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Komunální odpad v roce 2002
 
Vá�ení obèané,
koncem roku 2001 distribuoval mìstský úøad do Va�ich
domácností informaèní letáèky s pokyny, jak postupovat pøi placení
novì zavedeného místního poplatku za provoz systému
shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování
komunálních odpadù pro rok 2002.
Proto�e jsme byli upozornìni na to, �e ne v�ichni obèané letáèek
do svých domácností obdr�eli, otiskujeme ho v plném znìní na
druhé stranì Bakovska.

Zaplacena je tøetina poplatkù

V prùbìhu mìsíce ledna se k povinnosti zaplatit místní poplatek
za sbìr odpadu pøihlásila pøibli�nì tøetina poplatníkù, kteøí pøi�li
na mìstský úøad pøevá�nì osobnì. Zde na mìstském úøadì je
pro tento úèel vyèlenìna jedna místnost, kde jsou Vám k dispozici
v�echny potøebné dokumenty. Tímto bychom také chtìli po�ádat
na�e obyvatele, aby náv�tìvu neodkládali na poslední termín, rádi
bychom pøede�li mo�ným stresovým okam�ikùm.

Noví �koláci

Do lavic bakovské základní �koly pøibude v pøí�tím �kolním roce
59 prvòáèkù. V lednu na zdej�í �kole probìhl netradièní zápis,
který byl jistì zá�itkem nejen pro dìti, ale i pro jejich rodièe.

Autobusové spojení  zaj ist í
nadále Seco trans

Na posledním jednání rady mìsta se odsouhlasila spolupráce
se spoleèností Seco trans, zaji��ující dopravní obslu�nost na�eho
mìsta, na dal�í období.

A� �ije zima

Zimní radovánky - tak nìjak se dá popsat  to co nám nadìlila
matièka pøíroda  v prosinci loòského roku. Dìti byly jistì rády, kdy�
napadlo velké mno�ství snìhu, který navíc dlouho vydr�el a mohly
jezdit na saních, ly�ovat, koulovat se a pøípadnì vyrazit na procházky,
kdy� jim to krásnì praskalo pod nohami. Ale taková zima pøiná�í
nejen radosti, ale i starosti, zvlá�tì, kdy� dojde v urèitých okam�icích
na kalamitní stav a snìhu je najednou a� pøíli�. Urèitì jste vidìli,
co pøíroda doká�e, èlovìk je proti ní tak malièký, a pøesto se na�lo
mnoho lidièek, kteøí bez ohledu na svou únavu a vyèerpání, uklízeli
a uklízeli. Spánek skoro neznali, z práce do práce, uklízet a uklízet.
To byla øehole nìkolika dnù. Ale nejedná se pouze o lidièky, kteøí
mají tuto práci v pracovní náplni, ale i o v�echny majitele domù,
chodníkù, kteøí mají povinnost uklízet. Podìkujme jim a zároveò  je
poprosme, aby se i nadále starali o svùj majetek, tak aby bylo v�e

v  poøádku a zároveò i vyzvali ty, kteøí chodí èi jezdí, aby také byli
opatrní a ohleduplní. Zima stále je�tì je a nekonèí, i kdy� to tak
tøeba nevypadá v tìchto dnech.

Voda vysokááá

Byl jednou sníh a u� není... Nechalo by se øíci, �e nás pøíroda asi
jen stále zkou�í a jistì v�ichni známe zákony fyziky a víme, �e sníh
se pøemìní na vodu. To by jistì nebylo nic pøevratného, ale velké
mno�ství tekoucí vody má velkou sílu. U� v pravìku se o tom lidé
pøesvìdèili, �e tento �ivel je potom nezkrotný. V�ichni máme v
pamìti situace nedávno probìhlé, kdy vody bylo skuteènì hodnì.
Na tøetí stranì Bakovska najdete od pana Bednáøe pøíspìvìk,
jaká byla voda vysoká v roce 1858 a pøejme si, aby nedocházelo k
�ádným velkým �kodám. Souboj pøírody a hmoty námi
pøedstavované je bohu�el dlouhodobý a co jsme v�e provedli, to
se nám také vrátí - takový je zákon pøírody. Promiòte, nechci vyvolávat
�ádné negativní odpovìdi èi teorie, ale stejnì jako u snìhu zde
platí, dávejme pozor, buïme bdìlí a tolerantní. To platí nejen
o lidech mezi s sebou, ale i k pøírodì.
I kdy� se to nezdá, v�e souvisí dohromady - pøíroda - sbìr a tøídìní
odpadu - velká voda - sùl a dal�í. Souèasná spoleènost produkuje
velké mno�ství odpadù, které se nìkam musí dát a to stojí ohromné
peníze. Ka�dý z nás mù�e svým dílem pøispìt ke zlep�ení stavu
pøírody, proto vás chci po�ádat, dávejte v�e tam, kam patøí. Blí�í se
jaro a bývá pravidlem, �e mnoho z nás vyvá�í odpad do pøírody
a kdy� se pùjdete projít vidíte v�ude jen samé odpadky. Chudák
pøíroda si s tím ji� neví rady a nebo se chcete v létì koupat v
odpadcích? Jaký by to byl pocit?

Vánoèní  jarmark

Vra�me se o kousíèek zpìt do pøedvánoèního èasu a podívejme
se na vánoèní jarmark, který probìhl na bakovském námìstí 17.
prosince 2001. Jak se Vám líbil? Napi�tì nám, zda splnil Va�e
oèekávání, zda máte pøipomínky nebo co byste si pøáli, aby se v
leto�ním roce zmìnilo.
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Informace z Mìstského úøadu Bakov nad Jizerou
Vá�ení obèané,

v roce 2001 byl vydán nový zákon o odpadech è. 185/2001 Sb.,
a v návaznosti  na nìj i novì upravený  zákon è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, kterým se stanovuje místní poplatek za
provoz systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù.

Mìsto musí tyto zákonné normy respektovat, a proto se
Zastupitelstvo mìsta Bakov nad Jizerou  usneslo vydat dne 12.12.
2001 obecnì závazné vyhlá�ky mìsta týkající problematiky
komunálního odpadu, i kdy� si je vìdomo toho, �e se nejedná
o populární opatøení.

Obecnì závaznou vyhlá�kou mìsta  è. 1/2001 stanovilo
podmínky nakládání s komunálním a stavebním odpadem
a  Obecnì závaznou vyhlá�kou mìsta è.2/2001 stanovilo místní
poplatek za provoz systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyu�ívání a odstraòování  komunálních odpadù a to ve
vý�i 400,- Kè/osobu.

Pøesto, �e se poplatek zvy�uje proti roku 2001 o 100,- Kè na osobu,
nepokryje celkové náklady mìsta na likvidaci  odpadù z území
mìsta.

Poplatníkem je pro úèel této vyhlá�ky

- fyzická osoba, která má v obci   (mìsto Bakov nad Jizerou a jeho
místní èásti)  trvalý pobyt (vèetnì cizincù);  za domácnost mù�e být
poplatek odveden spoleèným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dùm vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádìjí.

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou nebo slou�ící
k individuální rekreaci, ve které není hlá�ena k trvalému pobytu
�ádná fyzická osoba; má-li k této stavbì vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì, a to ve vý�i
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Co je povinností obèana podle nových obecnì závazných
vyhlá�ek  mìsta od r. 2002?

1)  Obèan je povinen pøihlásit se  na Mìstském úøadu Bakov nad
Jizerou  k systému  svozu komunálních odpadù nejpozdìji do
28.2.2002  tím, �e vyplní  pøihlá�ku pøilo�enou k tomuto letáku
a souèasnì zaplatí místní poplatek buï za celý rok nebo za I.pololetí
2002.
Pøíslu�ná pracovnice mìstského úøadu zkontroluje správnost
údajù uvedených na pøihlá�ce (zejména poèty osob trvale
hlá�ených na uvedené adrese).
Za domácnost mù�e být pøihlá�ka vyplnìna  spoleèným zástupcem,
za rodinný èi bytový dùm  vlastníkem nebo správcem.

Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu urèenou nebo slou�ící
k individuální rekreaci, ve které není hlá�ena k trvalému pobytu
�ádná fyzická osoba,  jsou povinny pøihlásit se do systému
a  zaplatit  poplatek nejpozdìji do 30. 4. 2002.

2)  Na základì pøedlo�ené a zkontrolované pøihlá�ky zaplatí
obèan  poplatek podle poètu osob v rodinì (400,- Kè za osobu)
a obdr�í kontrolní známku na  popelnici.

3)  Poplatek mù�e být uhrazen jednorázovì za celý rok  nejpozdìji
do 28.2.2002 a nebo ve dvou splátkách a to :

a)  za I.pololetí  do 28.2. kalendáøního roku,

b)  za II.pololetí do 31.7. kalendáøního roku.

Od poplatku je osvobozena �está a ka�dá dal�í osoba v rodinì.

Nebude-li poplatek zaplacen vèas a ve správné vý�i, vymìøí správce
poplatku (tj. mìstský úøad) poplatek platebním výmìrem a mù�e
zvý�it nezaplacený  nebo nesprávnì zaplacený poplatek a� o 50%.

Mìstský úøad upozoròuje na to, �e poplatek  spadá pod
re�im  zákona o správì daní a poplatkù  a  je
vymahatelný.

4)  Pro odkládání  komunálního odpadu lze v rámci systému
pou�ít maximálnì tohoto poètu sbìrných nádob (popelnic):

a)  1 popelnice na 1 rodinu v rodinném domì,

b) u rodinných domù   vytápìných tuhými palivy v lokalitách,
kde není zaveden  mìstem plyn,  lze v domì topné sezóny zvý�it
poèet popelnic o 1 na rodinný dùm.
Tyto popelnice budou oznaèeny zelenou kontrolní známkou.
Zahájení a konec topné sezóny oznámí mìstský úøad na veøejné
desce (vývìskách) .

Ostatní  odpad bude ukládán stejnì jako v r. 2001 na sbìrném
støedisku v ul. 5.kvìtna v Bakovì nad Jizerou a v lokalitì  �Pod
Vápeníkovými �  v Bakovì nad Jizerou a to zdarma.

Mìstský úøad upozoròuje právnické a fyzické osoby oprávnìné
k podnikání na území mìsta, �e jsou povinny smluvnì zajistit
likvidaci komunálního odpadu pøímo se svozovou spoleèností
a správci poplatku (mìstskému úøadu) smluvní vztah prokázat.

Obèané se mohou ji� nyní  seznámit s úplným textem obou obecnì
závazných vyhlá�ek  na úøedních deskách  (vývìskách) mìstského
úøadu a na internetových stránkách mìsta (www.bakovnj.cz).

Mìstský úøad  zapoène s pøijímáním pøihlá�ek  a zaplacením
místního poplatku  v pondìlí 14. ledna 2002.

Pøípadné dotazy èi nejasnosti zodpoví pracovnice odboru výstavby
a �P a tajemnice MìÚ osobnì, telefonicky, pøípadnì elektronickou
po�tou.
                                                    Vedení mìsta Bakov nad Jizerou

Jednání mìstského zastupitelstva  bude 4. bøezna 2002 od 18:00
v zasedací místnosti u mìstského kina
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Kdy� stavìli v roce 1812 silnici k Malé Bìlé na místì
uje�dìné blátivé cesty, ponechali v tìchto nejni��ích místech
v lukách �iroký pøíkop, který pøetínal vozovku napøíè. Dùvodem
k tomu byla snaha vytvoøit koryto pro rychlej�í odvod vody z luèních
plání po povodních. Koèí, kteøí tu se svými potahy pøejí�dìli, museli
zpomalit, aby nezlomili rozvoru svého vozu. Sami zaèali tomuto
místu øíkat V Neckách. Pro pì�í tu byla zøízena døevìná lávka, aby
mohli bez úhony zdolat vodní pøíkop. A ti pøisoudili této lokalitì
oznaèení V Lávkách. A právì tady se stala nepøíjemná událost,
která postihla úèastníky pohøbu, kteøí se o velké povodni 2. srpna
1858 nechávali pøevézt vozkou z bìlského pivovaru z Bakova na
malobìlskou stranu. V nedìli 1. srpna se strhla velká bouøe
s prùtr�í mraèen, je� napáchala velké �kody v podhùøí. Bìhem
nìkolika hodin spadlo velké mno�ství vody, které naplnilo øíèní
koryto a rychle vzedmutá hladina se hnala i mimo nì a brala
s sebou stromy, keøe, lávky, ploty i èásti lidských obydlí. Brzy ráno,
kdy je�tì voda sahala po nápravy vozu, pøejel pivovarský koèí se
svým plným fasuòkem, nalo�eným sudy s pivem, pomìrnì snadno
na bakovskou stranu. Vìdìl, �e voda stoupá, a proto si pospí�il
s vylo�ením nákladu, aby se ��astnì vrátil domù. Hladina øeky se
nezastavila, nadále se rychle zvedala a stávala se nebezpeènou.
Nezku�ený pivovarský vozataj v�ak toho nedbal. S lehkou myslí
pøistoupil na �ádost nìkolika smuteèních hostí, kteøí brzo ráno
vyprovodili na poslední cestu kteréhosi nebo�tíka z Dale�ic, aby je
pøevezl. Po�ádali ho i nìkteøí Bakováci, je� se chtìli vydat na Kozinec
dobývat paøezy. Rád jim v�em vyhovìl, aspoò se vùz poøádnì zatí�í,
myslel si, kdy� si do mohutné korby vozu vlezli dvacet ètyøi poutníci,
kteøí se usadili na prázdných sudech. Vyjeli s veselou. Lidé byli
halasní, div si pøi jízdì nezpívali. Nìkteøí z nich u� vypili brzy po
ránu nìkolik sklenièek alkoholu u starého �aumana na námìstí,
aby zapili nebo�tíka.

Zpoèátku se vozkovi jelo dobøe. Hladce pøekonával
nebezpeèné úseky, kudy se proud valil nejdravìji. Prudký nápor
vody èinil potí�e náruènímu koni, který znejistìl a zaèal se spla�enì
obracet smìrem k mìstu. Kdy� dorazili do Necek, drama vrcholilo.
Hrozilo pøevr�ení celého fasunku. Koèí vytáhl z kapsy nù�, skoèil
na oj a pøeøezal náruènímu koni postraòky. Zbývalo vyhodit návojník.
I to zvládl, i kdy� musel hmatat pod vodu. Volný kùò odskoèil od oje,
vzepjal se proti vlnám a dral se vodou k Bakovu, kde ho zcela
vysíleného chytili a odvedli do stáje na radnièním dvoøe. Bylo zjevné,
�e pud �ene i druhého konì za prvním. Prudký náraz dravého proudu
pøitlaèil vùz a� k topolùm, které tady tehdy stály a tvoøily stromoøadí.
Vozka na nic neèekal a stejným zpùsobem uvolnil podsedního
konì, pohotovì na nìj nasedl a hnal se s ním ke starému mostu.
Lidé na voze byli zdì�ení. Køièeli, volali o pomoc, vzývali Boha,
modlili se. Dé�� neustával. Z nízkých temných mrakù se ustaviènì
chrlily provazce vody. Silný západní vítr èeøil vodní hladinu. Vlny
nará�ely na èelo a levý bok formanského vozu. Voda stále stoupala.

Podle spodních vìtví topolù bylo mo�né soudit, �e dosahuje ètyøi
lokty vý�ky. Nìkteøí zoufalci vylezli radìji na stromy. Vùz se tím
o nìco odlehèil a hrozilo jeho pøekocení.

Na obou bøezích se kupili zvìdavci, pøíbuzní i lidé, kteøí
radili, jak troseèníkùm  pomoci. Mezitím se od Malé Bìlé blí�ila
pomoc. Chasa z nedalekého malobìlského mlýna v èele
s mladým Karlem Hálou, synem mlynáøe, se vydali zoufalcùm
pomoci na chatrné kocábce, kterou u� léta nikdo nepou�íval. Byli
vyzbrojeni provazy, kterými chtìli nejdøíve povoz pøipoutat k topolùm.
Sotva dopluli k vrbì, vyènívající z vody nablízku místa nehody, hrozilo
i jim nebezpeèí, �e se s nimi staré plavidlo potopí. Voda
prosakovala �kvírami mezi prkny a rychle zaplòovala dno lodice.
Mládek se zachytil rukama vìtví vrby, plavidlo se více svou zádí
pøiblí�ilo ke ztroskotancùm, tak�e mohl Hála pøivázat loïku a poté
pøehodit pøes znaènou vzdálenost první provaz, pak i druhý a dal�í.
Mu�i na voze se jich chopili a pøivázali podle pokynù ze bøehu
témìø u� plovoucí fasunìk ke stromùm. Jakmile byl vùz zakotven,
v�em se na nìm oddechlo. Vìøili, �e tu ve zdraví pøeèkají, a� voda
opadne. Av�ak nepomyslili, �e se vùz po pøivázání pøestane
nadná�et. Proudy vody pøetékaly pøes horní okraj fasuòku. Znovu
se ozývalo volání o pomoc.

Ani na bakovské stranì nezaháleli. Skupina mu�ù se
rychle poradila a pøinesla ze svých domovù trámy, kùly a prkna
a jala se sbíjet prám. Podaøilo se jim zhotovit jakýsi vor, kterým se
odvá�livci vydali po zaplavené silnici k troseèníkùm. Nedorazili je�tì
ani na chodníèek u prvních topolù, kdy� prám narazil na strom,
vzpøíèil se, �ikmo nadzvedl, tak�e jeho osádka spadla do
rozvodnìné øeky a musela vyhledat spásu na nejbli��ích topolech.
Nezbylo jim, ne� se odvá�nì pøebrodit zpátky k mìstu.

Lidé nechtìli nechat ubo�áky napospas �ivlu, a proto
hledali pomoc v �irokém okolí. Øeka v�ak byla stále více nezkrotná.
I po obìdì nepøetr�itì stoupala. Teprve o ètvrté se hladina ustálila
a postupnì zaèala klesat. Kdy� se o pøíhodì doslechl chalupník
Josef Honc, pøevozník na Jizeøe, okam�itì vyjel se svou lodí proti
proudu po levé stranì Jizery na pomoc. Spolu s bratrem Janem
dorazil za �era k povozu a nìkolika odvá�nými jízdami pøevezl
troseèníky k malobìlskému mostu. Po více ne� dvanácti hodinách
byli v�ichni spaseni.

O rok pozdìji na den sv. Antonína se V Neckách konala
slavnost s proslovy a muzikou. Sváteènì obleèený pøevozník Josef
Honc, v�ude v okolí známý spí�e pod pøezdívkou Støevíèek, pøebíral
z rukou povìøence okresního hejtmana záslu�ný køí�, který mu udìlil
rakouský císaø Franti�ek Josef I. Odtud se pak vydal mohutný prùvod
se slavnou muzikou do kostela sv. Bartolomìje, kde se konala na
Støevíèkovu poèest zpívaná m�e svatá. Mnoho pøívìtivých slov padlo
na jeho poèest, kdy� do zaplnìného chrámu pøivádìli rozpaèitého
zachránce se støíbrným køí�em na prsou.

PhDr .Vladimír Bednáø

C o    j  e    k o m p l  e x n í     d o m á c  í       p é è e?

Komplexní domácí péèe je ambulantní pracovi�tì sester a dal�ích
odborných zdravotnických pracovníkù poskytující odbornou
o�etøovatelskou péèi klientùm v domácím prostøedí.
Komu je domácí péèe urèena?
V�em nemocným, kteøí mohou být propu�tìni z lù�kových zaøízení, kteøí
nepotøebují intenzivní lékaøské zásahy, ale potøebují odbornou péèi a  sys-
tematické o�etøování.
V neposlední øadì je tato péèe urèena v�em vá�nì nemocným a umírajícím,
kteøí si pøejí zùstat mezi svými blízkými.
Kdo domácí péèi navrhuje?
Ve vìt�inì pøípadech  navrhuje domácí péèi Vá� praktický lékaø podle
Va�eho zdravotního stavu nebo lékaø, který Vás propou�tí z lù�kového
zaøízení, ale pouze na dobu 14ti dnù po propu�tìní z nemocnice. Domácí
péèi mohou navrhnout i rodinní pøíslu�níci èi blízcí nemocného praktickému
lékaøi, který zvá�í nutnost této péèe.
Kdo domácí péèi hradí?
Domácí péèe je-li doporuèena lékaøem je hrazena  ze zdravotního poji�tìní.
V pøípadì kdy lékaø domácí péèi nedoporuèuje, ale rodina na poskytování

domácí péèe trvá, mù�e agentura domácí péèe tuto péèi poskytnout, ale
za pøímou finanèní úhradu. Mo�ná je i kombinace obou pøedchozích
variant.To znamená, �e èást péèe lékaø doporuèí a ta je hrazena ze
zdravotního poji�tìní a péèe nad rámec tohoto doporuèení hradí klient
nebo jeho rodina.
Kdo rozhoduje, který poskytovatel domácí péèe bude péèi
poskytovat?
Kdo Vám  bude domácí péèi poskytovat, zále�í pouze na Va�em rozhodnutí.
Ka�dý nemocný má právo se rozhodnout podle svého uvá�ení. Informace
o poskytovatelích domácí péèe získáte  v pøehledu zdravotnických zaøízení
nebo od zdravotníkù lù�kových zaøízení a ambulancí.

Podrobnìj�í informace o tìchto slu�bách získáte od svého praktického
lékaøe, na adrese své zdravotní poji��ovny nebo na na�em pracovi�ti.

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
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Mìstské kino Bakov nad Jizerou

Filmy oznaèené * jsou mláde�i nepøístupné, + vhodné pro mláde�
od 12 let, zaèátky pøedstavení v 18:00 a 20:00.
 
Nedìle 3. února 2002
Shrek
Animovaný pøíbìh nejen pro dìti o zeleném obru Shrekovi a mlu-
vícím oslu Oslu, kteøí spolu nechtìnì pro�ijí veliké dobrodru�ství.
Barevná pohádková komedie USA.
Ètvrtek 7. února 2002
Operace Hacker
Pokud zná� heslo, nikdo tì nezadr�í. John Travolta jako bývalý
�pion zná cestu k tajným kontùm a chce se tìchto penìz zmocnit.
Americkoaustralský film. 
Nedìle 10. února 2002
Kdo z koho  +
Zloèin nezná bratra. Robert De Niro a Edward Norton se spoleènì
pustí do kráde�e století. Ani jeden z nich se v�ak o lup nechce
dìlit. �irokoúhlý barevný film USA.
Odpoledne se hraje ji� v 1745 hodin! 
Ètvrtek 14. února 2002
Ne� se setmí    *
Re�izér Julian Schnabel natoèil pøíbìh kubánského básníka
Reinalda Arenase. V hlavní roli barevného filmu USA Javier
Bardem.
Odpoledne se hraje ji� v1745 hodin
Nedìle 17. února 2002
Dr. Dolitt le  2
Dolittle se vrací.Eddie Murphy jako dr.Dolittle stále je�tì rozumí
øeèi zvíøat a sna�í se jim pomáhat. Barevná komedie USA. Film je
v èeské verzi!!
Ètvrtek 21. února 2002
Deník princezny
Princeznou proti své vùli. Z tøídní o�klivky se musí promìnit
v okouzlující princeznu. Barevná romantická komedie USA.
Nedìle 24. února 2002
Rozstøel   *
Podfu(c)k ze zeleného kontinentu se chystá dobýt Evropu.Tøi
kamarádi se pøihlásí na kuleèníkový turnaj, který poøádá mafie.
Novozélandská komedie.
Ètvrtek 28 února 2002
Atlantida: Tajemná øí�e
Na dno oceánu za nejvìt�ím dobrodru�stvím v�ech dob.
Animovaný �irokoúhlý barevný film USA.
Film je v èeské verzi!

Telefonické objednávky na èísle 781 652. Veèerní pøedstavení jsou
mláde�i nepøístupná. Zmìna programu vyhrazena!

P l e s o v á  s e z ó n a  j e  o p ì t  z d e

Jak u� tradiènì poèátkem nového roku pøichází období plesù, bálù
èi podobných spoleèenských akcí spojených s pøíjemným
pobavením se s hudbou a tancem. Proto Vám zde pøiná�íme rozpis
plesù, které se uskuteèní v sále radnice Bakova nad Jizerou. V�em
úèastníkùm pøejeme pøíjemné pobavení se a odpoèinutí si od
denních starostí.

Pátek 15. února 2002 od 20:00 hodin Ples �eleznièáøù
Sobota 16. února 2002 od 20:00 hodin Ples Romù

Sobota 23. února 2002 od 20:00 hodin Ples hasièù
Sobota 9. bøezna 2002 od 20:00 hodin

Ma�karní ples ochotníkù DO TYL
Nedìle 10. bøezna 2002 od 14:00 hodin Dìtský karneval
Sobota 16. bøezna 2002 od 20:00 hodin Ples muzikantù - Difur

Prodejní akce v Bakovì nad Jizerou

V Bakovì nad Jizerou se v pøí�tích mìsících uskuteèní následující
prodejní akce. Místem konání je sál kina.

Pondìlí 11. února 2002 od 9 do 17 hodin textil
Pátek 22. února 2002 od 10 do 17 hodin obuv
Ètvrtek 28. února 2002 od 9 do 17 hodin textil
Ètvrtek 7. bøezna 2002 od 9 do 17 hodin textil
Úterý 9. dubna 2002 od 9 do 17 hodin textil

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 pan Horák. Pøedem dìkujeme.

Total Slavík Bakov nad Jizerou
1.celostátní ISOline liga futsalu ÈMFS

Sobota 9. února 2002 Slavie Havíøov
Sobota 23. února 2002 BENAGO Praha
Sobota 9. bøezna 2002 VSB Ostrava
Sobota 30. bøezna 2002 ADAMIÈEK È. Krumlov
V�echna utkání se hrají ve 20:00 hodin ve sportovní hale TJ Auto
�koda Mladá Boleslav

17. prosince 2001 Integrovaná støední �kola Turnov poøádala na
sále radnice v Bakovì nad Jizerou výstavu studené kuchynì
�Gastroden 2001� s vánoèní tématikou - zde ukázka výsledkù
sna�ení studentù.
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