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J a k  s e  m ì n í  t v á ø  m ì s t a  a  m ì s t s k ý c h  è á s t í ?
Vá�ení ètenáøi, dne�ní vydání Bakovska je

aktuálnì vìnováno blí�ícím se komunálním
volbám, které se týkají pøedev�ím na�í
budoucnosti a pøedev�ím budoucnosti na�eho
mìsta a obcí.

Najdete zde nejen krátké ohlédnutí za uplynulé
volební období 1998-2002 - pøehled investièních
akcí provedených na Bakovsku,  odpovìdi èásti
zastupitelù na na�e otázky a také  informace pro
volièe k volbám nasávajícím - kdy a jak volit,
kandidátní listiny a ostatní je ji� na nás. Jen my
rozhodneme o tom, kdo a jak splnil své volební
programy, co se slíbilo a udìlalo a zda si dotyèný
politik získal na�i dùvìru i pro dal�í období a bude
moci ve své práci pokraèovat.

 Kdy� zaènou historici hodnotit co kdo v
minulosti udìlal, tak se pouze podle hmotných
statkù soudí jaký byl vlastník... Kdy� si èlovìk v
dobì �elezné postavil døevìný domeèek, tak se
po nìm za pár desetiletí najde v zemi pouze
nìkolik dìr po nosných kùlech, ale kdy� si
postavíme dùm dnes, tak pøi správné údr�bì
vydr�í i nìkolik staletí. A to je poté i vidìt, jak se
v�e mìní. Na Bakovsku se staví a opravuje hodnì
a je to závislé v�dy od mno�ství penìz, které
jsou k dispozici. V následujícím seznamu staveb
a rekostrukcí jistì najdete mnoho polo�ek a
vìøme, �e se seznam bude i nadále prodlu�ovat,
proto�e nebylo mo�né stihnout postavit nové
mìsto. A jak �el èas?

Rok 1999
 - obnova a rekonstrukce mìstského rozhlasu  -
1 139 000 Kè
- stavební úpravy v Z� 870 000 Kè
- novostavba �kolní jídelny vèetnì vývaøovny
pro 500 dìtí  19 235 000 Kè
- zdravotní støedisko - rekonstrukce ústøedního
vytápìní, vybudování bezbariérového vstupu
824 000 Kè
- nový plynovod  za  �kolou, nové  pøípojky a ply-

novod v bývalém vodojemu 270 000 Kè
- nový vysokotlaký a støedotlaký plynovod v Malé
Bìlé 7 455 000 Kè
- rekonstrukce ulic: Na výsluní, Zahradní a Nad
Stránìmi 960 000 Kè
- pøípojka kanalizace pro objekt èp.158 (stadion)
Bakov nad Jizerou 166.000 Kè

Rok 2000
- rekonstrukce objektu Mìstského úøadu:
rekonstrukce elektroinstalace, výmìna oken na
schodi�ti, vybudování spisovny 463 000 Kè
- vestavba podkrovních bytù a stavební úpravy

spoèívající v èásteèné rekonstrukci objektu èp.
234 v ulici Boleslavské  1 540 000 Kè
- stavební úpravy restaurace u stadionu, kabin
a bytové jednotky stávajícího objektu stadionu
1 083 000 Kè
- úpravy chodníkù ulic Mláde�nická, Smetanova,
Pra�ská 792 000 Kè
- úprava komunikací ulic Tondrova, Ale�ova,
Luèní vèetnì pokládky zámkové dla�by se
zmìnou na pì�í zónu  2 000 000 Kè
- výstavba nového nízkotlakého plynovodu ve
Sluneèní ulici 627 000 Kè
- vodovodní pøípojka pro høbitov v ulici Èechova
68 000 Kè

Rok 2001
- ústøední vytápìní v budovì bývalé �kolní jídelny

èp. 84 ve vý�i 157 000 Kè
- úprava krytu vozovky v ulici Nad úvozem 960
000 Kè
- pøístavba sociálního zaøízení u èp. 44 Malá Bìlá
- dopravní znaèení 100 000 Kè
- stavební úpravy bývalé prodejny smí�eného
zbo�í Malá Bìlá èp. 174 se zøízením nové
prodejny smí�eného zbo�í a spoleèenské
místnosti 213 000 Kè

Rok 2002
- sbìrné støedisko v ulici 5. kvìtna 1374 000 Kè
- vodovod Zvíøetice
- plynofikace obcí Buda a Chudoplesy
- dopravní znaèení 100 000 Kè
- komunikace a chodníky v ulici Jabloòová
- sanace vrtu Buda a Horky  76 000 Kè
- dùm s peèovatelskou slu�bou v ulici �kolní
5 000 000 z dotace
  Dále budou je�tì zahájeny stavební úpravy
spoèívající v rekonstrukci instalace objektu
kostela Svaté Barbary (smuteèní síò) v ulici
Boleslavská.
   Ale nejen stavby a opravy jsou dùle�ité - dal�ími
nedílnými souèástmi na�eho �ivota jsou oblasti
rozvoje kultury, sportu a volného èasu, sociální
oblasti a mnohé dal�í. I  zde do�lo k mnoha
zmìnám a polo�me si závìrem nìkolik otázek
nejen pro nové zastupitele, ale i pro nás, obèany
tohoto mìsta:
Jak se rozhodne o uva�ované stavbì pro mladé?
Bude se pokraèovat v plynofikaci dal�ích obcí -
Horka, Podhrádí a Zvíøetice?
Výraznì se mìní námìstí - bude se pokraèovat
v dal�ích lokalitách mìst a mìstských èástí?
Bude �ít a rozvíjet se mìstské koupali�tì?

�kolní jídelna v Bakovì

Sbìrný dvùr

Výstavba Domu s peèovatelskou slu�bou

Plynofikace Malá Bìlá
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I n f o r m a c e  z  M ì s t s k é h o  ú ø a d u  B a k o v  n a d  J i z e r o u

§ 33- Zásady hlasování:
 (1) Ka�dý voliè hlasuje osobnì. Zastoupení není
pøípustné.
 (2) Volièi pøedstupují pøed okrskovou volební
komisi a hlasují v poøadí, v jakém se dostavili do
volební místnosti.
 (3) Voliè po pøíchodu do volební místnosti proká�e
svou toto�nost a státní obèanství Èeské
republiky, popøípadì státní obèanství státu, jeho�
obèané jsou oprávnìni volit na území Èeské
republiky. Toto�nost a státní obèanství proká�e
voliè obèanským prùkazem nebo cestovním
pasem Èeské republiky, jde-li o cizince, prùkazem
o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze
seznamu obdr�í od okrskové volební komise
úøední obálku. Na �ádost volièe mu okrsková

Zpùsob hlasování - citace ze zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù
volební komise dodá za chybìjící nebo jinak
oznaèený hlasovací lístek jiný.
 (4) Volièe, který není zapsán ve výpisu ze
seznamu a který proká�e své právo hlasovat ve
volebním okrsku, okrsková volební komise dopí�e
do výpisu ze seznamu dodateènì a umo�ní mu
hlasování.
 (5) Neproká�e-li voliè svou toto�nost a státní
obèanství Èeské republiky, popøípadì státní
obèanství státu, jeho� obèané jsou oprávnìni
volit na území Èeské republiky, nebude mu
hlasování umo�nìno.
 (6) V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích
lístkù nesmí být nikdo pøítomen zároveò s volièem,
a to ani èlen okrskové volební komise. Voliè, který
nemù�e sám upravit hlasovací lístek pro tìlesnou

vadu nebo proto, �e nemù�e èíst nebo psát, si
mù�e vzít s sebou do prostoru urèeného pro
úpravu hlasovacích lístkù jiného volièe, nikoli v�ak
èlena okrskové volební komise, aby za nìj
hlasovací lístek upravil a vlo�il do úøední obálky.
 (7) Voliè mù�e po�ádat ze záva�ných, zejména
zdravotních, dùvodù obecní úøad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zøízena. V takovém pøípadì
okrsková volební komise vy�le k volièi dva své
èleny s pøenosnou volební schránkou, úøední
obálkou a hlasovacími lístky. Pøi hlasování
postupují èlenové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.

Vo l b y  d o  z a s t u p i t e l s t v a  m ì s t a  B a k o v  n a d  J i z e r o u
Starostka mìsta  Bakov nad Jizerou podle § 29 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìj�ích pøedpisù, oznamuje:
1) Volby do zastupitelstva mìsta Bakov nad Jizerou  se uskuteèní ve dnech:

pátek 1. listopadu  2002 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
sobota 2. listopadu  2002  od  8.00 hodin 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, Cinkova, Èechova, Dru�stevní, Havlíèkova, Husova,  Jabloòová, 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 Boleslavské, 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, Sluneèná, 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 obcí:

Malé Bìlé, Klokoèky, Malého Reèkova, Velkého Reèkova

Okrsek è. 5 - Buda (hostinec) 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 hlasovaní  poté, kdy proká�e svou  toto�nost a  státní obèanství Èeské republiky, popøípadì státní obèanství státu, jeho�
obèané jsou oprávnìni volit na území Èeské republiky. Toto�nost a státní obèanství proká�e voliè obèanským prùkazem nebo cestovním pasem ÈR,
jde-li o cizince, prùkazem o povolení k pobytu.

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.

  Jeliko� se na pracovníky Mìstského úøadu
mno�í dennì dotazy a stí�nosti na neprùjezdnost
silnice Linkova, rádi bychom Vám o této investièní
akci poskytly více podrobností.

Jak je  to  s  u l ic í  L inkova?
   Na úvod nutno øíct, �e se jedná  o akci
Krajského úøadu Støedoèeského kraje, který ji
zároveò financuje a øídí. Jedná se o výmìnu
povrchu vozovky a hlavního kanalizaèního øadu
a má být  dokonèena k 31. øíjnu 2002.

P o d ì k o v á n í
 Dìkujeme v�em, kteøí v
uplynulém volebním období
byli nápomocni rozvoji mìsta
Bakov nad Jizerou a obcí
Buda, Malá Bìlá, Horka,
Chudoplesy, Malý Reèkov,
Podhradí, Studénka, Velký
Reèkov a Zvíøetice a vìøíme,
�e v budoucnu bude je�tì
lépe. Tì�íme se na dal�í
spolupráci.
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H i s t o r i e  B a k o v s k a  - volební období 1998 - 2002

   Redakce Bakovska polo�ila v�em stávajícím
zastupitelùm na závìr volebního období
následující tøi otázky:
Otázka è. 1:
Jak hodnotíte uplynulé volební období?
Otázka è. 2:
Èeho si nejvíc ceníte za uplynulé volební
období?
Otázka è. 3:
Chcete pokraèovat ve své práci v dal�ím
období a co bude Va�í prioritou?

  A zde jsou odpovìdi zastupitelù, kteøí
odpovìdìli a jména jsou øazena podle abecedy:

Anto�ová Milena:
1. Myslím si, �e se v�ichni sna�ili udìlat pro mìsto
to nejlep�í, ale na v�echny velké  akce chybìjí
peníze.
2. Zaèal se stavìt DPS, rozkvetlo nám námìstí
a pøilehlé ulice byly novì vydlá�dìny.
3. Jeliko� kandiduji za Stranu zelených, zajímá
mì hlavnì ekologie a èistota ve mìstì.

Bednáø Josef:
1. Bylo zase velmi dobré, nebo� se ve mìstì
a pøilehlých obcích vybudovalo mnoho dal�ích
akcí nebo se rozestavìlo jako plynofikace
Chudoplesy, Buda a èást v Bakovì. Komunikace
k novým zástavbám, DPS, podpora zájmových
organizací a dal�í akce.
2. Cením si, �e se stále budují dal�í potøebné
akce, jak uvedeno v první otázce, pro
spokojenost obèanù. Také si cením vzájemné
spolupráce a respektování zastupitelského
orgánu vè. starostky a místostarosty.
3. Pokud budu opìt zvolen èlenem zastupitelstva
v Bakovì n. J. budu pokraèovat ve své èinnosti
a prioritou bude opìt prosazovat v zastupitelstvu
oprávnìné po�adavky obèanù a v�ech pro-
spì�ných vìcí pro obèany a mìsto Bakov n. J.

Brodský Lubo�
1. Pozitivum v uplynulém volebním období spatøuji
v tom, �e a� na výjimky poslancùm ne�lo o
politické �arvátky, ale o øe�ení problémù mìsta.
Tomu tak v�dy nebylo.
2. Nejvíce si vá�ím otevøení �kolní jídelny,
mìstského muzea a parkové úpravy v nìkterých
èástech mìsta.
3. Pokud budu zvolen, chci svoji pozornost mimo
jiné zamìøit na zkvalitnìní mìstského koupali�tì,
parcelaci pro výstavbu rodinných domkù, dále
se chci vìnovat rozvoji kultury, seniorùm a
�ivotnímu prostøedí.

Èerná Jaroslava, Mgr.
1. Volební období 1998-2002 hodnotím kladnì.
2. Jako øeditelka �koly musím mluvit o výborné
spolupráci �mìsto � �kola�. Nová �kolní jídelna je
toho pøíkladem, internet do �koly, nová okna, dalo
by se vyjmenovat hodnì. Pokud budu hovoøit o
mìstì, vidím nové chodníky, vydlá�dìné nìkteré
ulice, stavbu nové budovy DPS. Je toho dost, o
èem by se dalo psát v kladném smyslu. Je i øada
problémù, ale mìsto se je sna�í pøekonávat.
3. Mám zájem pokraèovat v práci pro mìsto, �iji
v nìm po celý �ivot a chci, aby se obèané Bakova
n. J. v nìm cítili dobøe.

Dlasková Zdeòk, Mgr.
1. Uplynulé volební období hodnotím pøevá�nì
kladnì. Zastupitelstvo øe�ilo øadu vìcí , které se
dotýkaly pøímo obèanù a proto mì  mrzí malý
zájem na�ich volièù o veøejná jednání
zastupitelstva mìsta a tudí� nedostateèné nebo

nepøesné informace o  postupu øe�ení
jednotlivých zále�itostí.
2. Nejvíce si cením vstøícného jednání vedení
mìsta a jeho zamìstnancù.
Z akcí, které jsme projednávali, pak výstavbu
peèovatelského domu  a dokonèení výmìny
parcel v lokalitì Na Výsluní.  Jsem ráda, �e se to
(pøes rùzné prùtahy)podaøilo dokonèit je�tì
souèasnému zastupitelstvu.
3. Zále�í na volièích, zda mi vysloví dùvìru. Pokud
budu do zastupitelstva mìsta zvolena bude mou
prioritou �kolství,  kultura a celkový rozvoj mìsta.

Dvoøák Pøemysl, MUDr.
1. Uplynulé volební období hodnotím i pøes dílèí
neúspìchy kladnì.
2. V uplynulém volebním období si cením v�eho,
co zlep�ilo èi v budoucnu zlep�í kvalitu �ivota ve
mìstì a pøilehlých vesnicích a to napøíè v�emi
vìkovými skupinami - poèínaje vybudováním
dìtského høi�tì pøes plynofikaci a vodovod v
okolních vesnicích a� k výstavbì nového domu
s peèovatelskou slu�bou. Jako lékaø mám radost
z toho, �e se soustavnou podporou sportovních
a zájmových organizací daøí protidrogová
prevence. Dále mám radost z toho, �e se zvy�uje
poèet bezbariérových pøístupù pro zdravotnì
handicapované.
3. V pøípadì zvolení bych chtìl i v dal�ím období
pokraèovat v práci zastupitele s mo�ností pùsobit
aktivnì ve zdravotní a sociální oblasti v na�em
mìstì.

Landa Lubomír
1. Jsem pøesvìdèen, �e v uplynulém volebním
období se nám podaøilo a� na drobné vyjímky
dosáhnout velmi dobrých výsledkù. Je pravdou,
�e bych si pøál aby koneèný výsledek byl je�tì
lep�í, ale bohu�el na nìkteré akce scházejí nejen
peníze.
2. Cením si nejen získání dotací pro uskuteèòování
schválených investièních akcí jako je napøíklad
výstavba domu s peèovatelskou slu�bou. Nejen
obnovy parkù a podstatného zlep�ení podílu
zelenì ve mìstì, ale pøedev�ím si vá�ím
konkrétních lidí, kterým, není lhostejný rozvoj
na�eho mìsta a jsou ochotni pro tuto vìc nìco
udìlat.
3. Ano chci pokraèovat ve své práci v komunální
sféøe. Jasnou prioritu spatøuji v cílené a
zodpovìdné práci smìøované k zlep�ení �ivota
obèanù v na�em mìstì. Jako konkrétní pøíklad
mohu uvézt znovunavrácení odpovídající úrovnì
slu�eb na Bakovském koupali�ti, dokonèení
rozpracovaných investièních akcí a zahájení
výstavby obytné zóny.

Netíková Hana, MVDr.
1. Samochvála smrdí, páchne, obrací se �aludek.
Chvála práce za ní� jsme placeni? Teprve
budoucnost uká�e zdali je to zaslou�ené èi to
bude prokazatelný propadák.Nìkdy vykonané
skuteènosti je� na první pohled nevypadají jako
pøínosné a nebudící vdìk budoucnost pochválí a
zúroèí. Ráda bych v�ak podìkovala se v�í svou
úctou a znalostí v�em, kdo �etøí na�i pøírodu, a�
sebemen�ím zpùsobem.
2. Stejný vdìk, snad i vìt�í, bych ráda vyslovila
tìm, kdo se ve svém volném èase a bez nárokù
na odmìny (mimo slast svého svìdomí) vìnují
dìtem a mláde�i. Vøelé díky.

Palounek Miroslav
1. Pro mì je nejdùle�itìj�í jak hodnotí uplynulé
volební období obèané Bakova. Jestli�e mám
bilancovat jako radní, pøevládá skepse.

Nepodaøilo se mi prosadit nìkolik podle mì
zásadních bodù, o kterých jsem pøesvìdèen, �e
by obci pomohli. Jedním z nich je dùslednìj�í
vytváøení finanèních zdrojù.
2. Je mi velice líto, ale nevzpomínám si, èím bych
se jako èlen rady mohl pochlubit.
3. Mìstu Bakovu budu nadále pomáhat v jeho
rozvoji a� ji� z titulu obèana èi zástupce obce.
Prioritou bude prosazování místních
podnikatelských aktivit a pru�ného a prùhledného
rozhodování pøedstavitelù mìsta.

�tìpánová Marie, Ing.
1. Podle mého názoru se udìlalo hodnì práce,
a� ji� v oblasti investièních èinností  nebo v oblasti
zlep�ení vzhledu mìsta, napø. polo�ení zámkové
dla�by u kostela sv. Bartolomìje, vybudování
nového chodníku u zdravotního støediska, úprava
parku na námìstí a Komenského sadech,
výsadba stromù v ulici Jungmanovì a Tyr�ovì.
Nìkteré zále�itosti jsou dlouhodobého charakteru
a jejich øe�ení není jednoduché ani jednoznaèné.
Mám na mysli napø. provozování koupali�tì, tì�bu
�tìrkopísku, neutì�ený stav statku Studénka.
Tyto zále�itosti se øe�ily jak v minulém volebním
období, tak i v tomto a budou se zøejmì øe�it i v
dal�ích volebních obdobích.
2. Je to velice slo�itá otázka, tì�ko je vybrat
jediný moment, snad to, �e to ve mìstì i na úøadì
funguje.
3. Ráda bych ve své práci pro mìsto pokraèovala
a vyu�ila v�ech zku�eností, které jsem získala
bìhem minulých  volebních období jako èlenka
mìstské rady a poté jako starostka mìsta.
A co by bylo mojí prioritou?  To zále�í na obèanech
a zastupitelstvu mìsta a na tom s èím se
v budoucnu setkáme.

�ulc Petr, Mgr.
1. Zastupitelé provedli v minulém volebním období
stovky více nebo ménì  záva�ných rozhodnutí.
Vìøím, �e v�ichni rozhodovali v�dy dle svého
nejlep�ího vìdomí a svìdomí ku prospìchu mìsta
Bakov nad Jizerou. Jak se jim toto daøilo mohli
obèané posuzovat v prùbìhu celého volebního
období. Je v�ak tøeba pøipomenout, �e ka�dé
rozhodnutí je v�dy  èinìno pøedev�ím na základì
informací, které jsou v dané chvíli k dispozici,
kdy� se samozøejmì leckteré kroky mohu s
èasovým odstupem jevit jako ménì ��astné ne�
ve chvíli kdy byly provádìny.
2. Velmi mne potì�ilo, �e se podaøilo vybudovat
dìtské høi�tì v areálu za Sokolovnou
3. V nadcházejících komunálních volbách  opìt
kandiduji. Rozhodnutí zda budu èi nebudu
pokraèovat ve své práci mají, stejnì jako u
ostatních stávajících zastupitelù, ve svých rukou
obèané mìsta - volièi.
Pøí�tí zastupitelstvo bude jistì nadále øe�it øadu
pomìrnì komplikovaných zále�itostí. Jen
namátkou: provoz mìstského koupali�tì,
výstavba v lokalitì Na Výsluní, tì�ba �tìrkopísku
atd. Prioritou bude èinit v�dy taková rozhodnutí,
která budou v zájmu obèanù mìsta Bakov nad
Jizerou.
Rovnì� bych se rád zamìøil na dal�í zlep�ování
prostøedí v základní a mateøské �kole i jejich
bezprostøedním okolí. Napøíklad jsem
pøesvìdèen, �e je tøeba  se zabývat úpravou
sportovního areálu za budovou 2. stupnì Z�,
tak, aby mnohem lépe slou�il sportovnímu vy�ití
�ákù Z�.

Je jistì mnoho dal�ích otázek a máme pro Vás
jednu nabídku, vìøím, �e se zastupitelù ptáte
osobnì, zkuste to i prostøednictvím Bakovska...
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Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva mìsta Bakov nad Jizerou
1. KOMUNISTICKÁ STRANA ÈECH A MORAVY
1. Alena �najdrová Malá Bìlá administr. prac. KSÈM
2. Lubo� Brodský Bakov n. J. dùchodce KSÈM
3. �tìpánka Oliveriusová Bakov n. J. uèitelka M� KSÈM
4. Ing. JUDr. Miroslav Dvoøák Bakov n. J. soukromník KSÈM
5. Josef Bednáø Bakov n. J. dùchodce KSÈM
6. Jiøí Resl Bakov n. J. dùchodce KSÈM
7. Hana Obermajerová Malá Bìlá kadeønice KSÈM
8. Jaroslav Havelka Malá Bìlá dìlník bez pol. pøísl.
9. Ján Èurij Bakov n. J. dùchodce KSÈM
10. Svatava Tesaøíková Bakov n. J. dìlnice bez pol. pøísl.
11. Ing. Emil �mejkal Bakov n. J. dùchodce KSÈM
12. Zdenìk Hradiský Bakov n. J. dùchodce KSÈM
13. Vìra Èinková Malá Bìlá dìlnice KSÈM
14. Jiøí Urban Bakov n. J. technik bez pol. pøísl.
15. Marie Èapková Bakov n. J. �vadlena KSÈM
16. Marie Veselá Bakov n. J. uèitelka M� KSÈM
17. Josef Jansta Bakov n. J. dùchodce KSÈM
18. Miroslav Kynzl Bakov n. J. dùchodce bez pol. pøísl.
19. Josef Nedoma Bakov n. J. dùchodce KSÈM
20. Milu�e Havleová Bakov n. J. prodavaèka bez pol. pøísl.
21. Jaroslava Martínková Bakov n. J. dùchodce KSÈM

4. OBÈANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
1. Lubomír Landa Bakov n. J. místostarosta ODS
2. Mgr. Libu�e Brdlíková Bakov n. J. inv. dùchodce ODS
3. Jaroslav Èermák Bakov n. J. mechanik ODS
4. Kamil Honc Bakov n. J. konstruktér ODS
5. Ing. Marie �tìpánová Bakov n. J. starostka bez pol. pøísl.
6. Miroslav Palounek Bakov n. J. podnikatel bez pol. pøísl.
7. Mgr. Jaroslava Èerná Bakov n. J. uèitelka bez pol. pøísl.
8. Jiøina Horej�ová Bakov n. J. vychovatelka bez pol. pøísl.
9. MUDr. Jaroslav Chala� Bakov n. J. zubní lékaø bez pol. pøísl.
10. Franti�ek Havelka Buda dùchodce bez pol. pøísl.
11. Mgr. Zdeòka Dlasková Bakov n. J. øeditelka Z� bez pol. pøísl.
12. Václav Grünwald Bakov n. J. hasiè profesionál bez pol. pøísl.
13. Jan Syrùèek Bakov n. J. ved. techn. èety bez pol. pøísl.
14. Vìra Do�káøová Bakov n. J. uèitelka M� bez pol. pøísl.
15. Milan Resl Bakov n. J. koordinátor bez pol. pøísl.
16. Karel Kuna Bakov n. J. dùchodce bez pol. pøísl.
17. Jitka Barto�ová Bakov n. J. podnikatelka bez pol. pøísl.
18. Lubomír Buchar Bakov n. J. prac. techn. èety bez pol. pøísl.
19. Jana Nastoupilová Bakov n. J. podnikatelka bez pol. pøísl.
20. �tìpán Dvoøák Bakov n. J. mechanik bez pol. pøísl.
21. Mgr. Jana Fuèíková Bakov n. J. právnièka bez pol. pøísl.

2. ÈESKÁ STRANA SOCIÁLNÌ DEMOKRATICKÁ
1. Jiøí �ída Bakov n. J. dìlník ÈSSD
2. Mgr. Helena Kaluhová Bakov n. J. uèitelka bez pol. pøísl.
3. Monika Bartoníèková Malá Bìlá prodavaèka ÈSSD
4. Petr Rajtr Chudoplesy podnikatel ÈSSD
5. Lubo� Brodský Bakov n. J. technik bez pol. pøísl.
6. Petr Král Bakov n. J. èí�ník ÈSSD
7. Vilém Fencl Bakov n. J. truhláø bez pol. pøísl.
8. Vilém Najman Malá Bìlá státní zam. bez pol. pøísl.
9. Vlasta Landy�ová Malá Bìlá dìlnice bez pol. pøísl.
10. Karel Èí� Bakov n. J. dìlník bez pol. pøísl.

3. STRANA ZELENÝCH
1. Jiøí Hieke Bakov n. J. umìlecký kováø bez pol. pøísl.
2. Pavel Záleský Bakov n. J. studující bez pol. pøísl.
3. Jitka Prokorátová Buda soc. pracovnice bez pol. pøísl.
4. Ing. Milan Dlask Bakov n. J. uèitel, podnikatel bez pol. pøísl.
5. Jiøí Pelant Bakov n. J. soukr. podnikatel bez pol. pøísl.
6. PhDr. Jitka Skramuská Malá Bìlá psycholog bez pol. pøísl.
7. Lenka Barto�ová Bakov n. J. vícejazyè. asist. bez pol. pøísl.
8. Bc. Jaroslav Semián Bakov n. J. mana�. pob. ÈS a.s. bez pol. pøísl.
9. Jaroslav Holub Horka traktorista bez pol. pøísl.
10. Radek Horák Malá Bìlá provozní zámeèník bez pol. pøísl.
11. Renata Lojová Bakov n. J. vychovatelka ÚSV bez pol. pøísl.
12. Jaroslava Hloušková Chudoplesy inv. dùchodce bez pol. pøísl.
13. Milena Anto�ová Bakov n. J. dùchodce bez pol. pøísl.
14. Jaroslav Barto� Bakov n. J. mistr provozu bez pol. pøísl.
15. Vladimíra Vy�tejnová Bakov n. J. prac. fin. od. bez pol. pøísl.
16. Ing. Jiøí Kaluha Bakov n. J. konzultant bez pol. pøísl.
17. Kvìtoslava Mocová Malá Bìlá likvidátor bez pol. pøísl.
18. Milan Jelínek Bakov n. J. technik bez pol. pøísl.
19. Ing. Josef Turek Bakov n. J. zku�ební technik bez pol. pøísl.
20. Zuzana Svobodová Bakov n. J. administr. prac. bez pol. pøísl.
21. Ing. Petr �imon Bakov n. J. vývojový pracovník bez pol. pøísl.

5. SDRU�ENÍ NEZÁVISLÝCH
1. Jaromír �tìpánek Bakov n. J. ekonom bez pol. pøísl.
2. Lubomír Peroutka Malá Bìlá podnikatel bez pol. pøísl.
3. Roman Horvát Bakov n. J. podnikatel bez pol. pøísl.
4. Ing. Josef Kaluha Bakov n. J. vedoucí úètárny bez pol. pøísl.
5. Jan �afr Bakov n. J. podnikatel bez pol. pøísl.
6. Jolana Slobodzianová Bakov n. J. podnikatelka bez pol. pøísl.
7. Mgr. Blanka Èerná Bakov n. J. uèitelka bez pol. pøísl.
8. Hana Svobodová Horka podnikatelka bez pol. pøísl.
9. Mgr. Eva Ernestová Buda uèitelka bez pol. pøísl.
10. Petr �verma Malá Bìlá podnikatel bez pol. pøísl.
11. Pavlína Koliá�ová Horka sekretáøka bez pol. pøísl.
12. Ing. Martina Vodièková Chudoplesy geodetka bez pol. pøísl.
13. Rudolf Berky Malá Bìlá podnikatel bez pol. pøísl.
14. Mgr. Vìra Barto�ová Bakov n. J. uèitelka bez pol. pøísl.
15. Miroslav Tì�itel Bakov n. J. strojník bez pol. pøísl.
16. Roman Ha�ek Bakov n. J. podnikatel bez pol. pøísl.
17. Jaroslav �uba Bakov n. J. technik bez pol. pøísl.
18. Michal Andrýs Bakov n. J. podnikatel bez pol. pøísl.
19. Mgr. Milena Livorová Bakov n. J. uèitelka bez pol. pøísl.
20. Jaroslava Kunová Bakov n. J. dùchodce bez pol. pøísl.
21. Jiøí Hrabánek Bakov n. J. podnikatel bez pol. pøísl.

6. KØES�ANSKÁ A DEMOKRATICKÁ STRANA - ÈESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
1. Ing. Marie Dürová Bakov n. J. fin. mana�erka bez pol. pøísl.
2. MUDr. Pøemysl Dvoøák Bakov n. J. lékaø bez pol. pøísl.
3. Mgr. Petr �ulc Bakov n. J. vysoko�kolský uèitel bez pol. pøísl.
4. MVDr. Hana Netíková Bakov n. J. dùchodce bez pol. pøísl.
5. Dagmar Vlastová Bakov n. J. uèitelka M� bez pol. pøísl.
6. Jiøí Riedel Bakov n. J. technik bez pol. pøísl.
7. Ludìk �vejdar Bakov n. J. vysoko�kolský uèitel bez pol. pøísl.
8. �tìpánka Horynová Bakov n. J. dùchodce bez pol. pøísl.
9. MUDr. Iva Turková Bakov n. J. lékaøka bez pol. pøísl.
10. Miroslav Èinka Bakov n. J. �kolník bez pol. pøísl.
11. MUDr. Ludmila Chala�ová Bakov n. J. lékaøka bez pol. pøísl.
12. Mgr. Jitka Kendíková Bakov n. J. uèitelka bez pol. pøísl.
13. Alena Bejdáková Malá Bìlá skladnice bez pol. pøísl.
14. Ivona Jankovská Bakov n. J. ekonomka bez pol. pøísl.
15. Václav Brzobohatý Bakov n. J. technik bez pol. pøísl.
16. Jan �tìpánek Bakov n. J. úèetní bez pol. pøísl.
17. Bc. Viktor Malina Bakov n. J. student bez pol. pøísl.
18. Václav Hampeis Bakov n. J. øidiè bez pol. pøísl.
19. Ivana Barto�ová Bakov n. J. úèetní bez pol. pøísl.
20. Ludmila Dole�alová Bakov n. J. dùchodce bez pol. pøísl.
21. Vojtìch Dvoøák Bakov n. J. student bez pol. pøísl.

Mìstské kino Bakov nad Jizerou
Ètvrtek 17. øíjna 2002 LILO & STITCH
Kam se na nìj hrabe E.T. Animovaný bar. film USA.

Nedìle 20. øíjna 2002 VZOREC PRO VRA�DU
Jejich plán je dokonalý. Má v�ak jeden háèek, nepoèítá s ní... Barevný
kriminální film USA. Odpoledne se hraje ji� v 1745 hodin!

Ètvrtek 24. øíjna 2002 WASABI   +
Akèní krimikomedie, drsný policajt, který zjistí, �e má dceru japonsko-
francouzského pùvodu. Francouzský �irokoúhlý barevný film.

Nedìle 27. øíjna 2002 DOST   +
Kdy� vám nikdo nepomù�e, nezbývá ne� bojovat! Thriller USA.

Ètvrtek 31. øíjna 2002 PROSTÌ SEXY
Cristina a její pøítelkynì vyznávají pravidlo nevázaného �ivota. Co se
v�ak stane, kdy� jednou koneènì potká toho pravého? Komedie USA.

  Muzeum Bakovska je od listopadu do bøezna otevøeno po pøedchozí
telefonické dohodì, tel. 326 781 179.
  U pøíle�itosti otevøení bakovského muzea byla vydána vlastivìdná kniha
PhDr. Vladimíra Bednáøe o na�em mìstì a jeho okolí s názvem Stezkami
domova  a je ve volném prodeji.

Kulturní akce v Bakovì - Radnice
Ètvrtek 17. øíjna 2002 v 11:00 Èlovíèek ze sna - pøedstavení pro �kolu
divadla Ka�párek DDM

Sobota 19. øíjna 2002 v 19:30 C. Goldoni Poprask na lagunì Divadelní
sdru�eníTyl Bakov - pøedstavení je vìnováno ve prospìch amatérského
divadelného souboru z Èeských Budìjovic posti�eného povodnìmi.

Sobota 19. øíjna 2002 v 16:00 se u pøíle�itosti dokonèení generální opravy
varhan  v kostele sv. Bartolomìje koná koncert souboru TRIO
MYSTERIUM MUSICUM PRAGUE.
V listopadu se pøipravuje profesionální divadelní pøedstavení Agentury
Hanzlíèek, podrobnosti - datum, hra i herci budou oznámeny pozdìji.


