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V ulicích Pionýrù a Dru�stevní byly
zapoèaty práce na pøelo�kách in�enýr-
ských sítí (vodovod a kanalizace).
Jedná se o úsek od ulice Jabloòové do
Dru�stevní - zhruba na hranici budovy
2. stupnì Z�. Obèané bydlící v tìchto
ulicích byli informováni odborem
výstavby o zahájení prací, ale nejde jen
o to, �e zde bude omezena mo�nost
parkování a vyjí�dìní z gará�í, ale
bude sní�ena i prùjezdnost tìchto
komunikací. 

Poptala jsem se proto na odboru
výstavby, jak konkrétnì budou práce
probíhat, a bylo mi sdìleno, �e po urèi-
tých úsecích tak, aby byla rozkopána
jen èást komunikace. Firma pøislíbila
práce naplánovat tak, aby v ranních
a odpoledních hodinách byla umo�nì-
na maximální prùjezdnost komunika-

ce. Nové sítì by mìly být polo�eny
u krajnice (u høi�tì), ale mù�e se stát,
�e prùjezd neumo�ní nikoli rozkopaná
komunikace, ale pracovní technika.
Øe�í se i po�adavek obèanù na vybu-
dování nové kanálové vpusti v ulici
Dru�stevní, co� pùvodnì plánováno
nebylo, a mohlo by tak dojít k prodlou-
�ení pøedem plánovaného úseku smì-
rem k parku u �koly a k posunutí ter-
mínu dokonèení stavby. Jak jsme ji�
uvedli v minulém èísle, práce v pláno-
vaném rozsahu by mìly být dokonèeny
do 10.dubna. Vzhledem k leto�ním
mimoøádným, pro práce v terénu
nepøíznivým klimatickým podmín-
kám se ov�em mù�e stát, �e se termín
pøedání stavby posune.

Magdalena Bulíøová

VÝKOPOVÉ PRÁCE ZAÈALY

Nejenom atlasy a mapy, ale i oznaèené
ulice a oèíslované domy jsou orientaè-
ními prvky. Dobøe znaèené ulice
a domy mají slou�it obèanùm
a náv�tìvníkùm mìsta k lep�í orientaci
v nìm, jsou také nezbytnou pomùckou
pro vozy záchranné slu�by a hasièe. 
V�ichni ale víme, �e ne v�ude jsou
oznaèníky ulic, nìkteré jsou zkorodo-
vané, popraskané, ne v�ichni máme
svoje domy oznaèené tak, jak ukládá
zákon o obcích. Ten toti� v pøíslu�-
ných paragrafech øíká, co je povinnos-
tí obce a co obèana. Víte, co øíkají pøí-
slu�né paragrafy? Pro Va�i informaci
uvádím jejich plné znìní. 

§ 28
(1) Obci pøíslu�í rozhodovat
o názvech èástí obce, ulic a jiných
veøejných prostranství.
(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra
a pøíslu�nému katastrálnímu úøadu
názvy novì vzniklých èástí obce, zmìny
jejich názvù, jako� i zánik èástí obce.
§ 29
(1) Název obce, jejích èástí, ulic
a jiných veøejných prostranství se
uvádìjí v�dy v èeském jazyce. Ulice
nebo jiná veøejná prostranství se
nepojmenovávají podle jmen �ijí-
cích osobností veøejného �ivota.
(2) V obci obývané pøíslu�ní-
ky národnostních men�in
se název obce, jejich
èástí, ulic
a j i n ý c h
veøejných
prostran-
ství a ozna-
èení budov
státních orgánù a
územních samos-
právných celkù uvá-
dìjí té� v jazyce národ-
nostní men�iny, jestli�e se
podle posledního sèítání lidu hlásilo k
této národnosti alespoò 10 % obèanù
obce a jestli�e o to po�ádalo peticí
nejménì 40 % zletilých obèanù obce
hlásících se k této národnostní men�i-
nì.
§ 30
Oznaèení ulic a jiných veøejných pro-
stranství provede obec na svùj náklad.
Vlastník nemovitosti je povinen strpìt
bezúplatné pøipevnìní tabulky s ozna-
èením ulice nebo jiného veøejného
prostranství na své nemovitosti;
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné
nápisy. Oznaèení nesmí být po�koze-
no, odstranìno nebo zakryto.

§ 31
(1) Budova musí být oznaèena popis-
ným èíslem, pokud není dále stanove-
no jinak.
(2) Samostatnými popisnými èísly se
neoznaèují vedlej�í budovy, které jsou
souèástí jednoho celku (napø. výrobní
haly uvnitø jednoho podniku, gará�e
pøi domech, drobné stavby).
(3) Stavby urèené k individuální rekre-
aci se oznaèují evidenèními èísly.
(4) K usnadnìní orientace mohou být
v jednotlivých ulicích a na jiných
veøejných prostranstvích oznaèeny
budovy vedle popisného èísla je�tì
èíslem orientaèním.
(5) Obecní úøad rozhoduje o tom,
jakým popisným, orientaèním nebo
evidenèním èíslem bude budova ozna-
èena. Ka�dé popisné nebo evidenèní
èíslo budovy musí být v rámci èásti
obce jedineèné. Na rozhodování
o oznaèování budov èísly se nepou�i-
je správní øád.
§ 32
(1) Vlastník nemovitosti je povinen na
svùj náklad oznaèit budovu èísly urèe-

nými obecním úøadem a
udr�ovat je v øádném

stavu. Barvu a prove-
dení èísel urèuje

obecní úøad.
(2) Pøeèíslování

budov se pro-
vádí jen

v ý j i m e è n ì ,
jsou-li pro to

vá�né dùvody. Nová
èísla hradí obec ze svého

rozpoètu. Pøeèíslování budov
ohlásí obec pøíslu�nému katast-

rálnímu úøadu.

Teï se ale urèitì ptáte, proè ten roz-
ruch kolem paragrafù. 
Proto�e hlavnì mìsto musí dodr�ovat
zákonné pøedpisy, byla ji� v rozpoètu
roku 2005 vyèlenìna èástka na nákup
orientaèních tabulí. Ty jsou nakoupe-
ny a znaèení ulic bude letos na jaøe
realizováno. Také dùle�itá místa ve
mìstì (na námìstí, v Komenského
sadech, u zastávky) budou oznaèena
rozcestníky, jako napø. v Mladé Bole-
slavi. I tím mìsto vylep�í svùj
"image". Se znaèením by mìlo být
zapoèato hned, jak se poèasí trochu
vylep�í, a s obèany, kterých se bude
týkat umístìní orientaèních tabulí na
jejich domech, bude osobnì jednáno. 

Jaroslava Èermáková

OZNAÈOVÁNÍ ULIC A DOMÙ ZMÌNA PROVOZU SBÌRNÉHO STØEDISKA

Mìstský úøad v Bakovì
nad Jizerou sdìluje obèa-

nùm mìsta, �e sbìrné støe-
disko v ul. 5. kvìtna v Bako-

vì nad Jizerou bude v leto�-
ním roce poprvé otevøeno

v sobotu 1. dubna 2006 v dobì
od 8. 00 - 12. 00 hod. 

Oproti minulým letùm dochází ke 
zmìnì provozních hodin. 

Støedisko bude otevøeno 
KA�DOU SOBOTU,

a to v dobì od 8.00 - 12.00 hod. 

Obèané pøivá�ející odpad na sbìrné støedisko se musí prokázat prùkazem toto�-
nosti (obèanský prùkaz, øidièský prùkaz, cestovní pas). 
�ádáme obèany,kteøí budou likvidovat vìt�í mno�ství sutì vzniklé demolicí
objektu nebo stavebními úpravami,aby si její likvidaci zajistili sami odvozem na
øízenou skládku buï do Michalovic, Klá�tera, nebo Benátek.V na�em sbìrném
støedisku bude odebírán pouze 1 vozík za auto.

Milu�e Hanu�ová
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KOMENTÁØ K ROZPOÈTU NA ROK 2006
Rozpoèet na rok 2006 ve vý�i 46. 040 tis. Kè je sestaven jako deficitní, èásteènì
je kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve vý�i 3. 928 tis. Kè. 

PØÍJMY:
Pøi sestavování rozpoètu v pøíjmové èásti se vychází ze skuteènosti minulého
roku a z oèekávaných pøíjmù v roce 2006. 
Pøíjmy z daní - tvoøí nejvy��í polo�ku pøíjmové èásti rozpoètu. Pro leto�ní rok
jsou oèekávány v celkové vý�i 30. 100 tis. Kè. 
Vyu�ívání a zne�kodòování komunálních odpadù - zde jsou zahrnuty platby od
spoleènosti EKO - KOM, a. s. , která dle smlouvy pøispívá mìstu na tøídìný sbìr. 
V polo�ce pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí je zahrnuta platba za prodej
kina (2. 000 tis. Kè), prodej hasièské zbrojnice na Zvíøeticích (65 tis. Kè) a pneu-
servis Bene� (400 tis. Kè). 

VÝDAJE:
Komunikace: posypový materiál, náhradní díly, rozcestníky, opravy vozového
parku, opravy komunikací - spojka Zájezda, Jungmannova ul. , Chudoplesy, auto-
busové èekárny (100 tis. Kè), dokonèení komunikace v Èapkovì ulici (154 tis.
Kè), PD komunikace Na Návsi a Rybnièná (93 tis. Kè), výkup pozemkù (250 tis.
Kè), výdaje na dopravní územní obslu�nost (300 tis. Kè), dal�í etapa dopravního
znaèení (100 tis. Kè). 
Chodníky: zamìøení stávajícího chodníku na Malé Bìlé (14 tis. Kè), opravy
chodníkù v Bakovì n. J. vèetnì chodníku u kaple sv. Barbory (120 tis. Kè), dopra-
cování PD na chodník na Budách v nové zástavbì - levá strana smìr Knì�most +
realizace (500 tis. Kè), vybudování chodníku na Malé Bìlé od Rechcíglových
+ PD + odvodnìní (230 tis. Kè). 
Pitná voda + kanalizace: výmìna vodovodní pøípojky u zdravotního støediska
(45 tis. Kè), pøelo�ka vodovodního øadu za �kolou (500 tis. Kè), oprava stávající
povrchové kanalizace na Budách - pravá strana na Knì�most (500 tis. Kè), pøe-
lo�ka kanalizace za �kolou (1. 100 tis. Kè). 
Mateøská �kola: uèební pomùcky, hraèky, hrací koutky do tøíd, kuchyòské linky,
myèka nádobí, výlevky, ohøívaè vody, plyn, el. energie, voda, slu�by penì�ních
ústavù vèetnì poji�tìní, bezpeènostní technik, právník, zpracování mezd a úèet-
nictví, revize, rekonstrukce pøípravné kuchyòky, oprava chodníkù, teras, malová-
ní, rekonstrukce kuchynì. 
Základní �kola: opravy a udr�ování - oprava zdravotní techniky - chodba + sklep
2. stupeò (480 tis. Kè), oprava suterénu �atny v �D (150 tis. Kè), knihy, uèební
pomùcky, voda, plyn, el. energie, slu�by, telekomunikace, údr�ba, revize, oslavy
100. výroèí �koly a ostatní výdaje na zaji�tìní chodu �koly. 
Divadelní èinnost: DS Tyl 250 tis. Kè, TK Rytmus 110 tis. Kè. 
Knihovna: nákup nových knih, èasopisù, 2 nové poèítaèe, folie, �títky na kódy,
papíry do katalogu, papír, kanceláøské potøeby, akumulátor do zabezpeèovacího
zaøízení, revize elektriky, zabezpeèovacího zaøízení a hromosvodu, pøestavba
poèítaèù, oprava hromosvodu. 
Muzeum: 10 ks výstavních vitrín, le�atá vitrína do Linkovy sínì, kanceláøské
potøeby, dokumentaèní materiál, mzdy dozorù na výstavách a v muzeu. 
Radnice: srá�ková voda, koncerty (150 tis. Kè), revize elektro, plyn. zaøízení
a hromosvodù, výmìna 3 èelních oken v èp. 10 (95 tis. Kè). 
Poøízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historic-
kého povìdomí: pokraèování v opravách kaple sv. Barbory - zeï a fasáda, pamìt-
ní desky slavných bakovských osobností na domy, oprava hradu Zvíøetice (160
tis. Kè). 
Zále�itosti církví: pøíspìvek církvi èsl. husitské 70 tis. Kè, pøíspìvek církvi øím-
skokatolické 120 tis. Kè na opravu kostela a 10 tis. Kè na koncerty. 
Místní rozhlas: nová ústøedna v Podhradí (15 tis. Kè), opravy rozhlasu. 
Sbor pro obèanské zále�itosti: dárkové balíèky pro jubilanty ve mìstì a na obcích
k �ivotním výroèím od 75 let vìku ka�dých 5 let, od 90 let vìku ka�dý rok, vítá-
ní obèánkù, skonèení docházky do M�, skonèení docházky do Z�, vysvìdèení
1. roèníky apod. 
Tìlovýchovná a zájmová èinnost: neinvestièní dotace sportovním organizacím
(700 tis. Kè), investièní dotace sportovním organizacím (70 tis. pro SK oddíl
kopané - nákup sekaèky, 500 tis. Kè pro TJ Sokol na vybudování høi�tì u soko-

lovny), PD na asfaltové høi�tì pro extrémní sporty (50 tis. Kè), dìtská høi�tì
v obcích (40 tis. Kè), oprava stávajících dìtských høi�t' (20 tis. Kè), neinvestièní
dotace na zájmovou èinnost (100 tis. Kè). 
Koupali�tì: poèítáno s variantou jako v loòském roce. 
Zdravotní støedisko: plyn, el. energie, voda, revize hromosvodù a plynového
zaøízení, výmìna lina na dìtském oddìlení a v èekárnì MUDr. Chudárkové, uve-
dení plynových kotlù do provozu na zaèátku topné sezóny, pøíspìvek ÈÈK (30
tis. Kè). 
Bytové hospodáøství: nákup nových popelnic, Fûgnerova - bývalá Modìva -
zateplení objektu, výmìna vchodových dveøí, výmìna topení (150 tis. Kè), Fûg-
nerova 482 - oprava topení (160 tis. Kè), Boleslavská 4, 5, 6 a Husova 372 -
odstranìní úniku plynu (25 tis. Kè), Boleslavská 4, 5, 6 - rekonstrukce hromo-
svodu (30 tis. Kè), Pionýrù 932 - 933 - výmìna 2 ks èerpadel + odkalování (40
tis. Kè), dal�í drobné opravy. 
Dùm mláde�e: srá�ková voda, plyn, el. energie, revize komínù a hasících pøí-
strojù. 
Nebytové hospodáøství: poplatek Adrii za zprostøedkování prodeje kina, revize
elektro, omítka a podlahy gará�e a dílny v Prusíkovnì, výmìna vchodových dveøí
Mírové námìstí 9, oprava støechy Vosálovny, omítky, podlahy a zateplení dílny
pro TÈ (50 tis. Kè), topení v dílnì pro TÈ (100 tis. Kè). 
Veøejné osvìtlení: pohonné hmoty, el. energie, STK Mercedes, výmìna jistièù ve
spínacích bodech, oprava VO Na Návsi a Brigádnická ul. vèetnì PD, výmìna roz-
vadìèù na VO v Boleslavské ul. v prùchodu a u kostela Prokopa Velikého, opra-
va ruky na Mercedesu. 
Pohøebnictví: barva na nátìr vrat na katolickém høbitovì, oprava márnice
(okapy), nová vrata na høbitov, dokonèení kolumbária na mìstském høbitovì (170
tis. Kè). 
Výstavba a údr�ba místních in�enýrských sítí: pøelo�ka plynu za �kolou (250
tis. Kè). 
Územní plánování: bude zpracována projektová dokumentace na vliv na �ivotní
prostøedí EIA (zamezení dobývacího prostoru). 
Komunální slu�by a územní rozvoj: náklady na budovy osadních výborù
v obcích a na bývalou prodejnu Jednoty na Malé Bìlé. Na Budách výmìna pod-
lahové krytiny, výmìna vchodových dveøí v Podhradí, nadezdìní a vyvlo�kování
komína na Horkách. 
Sbìr a svoz komunálních odpadù: odvoz popelnic, odvoz odpadu ze sbìrného
støediska, likvidace èerných skládek, odvoz tøídìného odpadu, ukládání odpadu
na skládce v Michalovicích (2. 900 tis. Kè), realizace stavby sbìrného støediska
(1. 675 tis. Kè). 
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò: nákup 2 ks sekaèek, 2 strunové sekaèky,
pila, nákup zelenì, kvìtin, ra�eliny, náhradní díly na sekaèky, úprava parkù ve
mìstì a pøilehlých obcích odbornou firmou, PD na úpravu parku v Komenského
sadech, opravy sekaèek, vyèi�tìní vodní nádr�e v Chudoplesích. 
Dùm s peèovatelskou slu�bou: barva na nátìr zábradlí, pojistné ventily, gumy
do sprchových koutù, úklid, pravidelné prohlídky výtahu, mytí oken, revize ply-
nového zaøízení, komínù, zahradnické práce. 
Bezpeènost a veøejný poøádek: zøízení mìstské policie. 
Po�ární ochrana: vchodové dveøe u zbrojnice, nátìry støechy, nový radiátor,
technické prohlídky, revize elektro, oprava Avie a Tatry. 28. 12. 2005 mìsto obdr-
�elo od KÚ jednorázový úèelový finanèní pøíspìvek na nákup nových pneumatik
pro vozidlo T 815 ve vý�i 100 tis. Kè a jednorázový úèelový finanèní pøíspìvek
na nákup hasièské výstroje ve vý�i 100 tis. Kè. Tyto pøíspìvky budou èerpány
v leto�ním roce, a proto jsou zahrnuty do rozpoètu na rok 2006. 
Správa: PC sestavy, kopírka, scanner, �idle, skøíòka pod umyvadlo, vaøiè, konvi-
ce, vysavaè, digitální fotoaparát, køesla do chodby (správní odbor), stojan na
poøadaèe, nástìnky (stavební odbor), kanceláøské potøeby, papír, obálky, HDD
server, Bakovsko, revize a dohledová slu�ba PCO, pøíspìvek na stravování
zamìstnancù, revize, pøístup na sbírku zákonù, mzdové prostøedky a s nimi sou-
visející odvody, oprava støechy na budovì MìÚ, pøestavba PC, opravy kopírek,
roz�íøení licencí server, programové vybavení, platba danì z pøíjmu PO, soudní
poplatky, právní slu�by, vynìtí pùdy ze ZPF (Zvíøetice), odvod do sociálního
fondu apod. 

Alena Bro�ová

ROZPOÈET MÌSTA NA ROK 2006

2

�Èas letí jako bláznivý�, �. se zpívá v jedné písni.
I nám utekl rok 2005 jako voda v Jizeøe, a tak mi
dovolte uvést trochu statistiky o pohybu a �ivotù
obèanù na�eho mìsta a spádových obcí jak se promí-
tá do evidence obyvatel. 
Do na�eho mìsta se v loòském roce pøihlásilo 109
obèanù a 112 se jich odhlásilo, narodilo se 55 nových
obèánkù a 52 obèanù zemøelo. Kdy� si seètete poèet
pøihlá�ených a narozených obèanù a poèet odhlá�e-
ných a zemøelých, dostanete se na èíslo 164, z èeho�
vyplývá, �e se poèet obèanù za rok 2005 vùbec

nezmìnil - tak�e k 31. 12. 2005 mìlo mìsto Bakov
nad Jizerou 4528 obyvatel. 
Evidence obyvatel nevede pouze statistiku o pohybu
osob, ale té� o uzavøených a rozvedených man�el-
stvích. V loòském roce uzavøelo 42 obèanù mìsta
sòatek, z toho 14 obèanù pøímo v na�í obøadní síni, 18
man�elských párù se rozvedlo. V Bakovsku jste té�
mìli mo�nost se doèíst, �e nìkteøí na�i spoluobèané
oslavili zlatou svatbu, popøát jim pøi�li i zástupci
mìsta Bakova nad Jizerou. 
Závìrem se tedy dá øíci, �e jako mìsto se ani neroz-
rùstáme ani nevymíráme, uvidíme, jak to bude v roce
leto�ním.                                             

Alena Zajícová

KOLIK NÁS JE
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PØÍJMY
tis. Kè

1. Danì - z pøíjmù fyz. osob ze závislé èinnosti a funk. po�itkù 6 000
- z pøíjmù fyz. osob ze samostatné výdìleèné èinnosti 3 000
- z pøíjmù fyz. osob z kapitálových výnosù 300
- z pøíjmù právnických osob 7 000
- DPH 12 000
- z nemovitostí 1 800
Danì celkem 30 100

2. Poplatky za zneèi�t'ování ovzdu�í 3,5
3. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 010
4. Poplatek ze psù 74
5. Poplatek za u�ívání veøejného prostranství 75
6. Poplatek ze vstupného 30
7. Poplatek z ubytovací kapacity 25
8. Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj (místní popl.) 300
9. Odvod výtì�ku z provozování loterií 58

10. Správní poplatky 360
11. Pøíjmy z úhrad dobývacího prostoru 10
12. Odvody pøíspìvkových organizací (odpisy M�) 83,63
13. Odvody pøíspìvkových organizací (odpisy Z�) 401,13
14. Knihovna 38
15. Muzeum 5
16. Koupali�tì (vstupné a parkovné) 50
17. Nájemné - byty 2 400

- z toho DPS 830
18. Nájemné nebytové prostory 910
19. Pohøebnictví 60
20. Pøíjmy z pronájmu pozemkù 229
21. Vyu�ívání a zne�kodòování komunálních odpadù 67
22. Pøíjmy z prodeje zbo�í 3
23. Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 5
24. Úroky 600
25. Pøíjmy z prodeje krátkodobého a drobného 

dlouhodobého majetku 20
26. Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 102,58
27. Pøíjmy z prodeje pozemkù 50
28. Pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí 2 465
29. Neinvestièní pøijaté dotace ze SR v rámci SDV 1 357,16
30. Neinvestièní pøijaté dotace od obcí 220

Mezisouèet 42 112
31. Pøevod z fondu rezerv a rozvoje 3 928

Pøíjmy celkem 46 040

VÝDAJE
tis. Kè

1. Komunikace 2 790
2. Chodníky 864
3. Pitná voda + kanalizace 2 231
4. Mateøská �kola 2 018
5. Základní �kola 4 406
6. Divadelní èinnost 360
7. Knihovna 1 151
8. Muzeum 55
9. Radnice 270

10. Poøíz. , zachov. a obnova hodnot míst. kult., 
nár. a hist. povìdomí 700

11. Zále�itosti církví 200
12. Místní rozhlas 50
13. Sbor pro obèanské zále�itosti 70
14. Tìlovýchovná a zájmová èinnost 1 480
15. Koupali�tì 377
16. Zdravotní støedisko 390
17. Bytové hospodáøství 1 913
18. Dùm mláde�e 60
19. Nebytové hospodáøství 558
20. Veøejné osvìtlení 2 213
21. Pohøebnictví 615
22. Výstavba a údr�ba místních in�enýrských sítí 250
23. Územní plánování 1 000
24. Komunální slu�by a územní rozvoj 140
25. Sbìr a svoz komunálních odpadù 4 575
26. Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 1 114
27. Dùm s peèovatelskou slu�bou 590
28. Bezpeènost a veøejný poøádek 2 000
29. Po�ární ochrana 520
30. Správa 13 080

Výdaje celkem 46 040

ROZPOÈET NA ROK 2006
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Virus H5N1 (ptaèí chøipka) - stra�idlo, které v sou-
èasné dobì obchází svìt. Na�i zemi obklopil kolem
dokola a je nanejvý� pravdìpodobné, �e se vyskyt-
ne brzo i v na�í republice. 
Jsme sice uklidòováni, �e ohro�uje chovy drùbe�e
a na èlovìka je pøenosný pouze výjimeènì. Pøesto
je tøeba se na toto nebezpeèí pøipravit a zachovat
chladnou hlavu. Málokdo v�ak ví, co bychom mìly
dìlat. 
První pokyn, který jsme na úøad získali od veteri-
nární správy, otiskujeme ní�e v plném znìní. Dal�í
informace získají pracovníci mìsta na instruktá�-
ním �kolení poøádaném ministerstvem zemìdìlství,
odborem zemìdìlská agentura a pozemkový úøad
Mladá Boleslav ve dnech 14. a 15. 3. V té dobì

bude Bakovsko ji� v tisku, tak�e Vás o dal�ích eventuálních opatøeních budeme
informovat ve mìstì zpùsobem obvyklým. 

Jaroslava Èermáková

SMRTÍCÍ VIRUS H5N1

Doporuèení postupu ne�kodného
odstranìní jednotlivì nalezených

uhynulých ptákù 
V pøípadì nálezu jednotlivých kusù
uhynulých ptáku v pøírodì nebo na
místech, kde není znám majitel ani
správce území nálezu, je pøedev�ím
nutné zachovat klid a k ne�kodnému
odstranìní pøistupovat bez obav z nej-
hor�ího. 

Obèan má tyto mo�nosti: 
! zakopání na místì nebo na nejbli�-
�ím vhodném místì (z hlediska ochra-
ny zdraví lidí a zvíøat a ochrany �ivot-
ního prostøedí) 
! spálení v kotli na pevná paliva 
! odlo�ení do nádob s komunálním
odpadem 
! oznámení nálezu obecnímu úøadu
obce, na jejím� katastrálním území
místo nálezu le�í. 

Obecní úøad mù�e: 
! kontaktovat k odvozu spádový
asanaèní podnik, nebo 
! kontaktovat k odvozu osoby, které
mají povolení k výkonu veterinární
asanaèní èinnosti (napø. osoby, které
provádìjí dezinfekci, dezinsekci, dera-
tizaci), nebo 
! kontaktovat soukromého veteri-
nárního lékaøe, který má v rámci své
veterinární ordinace kafilerní box,

nebo podá informaci o umístìní sbìr-
ného kafilerního boxu. 

Obec je v tomto pøípadì zodpovìdná
za ne�kodné odstranìní uhynulých
ptákù a úhradu vzniklých nákladù. 

Veterinární asanace je øe�ena § 39 a�
42 zákona è. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péèi a o zmìnì nìkterých souvisejí-
cích zákonù (veterinární zákon). 

Doporuèená ochrana obyvatel pøi-
cházejících do styku s uhynulými

ptáky 
K manipulaci s uhynulými ptáky pou-
�ijte pøinejmen�ím ochranné rukavice,
rou�ku a pevné boty, èepici zakrývající
vlasy po provedené likvidaci si dùklad-
nì umyjte ruce mýdlem.

Pøi nálezu vìt�ího poètu uhynulých
ptákù (nad 5 kusù) nebo i jednotli-
vých uhynulých vodních ptákù
v�dy kontaktujte veterinárního
lékaøe místnì pøíslu�né krajské
veterinární správy. 

Dal�í informace týkající se chøipky
ptáka jsou umístìny na adrese:
http://www.svscr.cz/files/pt.html

Nové pravomoci mìstské policie,
absence slu�ebny Policie ÈR a nedo-
dr�ování pøedpisù a naøízení v na�em
mìstì, je pro nás, kteøí jsme spoøádaní
obèané, dùvodem k úvaze o zøízení
mìstské policie. Toto téma je konzul-
továno a rozebíráno skoro celé voleb-
ní období na veøejných jednáních
zastupitelstva a rady mìsta. 

Obèanùù kteøí se chovají slu�nì, se
eventuelní zøízení mìstské policie
nedotkne, ale ti, kteøí se nechtìjí cho-
vat podle zásad slu�ného chování,
budou nuceni respektovat  a dodr�o-
vat v�e, co patøí k normálnímu �ivotu
ve mìstì. Netvrdím, �e by se zøízením
mìstské policie v�e okam�itì zmìnilo,
ale vìøím v postupné napravování høí-
chù souèasnosti a pøecházení represiv-

ních metod mìstské policie v preven-
tivní. Samozøejmì v prvé øadì zále�í
na osobnostech a charakteru mìst-
ských strá�níkù. Proto�e jak budou
vystupovat v zájmu mìsta na veøej-
nosti, tak budou obèany hodnoceni.
Pokud by se na�li a vybrali  vhodní
kandidáti, potom nebudu litovat úsilí
a penìz vlo�ených do tohoto projektu.

V dobì, kdy ètete tento èlánek, je
pravdìpodobnì o osudu mìstské poli-
cie v Bakovì ji� rozhodnuto. Na pro-
gramu jednání zasedání zastupitelstva
mìsta dne 15.3.2006 je toti� nejen
projednání rozpoètu mìsta na rok
2006, ale i obecnì závazné vyhlá�ky
o zøízení mìstské policie.

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY

VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Mladá Boleslav
326 724 655
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Co se dìje v souèasné dobì na stavebním úøadì? Vím, �e v této dobì procháze-
jí mìstem "zaruèené informace" o tom, jak to nyní na na�em stavebním úøadì
vypadá. Právì proto chci informovat o tom, co se od posledního èísla Bakovska
událo. Vedoucí odboru byla z funkce odvolána a podle zákona jí bylo nabídnu-
to jiné místo. Na to nereflektovala a z úøadu ode�la, resp. je ve výpovìdní lhùtì.
Øízením odboru byla povìøena Ing. Martina Nikodemová a úøad vypsal 

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NA MÍSTO VEDOUCÍHO ODBORU 

(jedná se o výkon správních agend na úseku územního plánování a stavebního
øádu). Bli��í informace jsou vyvì�eny na úøední desce, ve vývìsních skøíòkách
a na webových stránkách. Pøihlá�ku s pøílohami vèetnì telefonického kontaktu
je nutno doruèit do úterý 21. bøezna 2006 buï osobnì na podatelnu Mìst-
ského úøadu Bakov nad Jizerou, Mírové námìstí 208, a to do 13 hodin,
nebo po�tou, kdy rozhoduje podací razítko po�ty nebo podatelny. 

To je zatím v�e, nového vedoucího Vám jistì v Bakovsku pøedstavíme. 
Jaroslava Èermáková

ROZUZLENÍ KAUZY "STAVEBNÍ ODBOR"

To nejde dohromady! 
Blí�í se komunální volby a je to znát
i na pøíspìvcích ètenáøù do na�eho
zpravodaje. Ji� nìkolikrát jsme tuto
problematiku øe�ili (i na zastupitelstvu)
a cíl Bakovska je jasný - informovat o
dìní ve mìstì. Politické invektivy sem
opravdu nepatøí. Nìkteøí to ale nedoká-
�í pochopit a mám pocit, �e se pøed
komunálními volbami pokou�ejí pro-
støednictvím Bakovska "zviditelnit". 
Redakèní rada znovu zdùrazòuje, �e
Bakovsko vychází jako informaèní
zpravodaj mìsta a není v nìm proto

místo pro pøedvolební kampaò politic-
kých stran a hnutí. Doporuèujeme
autorùm pøíspìvkù takto neuveøejnì-
ných, aby své èlánky zveøejòovali na
svých vývìskách v na�em mìstì.
Bakov�tí obèané jistì samy posoudí
zda rozhodnutí redakèní rady a zastupi-
telstva, tyto èlánky v informaèním
zpravodaji nezveøejòovat, je správné.
Tak�e klidnì pi�te, tì�íme se na Va�e
pøíspìvky, ale zapomeòte na politiku!!!
Dìkuji.

Za redakèní radu Magdalena Bulíøová

BAKOVSKO A POLITIKA
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Co je na tom pravdy, �e se budou v Bakovì stavìt bytové domy? Kde budou
stát? Bude se mìsto podílet na jejich výstavbì? To jsou obèasné otázky mnoha
obèanù z Bakova i pøilehlého okolí.
Odpovìï zní "ano", mìly by se stavìt, nebude je v�ak stavìt mìsto. Jejich stav-
bu pøipravuje firma ISA CONSULT, s.r.o. Plánovaná výstavba bude situována
na rozlehlém prostranství za stávající zástavbou v Dru�stevní ulici. V první
etapì se jedná zatím o 3 domy, ve kterých bude 9-12 bytových jednotek. Ka�dý
objekt bude tvoøit bytové dru�stvo slo�ené z majitelù bytù. Domy budou 3 - 4
podla�ní, aby vhodnì splynuly s okolní zástavbou.
Bli��í informace o pøipravované výstavbì zodpoví �adatelùm zástupci firmy
ISA CONSULT, s.r.o. na svých jednotlivých schùzkách, pøípadnì je získáte na
Mìstském úøadì Bakov n.J., na odboru výstavby a �P, kde si pøípadní �adatelé
mohou vyzvednout formuláøe s pøedbì�nou �ádostí o byt.

Ing. Martina Nikodemová

BYTOVÁ VÝSTAVBA

Stav základního bì�ného úètu èinil k 31. 12. 2005 5. 984. 860, 67 Kè
Stav fondu rezerv a rozvoje èinil k 31. 12. 2005 45. 949. 380, 22 Kè
Celkem 51. 934. 240, 89 Kè

Akce tis. Kè
Kanalizace Rybní Dùl, Husova ulice 22 000 (+dotace)
Chodníky Husova ulice 3 000
Komunikace a chodníky Riegrova ulice 5 500
Základní �kola (opravy, zateplení a dal�í) 5 000 (+dotace)
Komunikace ulice Na Výsluní (u Doby) 3 000
Scate høi�tì 500
Celkem 39 000

V roce 2006 je rozpoètováno pou�ití fondu rezerv a rozvoje ve vý�i 3 928 tis.
Kè. 

Alena Bro�ová

ROZPOÈTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2007 - 2010

Výta�ky z usnesení jednání rady
mìsta, konaných  od posledního
vydání Bakovska (plné znìní
usnesení najdete na web strán-
kách mìsta).

Usnesení z jednání rady mìsta
ze dne 13.2.2006

è. 28 Rada mìsta doporuèuje schválit
(poètem hlasù 7-0-0) ceny za proná-
jem pozemkù, které neslou�í k podni-
kání, a ceny za pronájem pozemkù
slou�ících k podnikání v Bakovì nad
Jizerou dle pøedlo�eného návrhu odb.
výstavby a �P s tím, �e nejni��í cena
za pronájem je 100,- Kè/rok. Ukládá
odb. výstavby a �P pøedlo�it zastupi-
telstvu mìsta ke schválení. 

è. 36 Rada mìsta projednala mo�ný
návrh kalkulace ceny za odprodej
pozemku v lokalitì za �kolou firmì
ISA CONSULT s.r.o., Frýdek - Místek
pro výstavbu bytových domù
a (poètem hlasù 7-0-0) doporuèuje
zastupitelstvu cenu 200,- Kè/ za m2.
Ukládá starostovi mìsta pøedlo�it
zastupitelùm k projednání na pracov-
ním zastupitelstvu dne 22. 2. 2006
a dále jednat s firmou.

è. 38 Rada mìsta projednala
a (poètem hlasù 7-0-0) doporuèuje
zastupitelstvu uzavøít Smlouvu o dílo
na vyhotovení Souboru zmìn è. 01
územního plánu mìsta Bakov nad
Jizerou s Ing. arch. Pavlem Koubkem,
UK-24, urbanistický atelier, Var�av-
ská 32, 120 00 Praha 2. Ukládá staro-
stovi mìsta pøedlo�it zastupitelstvu ke
schválení.

è. 39 Rada mìsta projednala nabídku
na odkoupení nepotøebné promítací
techniky z mìstského kina v Bakovì
nad Jizerou za cenu 50. 000,- Kè vèet-
nì DPH a doporuèuje schválit její pro-
dej (poètem hlasù 7-0-0). Ukládá sta-
rostovi mìsta pøedlo�it zastupitelstvu
ke schválení. 

è. 40 Rada mìsta bere na vìdomí
po�adavek SNK ED o zaøazení jejich
návrhu na zøízení mìstské policie
v Bakovì nad Jizerou do programu
nejbli��ího jednání mìstského zastu-
pitelstva (tj. pracovní jednání dne

22.2.2006 a veøejné jednání dne
15.3.2006) Ukládá (poètem hlasù 7-0-
0) starostovi mìsta pøedlo�it zastupi-
telùm k projednání. 

è. 43 Rada mìsta jmenuje (poètem
hlasù) Ing. Martinu Nikodemovou od
14. 2. 2006 èlenkou stavební komise
rady.

Usnesení z jednání rady mìsta
ze dne 1. 3. 2006

è. 50 Rada mìsta projednala Smlouvu
o poskytnutí finanèního pøíspìvku na
zaji�tìní pøípravy a propagace letních
turistických autobusových linek
a (poètem hlasù 5-0-0) schvaluje
finanèní pøíspìvek na jejich provoz
v roce 2006 vý�i 15.000,-- Kè s tím,
�e trasy povedou opìt pøes na�e
mìsto. Ukládá starostovi mìsta
smluvnì zajistit. 

è. 52 Rada mìsta projednala �ádost
"Boleslavského deníku" o poskytnutí
finanèního pøíspìvku a (poètem hlasù
6-0-0) schvaluje finanèní pøíspìvek ve
vý�i 1 000,- Kè na nákup cen pøi slav-
nostním vyhlá�ení ankety " O nejlep-
�ího sportovce Mladoboleslavska za
rok 2005". Ukládá finanènímu odboru
informovat �adatele a provést pøevod
na úèet. 

è. 53 Rada mìsta projednala �ádost
Diakonie Broumov o poskytnutí
finanèního prostøedku na krytí nákla-
dù spojených s její èinností (a poètem
hlasù 6-0-0) neschvaluje poskytnutí
fin. pøíspìvku, navrhuje v�ak mo�nost
konání sbírky. Ukládá správnímu
odboru informovat �adatele.

è. 55 Rada mìsta bere na vìdomí
zamítavé písemné stanovisko obèana
mìsta ke zøízení mìstské policie adre-
sované zastupitelstvu (bude mu pøed-
lo�eno k projednání).

Magdalena Bulíøová

Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA
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Je v okolních státech jak u volnì �ijících ptákù, tak
i u domácích ptákù (i drùbe�e). Provádí se rázná
opatøení, je� odpovídají její nebezpeènosti - viry
mohou mutovat!!! Kdykoliv a jakkoliv!!! PROÈ se
v�ak nebezpeèí jejich mutace zvy�uje: Zvý�ily se
velmi problematické látky pronikající do �ivotního
prostøedí, je� vznikaly a vznikají nepromy�lenou
a nezodpovìdnou èinností lidí - technokratù. 

Nejvíce nebezpeèné látky: 
1) rtut', olovo, kadmium atd. ... 
2) polychlorované bifenyly a z nich je�tì toxiètìj�í
látky (pø. furany) 
3) pesticidy = (biocidy), pø. DDT, lindan, aldrin, end-
rin atd. !!! (jsou jich stovky). Pou�ívají se proti
hmyzu, mìkký�ùm, hrabo�ùm, nechtìným rostlinám,
plísním, mechu ...

Øedìní? Problém - èasto si lidé pletou procenta, pro-
mile. V�echny problematické látky se ve své koneè-
né pouti dostávají do tokù - do moøe, èi se vypaøí do
ovzdu�í a pak i s vodními kapkami nakonec i do
moøí. Vodní �ivoèichové a rostliny jsou nejvíce posti-
�eni u ústí velkých øek do moøí. Vodní �ivoèichy
a rostliny po�ívají vodní ptáci (labutì, kachny, husy,
rackové atd.). Vlivem nebezpeèných látek mají �ivo-

èichové v moøi a u moøe i sní�enou imunitu, a tak
mohou lehce masivnì onemocnìt nebezpeènými
viry. 
Nezapomeòme, �e k velmi nebezpeèným látkám
patøí ropa a ropné produkty!!! Kolik jich bylo
v moøích pøi haváriích nezodpovìdnì vylito!!!
A nejenom v moøích. Ochrana pøed masovým one-
mocnìním �ivoèichù, vèetnì lidí je ochrana �ivotní-
ho prostøedí pøed problematickými látkami. 
�e se DDT, lindan, aldrin, endrin, (a ostatní chloro-
vané pesticidy) nepou�ívají? Je�tì v tomto století se
u Neratovic (ale i jinde) pøi záplavách vyplavilo
mno�ství DDT do vody = do tokù - smìr moøe!!!
A v Africe se pou�ívá stále bì�nì - je laciné.

Tepelné opracování drùbe�ího masa. 
V hromadných prostøedcích se tvrdí, �e k usmrcení
(devitalisaci) mo�ných virù v mase staèí teplota 70 C°!

Tato informace je neúplná. 
1) Opomnìlo se dodat, �e tato teplota musí být
i uvnitø masa i v kostech. 
2) Neudává se, jak dlouho minimálnì musí tato tep-
lota trvat (expozice)!!!

Prosím, udìlejte si doma tento pokus:

vezmìte pìt vajec, vlo�te je do nádoby s vodou,
uveïte do varu:

- za 1 minutu vyjmìte prvé vejce, 
- za 2 minuty vyjmìte druhé vejce, 
- za 3 minuty vyjmìte tøetí vejce, 
- za 4 minuty vyjmìte ètvrté vejce, 
- za 5 minut vyjmìte páté vejce. 

Sledujte bílek i �loutek, kdy není vejce tzv. �nahni-
lièku� = dobu, kdy teplota (var = nejménì 100 C°)
pronikla celým vejcem! A to zále�í na velikosti
vejce, na tlou�t'ce a tvrdosti skoøápky a na nadmoø-
ské vý�ce. Ano, bod varu se mìní i s nadmoøskou
vý�kou. Zále�í, zda vejce dáte do studené vody, èi do
vody, a� kdy� voda vøe. 

Tak doufám, �e a� si budete pøipravovat kuøe, prosím
dùkladnì tepelnì (rad�i více ne� ménì) opracovat!
V �ádném pøípadì v mikrovlnné troubì! Ostatnì
dùkladné tepelné opracování bylo tradicí na�í èeské
kuchynì, zatímco Nìmci mìli rádi polosyrová èi
syrová masa (nejenom drùbe�í). 

Ani já nemohu v krátkém èlánku upozornit na v�ech-
ny problémy (o�etøení kychyòského ná�iní).
Pøeji Vám tudí� dobrou chut' a za�ití.

MVDr. Hana Netíková 

PØIBLÍ�ILA SE TAK ZVANÁ "PTAÈÍ CHØIPKA" K NA�Í HRANICI?
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OD NA�ICH ÈTENÁØÙ

V únorovém èísle zpravodaje Bakov-
ska mi byl uveøejnìn èlánek, i kdy� po
malé cenzuøe. (pozn. redakce: k úpravì
èlánku do�lo po upøesnìní ifnormací
po vzájemné dohodì s autorem)
Pod svùj èlánek jsem se mohl podepsat
jako obèan, ne v�ak jako pøedseda
místní organizace politické strany. To
mì velmi pøekvapilo a je�tì více odù-
vodnìní, které mi bylo sdìleno: "Toto
rozhodlo zastupitelstvo v usnesení
z února 2005 v bodì 6". Kdy� jsem se
propracoval k tomuto usnesení, pøe-
kvapení pokraèovalo. Citace bodu 6
uvedeného usnesení: Zastupitelstvo
mìsta projednalo �ádost redakèní rady

"Bakovsko" o posouzení koncepce
vydávaného mìsíèníku a schvaluje,
aby bylo i nadále vydáváno pouze jako
informaèní zpravodaj mìsta (s poètem
hlasù 13 - 0 - 1). 
�koda, �e neznám obsah �ádosti
redakèní rady na zastupitele. Pøesto si
myslím, �e by urèitá èást zpravodaje
mohla být vìnována tìm nìkolika
místním politickým stranám, popø.
hnutím. V�dyt' i oni jsou obèané
Bakovska. Mo�ná, �e budou politické
strany své èlánky uveøejòovat formou
placené inzerce, jako je tomu
v komerèních novinách. 

Petr Rajtr

KDE JE CHYBA? 

Na zasedání zastupitelstva mìsta ji� bylo v loòském roce øeèeno, �e problemati-
ka inzerce politických stran v Bakovsku bude øe�ena v dobì pøed komunálními
volbami.                                                                              Magdalena Bulíøová

poznámka redakce

O tom, zda se Bakov zaøadí mezi mìsta, která pro
svou i pøespolní mláde� postaví takzvaný skate-
park, rozhodnou zastupitelé mìsta. 

První dobrou zprávou je, �e v návrhu rozpoètu na
leto�ní rok je vyèlenìno 50 tisíc korun na vypraco-
vání projektu høi�tì. Je potøeba najít vhodné místo
na výstavbu samotného høi�tì. Mìsto by si mohlo
za�ádat o dotaci, a pevnì vìøím, �e tuto �anci vyu-
�ije. Tento projekt by mohl pøispìt k dal�ímu spor-
tovnímu vy�ití dìtí a mláde�e. 

Michal Horvát

BUDE V BAKOVÌ SKATEPARK?

V období od 28. ledna do 19. února 2006 jsme provedli anketu na téma:
Chcete mít v Bakovì mìstskou policii?

Z finanèních dùvodù bylo rozdáno jen 100 anketních lístkù, a to v Bakovì.
V této souvislosti se omlouváme spoluobèanùm ze spádových obcí, �e se na�í
ankety nemohli zúèastnit. 

Z 10 do�lých písemných vyjádøení bylo: 
7 jasnì pro zøízení MP, 3 nechtìli zøídit MP

z toho 1 zásadnì nechtìl, 
1 chtìl jen v pøípadì zaruèené kvality, 
podle 1 staèí na dohled úøedník. 

Z 10 pøi�lých odpovìdí 
2 autoøi poukázali na to, �e "mìsto" nedohlí�í na poøádek. 

Z 10 pøi�lých odpovìdí 
1 naprostý skeptik, co se týèe kvality práce mìstské policie. 

Z 10 pøi�lých odpovìdí 
7 pro zøízení strá�níka / 70 % / vìkovì asi na pùl /mlad�í, star�í/. 

Z 10 pøi�lých odpovìdí 
8 podepsáno plným jménem  - 6 jako rodina. /4 s plnou adresou/
1 podepsána zkratkou jména 
a 1 podepsána "va�i pøíznivci".

Devìt názorù navíc bylo sdìleno ústnì a byly pro mìstskou policii. 
Spoluobèanùm, kteøí se ankety zúèastnili, dìkujeme. 

Jaromír �tìpánek

JAKÝ JE ZÁVÌR ANKETY O MÌSTSKÉ POLICII
PROVEDENÉ SNK ED?

Anketu na téma "Mìstská policie v Bakovì", zveøejnilo té� mìsto, a to na svých
web stránkách. Anketa byla zprovoznìna od 20. února. Do pondìlí 13.3. hlaso-
valo 35 obèanù, kdy 24 (69%) bylo PRO  a 11 (31%) PROTI.

Magdalena Bulíøová

VÝSLEDKY ANKETY PØIPRAVENÉ MÌSTEM

I mìstská policie mù�e
za �patné parkování
dostat �botièku�.

Pro zasmání ...
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Dne 15. 3. uplynul ji� rok od úmrtí na�í
milované maminky, babièky a man�elky

Emilie Leke�ové. 

V�ichni, kdo jste ji znali, vzpomeòte
s námi. 

Rodina.

V pondìlí 24. 4. 2006 od 18. 00hod v sále
radnice v Bakovì nad Jizerou vystoupí 

P a v e l  N o v á k  P a v e l  N o v á k  
se svým poøadem: 

Ch. Darwin - vývoj èlovìka. 

Vstupenky v hodnotì 60, - Kè si mù�ete zakou-
pit v prodejnì kvìtin na autobusové zastávce
od 10. 4. 2006. 

Tat'ána Dvoøáková

PAVEL NOVÁK OPÌT V BAKOVÌ

6

VZPOMÍNKA

1. dubna loòského roku jsme se v bakov-
ské smuteèní síni naposledy rozlouèili s 

Ladislavem Pokorným. 

Stále vzpomíná man�elka, rodina a pøátelé

Dìkuji v�em, kteøí si na Láïu vzpomenou.

Po pùstu bìhem plesové sezóny, kdy mnozí na rad-
nici pro�oupali støevíce na bálech, si Vás dovoluje-
me pozvat do tého� sálu na dal�í akce, tentokrát
divadelního charakteru. A v dubnu to opravdu roz-
jí�díme. 

V sobotu 1. 4. 2006 se od 19.30 hod. koná dal�í
pokraèování TSK - Tyláckého seniorského klubu,
který bude jako tradiènì zahrnovat oblíbené písniè-
ky a scénky, stejnì tak jako hosta z øad na�ich popu-
lárních osobností. Akce je  urèena nejen pro seniory. 

V pátek 14. 4. 2006 se opìt od 19, 30 hod. ji� potøe-
tí hraje pøedstavení komedie "Prolhaná Ketty"
v provedení domácího souboru. Jedná se pravdìpo-
dobnì o poslední provedení na domovském jevi�ti. 

Na závìr mìsíce  v  pátek 28. 4. 2006 takté� od
19.30 hod., pøipravujeme pøedstavení Divadýlka Na
dlani z Mladé Boleslavi "Horor v horárni aneb
hrùza v hájovnì". Nenechte se klamat názvem, jde
takté� o komedii. 
Pøijïte se bavit!

Filip Novák

DIVADELNÌ BOHATÝ DUBEN

KULTURA

HISTORIE

... pokraèování z minulého èísla
Okupace vlast i  -  doba nejtì��í

Mnichovský diktát a následná Vídeòská arbitrá� roz-
hodly bez na�í úèasti na konferencích a bez na�eho
souhlasu výsostné hranice Èeskokslovenska. Náladu
v tehdej�ím Bakovì zaznamenal úvodník V nový
�ivot, uveøejnìný v sokolském èasopise Stezka. Jeho
autor si s hoøkostí stì�uje: "Jak tì�ko je mi psáti úvod-
ník zde, na samé hranici, kde krásné lesy, v nich� hle-
dali jsem donedávna klid a osvì�ení, stojí ji� na pùdì
III. øí�e, kdy z tìch modrých dálek Je�tìdu není ji� nic,
pranic na�eho�" Nespravedlivé  rozhodnutí zavinilo,
�e ryze èeská krajina severnì od Bakova byla pøièle-
nìna k Nìmecku. Lidé nemohli pochopit, jak se mohlo
stát, �e ryze støedoèeské mìsteèko, le�ící takøka upro-
støed Èech se stalo pøes noc sousedem Nìmecké øí�e.
U Bakova stojí zemské hranice! Majestátní klokoèské
lesy s Lovotínem nám ji� nepatøí! 
Záhy i do èasopisu Stezka vtrhla censura, o ní� svìdèí
prázdná nepoti�tìná místa na prvních stránkách zpra-
vodaje. Stezka se dlouho nevzdává. Objevují se v ní
známé Tyr�ovy apely z dob ostrého protirakouského
boje Èechù za svou národní svobodu. Víra v národ
a v semknutost sokolských �ikù na základì vysokých
Tyr�ových ideálù jsou hlavní morální zbraní sokolù
v dobì nastupující nìmecké okupace.
Po Mnichovu dochází k násilnému stìhování èeského
obyvatelstva z pohranièí. Do Bakova a pøilehlých
vesnic pøibyly stovky èeských spoluobèanù, kteøí té�
hledají sportovní vy�ití v odborech SK, DTJ, Sokola
èi Orla. Ka�dý sportovní a tìlovýchovný subjekt
táhne za jiný provaz. Tu a tam se ozývají hlasy po
sjednocení èeskoslovenského tìlovýchovného hnutí
v jednu silnou instituci, ale zùstávají nevysly�eny.
Pøesto se v kvìtnu 1938, tedy je�tì pøed Mnichovem,
tìlovýchovné organizace ozvaly. Ústøedí Sokola, Orla
a DTJ vydala provolání ke svému èlenstvu s cílem
"spojit se na obranu nejdra��ích hodnot - svobody
a nedotknutelnosti státu."
I pøes spontánní odpor k nastupujícímu nìmeckému
nacismu, tìlovýchovné øady øídnou. Na podzim

v roce 1938 zakázaly úøady tzv. 2. republiky èinnost
FPT, v Bakovì ukonèila dobrovolnì svou aktivitu
Dìlnická tìlovýchovná jednota (DTJ). V èinnosti
pokraèuje Sokol se svými odbory, Orel, SK se svými
odbory a LTC (tenisový klub).
Po násilném rozbití republiky nìmeckými okupanty
15. bøezna 1939 dochází k ráznému omezení politic-
kého �ivota. Jsou ubíjeny v�echny národní snahy
a postupnì se vytváøejí tendence smìøující k zákazu
tìlovýchovných organizací. V Protektorátì Èechy
a Morava byla vytvoøena jediná politická strana
Národní souruèenství, bedlivì kontrolovaná nìmec-
kými nacisty, která se marnì pokou�ela o sjednocení
èeského a moravského tìlovýchovného hnutí pro
odpor  jejich pøedstavitelù, kteøí nesouhlasili s loajální
a zbabìlou politikou této strany. Tlak, který byl vyví-
jen na tradièní tìlovýchovné organizace, vyvolal
doèasnou a èásteènou spolupráci mezi nimi i pøesto, �e
protektorátní èinitelé a ochotní kolaboranti usilovali
o jejich podøízení rùzným  komisím Mladého národní-
ho souruèenství a Kuratoria pro výchovu mláde�e
v Èechách a na Moravì. I v Bakovì je ustaveno kura-
torium pro výchovu �kolní mláde�e zdej�í chlapecké
mì�t�anky pod vedením tøí uèitelù.
Ani za války nenastala úzká souèinnost mezi zdej�ími
spolky. Jen Sokol udr�uje svou dlouholetou dobrou
spolupráci se spolkem divadelních ochotníkù Tyl,
jim� na nìkteré významné akce propùjèoval sál soko-
lovny, zatímco Orel poskytuje sál orlovny ochotnic-
kému spolku �milovský v létech 1939 - 1941. Sokol
ani Orel neudr�ují �ádnou spolupráci s místním SK
Bakov, proti jeho� èinnosti byla u� dokonce pøed vál-
kou zamìøena sokolská výchova, nebot� odbory SK
ubíraly Sokolu aktivní èlenstvo. Napøíklad tréninkové
hodiny bakovských hokejistù èasto v zimním období
kolidovaly se cvièební hodinou mu�ù v Sokole.
V takových pøípadech hráèi radìji hráli hokej, ne�
aby �li cvièit do Sokola.
Po nìkolika málo mìsících nìmecké poroby naøídil
øí�ský protektor von Neurath v�em obèanù �idovské-
ho pùvodu, aby vystoupili ze Sokola. Postupnì se na
plakátech objevují drobnì ti�tìné proti�idovské
zákazy: �idùm vstup zakázán! Tabulky se stejným
oznaèením musely viset i ve v�ech spoleèenských

místnostech. V kabinì pøi hokejovém kluzi�ti byla
cedulka vyvì�ena pøíli� nedbale pod vì�ákem, tak�e ji
zakrývaly kabáty i bundy bruslaøù. Správce kluzi�tì
byl proto vybízen nìkterými horlivými loajálními
obèany k dodr�ování v�eobecného naøízení. Dokonce
se stí�ností musela zabývat i výborová schùze lední-
ho hokeje. Tlak øí�ských úøadù na èinnost tìlový-
chovných a branných organizací narùstal. Vedení
Èeské obce sokolské vydalo u� v záøí 1939 dùrazné
varování v�em svým èlenùm, aby se nenechali vypro-
vokovat k jednání, které by mohlo zpùsobit nedozír-
né následky na samotné existenci èeského národa. Po
zavøení èeských vysokých �kol na podzim 1939 bylo
i sokolùm jasné, �e podobným zpùsobem bude zakro-
èeno i proti jejich organizaci. Okupanti si postupnì
pro rozpu�tìní tìlovýchovných organizací nacházeli
dùvody. Mnozí nezku�ení sokol�tí èinovníci, kteøí
nemìli �ádné zku�enosti s konspirací, ani nebyli cent-
rálnì øízeni v ilegální èinnosti, byli vìt�inou pozatý-
káni a odesláni do koncentraèních táborù a nacistic-
kých káznic. Zejména K.H. Frankovi byly èeské tìlo-
výchovné organizace solí v oèích od samého poèátku
henleinovského hnutí v èeském pohranièí. V roce
1940 bylo rozhodnuto o rozpu�tìní Junáka. Dne
12. dubna 1941 obdr�el pøedseda protektorátní vlády
ing. Eliá� rozhodnutí øí�ského protektora von Neurat-
ha: "Sokolská organizace se stala shroma�di�tìm
otevøeného i tajného odporu proti Øí�i. Dal�í èinnost
tohoto svazu není proto nadále snesitelná, nebot�
odporuje zájmùm Øí�e." Po zákazu èinnosti Sokola,
do�lo v roce 1942 i na Orla. SK a LTC Bakov mohly
pokraèovat ve své èinnosti.
Bakovský Sokol postihla v roce 1941 dal�í rána. Byl
zatèen její dlouholetý starosta Václav Vìtvièka. Velký
vlastenec a zanícený funkcionáø pro sokolskou vìc,
po dlouhá léta i starosta bakovských hasièù, i navzdo-
ry tìlesné zdatnosti, získané pravidelným cvièením
v Sokole, se v�ak osvobození nedoèkal. Zemøel
v osvìtimském koncentraèním táboøe 11. kvìtna 1942.

pokraèování pøí�tì
-áø

120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA
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Mìsíc únor byl pro na�i baráènickou obec docela perným. Maraton jsme naèali
hned v pátek 3. února, kdy oba soubory - Kominíèek a Furiant vystupovaly v Kos-
monosích na baráènickém plese. Dìti obstaraly úvod a o navození té pravé ple-
sové nálady se postarali Furianti se svým vystoupením Pra�ských Pepíkù. Druhý
den se pak na Malé Bìlé mohli lidé sejít na nauèném poøadu - Boty toulavý. 

Dal�í víkend putovali Furianti hned za dvìma vystoupeními. V sobotu 11. února
jsme se vypravili do Prahy na Slovanský bál, kde jsme v premiéøe pøedvedli
krom jiného i nový tanec - Èardá�. Odtud jsme se pak pøesunuli do Zákup na
baráènický ples, kde jsme se opìt vyøádili pøi "Pepících". A proto�e valná èást
souboru je i èleny hasièského sboru v Nové Vsi, na�e cestování po Èechách
jsme je�tì tý� veèer ukonèili právì v Nové Vsi na hasièském plese. Zde u� tedy
bez vystoupení�. 

V sobotu 18. února ti odolnìj�í ze souboru nav�tívili v odpoledních hodinách za
de�tivého poèasí masopust na Bílé Hlínì. Na�tìstí poèasí bylo jediným ru�ivým
elementem, jinak se tato akce moc vydaøila. Obzvlá�tì, kdy� nám k takovému

veselí hraje na�e oblíbená kapela, slo�ená pøevá�nì z muzikantù Bakovska. Sku-
piny Difur Band, Víkend a Reflex mìly své velké zastoupení. 
Veèer se pak soubor Furiant pøedvedl opìt hned dvakrát. Nejprve na baráènickém
plese v Mnichovì Hradi�ti a poté "pro zmìnu" v Nové Vsi na hasièském plese
- tentokráte hasièù hradi�t'ských, kde velké ovace sklidili "Pepíci". 

Sobotní veèer 25. února byl zablokován pro Mìstský ples Mladé Boleslavi. Zde
se ná� soubor pøedstavil spolu s Vycpálkovci, co� je pra�ská folklórní muzika.

Nakonec se ukázalo, �e umìjí i nìkolik skladeb z na�eho repertoáru. A tak jsme si
poprvé v �ivotì zatancovali i na �ivou muziku a nejen hudební nahrávky. Strávili

jsme zde celý veèer, který jsme opravdu do slova a do písmene protanèili... A
zrovna tak uèiníme spolu s Vámi, kdo pøijdete na ná� ples 1. 4. do Nové Vsi.
Tì�íme se na Vás. 

Èapková Monika

ÚNOROVÉ TANÈENÍ

Divadelní sdru�ení Tyl uskuteèní
v sobotu 

1. dubna 2006 v 19. 30 hodin 
v sále Radnice ji� pátý

Veèer v divadelním klubu.

Zveme v�echny milovníky pøíjemné-
ho posezení, ve kterém se vám pøed-
staví mimo èlenù DS Tyl v køesle pro
hosta známý divadelní, filmový i tele-
vizní herec, kterého znáte z mnoha
posledních televizních seriálù. Mimo
soutì�e, válendy pro hosta, a písnièky,
které jsou stále svì�í, zavzpomínáme
na minulá pøedstavení s veselými

vzpomínkami na
èleny na�eho sou-
boru a profesio-
nální umìlce,
kteøí na na�em
jevi�ti hráli.
K tomu v�emu
(i po skonèení

programu) vám bude hrát hudba Fran-
ti�ka Pe�ána. 

Pøedprodej místenek v cenì 35, - Kè
bude v prodejnì kvìtin u paní Ma�ko-
vé a v�ichni úèinkující se tì�í na va�i
náv�tìvu.                    Lubo� Brodský st. 

VEÈER V DIVADELNÍM KLUBU

Zájmový oddíl Dinosauøi byl zalo�en 22. záøí 1989, a patøí tak mezi první vla�-
tovky nového re�imu. Bìhem sedmnácti �kolních let se v jeho øadách vystøídalo
pøes osm desítek chlapcù i dívek a pøesto�e nìkterým z nich "táhne" na tøicítku,
stále se k nám vøele hlásí a mnohdy nám s oddílovou èinností pomáhají. Dinosau-
øi toti� nejsou pouze vyhynulým �ivoèi�ným druhem, ale také dobøe fungujícím
krou�kem!

K pilíøùm na�í èinnosti patøí pravidelné páteèní schùzky, které se konají v klubov-
nì Domu mláde�e. Pro�ili jsme spolu také 28 nìkolikadenních víkendù, 86 celo-

denních výletù do v�ech koutù na�í vlasti a �estnáct letních táborù pod stanem.
Tento mìsíc oslavíme ji� 840. akci na�eho krou�ku. Rádi mezi sebou uvítáme nové
èleny!
Bìhem na�ich akcí se vìnujeme poznávání pøírody, kultury a nechybí ani sport.
Sna�íme se nauèit v�e, co by mìl znát správný kluk èi holka. Schùzky rozhodnì
nefungují na bázi vyuèování, ale vìt�inu oborù se sna�íme poznávat formou her a
zábavných soutì�í. Vyvrcholením je celoroèní soutì� Zlatý Dinosaurus. 
Vydáváme vlastní èasopis Stegosaurus, ve kterém si pøipomínáme na�e schùzky
a výsledky soutì�í, kde nechybí ani spousta fotografií. Na jeho výrobu nám pøi-
spívá firma jednoho bývalého èlena, prodejna poèítaèové techniky Arbi z Mladé
Boleslavi. 
Bìhem letních táborù se vìnujeme postupnému vývoji èlovìka a dìjinám. Zaèí-
nali jsme táborovou hrou Dobývání pravìku. Bìhem let jsme pro�li obdobím støe-
dovìku, èasem objevù nových svìtadílù, pøes vládu králù a císaøù, pøes epochu
válek a revolucí. Vìnovali jsme se velkým vynálezùm osmnáctého století, po sto-
pách Napoleona jsme vymý�leli bojové strategie, nechybìly ani olympijské hry.
Kolem svìta jsme se podívali s Julesem Vernem, zastavili jsme se na neprobáda-
ném Divokém západì, hráli jsme si na loupe�níky a bìhem posledního tábora na
indiány. 
Èinnost na�eho oddílu je v�ak èasto omezena financemi. V dobì, kdy se zdra�u-
je snad v�echno, od slu�eb, jízdného, vstupného a potravin, bychom se tì�ko
obe�li bez penì�ních injekcí. Velice si ceníme pøístupu Mìstského úøadu v Bako-
vì nad Jizerou, který nám v�dy ochotnì vychází vstøíc a zèásti pokrývá i táboro-
vé výdaje. 
Rád bych se v�ak také zmínil o sponzorských pøíspìvcích nìkterých firem a pod-
nikatelù. Z tìch významnìj�ích a pravidelných "dárcù" bych rád jmenoval tech-
nické slu�by Compag Mladá Boleslav, Trafiku Heleny Ol�ákové z Trenèína, svá-
øecí techniku Schinkmann Kosmonosy, Auto�kolu Vidimský, restaurace U Vìnce,
Beseda a Na Rù�ku, firmy Stemi, RoBin Oil a zahradnictví Flora z Bakova. 

Miloslav Èeleda, vedoucí oddílu

BAKOV�TÍ DINOSAUØI FUNGUJÍ JI� OSMNÁCTÝM ROKEM
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ �KOLY �KOLY

ERA - centrum vzdìlávání Øepov u Mladé Boleslavi
nabízí:

- REKVALIFIKACE -
-  ZÁJMOVÉ KURZY -

v oboru
M A S Á � E,  K O S M E T I K A,  V I Z Á � I S T I K A,  P E D I K Ú R A A

N E H TO V Á M O D E L Á �.

Telefon: 602 272 029, 603 358 929       www.era.unas.cz

Tentokrát samozøejmì ve znamení sportu. A proto�e �ádný z nás do Turína na
olympijské hry nejel, uspoøádali jsme si na�i vlastní, 

BAKOVSKOU OLYMPIÁDU

na �kolní zahradì. Této události pøedcházela zvlá�t' peèlivá pøíprava. Ka�dý den
jsme vydatnì trénovali na�e svaly, poctivì jsme dodr�ovali pitný re�im i ovoce
a zeleninu jsme tentokrát jedli úplnì v�ichni. Nìkolikrát nám byl povolen i èoko-
ládový "doping". Kdy� koneènì nastal den olympijských her, vlála u na�í �koliè-
ky olympijská vlajka. Tu jsme si samozøejmì vyrobili a nakreslili sami. Po vydat-
né svaèinì se celá na�e olympijská výprava se�la pøed �kolkou. V�ichni jsme se
sportovnì pozdravili a u� jsme pochodovali za olympijským ohnìm (velká vos-
ková svíce) na na�i zahradu. A tady u� olympiáda opravdu zaèala. Soutì�ili jsme
v mnoha disciplinách: jízda slalomem na bobech, hod snìhovou koulí na cíl, bìh
ve snìhu mezi pøeká�kami, støelba hokejkou na branku atd. Sna�ili jsme se ze
v�ech sil, a proto jsme medaili vyhráli úplnì v�ichni a sladkou odmìnu k tomu. 

Poslední únorový týden probìhl ve znamení 
KARNEVALOVÉHO VESELÍ.

V�ichni jsme si zatancovali a zasoutì�ili v maskách, které nám pomohly pøipravit
mamky a tat'kové. Nechybìla ani bohatá tombola a sladké obèerstvení od mami-
nek a babièek. Moc jim za v�e dìkujeme. 
Tak skonèil mìsíc únor a co nás èeká v bøeznu? No pøece jako ka�dý rok. Do Jize-
ry vhodíme zimu - Moranu a pak u� se v�ichni mù�eme tì�it na jaro. 

Dìti z M� a jejich uèitelka 
Ivana Madìrová

JAK JSME PRO�ÍVALI ÚNOR V NA�Í MATEØSKÉ
�KOLE

Øeditelství M� v Bakovì nad Jizerou oznamuje, �e

ZÁPIS NOVÝCH DÌTÍ DO MATEØSKÉ �KOLY
pro �kolní rok 2006/2007 

se koná ve støedu 

5. dubna 2006 od 14.00 do 16.30 hod.

v budovì mateøské �koly, pavilon A - pøízemí. 

K zápisu se dostaví i rodièe, kteøí budou mít zájem o umístìní dítìte bìhem
celého �kolního roku 2006 - 2007

Dagmar Vlastová, øeditelka mat. �koly

V èervnu 2006 Základní �kola v Bakovì nad Jizerou oslaví 

100. výroèí otevøení bývalé chlapecké �koly /dnes budova 1. stupnì/. 

Pøi této pøíle�itosti chystáme v prostorách �koly výstavky a vydání almanachu.
Obracíme se proto na Vás s prosbou o zapùjèení starých fotografií,
vysvìdèení, �ákovských kní�ek a jiných dokumentù. Z Va�ich materiá-
lù budou poøízeny fotokopie a originály ihned vráceny. V pøípadì, �e jste ochot-
ni nám pomoci, po�lete vý�e zmínìné dokumenty do �koly po dìtech nebo se
obrat'te pøímo na p. uèitele V. Èecha. 

Jitka Kendíková

VÝZVA OBÈANÙM

Spolupráce s mladoboleslavským divadlem je velmi úspì�ná, ka�doroènì
s dìtmi nav�tìvujeme rozlièná pøedstavení, která podporují vztah �ákù k diva-
dlu, ke kultuøe a umìní vùbec. V únoru jsme vidìli dvì divadelní hry urèené pro
�áky 2. stupnì - Josefina a Veèer tøíkrálový. 
,,Ve støedu 15.2. 2006 se vydaly ètyøi tøídy �estých a sedmých roèníkù na diva-
delní pøedstavení do Mladé Boleslavi. Bylo to pøedstavení od W.Shakespeara
a neslo název ,,Veèer tøíkrálový". �lo o komedii, který byla velmi povedená,
a vìøím, �e v�echny pobavila."

J.Smutný, 6.A

�KOLÁCI A DIVADLO
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Jarní mìsíce budou pro �áky na�eho �kolního spor-
tovního klubu bohaté na sportovní události. V bøeznu
se zúèastníme okresního kola v ko�íkové, v dubnu
pak ve volejbalu, kvìten je vyhrazen atletice (Pohár
rozhlasu a atletický ètyøboj) a malé kopané. 
Kromì tìchto akcí, které probìhnou v Mladé Bolesla-
vi, Vás zveme na akce, které bude poøádat ná� �SK
jako souèást oslav 100. výroèí bakovské �koly. 

�ÁKOVSKÝ BÌH BAKOVEM
Ji� 5. roèník tohoto závodu se uskuteèní v sobotu
15. dubna na námìstí jako doprovodný program
23. roèníku BAKOVSKÉHO PÙLMARATÓNU.
Závod je vypsán pro v�echny vìkové kategorie
dìtí, poèínaje pøed�koláky a� po �áky devátých roèní-
kù. Zaøazen je u� tradiènì i �tafetový bìh. 

Program:
8:45 st. �ákynì 7.-9.roè. 800 metrù
8:55 st. �áci 7.-9.roè. 1500 metrù
9:05 dívky pøed�kolní vìk 200 metrù
9:20 chlapci pøed�kolní vìk 300 metrù

9:45 �ákyòky- 1.-3. roè. 600 metrù
10:00 start bakovského pùlmaratonu
10:01 �áèci 1.-3.roè. 800 metrù
10:15 ml. �ákynì 4.-6.roè. 600 metrù
10:30 ml. �áci 4.-6.roè. 1000 metrù
10:45 �tafeta 4 x 1 kolo 

(v 4 èlenném dru�stvu minimálnì 2 dívky)
11:07 cíl pùlmaratonu
Startovní kanceláø bude otevøena od 8:00 v divadel-
ním sále radnice. Prezentace konèí 30 minut pøed
startem pøíslu�né kategorie. 

POHÁR COCA - COLA
Zaèátkem dubna budou usilovat chlapci z 6. - 9. roè-
níkù o postup ze základní 4 èlenné skupiny, 
která se bude hrát v Bakovì. Jedná se o 6. roèník celo-
státního turnaje �ákù základních �kol v kopané. Pøed-
pokládaná úèast je asi 2000 dru�stev. Podrobnosti
mù�ete sledovat na www.coca - cola.cz. 

BAKOVSKÁ TRETRA
Velice pìkný sportovní areál, který byl u �koly vybu-

dován na podzim minulého roku, bychom rádi pokøti-
li úvodními atletickými závody, ze kterých by se
v dal�ích letech mohla stát tradice. Termín plánujeme
na konec dubna, popø. zaèátek kvìtna. 
Závodù by se zúèastnili �áci pozvaných �kol, uva�u-
jeme pozvat jako hosta známého èeského atleta nebo
atletku. 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dal�í akcí, která probìhne za úèasti pozvaných �kol,
bude èervnový volejbalový turnaj. 

DÌTSKÝ DEN
Pøi pøíle�itosti Dne dìtí plánujeme na èerven rùzné
sportovní soutì�e na novém høi�ti. 

JARO PLNÉ SPORTU - 100 LET �KOLY OSLAVÍME I NA SPORTOVI�TÍCH

MC DONALDS - MINIKOPANÁ
�áci 1. stupnì loni postoupili a� do krajského kola.
Okrskové kolo, stejnì jako loni probìhne v Bakovì za
úèasti �kol z Bìlé, Benátek, Mnichova Hradi�tì
a Bakova. Turnaj probìhne v kvìtnu. 

DOPRAVNÍ SOUTÌ� CYKLISTÙ
Jako ka�doroènì probìhne v mìsíci dubnu. Poprvé se
v�ak budeme muset obejít bez �kolního høi�tì, tak�e
se bude jezdit na asfaltové plo�e mezi �kolou
a Domem mláde�e. 

SPORTOVNÍ DEN KE 100 LETÙM �KOLY

17. 6. 2006 pøi oslavách stého výroèí na�í �koly, se na
novém sportovním areálu za �kolou uskuteèní 

FOTBALOVÝ TURNAJ
za úèasti bývalých i souèasných �ákù na�í �koly.

Pøedpokládáme úèast 6 dru�stev:
A dru�stvo - roèníky narození 1990 - 99
B dru�stvo - roèníky narození 1980 - 89
C dru�stvo - roèníky narození 1970 - 79 
D dru�stvo - roèníky narození 1960 - 69
E dru�stvo - roèníky narození 1950 - 59
F dru�stvo - roèníky narození 1949 a star�í

Zájemci o úèast v turnaji (musí být absolventy bakov-
ské �koly) se mohou do turnaje pøihlásit na adrese
brodsky@zs.bakovnj.cz nebo dopisem na adresu Z�
Bakov n. J, Palackého 278. 

Uzávìrka pøihlá�ek  je 15. 5. 
Dru�stva jsou maximálnì dvanáctièlenná, ka�dé dru�-
stvo má jednotné dresy. Hlásit se mù�ete jako jednot-
livci s udáním jména, pøíjmení a roku narození nebo
i jako kontaktní osoba, která dá dohromady celé dru�-
stvo. Pøednost pak dostanou døíve pøihlá�ení. Hrát
bude 5 hráèù v poli+brankáø, hokejové støídání.

Mgr. Lubo� Brodský
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"A jsme tu", øekla paní uèitelka Stehlíková. V�ichni se hned
zaèali rozhlí�et a hledat na�i chatu, která se jmenovala Achat
Malý Simerink. 
Vylezli jsme z autobusu a vyndali vìci z kufru, pro které si
pøijeli zamìstnanci hotelu. Ly�e nám vzal pan Stehlík. U�
jsme chtìli odejít na chatu, ale vtom pan øidiè zjistil, �e jsme
zapadli. No, a tak jsme v�ichni rychle pomohli zatlaèit. Nako-
nec se v�e povedlo a mohli jsme vyrazit. 
Do�li jsme pìknì udýchaní, cesta se místy klouzala, a tak
nechybìly krásné pády, i kdy� se nic vá�ného nestalo, byly
i legraèní. Na chatì jsme si rozdìlili pokoje a hned jsme se
ubytovali. Chvíli byl oddychový èas a potom jsme se v�ichni

se�li dole v jídelnì, kde na nás èekala první veèeøe. Po veèeøi jsme se v�ichni
pøesunuli do spoleèenské místnosti a rozøazovali se do dru�stev. Veèerka byla
v pùl desáté. 
No a dal�í dny to bylo u� stejné. Nejprve budíèek a snídanì. Dopolední ly�ová-
ní, poté obìd a pak zase na sjezdovku. Veèer jsme mìli pøedná�ky o bì�eckém
ly�ování, èekalo nás zábavnìj�í soutì�ení po dru�stvech. 
A takhle to �lo poøád dokola, i kdy� ka�dý den bylo nìco nového. Tøeba støeda.
Hned ráno jsme jeli do Babylonu, vykoupali jsme se a �li na obìd, kde pro nás
bylo pøipravené poho�tìní formou �védských stolù. Na hotel jsme se vrátili a�
veèer. Poslední dny nám veèer zpestøila diskotéka a pátek rozdávání diplomù
a udìlování cen. Diplom dostal snad ka�dý a nemusel být zrovna nejlep�í ly�aø
nebo ly�aøka. Asi na tomhle výcviku platilo, �e i snaha se cení. A diplomy byly
typu "Rozparovaè kalhot"nebo "Nejrychlej�í závodní pád". Sobota byla ve zna-
mení velkého balení a návratu domù. Se�li jsme kopec a dole na parkovi�ti na
nás èekal autobus. Kdy� jsme byli kousek pøed Bakovem, pøepadl nás hrozný
pocit, �e se tohle bude opakovat mo�ná a� za dva roky a �e v pondìlí musíme
jít do �koly a normálnì se zaèít uèit. A tak ná� nejvìt�í dík patøí paní uèitelce Ste-
hlíkové, panu uèiteli Brodskému a na�í zdravotnici paní uèitelce Brychové. 

�abáci

LY�AØSKÝ VÝCVIK

Koncem mìsíce bøezna zahájí na�e A mu�stvo Bako-
va nad Jizerou jarní mistrovskou èást krajské 1.B tøídy
Støedoèeského kraje, skupiny B. Vedoucí pøíèka po
podzimní èásti zaøadila na�e mu�stvo k mo�ným kan-
didátùm postupu do vy��í tøídy. 
Úvod zimní pøípravy zahájilo lednové soustøedìní
v Jizerských horách, na kterém hráèi nabírali potøeb-
nou fyzickou kondici.

Hlavní èást zimní pøípravy probíhá v domácích podmínkách (3 x týdnì trénink
+ víkendový zápas). Díky nezpùsobilému terénu není mo�né sehrát øadu pøíprav-
ných zápasù na domácím høi�ti, proto nezbývá nic jiného, ne� vyu�ít høi�tì s umì-
lým povrchem v Mladé Boleslavi (ti�e závidíme).
Kádr mu�stva se oproti podzimu neoslabil. Naopak, na�e útoèná øada byla posíle-
na hráèem Karlem Smutným z Ledcù. 
Doufejme, �e i v jarních odvetách pøiláká na�e mu�stvo poèetnou diváckou kulisu
a bude pøedvádìt uspokojivé výkony, které potì�í oko v�ech na�ich fanou�kù.

Mistrovské zápasy Bakov n.J. A mu�stvo - Jaro 2006
N.Ves Bakov 25.03. 15:00 SO odjezd - 13:00h
Bakov Èejetice 01.04. 10:15 SO
Lu�ec Bakov 08.04. 16:30 SO odjezd - 14:30h
Bakov V.Borek 15.04. 10:15 SO
Skalsko Bakov 22.04. 17:00 SO odjezd - 15:30h
Bakov M.Hradi�tì 29.04. 10:15 SO
D.Bousov Bakov 06.05. 17:00 SO odjezd - 15:45h
Bakov By�ice 13.05. 10:15 SO
Hoøín Bakov 20.05. 10:15 SO odjezd - 8:00h
Bakov Bìlá 27.05. 10:15 SO
K.Vrutice Bakov 04.06. 17:00 NE odjezd - 15:30h
Kosmonosy Bakov 10.06. 17:00 SO odjezd - 15:45h
Bakov Vysoká 17.06. 10:15 SO

Luká� Bláha

FOTBALOVÉ OKÉNKO

vestavìné skøínì na míru

velký výbìr z více ne� 40 druhù ! úpravy povrchù 
záruka na materiál 10 - 20 let ! bezkonkurenèní záruka na práci 3 roky

KKKK OO NN ZZ UU LL TT AA CC EE AA ZZ AA MM ÌÌ ØØ EE NN ÍÍ ZZZZ DDDD AAAA RRRR MMMM AAAA

StarStaromìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslavomìstské nám. 18, 293 01  Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00po - pá 8.30 - 17.00

te l . / fax:te l . / fax: 33 22 66   77 22 22   00 66 55 mobi l :mobi l : 66 00 88   55 66 00   00 44 11

kuchyòské linky na míru
elektrospotøebièe vestavìné i volnì stojící ! doplòkový program

*  K E  K A � D É  Z A K Á Z C E  D Á R E K  *

døevìné a laminátové plovoucí podlahy

dokonalé øe�ení úlo�ného prostoru ! zrcadlové výplnì ! �iroký výbìr doplòkù
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