Upozoròujeme obèany z ulic Boleslavské,
Bo�eny Nìmcové, Smetanovy, Svatojánské
a Nad Stránìmi, �e volební okrsky a místnosti
zùstávají stejné jako v pøedchozích letech.

Okrsek è. 4 - Malá Bìlá (nový obèanský
výbor èp. 174)
pro obèany z :
Malé Bìlé, Klokoèky, Malého Reèkova, Velkého
Reèkova

Okrsek è. 5 - Buda (OV)
pro obèany z obce Buda

Okrsek è. 6 - Horka (OV)
pro obèany z obce Horka

Okrsek è. 7 - Chudoplesy (OV)
pro obèany z obcí Chudoplesy a Brejlov

Okrsek è. 8 - Podhradí (OV)
pro obèany z obce Podhradí

Okrsek è. 9 - Zvíøetice (OV)
pro obèany z obce Zvíøetice

3)  Volièi bude umo�nìno hlasovat poté, kdy pro-
ká�e svou  toto�nost a  státní obèanství Èeské
republiky (platným obèanský prùkazem,
volièským prùkazem, cestovním, diplomatickým
nebo slu�ebním pasem Èeské republiky nebo
cestovním prùkazem).

4)   Ka�dému volièi budou dodány nejpozdìji tøi
dny pøede dnem  voleb hlasovací lístky, spolu s
nimi bude volièùm doruèen té�  informaèní leták,
v nìm� budou seznámeni s údaji pro  realizaci
volebního práva. Ve dnech  voleb voliè mù�e
obdr�et hlasovací lístky i ve volební místnosti.

                                  Ing. Marie  �tìpánová
                                           starostka  mìsta

K 1.1.2002 bylo v na�em mìstì hlá�eno k pobytu
4 502 obèanù. V prùbìhu roku 2001 se k pobytu
pøihlásilo 91 obèanù a 66 obèanù se odhlásilo.
Bylo uzavøeno 37 man�elství a z toho 19 jich
bylo oddáno v obøadní síny v Bakovì nad Jizerou.
Jak vypadá na�e obøadní síò vidíte na pøilo�ené
fotografii.

A jak to na Bakovsku vypadá s novorozenci?
V roce chlapcù dívek celkem
1995 24 19 43
1996 18 20 38
1997 23 24 47
1998 17 22 39
1999 24 15 39
2000 15 16 31
2001 16 16 32
2002 (k 1.5.) 4 11 15
Prvním z Bakova, kdo otevøel svá malá oèka
a zabreèel v roce 2002, byl 4. ledna 2002 Jan
Hrabánek. Tak a� nejen on dìlá svým rodièùm
radost.

Stìhujeme se a rodíme se

   Pøed nìkolika dny byla po provedeném
výbìrovém øízení zahájena výstavba  Domu s
peèovatelskou slu�bou (DPS). Dùm bude
pøistavìn k objektu stávající mateøské �kolky v
ulici �kolní. Budou zde pøistavìny tøi pavilony
spojené atriem, kde najdeme celkem 24 bytù. Z
toho jsou ètyøi byty 1 + kuchyòský kout (1+KK)
upraveny pro tìlesnì posti�ené, ètrnáct
malometrá�ních bytù 1 + kk pro jednu osobu
a �est bytù 2 + kk pro man�elské dvojice. Dále
najdeme v objektu místnost praktického lékaøe,
zázemí pro o�etøující personál, spoleèenská
místnost a dal�í. Peèovatelský personál zde bude
k dispozici 24 hodin dennì, jídlo bude dová�eno
ze �kolní jídelny a bude se zde pøihøívat.
   Rozpoèet stavby Domu s peèovatelskou
slu�bou je 30 miliónù korun. 16,8 miliónù korun
èiní dotace Ministerstva pro místní rozvoj a zbytek
èástky uvolnilo mìsto Bakov nad Jizerou ze
svého rozpoètu. Ve výbìrovém øízení na
výstavbu objektu zvítìzila firma BAK.
   Na snímku vidíte práce na stavbì základù
pøístavby.

Zahájena výstavba Domu
s peèovatelskou slu�bou

Ú d r � b a  p a r k u

  Jistì ka�dý, kdo prochází parkem zaregistroval,
�e se pøíroda probudila do svého nejvìt�ího
lesku - stromy se zazelenaly, kytièky zaèaly kvést
a tráva roste a roste. Tak�e se dá øíci, �e nám
rozkvetlo námìstí... Inu staèí relativnì málo k tomu,
aby bylo na svìtì hned lépe a krásnìji.
  Proto bychom chtìli touto cestou podìkovat
v�em, kteøí se zaslou�ili o pøíjemný vzhled
námìstí a pøát si, aby to vydr�elo co nejdéle.
  Na snímku vidíte, jakou vyspìlou technikou
se sekají a uklízí trávníky.
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Pøíjmy               Tis.Kè
1. Danì: ze závislé èinnosti FO 4.500
     z pøíjmu FO z podnikání 3.000
     z pøíjmu právnických osob 5.000
     DPH 7.000
     daò z nemovitostí 1.400
     Danì celkem 20.900
2. Správní poplatky 500
3. Poplatky za zneèi��ování ovzdu�í 10
4. Poplatky za ukládání odpadù 20
5. Poplatek ze psù 44
6. Poplatky za u�ití veø. prostor 25
7. Poplatek z ubytovacích kapacit 60
8. Poplatek za provozovaný VHP
    (místní poplatek) 500
9. Ost.poplatky a danì z 
    vybr. èin. a slu�eb 10
10. Pøíjmy z pronájmu pozemkù              23
11. �kolné M� 130
12. Stravné �J M� 400
13. Stravné �J 1.200
14. Kino (tr�by ze vstupného) 140
15. Knihovna 30
16. Nájemné - byty 1.200
17. Høbitov 35
18. Komunální odpad 1.500
19. Nájemné z nebytových prostor 800
20. Úroky 1.000
21. Ostatní nedaòové pøíjmy
      a nezj. platby 30
22. Pøíjmy z prodeje pozemkù 150
23. Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí 830
24. Dotace od OKÚ 1.114
25. Dotace od obcí 150
26. Pøevod z FRR na ZBÚ 22.739

Pøíjmy celkem 53.540

Výdaje Tis. kè
1. Pozemní komunikace + chodníky 3.615
    dopravní obslu�nost 800
    Pozemní komunikace celkem 4.415
2. Pitná voda + kanalizace 1.660
3. Pøed�kolní zaøízení 1.108
4. Základní �kola 2.427
5. �kolní jídelna pøi M� 574
6. �kolní jídelna pøi Z� 1.981
7. Kino 528
8. Knihovna + muzeum 1.167
9. Radnice 302
10. Kaple sv. Barbory 1.000
11. Èinnost registr. církví
      a nábo�. spoleèností 350
11. Místní rozhlas 27
12. SPOZ 40
13. Tìlovýchovná a zájmová èinnost 935
14. Zdravotní støedisko 330
15. Bytové hospodáøství 2.300
16. Dùm mláde�e 145
17. Veøejné osvìtlení 2.055
18. Pohøebnictví 267
19. Plynofikace � Buda,Chudoplesy 7.350
      proj.dok. infrastruktura Na Výsluní 3.000
      plynofikace + infrastruktura celkem 10.350
20. Územní plánování 200
21. Komunální slu�by a územní rozvoj 150
22. Komunální odpad 2.000
23. Péèe o vzhled obcí
      a veøejnou zeleò 1.023
24. Dùm s peèovatelskou slu�bou 7.000
25. Po�ární ochrana 400
26. Správa 10.806

Výdaje celkem 53.540

Komentáø
  Rozpoèet na rok 2002 ve vý�i 53.540 tis. Kè je
sestaven jako deficitní, ale je kryt èásteènì
vlastními zdroji z Fondu rezerv a rozvoje ve vý�i
22.739 tis. Kè.
Pøíjmy:
Pøi sestavování rozpoètu v pøíjmové èásti se
vychází ze skuteènosti pøedchozího roku. Vy��í
pøíjem je u nájemného z bytových a nebytových
prostor (je uplatnìna inflaèní dolo�ka). V polo�ce
pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí je
uva�ováno s prodejem hasièské zbrojnice na
Malé Bìlé, s prodejem objektu bývalého
Svazarmu na Malé Bìlé a s prodejem domu èp.
558 v Bakovì nad Jizerou, který mìsto v roce
2001 získalo darem od paní Smetanové. Vy��í
pøíjmy by mìly být i u novì zavedeného poplatku
za provoz systému shroma�ïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování
komunálních odpadù.

Výdaje:
Pozemní komunikace � na bì�né opravy silnic
v Bakovì n.J. a v pøilehlých obcích je uva�ováno
s èástkou 800 tis. Kè, zpracování pasportu lávek
a mostù 20 tis. Kè,  komunikace v Jabloòové ulici
a èást ulice Palackého 1.200 tis. Kè, dal�í èást
dopravního znaèení v Bakovì n.J. ve vý�i 90 tis.
Kè, opravy chodníkù na Trenèínì 200 tis. Kè,
zpracování projektové dokumentace na chodníky
a komunikace v Chudoplesích 150 tis. Kè.
Pøíspìvek na dopravní obslu�nost ve vý�i 800
tis. Kè.
 Pitná voda + kanalizace � asanace vrtu na
Horkách 20 tis. Kè, vybudování vodovodu na
Zvíøeticích 1.500 tis. Kè.
 Pøed�kolní zaøízení � nákup drobného hmotného
inv. a neinv. majetku 100 tis.  Kè, nákup materiálu
100 tis. Kè, voda 50 tis. Kè, plyn 330 tis. Kè,
elektrická energie 170 tis. Kè, opravy a udr�ování
150 tis. Kè.

Pokraèování na stranì 4

R o z p o è e t  m ì s t a  B a k o v  n a d  J i z e r o u  p r o  r o k  2 0 0 2
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Základní �kola � výdaje na bì�ný provoz Z� �
drobný hmotný inv. a neinv. majetek 200 tis. Kè,
nákup materiálu 170 tis. Kè, voda 150 tis. Kè,
plyn 800 tis. Kè (spoleèný plynomìr i pro �J),
elektrická energie 190 tis. Kè, slu�by
telekomunikací 80 tis. Kè (telefony + internet),
opravy a udr�ování 300 tis. Kè, investice
v kotelnì cca 210 tis. Kè.
 �kolní jídelna pøi M� � bì�né výdaje na provoz,
nejvìt�í polo�kou jsou potraviny 500 tis. Kè,
drobný hmotný inv. a neinv. majetek 30 tis. Kè,
nákup materiálu 30 tis. Kè.
 �kolní jídelna pøi Z� � bì�né výdaje na provoz �
nárùst cen potravin 1.400 tis. Kè, drobný hmotný
inv. a neinv. majetek 60 tis. Kè, nákup materiálu
90 tis. Kè, el. energie 260 tis. Kè, nákup slu�eb
(likvidace tukových odpadù) 80 tis. Kè, opravy
a udr�ování (malování, oblo�ení) 50 tis. Kè.
 Kino � výdaje na zaji�tìní provozu kina, pùjèovné
160 tis. Kè, nákup nové xenonové výbojky pro
promítací stroj Meopton 30 tis. Kè.
 Knihovna + muzeum � výdaje na provoz
knihovny � na obnovu knihovního fondu je
uva�ováno s èástkou 150 tis. Kè, vybudování
bezbariérového vstupu vèetnì projektové
dokumentace cca 205 tis. Kè. V l. poschodí
v prostorách bývalé knihovny je uva�ováno se
zøízením mìstského muzea � cca 50 tis. Kè.
 Radnice � úhrada energií do doby pronájmu DO
Tyl, nákup nového koberce, záclon, závìsu
celkem 30 tis. Kè, opravy a udr�ování (malování)
40 tis. Kè, pøíspìvek DO Tyl na úhradu energií
a na èinnost 120 tisíc Kè, pøíspìvek Taneènímu

klubu Rytmus 50 tisíc Kè.
 Kaple Sv. Barbory � je uva�ováno s rekonstrukcí
elektroinstalace cca 1.000 tis. Kè.
 Èinnosti registrovaných církví a nábo�enských
spoleèností � pøíspìvek na dokonèení opravy
varhan v kostele Sv. Bartolomìje 200 tis. Kè,
pøíspìvek církvi Èeskoslovensko � husitské na
opravu støechy na faøe 150 tis. Kè.
 Místní rozhlas � výdaje na zaji�tìní provozu
mìstského rozhlasu a rozhlasu v obcích.
 Sbor pro obèanské zále�itosti � výdaje na
dárkové balíèky obèanùm pøi �ivotních jubileích.
 Tìlovýchovná èinnost � pøíspìvky sportovním
organizacím 570 tis. Kè, pøíspìvky na zájmovou
èinnost 110 tis. Kè, dokonèení rekonstrukce
�aten na stadionu 100 tis. Kè, vybudování
dìtského høi�tì 100 tis. Kè, pøíspìvek na
cyklotrasy 50 tis. Kè.
 Zdravotní støedisko � výdaje na bì�ný provoz
zdravotního støediska � materiál, voda, plyn, el.
energie, opravy a udr�ování (oprava støechy).
 Bytové hospodáøství � výdaje na provoz
bytového fondu, dokonèení rekonstrukce bytu
v Linkovì ulici.
 Dùm mláde�e � voda, plyn, el. energie, opravy
a udr�ování.
 Veøejné osvìtlení � nejvìt�í polo�kou je
elektrická energie 830 tis. Kè, nákup materiálu
250 tis. Kè, opravy a udr�ování 300 tis. Kè
(odstranìní závad z revizí).
 Pohøebnictví � je uva�ováno se zapoèetím dal�í
etapy výstavby nového kolumbaria na mìstském

høbitovì ve vý�i 200 tis. Kè.
 Plynofikace � plynofikace obcí Buda, Chudoplesy
vèetnì projektové dokumentace 7.350 tis. Kè,
zpracování projektové dokumentace na
infrastrukturu Na Výsluní 3.000 tis. Kè.
 Územní plánování � vyhotovení èistopisu
územního smìrného plánu 200 tis. Kè.
 Komunální slu�by a územní rozvoj � dokonèení
rekonstrukce zbývající èásti bývalé prodejny
Jednoty na Malé Bìlé (topení).
 Komunální odpad � platby za pravidelný týdenní
svoz komunálního odpadu obèanùm mìsta a pøi-
lehlých obcí, dále odvoz kontejnerù na plasty
a sklo a odvoz odpadù ze sbìrného dvora.
 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò � uva�uje
se s nákupem lavièek, odpadkových ko�ù,
zelenì, kvìtin, byla zakoupena  ètyøkolová
sekaèka (115 tis. Kè).
 Dùm s peèovatelskou slu�bou � uva�uje se se
zapoèetím výstavby ve vý�i 7.000 tis. Kè.
 Po�ární ochrana � výdaje na po�ární výstroj,
pohonné hmoty, vodu, plyn, el. energii, opravu
Avie.
 Správa � nárùst výdajù v oblasti mezd (úprava
platù od 1.3.2002 a pøijetí nových pracovníkù),
dále zvý�ení nákladù na energii, vodu, plyn,
po�tovné, telefonní poplatky, dovybavení
poèítaèové sítì vèetnì programù potøebných
k zaji�tìní chodu mìsta.

Celkové výdaje pro rok 2002 jsou plánovány ve
vý�i 53.540 tis. Kè.

Zpracovala: Bro�ová

Sousede, pøijïte posedìt a .......
  Tato milá, høejivá a mo�ná ryze èeská vìta z na�ich �ivotù jaksi mizí. Nemáme
èas, �ijeme zavaleni informacemi, za�íváme stres z nárokù, které s sebou nese
souèasný �ivotní styl. Soused, který pomáhá a myslí na vás, se stal ohro�eným
druhem. Pøesto se vám jeden dobrý soused ji� po léta sna�í vejít do podvìdomí.
Jako nedílnou souèást svého sloganu si ho vybrala Po�tovní spoøitelna.
  Po�tovní spoøitelna, její� slu�by mù�ete vyu�ít na ka�dé po�tì v na�í republice,
se opravdu sna�í býti velmi dobrým sousedem. Kromì �iroké a dostupné nabídky
svých produktù stále zlep�uje ve spolupráci s Èeskou po�tou i prostøedí, ve
kterém obsluhuje své klienty. Na øadì po�t jsou zøízeny specializované pøepá�ky,
které jsou oznaèeny �lutým ètyølístkem v èerveném poli. U tìchto pøepá�ek jsou
obsluhováni výhradnì klienti Po�tovní spoøitelny. Hlavni pøedností specializovaných
pøepá�ek je obsluha pracovníky, kteøí mají produkty Po�tovní spoøitelny "v malíèku"
a kteøí jsou navíc neustále seznamováni s nejèerstvìj�ími novinkami z oblasti
bankovnictví.
  Po�tovní spoøitelna nabízí �irokou �kálu produktù a slu�eb, ve které najdeme jak
dùvìrnì známé vkladní kní�ky a úèty, tak øadu moderních instrumentù,
odpovídajících na�im nejrùznìj�ím potøebám. Navíc se v�dy jedná o velmi levné
zále�itosti.
  �ijeme rychle a èasto si chceme dopøát i to, na co� nám momentálnì nezbývá
dost finanèních prostøedkù. Co pro nás mù�e udìlat Po�tovní spoøitelna? Po�tovní
spoøitelna nabízí kontokorent a spotøebitelský úvìr, které potøebné finance
poskytnou.
  Kontokorent, co� je povolené pøeèerpáni úètu do minusu, je v souèasné dobì
poskytován majitelùm post�irových úètù ve vý�i od 5-20 tisíc Kè na dobu 12
kalendáøních mìsícù. Pøíznivé je, �e úroky jsou placeny jen z èerpané èástky
a banka je inkasuje v�dy a� na konci kalendáøního mìsíce. Penì�ní prostøedky lze
èerpat platební kartou, �ekem, hotovostnì i bezhotovostnì.
  Spotøebitelské úvìry jsou poskytovány v èástkách od 20 do 750 tisíc Kè. U ne-
úèelových úvìrù do vý�e 100 tisíc Kè je klient kompletnì obslou�en na vybrané
po�tì od podání �ádosti o úvìr a� po podpis úvìrové smlouvy. Obdobnì je tomu
i u tého� typu úvìru, zaji�tìného ruèitelem a do vý�e 150 tisíc Kè.
  Èasté obavy klientù z neschopnosti splácet úvìr v budoucnosti øe�í poji�tìní
spotøebitelských úvìrù, které tlumí dopad nejvá�nìj�ích rizik - úmrtí a plné
invalidity. Velkou výhodou je, �e si poji�tìni mù�ete zajistit jediným podpisem na
úvìrové smlouvì. Nepotøebujete �ádná zdravotní ani finanèní potvrzeni. Cena
poji�tìní je 1% z poèáteèní vý�e úvìru roènì, co� je èástka skuteènì pøíznivá.
Co na závìr? Pøijïte se poradit s dobrým sousedem, který je tu pro vás.

Po�tovní spoøitelna - vá� dobrý soused!

Bezplatná infolinka Po�tovní spoøitelny 0800 161162
Internetová adresa http://www.postovnisporitelna.cz

R o z p o è e t  m ì s t a  B a k o v  n a d  J i z e r o u  p r o  r o k  2 0 0 2
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H i s t o r i e  B a k o v s k a

Zvlá�tì ve støedovìku, kdy si lidé stavìli své
domy ze døeva a jejich støechy pokrývali do�ky
èi �indeli, nebyla nouze o velké po�áry. Stávaly
se hrozbou ka�dodenního �ivota. Zejména na
podzim, kdy byly stodoly napìchovány obilními
snopy a otavou, nezkrotných ohòù pøibývalo.
Sedláci i chalupníci trnuli o svùj majetek. Lidé
vìøili ve sv. Floriána, ochránce lidských pøíbytkù
pøed ohnìm a patrona hasièù. Leè ani nábo�ná
pokora mnohdy nepomáhala.
Ukrutný po�ár mìsta v roce 1869 pøivádìl
nejstar�í obèany ke smutným vzpomínkám, které
se tradovaly v jejich rodinách po nìkolik pokolení.
Pamìtníci si vybavili dávné pøíhody, staletími
významovì v�elijak pomotané, o hrùzných
èinech saských a �védských vojákù za tøicetileté
války. Tehdy byly vypáleny na Bakovsku celé
vesnice a� do samých základù. Sasové pøi své
zpáteèní cestì z Prahy domù Pojizeøím vyplenili
a vypálili v létì v roce 1634 Trenèín, Chudoplesy,
Veselou, Horka a dal�í vsi v povodí Koprnického
potoka. V zimì v létech 1639/40 nechal spálit
�védský generál Bannér døevìné mosty pøes
øeku Jizeru, tedy Ha�kovský, Malobìlský,
Podzámecký (spojoval zvíøetický zámek s
Chudoplesy) a dal�í na Boleslavsku, aby uchránil
své vojsko pøed napadením od severu. Pøi té
pøíle�itosti do�lo k rekvírování dobytka a obilí ve
vsích na pravém bøehu Jizery. �védové odvá�eli
seno i slámu, aby mìli krmivo pro své konì. Pøi
odchodu z ka�dé dìdiny "øádnì zaplatili."
Vyhánìli èerveného kohouta na støechy pøíbytkù
a stodol. Vypálili Dolánky, Malou Bìlou, Novou
Ves, Èihádky, Maníkovice a oba. Ptýrovy. Kdy�
se nad ránem vraceli posti�ení vesnièané z lesù
do svých znièených vsí, zbyly jim jen oèi pro
pláè. Ani Bakovu se �védi nevyhnuli. Pøi ta�ení
�védského vojska ku Praze v roce 1643 vedl

generál Torstenson, Bannérùv nástupce, svou
armádu Pojizeøím. Cestou se usadil naèas na,
zámku v Mnichovì Hradi�ti, odkud øídil své
jezdectvo. Vojáci drancovali v okolí nìkolika
desítek kilometrù. Dne 18. kvìtna 1643 zachvátil
po�ár z jejich pøíèiny Mnichovo Hradi�tì, které
vyhoøelo do základù. Jen zámek zùstal uchránìn.
Torstenson se v�ak pøemístil do Mladé Boleslavi.
Jeho knechtùm stálo v cestì mìsteèko Bakov,
by� chudé a prosté, ale dosud zachovalé.
Bakov�tí u� nemìli nic, co by �védùm mohli
nabídnout, a tak do�lo k typické odplatì: k
vypálení. V pátek 22. kvìtna lehl Bakov popelem.
Ve starém manuálu èteme: "Bakov vyhoøel skrze
�vejdù L.P. 1643 do gruntu; kostel, fara, �kola,
rathaus, zvony se rozlily." Ze dne na den se z
bakovských obèanù stali �ebráci.
Proto se v Bakovì po�áru v�dy obávali. Pøi
pusto�ivém ohni v roce 1869, kdy shoøelo 112
domù i s hospodáøským pøíslu�enstvím, se oheò
zastavil v Bìlské ulièce (dne�ní Linkovì). Domy
stojící na pravé stranì pøi vjezdu do námìstí
zùstaly zachovány, kde�to na protilehlé stranì
ohnivému �ivlu podlehly. Situace vyvolala
nepøíjemnou zá�� mezi sousedy. Ti napravo
dostávali písemné anonymy, v nim� jim bylo
vyhro�ováno, �e té� vyhoøí a potká je podobný
osud. Kdy� si v�ak pohoøelí postavili nové
pøíbytky, závist se objevila i na druhé stranì.
Majitelé starých chalup na pravé stranì ulice
dávali nepokrytì najevo, �e jim jsou novostavby
solí v oèích. Ale ani je po�ár nevynechal. V den
po sv. Václavu v roce 1872 zasáhl èervený
kohout Vodkovo a Puncmanovo stavení a chlévy
�aumanova hostince na rohu námìstí. (Na
po�áøi�ti byly následnì vybudovány nové domy,
které si dodnes uchovaly svou pùvodní podobu.)
Ani potom nenastal v ulici klid. V listopadu tého�

roku nalezla Marie Pekaøová, obchodnice s
moukou v domì èp. 54, palièské psaníèko, v nìm�
neznámý pisatel vyhro�oval, �e "zapálí v ulici
Krchovské." Tam hoøelo naposledy v roce 1857,
kdy oheò znièil domy stojící proti høbitovu. Lidé
hlídkovali, ve dne v noci byli ve støehu. Vzpomnìli
i na po�ár, který vypukl v roce 1865 u Fibigerù
na námìstí a odtud se pøenesl na sousední
Turkovu usedlost a na druhé stranì zasáhl
radnici, Huòátovo, �etøilovo, Dukovo a Kett-
nerovo stavení. Tehdy vyhoøela celá jihozápadní
strana námìstí. Bylo v�eobecnì známo, �e jen
málokterý bakovský dùm byl po�áru u�etøen.
Tehdy v listopadu 1872 panovala v mìsteèku
ostra�itá nálada. Lidé se navzájem pozorovali
a podezírali. Pøesto po�áru nezabránili. Do tøí
dnù od palièského psaní v Bakovì opìt hoøelo.
Nikoliv v�ak v Krchovské ulièce, jak bylo
oznamováno, ale v Horecké, dnes Smetanovì
(v èásti pod restaurací Na Rù�ku). Shoøel dùm
is nádvorními budovami Josefa Prù�ka. Kdy�
nìkolik dnù po po�áru roznesla po mìstì Johanka
Vodková, sestra pohoøelého Franti�ka Vodky,
nevítanou zvìst, �e bude "zádu u Zimy hoøeti",
rozhodlo se vedení mìsta uèinit v�emu
podobnému rázem pøítr�. Celý pøípad oznámili
c.k. okresnímu hejtmanství do Mnichova Hradi�tì
a nechali po ulicích vybubnovat, �e ka�dá
takováto znepokojující povìst musí být ihned
oznámena mìstskému úøadu, aby se mohlo bez
otálení pátrat po pùvodci. K ostraze mìsta byly
stanoveny hlídky z øad obèanù, veèer procházeli
mìstem dva hlídaèi, byl urèen i druhý ponocný
a byl vybrán i druhý mìstský policajt. Pøijatá
opatøení se neminula úèinkem. V Bakovì potom
po�áry na dlouhou dobu skuteènì ustaly.

PhDr. Vladimír Bednáø

V a n d a l i s m u s  v e  m ì s t ì

  O tom, �e se ve mìstì ztrácejí vysázené døeviny a  kvìtiny, jsou nièeny
odpadkové ko�e   a lavièky v parcích, lámány a povalovány  dopravní znaèky
jsme Vás ji� v na�em zpravodaji informovali.
   Nikdy  se v�ak nestalo to, co zøejmì ve dnech 25.- 26.5. 2002 v lesoparku
v Podstráních.
  Neznámý zlodìj a vandal bez povolení úøadu pokácel èást lesoparku
v rozloze cca 20x15 m, vìt�í kusy døeva odvezl a zbytek nechal ve stráni
le�et.
 Mìstu tím byla zpùsobena jak materiální, tak ekologická �koda a proto
pøevzala pøípad k objasnìní Policie ÈR - obvodní oddìlení Mnichovo Hradi�tì.
Vý�i �kody  zji��uje soudní znalec.
  Proto�e se zatím nepodaøilo pachatele zjistit, prosíme obèany, kteøí se
v inkriminovaných dnech pohybovali v této èásti mìsta (mohli  pøípadného
pachatele vidìt) a není jim tento pøípad lhostejný, aby svými informacemi
buï na MìÚ nebo pøímo na  policii pomohli pøípad objasnit a napomoci  k
dopadení toho, kdo nièí na�e mìsto.                                                  J.Èermáková

Pro srovnání - krása kvìtin
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K u l t u r a  a  s p o r t  n a  B a k o v s k u

V ý z v a
o r g a n i z á t o r ù m

Vá�ení organizátoøi akcí, dovoluji si Vás po�ádat
o poskytování informací o Vámi poøádaných èi
chystaných akcích, tak abychom mohli informovat
�irokou veøejnost. Jedná se o Va�i prezentaci
na Vámi poøádanou akci, proto budete-li mít zájem
po�lete informace na adresu:
Informaèní centrum pro mláde�, Staromìstské
nám.1-Hrad, 293 01 Mladá Boleslav nebo lépe
na icm@keltoi.cz, pøípadnì volejte na tel.: 0602/
340 991 V. Horák. Pøedem dìkujeme.

A k c e  n a  R a d n i c i

V sobotu 1. èervna 2002 poøádá Divadelní
sdru�ení TYL Bakov nad Jizerou v sále radnice
Dìtský den. Program zaèíná od 17:00. Jako
host vystoupí Michal Nesvadba a pøi té
pøíle�itosti probìhne i jeho autogramiáda.

Ve ètvrtek  20. èervna 2002 se od 15 hod. v
sále Radnice koná Malá �kolní akademie,
kterou poøádá Mateøská �kola Bakov.

S dal�ími pøipravovanými akcemi Vás budeme
prùbì�nì informovat a psát pro Vás i reportá�e
z tìchto akcí. Pøejeme DS Tyl mnoho zdaru!

Divadelní  sdru�ení Tyl  Bakov nad Jizerou
Oznámení Divadelního sdru�ení Tyl v Bakovì nad
Jizerou:
Rádi bychom Vás informovali o urèitých
pravidlech pøi organizaci kulturních a spo-
leèenských akcí v Sále Radnice, na kterých se
na�e sdru�ení dohodlo s mìstem Bakov nad
Jizerou.
Sál Radnice nabízí prostøednictvím na�eho
sdru�ení své prostory pro konání rùzných
kulturních a spoleèenských akcí - plesù, taneè-
ních zábav (v období plesové sezóny),
pøedná�ek, veøejných vystoupení, ale i rùzných
zasedání a schùzí, a� u� v celém sále nebo
uzavøeném men�ím prostoru divadelního
salónku, svateb, oslav jubileí, apod.
V pøípadì poøádání akcí, které mají charakter
veøejné produkce a na kterých se vybírá vstupné
- plesy, taneèní zábavy, divadelní pøedstavení,
prezentace firem, estrády, apod. je tøeba nejprve
sjednat pøípadný termín konání akce s nìkterým
z èlenù Správní rady DS Tyl. Poté musí poøadatel
podat �ádost o konání akce Mìstskému úøadu v
Bakovì nad Jizerou. V této �ádosti uvede
konkrétní po�adavky ohlednì technického
zabezpeèení akce (zvuk, svìtla, mo�nost
obèerstvení, apod.). Mìstský úøad stanoví nebo
promine èástku za nájem sálu. Z tìchto veøejných
produkcí je poøadatel ze zákona povinen odvádìt
urèitou èást ze vstupného mìstskému úøadu.
Divadelní sdru�ení Tyl je oprávnìno úètovat
organizátorùm veøejných produkcí  re�ijní
poplatek za konání takovéto akce ve vý�i 500,-

kè, který pøedstavuje náklady na otop, elektøinu,
vodu, hygienické prostøedky, apod. V tomto bodì
mi dovolte poznámku: tento re�ijní poplatek se
promíjí tìmto organizacím - bakovské základní
�kole, bakovské mateøské �kole, ev. bakovským
dìtským organizacím a Mìstskému úøadu  Bakov
nad Jizerou jako majiteli Radnice.
Jestli�e se jedná o akci, která není veøejnou
produkcí a na které se nevybírá vstupné, jedná
poøadatel o termínu a podmínkách pronájmu
pouze se zástupci Divadelního sdru�ení Tyl -
napø. pronájem sálu, èi jen divadelního salonku
za úèelem svatby, oslavy jubilea, zasedání apod.
DS Tyl pak úètuje poøadateli (tím mù�e být v tomto
pøípadì i soukromá osoba) èástku za pronájem
smluvených prostor a re�ijní poplatek. Napø. za
svatbu v prostorách sálu pronájem 1 000,-Kè
a re�ijní polatek 500,-Kè.

Na závìr pár praktických pøipomínek a kontaktních
telefonù:
Plesová sezóna na Radnici je leden - bøezen,
evidence plesových termínù - správce radnice
p. Jiøí Adam, tel. 0329 781 022
Zástupci Správní rady sdru�ení: MUDr. V.
Bobková, tel. 0329 781 611-veèer, e-mail:
v.bobkova@jippiimail.cz
M. Masopust, tel 0602 303455
F. Novák, tel. 0606 387 077
D. Janeèková, tel. 0606 611 110
�ádosti na Mìstském úøadì Bakov nad Jizerou
pøijímá M. Bulíøová, správní odbor

Mìstské kino Bakov
nad Jizerou

Vás srdeènì zve na tyto filmy:

Filmy oznaèené * jsou mláde�i
nepøístupné, + vhodné pro mláde� od 12
let, zaèátky pøedstavení v 18:00 a 20:00.

Nedìle 2. èervna 2002
MALÝ SVÌDEK   +
....a krutý zloèin. John Travolta v hlavní roli
�irokoúhlém barevném thrilleru USA.

Ètvrtek 6. èervna 2002
HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCÙ
O chlapci, který byl pøijat do èarodìjnické �koly
v Bradavicích  a stává se vyjímeèným èaro-
dìjem. Barevný �irokoúhlý film USA.
Film je v èeském znìní!!
Odpoledne se hraje ji� v 1715 hodin!!!

Nedìle 9. èervna 2002
KØI�OVATKA SMRTI   2   +
Nejrychlej�í ruce východu a nejukecanìj�í
klapaèka západu. Podruhé, bláznivìji, výbu�nìji!
Barevná �irokoúhlá komedie USA.

Ètvrtek 13. èervna 2002
KLIKAØI   +
Dva kamáradi vymyslí geniální plán útìku na
svobodu. Hlavní roli v nìm hraje divadelní
pøedstavení vìzeòského souboru. Barevná
komedie USA.

Nedìle 16. èervna 2002
VANILKOVÉ NEBE   *
Láska  Nenávist  �ivot  Práce  Hra  Pøátelství
Sex. Barevný film USA. Tom Cruise a P. Cruzová.
Odpoledne se hraje ji� v 1745 hodin!

Ètvrtek 20. èervna 2002
ROK ÏÁBLA
Nový mystifikaèní film Petra Zelenky je èernou
komedií o andìlích. Kdy� vydr�íte mlèet, usly�íte
melodie lidí kolem sebe. Jarek Nohavica, Karel
Plíhal a skupina Èernomor v èeském barevném
filmu.

Nedìle 23. èervna 2002
JAY A MLÈENLIVÝ BOB VRACÍ ÚDER   +
Ze zákulisí Hollywoodu. Bez cenzury a pìknì
natvrdo. Hollywood si o to koledoval. Barevná
komedie USA.

Ètvrtek 27. èervna 2002
PEKELNÁ �ENSKÁ
Kam èert nemù�e, tam nastrèí....�enskou!  Dobøí
pøátelé vás ochrání nejen pøed peklem, ale i pøed
�enskou. Barevná komedie USA.

Nedìle 30. èervna 2002
ÚKRYT   +
Jodie Foster v nesprávné chvíli na nesprávném
místì.Rozvedená Mag a její dcera  se dobrovolnì
uvìznily v tajné místnosti svého bytu, kde hrají
hru na koèku a my� se tøemi vetøelci. Barevný
�irokoúhlý thriller USA.

MALYRA, Nestátní
zdravotnické zaøízení
- Kamila Sedláková
Mnichovo Hradi�tì, Zámecká
744
TEL.    0 3 2 9  /   7 7 3 8 4 9
Komplexní domácí péèe
Rehabilitace Masá�e Alternativní terapie

p ø i j m e

fyzioterapeuta do HPP, nejlépe s praxí, mo�no
i brigádnì, nástup mo�ný ihned. Dále pøijmu
zdravotní sestru s praxí (min. nástupní),
øidièský prùkaz skupiny B podmínkou, flexibilní
pracovní doba, nástup mo�ný v prùbìhu èervna,
nutný osobní pohovor.
Informace získáte na telefonu O606/ 751 134.

Ve vìku sta let nás nav�dy opustil
pedagog a hudebník pan Josef Èerný.
Èest jeho památce.


