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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH DNŮ
Městský úřad Bakov nad Jizerou upozorňuje občany, že ve dnech 29. - 31.prosince 2003 je na základě usnesení rady města č. 214 ze dne 10.12.2003 pracovní doba na MěÚ upravena takto:
29.12. pondělí (úřední den)
7.30-12.00 12.30-17.00
30.12. úterý (úřední den)
7.30-12.00 12.30-17.00
31.12. středa (neúřední den)
6.30-11.00 11.30-14.30.
Jaroslava Čermáková

ZÁVORY U STADIONU
Železniční přejezd v našem městě,
v ulici 5. května je v současné době (od
21.12.1993) zabezpečen výstražnými
kříži s výstražnými světly bez závor.
Tento přejezd je při jízdě vlaku ve
směru Bakov - Turnov uváděn do činnosti v závislosti na obsluze zabezpečovacího zařízení na hlavním nádraží
v Bakově. V důsledku toho dochází
někdy k tomu, že uvedené přejezdové
zabezpečovací zařízeni je v činnosti
(blikají výstražná světla) poměrně
dlouhou dobu před příjezdem vlaku,
řádově v minutách. Tato skutečnost postupem doby vedla k tomu, že někteří
uživatelé komunikace v ulici 5. května
používají přejezd i v době činnosti výstražných světel, a vzniká tak nebezpečí vzniku nehody.
Z tohoto důvodu bude zabezpečovací
zařízení na přejezdu v ulici 5.května při
respektování ustanovení všech příslušných norem a předpisů upraveno takovým způsobem, aby při jízdě vlaku ve
směru Bakov - Turnov bylo uváděno do
výstrahy v závislosti na jízdě vlaku (tak,
jako je to prováděno při jízdě vlaku
opačným směrem). Dojde tak ke zkráce-

ZNOVU KAUZA "ŠTĚRKOPÍSEK"

ní doby uzavření přejezdu. Doby uzavření přejezdu budou srovnatelné s činností tohoto přejezdu při jízdě vlaku od
Mnichova Hradiště bez zastavení na zastávce a nebo s činností na přejezdu
v ulici Boleslavská. Současně tak ale
dojde ke zkrácení doby, kdy od zahájení
činnosti výstražných světel projede čelo
vlaku přes tento přejezd. Výstražná světla budou uvedena do činnosti ve stejný
okamžik, jako jsou nyní uvedeny v činnost v světla na přejezdu v ulici Boleslavská.

K této, pro Bakováky důležité změně,
dojde v týdnu od 5. do 11. ledna 2004.
Nabádáme proto ke zvýšené opatrnosti, respektive k dodržování zákazu
vjezdu na přejezd, svítí-li červená výstražná světla.
Jiří Hieke

PTALI JSTE SE
Jak
pokračuje
odkoupení
"Sběrných surovin" na Zbábě a
zdali bude tato lokalita upravena a
zrekultivována?
Již v roce 2002 jednala bývalá starostka
města Ing. Marie Štěpánová s pracovníky Středočeských sběrných surovin
ohledně sběrny v Bakově. Po zvolení
do funkce jsem v jednáních pokračoval
a několikrát jsme s pracovníky Středočeských sběrných surovin hovořili o záměru města sběrnu i s přilehlým
pozemkem vykoupit. V březnu letošního roku mi bylo sděleno, že prodejní
cena pozemku je 137.000,- Kč. Toto

jsem předložil na zasedání rady města,
která s nabízenou cenou souhlasila.
Následovalo několik telefonních rozhovorů, ve kterých jsem se dotazoval, zda
už lze výkup realizovat. Bylo mi sděleno, že musí být nejprve ukončena nájemní smlouva a objekt se musí nejprve
vyklidit, což není jednoduché, protože
nájemce je ve výkonu trestu. Dne
21.července 2003 město navštívil zástupce nájemce a požádal nás o pomoc
při vyklízení objektu.
V září jsem opět telefonoval s pracovníky Středočeských sběrných surovin,
a.s. Bylo mi oznámeno, že pozemek je
již prodán. Tato skutečnost mě překvapila. Je pravdou, že každý může se
svým majetkem nakládat jak chce, ale
pokračování na str. 2

Nejenom uzavření pobočky České
spořitelny od 1. dubna , skončení činnosti kina k 1. červenci letošního roku,
uzavření koupaliště v letošní sezóně,
ale i "kauza těžby štěrkopísku" v lokalitě \Na Zálučí, které se město brání,
rozhýbala v letošním roce stojaté vody
ve městě.
A právě poslední zmíněná bude asi ta
problematická, která nejvíce zamotá
hlavy nejen zastupitelům, ale nám
všem občanům města. O tom, jak řešení problému zamýšlené těžby štěrkopísku v letošním roce probíhalo, jste
byli průběžně informováni v městských vývěskách, v současné době
jsou materiály vyvěšeny ještě ve vstupní části úřadu.
Protože však nastaly nové okolnosti,
považujeme za nutné o nich informovat veřejnost.
Dne 25. 9. 2003 obdrželo město rozhodnutí Českého báňského úřadu Praha
ze dne 18.9.2003, čj. 3949/IV/02/161

o stanovení dobývacího prostoru v této
lokalitě.
Město se proti rozhodnutí brání a podává proti tomuto rozhodnutí dne 9.10.
rozklad předsedovi Českého báňského
úřadu Praha.
Dne 7.11.2003 obdrželo město rozhodnutí o rozkladu proti rozhodnutí
Českého báňského úřadu v Praze , kterým se původní rozhodnutí mění a doplňuje pouze v některých částech,
v ostatním se napadené rozhodnutí
ČBÚ potvrzuje.
S tím však město znovu nesouhlasí,
proto rada města vyslovila dne 10.12.
souhlas s podáním správní žaloby
proti rozhodnutí předsedy Českého
báňského úřadu ve věci stanovení dobývacího prostoru a pověřila JUDr.
Jana Ratha zastupováním města v této
pro všechny tak problematické kauze.
O tom, jak se bude celá věc vyvíjet
dál, Vás budeme průběžně informovat.
Jaroslava Čermáková

PODĚKOVÁNÍ ZA HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Ve dnech 26. a 27. listopadu
se v budově bývalého kina
uskutečnila humanitární sbírka pro potřebné. Musím konstatovat, že i pracovníci Diakonie Broumov, kteří si pro
sbírku přijeli (skříňovou avií!) byli "šokováni" množstvím darovaných věcí. Nezbylo jim
nic jiného, než se v Bakově otočit ještě jednou s větším autem. Pro Vaši informaci - byla
zaplněna celá zasedací místnost a větší část
chodby. Ostatně fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
- www.bakovnj.cz/fgalerie.htm.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli na dobrou věc. Velké
díky adresuji též pí Ivaně Divišové, Bohumile
Klemové, Drahušce Kyselové, Janě Raisové,
Jarmile Venclákové, Marii Karmazínové, Věře
Vlastové, Libuši Flanderkové a Vlastě Hašlarové, které zcela dobrovolně strávily dva dny v
budově bývalého kina při organizaci sbírky.
Dík patří i Davidovi Bulířovi, který strávil páteční večer tím, že pomáhal řidiči z Diakonie
Jiří Hieke
Broumov většinu nákladu naložit.

objektu sběrných surovin byla
informována rada a poté
i zastupitelstvo města.
Minulý týden jsme zjistili, že pozemek i s budovou koupila firma Flora
CZ, s.r.o. Zašli jsme proto
za jejím majitelem ing.
Zbyškem Dvořákem, abychom
se zeptali na jeho záměr s těmito nemovitostmi. Ing. Dvořák nám potvrdil,
že je od září 2003 vlastníkem bývalé
sběrny v Bakově a tyto prostory by
chtěl využít jako zásobní zahradu pro
rostliny, které musí dovézt na podzim
či v zimě, ale do prodeje přicházejí až
na jaře.

PTALI JSTE SE
pokračování ze str. 1

vzhledem k tomu, že již více jak rok
jsme jednali o možnosti výkupu, považoval bych za seriozní jednání, abychom byli o možnosti pozemek již
vykoupit informováni. V tomto duchu
jsem informoval i vedení Středočeských sběrných surovin, a.s. O prodeji

CO SE MĚNÍ VE MĚSTĚ?
3 Svítidla veřejného osvětlení
na náměstí a v ulicích Smetanově,
Žižkově, Komenského sadech
mají nový image, pěkně se nám zakulatila.
3 Probíhá rekultivace lokality Pod Vápeníkovými - zarovnání terénu.
3 Menší z věží kostela sv. Baroloměje byla sundána a odvezena na celkovou rekonstrukci.
3 Byla vydlážděna cesta k faře.
3 V Podstráních u stadionu nám nenechavé
ruce zcizily značku zákazu vjezdu.
3 Proběhla "noční" kontrola dodržování čl.
VIII, §5, odst. 2 obecně závazné vyhlášky města
č. 1/2003 o čistotě a veřejném pořádku ve městě zákaz využívat veřejné prostranství k odstavování (parkování) vozidel o celkové hmotnosti převyšující 2 500 kg v době od 22.00 hodin do 06.00
hodin. Pro traktory a jiná speciální vozidla platí
bez hmotnostního rozlišení. Bylo zjištěno 8 případů porušení této vyhlášky.
3 Bylo pořízeno 5 nových kontejnerů na plasty
a 10 (modrých) na papír. Budou rozmístěny na
stávajících místech (i na obcích) po novém roce.

Jiří Hieke

CO NOVÉHO V BAKOVSKÉ KNIHOVNĚ?
V měsíci říjnu byla knihovna
uzavřena. Na základě vyhlášky
Ministerstva kultury č. 88/2002
Sb., k provedení zákona
č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb se prováděla
revize knihovního fondu.
O jejím uzavření byla veřejnost včas informována pracovnicemi knihovny, městským
rozhlasem a oznámením ve zpravodaji Bakovska. Internetové služby pro veřejnost
však byly přístupné i během revize. Dnem 3. 11. 2003 byl opět zahájen provoz
knihovny v plném rozsahu. Činnost knihovny není jen půjčování knih, ale pořádají se informatické výchovy pro mládež, dále termínované objednávky školních
tříd, na kterých se provádí výměna zapůjčených knih a také besedy. S knihovnou
se chodí seznamovat také děti ze zdejší mateřské školy. Letošního roku se dosud
zakoupilo a zpracovalo pro čtenáře 637 nových knih. Pod správu MěK v Bakově
spadají ještě 4 knihovny z okolních obcí. Těmto knihovnám bylo během tohoto
roku prozatím zapůjčeno 760 knih ve 34 souborech.
O krásnou výzdobu interiéru knihovny se během celého roku starají vychovatelky s dětmi z bakovské školní družiny.
Srdečně Vás zveme k návštěvě naší knihovny, která nyní září vánoční výzdobou. Možná, že se o ni zasloužily také vaše děti. Přejeme Vám krásné vánoční
svátky, které si můžete zpříjemnit i se zapůjčenou knihou.

Magdalena Bulířová

VOLNÉ BYTY V “DPS”
Občané města Bakova n. J. a spádových
obcí si mohou ještě do konce roku podat
žádost o přijetí do nového Domu s pečovatelskou službou v Bakově.
Žádost lze podat na podatelně městského
úřadu u pí Zajícové, kde jim budou sděleny bližší informace o podmínkách přijetí.
Magdalena Bulířová

Hana Gregorová, Miroslava Nitschová

Mládežnická (1)
Na Výsluní (1)
Nad Skalkou (1)
Nad Stráněmi (1)
Rybní Důl (1)
Smetanova (2)
Spojovací (1)
Školní (1)
Trenčín (1)
Tyršova (1)
Žižkova (2)
Žižkova-Husova (1)
nezařazeno (4)
Hlídky ODI jsou
dále kromě uvedeného počtu cíleně zaměřených
hlídek
pravidelně vysílány
každý poslední pracovní den v 12.00-20.00 hodin a ve dni pracovního volna
před dnem pracovním v 09.00-21.00 na komunikaci I/10 a II/610, které se nacházejí na území města Bakov n.J. , v rámci dohledu na rekreační a víkendový
provoz výjezdu či návratu směrem od Liberce či naopak.
V uvedeném období dále byly i ve spolupráci s OOP Mnichovo Hradiště a dalších útvarů prováděny dopravně bezpečnostní akce, kdy stanoviště v samotném
městě Bakov n.J. bylo ve 28 případech.
K možnosti měření rychlosti v prostoru Husovy ulice, ale i dalších komunikacích v obci bylo sděleno, že likvidační stanoviště jsou umísťována do nejbližšího okolí ulic, vzhledem k prostorovým možnostem jsou vždy na okraji města.
Město Bakov nad Jizerou samozřejmě i nadále trvá na pravidelných kontrolách
jak dopravně bezpečnostní situace, tak i dodržování obecně závazných vyhlášek
Jaroslava Čermáková
města ze strany policie.

POLICIE ČR V BAKOVĚ...
Na základě požadavků vedení města, zastupitelstva a rady prováděla průběžně Policie
ČR dopravní kontroly ve městě. Chtěli jsme
však vědět, jak často byly prováděny, s jakými výsledky, a proto jsme požádali o předložení zprávy o dopravně bezpečnostní situaci na teritoriu města Ředitelství policie
ČR Mladá Boleslav. Bylo nám vyhověno a nyní s ní můžeme seznámit i Vás:
Služby skupiny dopravních hlídek oddělení dopravního inspektorátu OŘP
Mladá Boleslav v období od ledna 2003 do 15. 11. 2003 byly směřovány do
území města Bakov n.J. v počtu 67 hlídek.
Při výkonu služby se hlídky zaměřují na problémová místa, jako je například
výjezd na Malou Bělou a dále ul. Husova. Samozřejmé je pak zaměření na kontroly řidičů ke zjištění jízdy po požití alkoholických nápojů a technického stavu.
Z toho bylo ve 14 případech prováděno měření povolené rychlosti v obci, při
kterém bylo zjištěno 62 přestupků.Celkem bylo v blokovém řízení vyřízeno 61
blokových pokut v celkové výši Kč 24.800,-.
Na území města Bakov n.J. došlo ve shora uvedeném období k celkem 30 dopravním nehodám- viz předložené rozložení dopravních nehod:
Dopravní nehody 1-11/2003
Boleslavská (3)
Boleslavská (1)
Boleslavská-5.května (1)
Boleslavská-Husova-Jungmannova (1)
Husova (2)
Konečná (1)
Linkova (3)
Mírové náměstí (1)
-2-

denční knihu svým jménem, příjmením
nebo názvem právnické osoby, bydlištěm nebo sídlem, rodným nebo identifikačním číslem. Stránky knihy musí být
celé a předem očíslované a musí být
uváděna pořadová čísla ubytovaných
od začátku roku. Jde-li o fyzickou nebo
právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
8) Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, odvedou vybraný poplatek na účet
správce poplatku (popřípadě uhradí
v hotovosti) takto :
a) za sezónu, tj. od 1.5. do 30.9. je poplatek splatný do 31.10.,
b) v ostatních termínech vždy do 10.následující měsíce.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2003
MĚSTA BAKOV N.J.
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou
se usneslo vydat dne 15.12.2003 dle
ustanovení odst. 2 § 14 zákona
č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. i)
a ustanoveními § 10 písm. d) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
I. Základní ustanovení
čl. 1
Na základě této vyhlášky stanoví a vybírá Městský úřad Bakov nad Jizerou
(dále jen správce poplatku) na území
města Bakova nad Jizerou a obcí patřících do jeho územního obvodu, kterými
jsou obce Malá Bělá (Velký a Malý
Rečkov, Klokočka), Buda, Podhradí,
Horka, Chudoplesy a Zvířetice (dále
jen území města), tyto poplatky:
* poplatek ze psů,
* poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt,
* poplatek za užívání veřejného prostranství,
* poplatek ze vstupného,
* poplatek z ubytovací kapacity,
* poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj,
3 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívánÍ a odstraňování komunálních
odpadů.
II. Poplatky
čl. 2
§ 1 Poplatek ze psů
1) Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města. Poplatek ze psů se
platí ze psů starších 3 měsíců.
2) Sazba poplatku činí ročně :
a) v Bakově nad Jizerou 100 Kč za jednoho psa,
b) v obcích Malá Bělá , Buda, Horka,
Podhradí, Zvířetice, Chudoplesy 70 Kč
za jednoho psa,
c) za psa chovaného v panelových a činžovních domech 200 Kč za jednoho psa,
d) za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50 % z poplatku stanoveného touto OZV.
3) Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle
zvláštního právního předpisu2), osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
držení a používání psa zvláštní právní
předpis3).
4) Vlastník psa je povinen ohlásit
správci poplatku do 15 dnů vznik poplatkové povinnosti, v této lhůtě je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost ,

která má vliv na výši poplatku.
5) Poplatek ze psů je majitel povinen
uhradit hotově správci poplatku nejpozději do 30. dubna každého roku.
6) Poplatek ze psů platí držitel podle
místa trvalého pobytu nebo sídla. V případě držení psa po dobu kratší než
jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel
psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
7) Správce poplatku vydá držiteli psa
evidenční známku, s vyznačením názvu
obce a evidenčního čísla psa. Držitelé
psů jsou povinni zajistit, aby tato známka byla zavěšena psovi na obojek.
Známka je nepřenosná na jiného psa
a ztrátu nebo odcizení je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

§ 3 Poplatek za užívání veřejného
prostranství
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících k
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní účely, se
poplatek neplatí.
2) Veřejným prostranstvím pro účely
této vyhlášky se rozumí místa, která
jsou podle "Územního plánu sídelního
útvaru města Bakov nad Jizerou" - závazného výkresu č. 2 - Plán využití
území města Bakov nad Jizerou v měřítku 1:5000 vyznačena jako plochy:
a) sportovní a rekreační,
b) sportovní a rekreační s indexem konkrétní funkce,
c) hlavní sběrné městské komunikace,
d) vedlejší sběrné městské komunikace,
e) hlavní obslužné městské komunikace,
f) obslužné komunikace s upraveným
režimem,
g) místní komunikace,
h) hlavní pěší trasy,
i) dopravní plochy s indexem konkrétní
funkce,
j) účelové cesty,
k) veřejný park, parkově upravené plochy,
l) hřbitov,
m) parkový les,
n) doprovodná rozptýlená zeleň,
o) městská zeleň,
p) autobusové a vlakové zastávky a nádraží,
q) parkoviště a odstavné plochy.
3) Sazby poplatku činí:
a) za použití veřejného prostranství
k umístění stánků, pultů, kiosků či jiných podobných zařízení určených k
prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného
zboží 10 Kč/m2 a den,
b) za použití veřejného prostranství
k umístění reklamního zařízení všeho
druhu 2000 Kč /m2 a rok,
c) za použití veřejného prostranství
k umístění stavebních zařízení 3 Kč/m2
a den,

§ 2 Poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt
1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v územním
obvodu města v místech soustředěného
turistického ruchu za účelem léčení
nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod pobytu s výjimkou
osob, které poplatku nepodléhají nebo
jsou od něho osvobozeny.
2) Sazba poplatku činí 10 Kč za
osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu v době
sezóny, v ostatních dnech činí 50 %
sazby stanovené touto vyhláškou. Sezónou se rozumí doba od 1.5. do 30.9. kalendářního roku.
3) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají :
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby
s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu2) a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let
nebo osoby, na které náležejí přídavky
na děti (výchovné)4) anebo vojáci v základní vojenské službě a osoby, které
vykonávají civilní službu.
4) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za
celou předpokládanou dobu pobytu.
5) Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který přechodné
ubytování poskytl. Tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
6) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje dobu ubytování, účel pobytu,
jméno, příjmení, adresu místa trvalého
pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu
nebo cestovního dokladu fyzické
osoby, které ubytování poskytl. Zápisy
do evidenční knihy musí být vedeny
přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy
musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od
provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize
se řídí zvláštním právním předpisem5).
7) Ubytovatel je povinen označit evi-3-

d) za vyhrazení trvalého parkovacího
místa osobního automobilu 1000 Kč
ročně,
e) za použití veřejného prostranství
umístění skládky stavebního materiálu
3 Kč/m2 a den,
f) za překopy místních komunikací
nebo výkopové práce10 Kč/m2 a den.
Poplatek za užívání veřejného prostranství je účtován za každý i započatý 1 m2
užívaného veřejného prostranství a
každý i započatý den.
4) Správce poplatku může za užívání
veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí zvýšit sazbu až
na její desetinásobek.
5) Poplatník je povinen oznámit
správci poplatku zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději v den
vzniku poplatkové povinnosti.
6) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ihned, nejpozději po
skončení užívání.
7) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají
osoby zdravotně postižené2).
§ 4 Poplatek ze vstupného
1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze
vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o
daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník
akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit (platí i pro konzumentky).
2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
3) Od poplatku jsou osvobozeny
akce, jejichž celý výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
4) Sazba poplatku ze vstupného činí
až 20 % z úhrnné částky vybraného
vstupného.
5) Poplatník je povinen nejméně 15
dnů před konáním akce ohlásit správci
poplatku údaje potřebné ke stanovení
místního poplatku, zejména druh akce,
jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel využití výtěžku.
6) Poplatek je splatný do 15 dnů ode
dne pořádání akce, která poplatku podléhá.
§ 5 Poplatek z ubytovací kapacity
1) Poplatek z ubytovací kapacity se
vybírá v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu z
ubytovací kapacity v zařízeních určených k přechodnému ubytování za
úplatu.
2) Poplatek platí ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.
3) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4 Kč za každé využité lůžko a
den. na písemnou žádost poplatníka
může být poplatek stanoven roční paušální částkou.
4) Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :
a) ubytovací kapacita v zařízeních pro
přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato
zařízení vlastní nebo k nim mají právo
hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních,
pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
5) Poplatník je povinen se zaregistrovat u zdejšího správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, která má za následek vznik
poplatkové povinnosti. Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku a trvání poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.
6) Poplatník je povinen při registraci
oznámit jméno, příjmení, nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo,
rodné číslo, IČO, popř. číslo účtu
u svého peněžního ústavu.
7) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které
zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu
nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční
knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Evidenční knihu ubytovatel uchovává
po dobu 6 let od provedení posledního
zápisu. Zpracování osobních údajů
v evidenční knize se řídí zvláštním
právním předpisem5). Ubytovatel je povinen označit evidenční knihu svým
jménem, příjmením nebo názvem právnické osoby, bydlištěm nebo sídlem,
rodným nebo identifikačním číslem.
Stránky knihy musí být celé a předem
očíslované a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku.
Jde-li o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní
prostředky z její podnikatelské činnosti.
8) Poplatek je splatný nejpozději do
15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
§ 6 Poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj
1) Poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj podléhá každý povolený
hrací přístroj1).
2) Poplatek za výherní hrací přístroj
(dále jen VHP) platí jeho provozovatel.
3) Poplatník je povinen písemně ve
lhůtě do 15 dnů ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti, tj. uvedení VHP do prvního provozu. a tuto
skutečnost doložit zahajovacím protokolem.
4) Při plnění ohlašovací povinnosti je
poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo firmy,
IČO. Současně uvede číslo svého účtu
u peněžního ústavu, na němž jsou soustředěny peněžní prostředky jeho podnikatelské činnosti.
5) Poplatník je dále povinen oznámit
do lhůty 15 dnů správci poplatku zánik
poplatkové povinnosti, tj. ukončení
provozování VHP a tuto skutečnost doložit ukončovacím protokolem.
6) Poplatník je povinen bezodkladně
nahlásit správci poplatku změny týkající se jak provozu VHP, tak i firmy provozovatele (tj. číslo bankovního účtu,
sídla apod.)
7) Sazba poplatku za každý výherní

hrací přístroj na tři měsíce činí 5000 Kč.
8) Splatnost poplatku:
a) při povolení provozování VHP na
dobu 3 měsíců do 15 dnů od skončení
provozu,
b) při povolení provozování VHP na
dobu 6 měsíců do 15 dnů od skončení
provozu,
c) při povolení provozování VHP na
celý kalendářní rok ve dvou splátkách
splatných do 15 dnů od skončení provozu.
9) Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově.

dne, kdy tato změna nastala. V ohlášení
jsou přihlašující se občané nebo ohlašovatelé povinni uvést jména a data narození osob, které přihlašují do systému
a počet a druh sběrných nádob (v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3) obecně
závazné vyhlášky města Bakov nad Jizerou č. 1/2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem), ve kterých
budou komunální odpad shromažďovat. Na základě ohlášení vydá městský
úřad přihlašujícímu se občanovi nebo
ohlašovateli odpovídající počet kontrolních známek k označení sběrných
nádob zapojených do systému.
3) Sazba poplatku pro poplatníka dle
této vyhlášky činí 400 Kč za kalendářní
rok a je tvořena:
a) z částky 150 Kč za kalendářní rok
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok,
která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu. Jejich rozúčtování je uvedeno
v příloze této vyhlášky.
4) V případě změny místa trvalého
pobytu nebo změny vlastnictví ke stavbě, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního
roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby na území města v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav
na konci tohoto měsíce.
5) Pytle PVC s logem svozové společnosti jsou k dispozici na MěÚ a jsou
účtovány 40 Kč za 1 ks. Tyto pytle
slouží k ukládání domovního odpadu,
nikoli popele v případě, že v ojedinělých případech nepostačuje sběrná nádoba. Fyzickým osobám, které mají na
katastrálním území města Bakov nad
Jizerou ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, budou tyto
pytle do výše poplatku poskytnuty
zdarma.
6) Osvobozeni od poplatku jsou:
a) každá šestá a další osoba v domácnosti, pokud má domácnost 1 popelnici,
b) novorozenci v roce narození.
7) Splatnost poplatku:
a) poplatek může být uhrazen poplatníkem dle § 7 odst. 1 písm. a) jednorázově za kalendářní rok nejpozději do
28.2.,
b) poplatek může být uhrazen poplatníkem dle § 7 odst. 1 písm. a) ve dvou
splátkách, a to
- za I. pololetí do 28.2.,
- za II. pololetí do 31.7.
c) poplatek může být uhrazen poplatníkem dle § 7 odst. 1 písm. b) jednorázově za kalendářní rok nejpozději do 30.4.

§ 7 Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů
1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
a) fyzická osoba (dále jen poplatník),
která má v obci (město Bakov nad Jizerou a jeho místní části) trvalý pobyt
(včetně cizinců); za domácnost může
být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data
narození osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;
má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu,
c) za nezletilé děti hradí poplatek jejich
rodiče nebo osoby, kterým byly svěřeny
do péče; za osoby zbavené způsobilosti
k právním úkonům hradí poplatek
osoby, kterým byly svěřeny do péče.
2) Ohlašovací povinnost:
a) poplatník dle § 7 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky je povinen ohlásit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku vznik jeho poplatkové povinnosti
v roce nabytí účinnosti vyhlášky do
28.2., následně pak do 15 dnů ode dne
jejího vzniku,
b) poplatník dle §7 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky je povinen ohlásit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti
v důsledku změny trvalého pobytu
v obci a to nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy tato změna nastala,
c) ohlášení může být provedeno za domácnost společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem domu (dále jen ohlašovatel),
d) poplatník dle §7 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky je povinen ohlásit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku vznik jeho poplatkové povinnosti
v roce nabytí účinnosti vyhlášky do
30.4., následně pak do 15 dnů ode dne
jejího vzniku,
e) poplatník dle § 7 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky je povinen ohlásit písemně
nebo ústně do protokolu správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode

III. Ustanovení společná, přechodná
a závěrečná
§8
Správu poplatků uvedených v čl. 1 této
vyhlášky vykonává Městský úřad
Bakov nad Jizerou, jako správce poplatku. Při řízení ve věcech poplatků
postupuje podle zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.
§9
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odve-4-

deny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené
(neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, z poplatků stanovených touto vyhláškou. Vyměřené poplatky se
zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
§10
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené
touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto
předpisů povinnost nepeněžité povahy,
může správce poplatku uložit pokutu ve
smyslu ustanovení §37 a §37a) zákona
č.337/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
§ 11
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti
v jednotlivých případech poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně
prominout.
§ 12
Pokud poplatník nebo plátce nesplní
svoji oznamovací nebo poplatkovou
povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky
vyměřit nebo doměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
§ 13
Byl-li před uplynutím tříleté lhůty od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla učiněn
úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu
od konce roku, v němž byl poplatník
nebo plátce o tomto úkonu písemně
uvědoměn.Vyměřit a doměřit poplatek
lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
§ 14
Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dne 1.1.2004.
Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší
obecně závazná vyhláška č.1/1997,
o místních poplatcích ze dne 1.5.1997,
obecně závazná vyhláška č.1/1998,
o místních poplatcích ze dne 1.3.1998,
změna této OZV č.3/1998 ze dne
1.9.1998 a OZV č.2/2002, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 1.1.2003.
Jiří Hieke, starosta města
Lubomír Landa, místostarosta města

Odkazy:
1) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se
provádí zákon o důchodovém pojištění;
2) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., O sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;
3) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů;
4) § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů;
§ 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů;
5) Zákon č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů;
6) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů;

KULTURA, VÁNOCE
VÁNOČNÍ STŮL

PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY

Názory na množství
a složení vánočních pokrmů se v křesťanském
světě v průběhu staletí
různily. Jedni volali po
střízlivosti oslav svátku
Narození Páně a doporučovali chudá a postní
jídla, druzí se přikláněli k oslavám štědrosti Štědrého večera s prohýbajícím se
stolem a plným džbánkem. Benediktinský mnich Jan z Holešova, žijící za panování krále Václava IV., v traktátu
pojednávajícím o štědrovečerních zvycích zaznamenal, že "věrní křesťané v
předvečer Narození Páně našeho Ježíše
Krista postí (se) až do hvězdy...
a potom umírněně osvěžíce své tělo,
maličko spí a vstávajíce na jitřní bdí
a chválí Pána Boha". Ale na přelomu
14. a 15. století se našli i "služebníci
ďáblovi", kteří se "v tak slavnostní
předvečer přežírají, druzí opíjejí a jiní
nejen do večerní hvězdy, ale i do jitřní
hvězdy... bdí, hrajíce v onen nejsvětější
večer v kostky". Ještě počátkem 18.století se z kazatelen kostelů ozývaly plamenné proslovy tupící český zvyk
nemírného pití piva o Štědrém večeru.
Inu, každý trávil předvečer Božího
hodu vánočního podle svého nejlepšího
přesvědčení. Z pohanských dob v podvědomí mnoha dobrých věřících přetrvávala vzpomínka na veselé a syté
oslavy zimního slunovratu, které si dopřávali jejich předkové. Štědrovečerní
večeře v souladu s "pohanskými"
zvyky mívala charakter novoročních
oslav, jak je známe dnes. Na stole nesmělo chybět maso, bezmasá jídla se
téměř nepodávala. Oblíbené vepřové se
objevovalo v podobě pečeného selete,
vařeného ovaru, chutných jitrnic, jelit
a vinných klobás. Dostatek masa měl
zajistit stolovníkům bohatství a štěstí.
Zákazy církve a přísný postih "služebníků ďábla" nakonec "pohanský" štědrovečerní jídelníček značně omezily. K
proměně štědrovečerní večeře však
mnohdy přispěl i neutěšený stav hospodářství v českých zemích v důsledku
válek a neúrody. Přes všechny změny
však u nás zůstal zachován obyčej, aby
lidem i dobytku v tento večer byla projevována štědrost". Podle nepsaného
zvyku mělo být o Štědrém večeru na
stole devět pokrmů. Jako první se většinou podávaly oplatky s medem, česnekem nebo ovocem či bylinkami.
Polévka byla sytá, zasmažená, dochucená sušenými houbami. K oblíbeným
jídlům patřil kuba z krupek, připravovaný buď s uzeným masem, nebo hřiby
modráky a česnekem. Nesměla chybět
ani kaše, ať už uvařená z jáhel, prosa,
krupice nebo hrachu. Pletené vánočky,
jejichž příprava snad kdysi souvisela
s jedním ze slunečních mýtů, podle
něhož je třeba o zimním slunovratu
spoutat slunce, aby nadobro nezmizelo,
jsou tradiční součástí štědrovečerní
hostiny i v současnosti. Drahé cukroví
ještě v 19. století často nahrazovalo vařené sušené ovoce, které bylo známé
jako pokrm podávaný o vigiliích již ve

Premiéra A. Ayckbourn: "Kdes byl/a/ včera v noci?" původně ohlášená na 13.12.2003 se pro nemoc (noha v sádře) jednoho z účinkujících nekonala.
Premiéra se uskuteční místo plánované reprízy tedy 25.12.2003 od
19.30 hod. na sále radnice v Bakově nad Jizerou. Děkujeme za pochopení.
V. Bobková- DS Tyl Bakov nad Jizerou

SEZNAM PLESŮ NA RADNICI
(termíny známé k 30.11.2003)
23.1.2004 20.00 Ples fotbalistů Bakov n.J.
24.1.2004 20.00 Ples Romů
6.2.2004 20.00 Ples TJ Sokol ve spolupráci se ZŠ
14.2.2004 20.00 Ples TK Rytmus
21.2.2004 20.00 Ples hasičů Bakov n.J.
27.2.2004 20.00 Ples železničářů
6.3.2004 20.00 Maškarní ples TYL
7.3.2004 14.00 Dětský karneval TYL
13.3.2004 20.00 Ples muzikantů
Magdalena Bulířová

VÁNOČNÍ KONCERT NA RADNICI

Město Bakov nad Jizerou děkuje touto cestou všem účinkujícím i těm, kteří se zasloužili o krásný vánoční koncert konaný dne 12. 12. 2003 na " Radnici " a zpříjemnili tak všem přítomným předvánoční čas.
Jaroslava Čermáková

TRADICE VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v
pražské vile ředitele Stavovského divadla
Jana K. Liebicha roku 1812. O třicet let později se v Praze stromky prodávaly jako
běžná věc a lidé je nazývali Kristovým
strůmkem. Nejdříve se ujal v zámožných
českých rodinách, na Moravě se začal objevovat až počátkem 20. století.
Stromeček k nám pronikl z německého
území, kde se v 17. a 18. století šířil od
města k městu. V 19. století a do poloviny
20. byla vánočním stromem hlavně jedle, v
dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena
odolnějším smrkem a borovicí.
První veřejné vánoční stromy u nás 1924 - Brno, 1925 - Plzeň
Zvyklost stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v
evropských zemích ujala po první světové válce. Na českém území se podle
dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato
zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských
městech i vesnicích.
Magdalena Bulířová

středověku, kdy bylo věřícím doporučováno pojídat více ovoce než jindy,
poněvadž je předvečer onoho svátku,
kdy se nám narodilo ovoce vybrané
a užitečné, totiž náš Pán Ježíš Kristus".
Oblíbená štědrovečerní ryba se od
17. století podávala o Vánocích jen
v rybníkářských krajích, v povodí řek
nebo bohatších rodinách. I když na
první pohled nebyly štědrovečerní večeře co do opulentnosti srovnatelné se
současným pojímáním štědrovečerního
stolu, byly podávané pokrmy nejen
syté, ale i výživné, zdravé a chutné.
Možná, že některé z nich by příjemně
zpestřily moderní vánoční jídelníček.
Jako např.

KAPR NA ČERNO (se sladkou
omáčkou). Omáčka se vařila den předem, protože rozleželá byla chutnější.
Podle Magdaleny Dobromily Rettigové probíhala příprava takto: do hrnce
se nalil litr vody, přidaly se 4 lžíce octa
(nejlépe vinného nebo jablečného),
půlka cibule a půl lžíce rozkrájené
mrkve, celeru a kořenové petržele,
jeden bobkový list, hřebíček, 3 zrnka
nového koření a 4 zrnka černého pepře,
lžička soli, 2 lžíce piva a vše se nechalo vařit na mírném ohni. Když zelenina změkla, dal se do hrnce
naporcovaný a osolený kapr a vše se
pomalu vařilo ještě asi čtvrt hodiny.
Hotové maso se vyndalo a do šťávy na
omáčku se přidalo několik vlašských
ořechů, tři tabulky perníku a vše se za
stálého míchání vařilo, dokud omáčka
nezhoustla. Potom se dochutila špetkou nastrouhané citrónové kůry a trochou citrónové šťávy, dvěma lžícemi
červeného vína a malinovou zavařeninou. Vše se nechalo ještě chvíli za stálého míchání vařit, a když měla
omáčka podle hospodyňky správnou
chuť, barvu a hustotu, procedila se,
vložila se do ní ryba, přidala lžíce hrozinek a nakrájených mandlí a mohla se
podávat.
KAPR NA MODRO (v rosolu).
Ryba se nejdříve zbavila šupin a nakrájela na kusy, které se urovnaly do pekáče kůží dolů a polily se vařícím
osoleným octem (nejlépe jablečným),
aby kůže zmodrala. Den předem si
hospodyňka začala připravovat rosol.
V osolené vodě uvařila telecí a vepřové nožičky spolu s vepřovou kůží do
měkka. Druhý den z polévky sebrala
mastnotu, procedila ji, přidala do ní
ocet z kapra, sůl, na plátky nakrájenou
mrkev, kořenovou petržel a celer, cibuli, zrnka pepře podle chuti, čtyři zrnka
nového koření, malý bobkový list,
proutek tymiánu a vše nechala povařit.
Potom se kapr nebo jiná ryba vložila
do marinády namodralou stranou dolů
a uvařila se v něm do měkka (20-25
minut). Kapr se nechal v odvaru vychladnout, opatrně se vyndal a vložil
pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5

do pekáče. Odvar se procedil, zamíchaly se do něj kousky želatiny, dva rozšlehané bílky a za stálého šlehání se
přivedl do varu. Potom se rychle odstavil na nahřátou plotýnku nebo okraj
kamen. Po 1/4 hodině se rosol přecedil
přes čisté plátýnko a nalil do pekáče na
kapra tak, aby v něm byla ryba celá ponořená. Když rosol na rybě ztuhl, nakrájely se porce, urovnaly na mísu
a ozdobily zbytkem sekaného rosolu,
citronem, různě vykrajovanou zeleninou a zelenou petrželkou.
KROUPOVÝ KUBA nesmí ani
dnes chybět v mnoha našich domácnostech na vánočním stole. Od pohanských dob patřil k obřadním jídlům
přiravovaným z celých zrn, která měla
podle lidové víry magickou moc zajistit v novém roce bohatou úrodu. Stejnou úlohu přiřkla lidová magie
jahelníku a pučálce. Nejznámějším vánočním kubou je kuba houbový, tzv.
černý kuba. Do uvařených, horkých
krup se zamíchaly na sádle udušené
sušené houby (nejlépe hřiby modráky,
dávající pokrmu charakteristické černé
zabarvení, sůl, trochu pepře, někdy
i majoránka a hlavně spousta česneku.
V některých krajích se přidávala i vepřová krev. Dobře promíchaná směs se
dala na vymaštěný pekáček a zapekla
v troubě. Na Moravě se připravoval

Prázdné se mastily, cukrovaly a sypaly
mákem.
PUČÁLKA je bezpochyby jednou
z nejstarších úprav hrachu. Tento kdysi
velmi oblíbený pokrm patříval v pohanských dobách mezi obřadní jídla,
připravovaná z celých zrn a podávaná
o zimním a letním slunovratu. Po vítězství křesťanství se pučálka podávala
i o nejdůležitějším svátku křesťanského roku, o Velikonocích, jako pražmo
velikonoční. Nesměla ale chybět ani na
vánočním stole. O Vánocích a o Velikonocích pučálku v Praze prodávaly
v Kotcích tzv. baby pučálnice. Hrachovou pochoutku pražily nejdříve na přenosných kotlících, později na
kamínkách. Během 19. století však
baby pučálnice vytlačily z městských
ulic babky kaštanářky, nabízející cizokrajnější pamlsek - dovážené pečené
jedlé kaštany. Pučálka byla dříve jídlem
i pochoutkou. Celý neloupaný hrách se
namočil do slané vody a nechal několik
hodin stát, aby změkl a nabobtnal.
Potom se dal na misku, prkénko nebo
tác a na teplém místě se nechal dva až
tři dny klíčit. Po vyklíčení (vypučení odtud jméno pokrmu, se upražil na
omastku, většinou na sádle, a podával
slazený medem, cukrem, nebo osolený
a opepřený. Upražit se mohl i na sucho.
Pučálka se mohla ale jíst i za syrova.
V Podkrkonoší nesměl na vánočním
stole nikdy chybět HUBNÍK, který
chutnal výborně teplý i za studena.

černý kuba nejen z hub a česneku, ale
i z uzeného masa, které bylo uzením
černé, a nakládaných kyselých švestek.
Švestky se upravovaly stejně jako kyselé okurky a k tučným jídlům našich
babiček chutnaly opravdu báječně.
MUZIKA byla jedním z tradičních
vánočních jídel, která dnes téměř upadla v zapomnění. Ještě na počátku
20.století nechyběla na žádném vánočním jídelníčku a podávala se jako dezert. Připravovala se z kousků sušených
švestek, jablek, hrušek nebo meruněk,
které se rozvařily se skořicí, badyánem,
hřebíčkem, vanilkou a kouskem citrónové kůry. Provařená směs se prolisovala přes cedník nebo kousek čistého
plátýnka, přidala se lžíce švestkových
povidel, hrozinky, vlašské ořechy nebo
loupané mandle a nastrouhaný perník.
Vše se chvíli povařilo na mírném ohni,
dochutilo cukrem nebo medem a několika kapičkami rumu. Muzika se podávala horká, na předem ohřátých, nejlépe
dřevěných miskách.
PECIVÁLKY, které na Štědrý den
chystaly hospodyně v Polabí. Z kynutého těsta se upekly malé vdolečky
nebo buchtičky plněné mákem. Před
večeří se polily horkým mlékem, přikryly kouskem čistého plátýnka a nechaly rozpařit. Většinou se na
štědrovečerním stole objevovaly jako
druhý chod nebo sladký moučník. Plněné peciválky se mastily máslem, sladily cukrem a sypaly tlučenou skořicí.

K přípravě hubníku je zapotřebí trocha
pečiva (například 6 rohlíků), asi 6 dkg
sušených hub, 6 dkg trhaných krupek,
špetka soli a pepře, 2 vejce, česnek, cibule, sádlo a asi 1/4 litru mléka. Houby
se do měkka uvařily a nakrájely na
malé kousky. Mezitím se pečivo,
někdy i starší, pokrájelo na kostičky
a zalilo mlékem. Rozmočené se rozmíchalo na kaši, do níž se přidaly vařené
sekané krupky nebo krupice, houby,
sůl, koření, zpěněná cibulka a vejce a
vše se opatrně rozmíchalo na řídké
těsto. Hmota se omastila sádlem a vlila
na dobře vymaštěný horký pekáč. Hubník se pekl tak dlouho, dokud se na
něm neobjevila zlatá křupavá kůrčička.
JAHELNÍK je jedním z nejstarších
vánočních obřadních jídel. Původně se
na stolech objevoval jako jeden z magických pokrmů o slavnosti zimního
slunovratu. Jáhly se nejdříve spařily
horkou vodou, potom se k nim přidaly
sušené vypeckované švestky, na dílky
nakrájená jablka a trocha sádla. Jahelník se solil, ale v některých oblastech
dávali přednost sladké úpravě. Směs
jáhel a ovoce se důkladně promíchala,
dala se do sádlem vymaštěného pekáčku (nejlépe prý chutnala z litinového
nebo kameninového) a pekla se v troubě nebo peci. Někdy, když se šetřilo
omastkem, se jáhly v pekáčku jen zalily mlékem.
Magdalena Bulířová
(z knihy Malá encyklopedi vánoc)

DIVADELNÍ OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL V DATECH

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMKEM

Pokračování z minulého čísla

V neděli 30.listopadu, kdy začínal
advent, uspořádala
ZŠ pro bakovské
občany
zpívání
u rozsvíceného
stromečku na náměstí. Školní děti
pod vedením paní
učitelky Jitky Brychové a za podpory paní ředitelky
Zdeňky Dlaskové a všech ostatních učitelek zazpívaly ty nejhezčí vánoční koledy. Chtěly tak zpříjemnit všem svým spoluobčanům začátek nejkrásnějších
svátků v roce. Protože zpívaly všechny děti bez přihlédnutí k hudebnímu nadání zpěváčků, nebyly vždy všechny tóny úplně v pořádku. Jistě ale pochopíte, že
nebylo možné vyloučit někoho z rozdávání radosti. Ale v tuto chvíle však nešlo
ani tak o to, zda děti podají pouze vynikající výkony, ale o to, že s velikým nadšením přišly zazpívat. A jestliže alespoň pár lidí pocítilo radost a příjemnou
náladu, jsme velice rádi.

1894 - uzavřen sál radnice z bezpečnostních důvodů na příkaz okresního hejtmanství.
Do uzávěry sálu se v létech 1887 1893 sehrálo téměř padesát her,
z nichž některé se opakovaly.
1895 - ředitelem se stává František
Oberding.
1896 - krize spolku. Chatrné jeviště
bylo nebezpečné pro herce. Na nové
jeviště nebyly peníze. Spolek stále
musí umořovat dluhy. Navíc nastaly
problémy s obsazováním her. Podán
návrh na rozpuštění spolku. Divadelní ochotnický spolek Tyl však žije
dál, krizi překonal.
1898 - novým ředitelem Josef
Turek.
1898 - pořízena nová dřevěná jevištní konstrukce.
1899 - pořízena stahovací opona,
kterou namaloval malíř Josef Suchý
z Kolím podle návrhu bakovského rodáka Josefa Oplta, který tehdy pobýval v Drážd'anech. Opona obsahovala
alegorický výjev: zosobněná představa bohyně Umění tu hraje na lyru pod
košatou slovanskou lípou, se siluetou
Bakova v pozadí. (Za 2. sv. války
byla částečně přemalována akad. malířem Rudolfem Livorou, bakovským
rodákem). Sloužila nepřetržitě až do
roku 1953. Prvním představením před
novou oponou bylo Tylovo Jiříkovo
vidění (3.12. 1899).
1901 - zavedeno acetylenové vede-

Mgr. Marie Sejpalová

VÁNOČNÍ MŠE V KOSTELE SV. BATOLOMĚJE
24.12.2003 - 24.00 hod.
PŮLNOČNÍ MŠE
25.12.2003 - 9.00 hod.
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
26.12.2003 - 9.00 hod.
SV. ŠTĚPÁN
Jiří Veith

-6-

ní k osvětlení jeviště.
Na počátku 20. století je v repertoáru Jirásek (Vojnarka), Mrštíkové
(Maryša), Štech (Třetí zvonění) aj.
S úspěchem byla předvedena hra
MUDr. Jankeho, bývalého zdejšího
lékaře, Volná křídla. V létech 1896 1904 bylo sehráno více než 100 divadelních her především v postu a v adventu.
1903 - rozšíření sálu o jeviště. Na
návrh ochotníků město zbudovalo na
své náklady nové jeviště překlenutím
proluky mezi radnicí a sousedním
domem. Dole zřízen průchod k nové
škole. Též přistavěno nové schodiště
z prostoru od jeviště, aby bylo vyhověno
bezpečnostním předpisům. Nové jeviště otevřeno hrou bakovských autorů Fr. Hanzlíčka a Václava Vondry,
Na bakovské rychtě r. 1588.
1904 - pořízena nová busta J.K.
Tyla za 11,- K. Ve vlastnictví Tyla je
dodnes.
1904 - další krize spolku Tyl.
V roce 1903 byla v Bakově založena
Staroslavná obec baráčníků, která si
též zřídila svůj divadelní odbor. Celá
řada herců z Tyla přešla k ní. Baráčníci měli své jeviště v hostinci
U Studničných (dnešní Beseda). Nečekaná konkurence vytvořila příznivé
podmínky pro větší kvalitu nastudovaných her.
-ář

100 LET STAROSLAVNÉ OBCE BARÁČNÍKŮ V BAKOVĚ NAD JIZEROU
Pokračování z minulého čísla

V roce 1934 se již začalo uvažovat
o zakoupení praporu, ale tento návrh
byl konšelstvem zamítnut, neboť bylo
potřeba hledět na podporu chudých

a nezaměstnaných. A tak k tomuto snu
hlavně našich tetiček došlo až v roce
1950, a to 9. července, kdy bylo provedeno slavnostní rozvinutí praporu.
Matkou praporu byla Božena Štefánková, kmotry Eliška Kameníková, Marie
Bartošová, Vlasta Havelková a Anna
Šimková. Byl uspořádán průvod městem, kterého se zúčastnilo 14 praporů
obcí a na 1500 osob. Naše obec se nyní
s Praporem zúčastňuje sjezdů, pohřbů
význačných členů představenstva naší
obce i V. župy nebo okolních obcí. praporem se chlubíme při každém výročním zasedání obce. Prapor byl také
vystaven na výstavě uspořádané u příležitosti 500. výročí vzniku našeho
města v roce 1997. Bohužel zub času

nahlodal již jednu stranu a museli jsme
přikročit k opravě. Výšivky dle původního vzoru nám provedla tetička Vlasta
Činková z Dolánek a znovu sestavení
provedla naše tetička Dovinová. Na odbornou opravu bychom totiž neměli
peníze.
Tetičky již od prvopočátku dbaly na
to, aby měly kroje, které si buď zakupovaly pro sebe, nebo později jako majetek obce. Zajišťovaly svéráz, košile
pro muže a halenky pro ženy.
V krojích se navštěvovaly různé
akce, národními kroji jsme obohacovali prvomájové průvody.
Za 100 let se vystřídalo v naší obci 21
rychtářů. Pro mnohé z nás byl nejznámější soused Jaroslav Kameník a soused Bedřich Nedoma. V posledních
letech nás však nečekaně opustil i rychtář soused Václav Hašlar, a byli jsem
rádi, že se rychtářského práva ujal
i jeho syn.
Sjezdy v naší obci byly: v roce 191310 let od založení, v roce 1923 - 20 let,
1953 - 50 let, 1963 - 60 let, 1978 mimořádný župní sjezd - 75 let obce a v roce
1983 - 80 let obce.Tedy poslední sjezd
byl v Bakově před 20 lety, a musím tedy
vzpomenout na tehdejšího našeho rychtáře souseda Nedomu, bohužel už také
není mezi námi, který se nejvíce o tento
sjezd zasloužil a nakonec skončil v nemocnici s podezřením na infarkt, takže
se sjezdu nemohl ani zúčastnit.
Tehdy jsme měli ještě dvě kolony
tančící Českou besedu, které obohacovaly plesy okolních obcí a ples V. župy
v Mladé Boleslavi. Ale i ty zanikly

vzhledem k věku tančících.
Konaly se každoročně staročeské
máje s dáváním březových májek svobodným dívkám a vyváděním před
dům. Ale i tak se Bakov stále rozrůstal,
již jsem celé město nemohli obejít,
bylo by to i pro hudebníky (hrávala dechovka souseda Sobotky) neúnosné.
Činnost obce sestávala a ještě trvá
z práce nejen pro své členy, ale i ostatní Bakováky. Pořádáme a pořádávali
jsme zájezdy, slavnostní večery jubilantů, vepřové hody, bramborové hody
atd., plesy, odpolední čaje, na kterých
hrávala kapela našeho rychtáře souseda
Hašlara - Bakovanka. Vše se většinou
odehrávalo na Rychtě u Černých, kde
jsme mívali i konšelská zasedání. Ale
po převzetí pohostinství Rajem bylo
vše přebudováno a nám to již nevyhovovalo.Přemístili jsme večery pro jubilanty do zasedačky měst. národního
výboru u kina. Byly to velmi pěkné večery, každému jubilantovi byla přednesena rýmovaná gratulace a podáno
malé občerstvení a dárek. Dnes gratulujeme jiným způsobem. Nezapomínáme na ně.
Protože je nás již jen 80, zaměřujeme
se převážně na zájezdy za historickými
památkami, které doplňujeme z řad
ostatních Bakováků, Trenčíňáků a Maloběláků, protože jsem stejně pod jedním městským úřadem.
Podporujeme také akce ostatních obcí,
zúčastňujeme se akcí pořádaných
V. župou tak, jak nám na to síly stačí,
protože jsme převážně starší. Protože
čím starší obec - a 100 let je již pěkné

PRVNÍ VÁNOCE V NOVÉM DOMĚ
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Plameny v krbu plápolají,
Vánoce se kvapem blíží,
děti úsměv rozdávají,
ať smutek srdíčko netíží.
Hodně štěstí, pevné zdraví,
to nám svojí písní praví.
Jejich úsměv na líčku
těší dědečka i babičku.
Dne 16. prosince dopoledne přišly děti z mateřské a základní školy zpříjemnit novým obytelům Domu s pečovatelskou službou předvánoční dny.
Ve společenské místnosti předvedly pásmo písniček s vánoční tematikou a zahrály pohádku O rukavičce. O vánoční výzdobu se postaraly, stejně jako v městské
knihovně, děti ze školní družiny základní školy.
Dle ohlasů obyvatel DPS se vánoční besídka vydařila.
Jistě je i potěšil malý dárek od dětí - vánoční dekorace.
Nejen dětem, ale i učitelkám a vychovatelkám patří náš
dík a všem přání krásných Vánoc v novém domově.
Magdalena Bulířová

stáří - tím starší jsou i její členové a tím
také mámy snižování členské základny.
Ale přesto neustáváme ve své činnosti ,
pravidelně se scházíme, v únoru jsme
pořádali baráčnický ples a nyní jsme si
troufli na župní sjezd, který jsme skutečně dávali dohromady v pár lidech a s pomocí sousedních obcí.
Protože si vážíme členů, kteří zůstávají věrni našemu spolku, bude jim předáno čestné uznání za věrnost. Jsou to
členové, kteří jsou v našem spolku 40
a více let.
Věříme, že lidé najdou opět cestu do
našich řad ve větším množství, než je
tomu dosud, neboť my, baráčníci,
máme v regulích:
prohlubovat lásku k vlasti, národu a
lidem vůbec, vést členy k úctě člověka
k člověku, toleranci a lásce a upřímnosti.
Dbát na sousedskou pospolitost včetně kázně a pořádku, pěstovat vhodné
staročeské zvyky a obyčeje, udržovat
a rozšiřovat národní folklor, podporovat podniky veřejně prospěšné, národní, vlastenecké a dobročinné.
Toto je naše náplň, řiďme se jí a dělejme vše pro to, aby naši potomci, generace, která přijde po nás, mohla na
nás vzpomínat jen v dobrém, jako to
děláme dnes my při stoletém výročí
a děkujeme všem těm bývalým za to,
co pro nás utvořili.
Hodně zdraví a lásky k baráčnické
myšlence vám všem a vykročme pravou nohou do další stovky.
Jaroslava Sasáková

ZE ŠKOLY ...

POEZIE ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC ROKU
1999/2000
(nynějších žáků 8. tříd)

Aleš Hernandéz:
Zima
Děti mají rády zimu,
jen když nedostanou rýmu.
Sáňkují, bruslí, bobují,
ze sněhu se radují.
Sněhuláka staví,
radost z něho mají.
A pak znovu na kutě!
Ráno mě, prosím, nebuďte!!

Radek Matoušek:
Zima
Zima, zima už je tady,
až nám z toho mrznou brady.
Už nás zima vítá,
vločka sem tam lítá.
Pořádně ať chumelí,
Ježíšek je v neděli!
Stromeček ten střapatý
od hlavy až po paty
ozdobami ozdobíme,
na Štědrý den rozsvítíme.

AKCE ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU
Žáci bakovské školy se pravidelně každý školní rok účastní mnoha sportovních akcí okresních, celostátních nebo akcí pořádaných Školním sportovním klubem při ZŠ Bakov. Z akcí, které pořádá Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), jsme se zúčastnili na podzim závodů v přespolním běhu, házené a plavání,
v prosinci to bude stolní tenis a ve druhém pololetí asi 10 dalších sportovních akcí. V okresních soutěžích
se naši žáci rozhodně neztratili.
Přespolní běh (Mladá Boleslav-Štěpánka)
Celkem 375 závodníků z 21 škol okresu se 14. října vydalo v mrazivém, ale slunečném počasí na náročnou trať v délce od 1500 do 3000 metrů. Opravdu skvěle si v tomto běhu vedly mladší žákyně, které obsadily v družstvech 4.místo
a nebýt toho, že jedna musela pro zdravotní problémy závod vzdát, pak by zcela
určitě zvítězily a porazily by i družstvo 6.ZŠ Mladá Boleslav (sportovní škola zaměřená na atletiku). V konkurenci 85 závodnic (6.-7.třída) si výborně počínala
zejména Kristýna Cecavová, která dlouho v závodě vedla a síly ji opustily až před
cílem, kdy ji těsně předběhla studentka osmiletého Gymnázia v Mladé Boleslavi Kouřimová. Ale i druhé
místo v čase 5:09 min na 1500 metrů je vynikající. I ostatní dívky běžely výborně: 8.místo Blanka Paulusová 5:31 min., 11. Monika Beranová, 33. Marcela Janšová (loňská vítězka Běhu Bakovem). Mladší žáci
skončili z 19 škol na 8.místě, starší žákyně deváté, starší žáci z 21 škol až čtrnáctí. Svoji dobrou běžeckou
formu prokázala Kristýna Cecavová již v červnu na plavecko-běžeckém poháru škol okresu MB, kdy vyhrála běžeckou část, a v dubnu, kdy byla druhá v Běhu Bakovem. Závodu v přespolním běhu se zúčastnipokračování na str. 8
lo 20 žáků z Bakova.
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AKCE ŠKOLNÍHO SPORTOVNÍHO KLUBU
pokračování ze str. 7

Házená (Bělá pod Bezdězem)
Druhou sportovní akcí pořádanou AŠSK byla 16.10. na novém hřišti s umělým
povrchem v Bělé p.B. házená starších žáků. Žáci navštěvující v Bakově oddíl národní házené se v hodinách tělesné výchovy bleskově přeorientovali na házenou
mezinárodní a společně s dalšími chlapci vytvořili družstvo, jehož slabinou byl
nízký věk, malá výška a síla hráčů, ale nechyběla mu chuť a zápal pro hru. Družstvo obsadilo čtvrté místo, ale herně určitě ostudu neudělalo. Hrálo vesměs proti
boleslavským školám a Bělé p.B., kde mají žáci možnost hrát mezinárodní házenou závodně. Družstvo hrálo v sestavě Hammer, Beran, Mlynka, Novotný, Prinz,
Tran, Velický, Dlask, Zahradník. Nejvíce na sebe výkonem upozornil Tomáš Zahradník
Plavání (Mladá Boleslav)
18.listopadu se konaly závody v plavání. Celkem
36 dětí z Bakova soutěžilo v šesti kategoriích a byly
velmi úspěšné. Druhá místa obsadili tito žáci: Nela
Řezáčová-25 m prsa, Jiří Hrabánek-50 m kraul, Veronika Bušová-25 m motýlek; třetí místa: Lukáš
Hammer-50 m prsa, Adéla Šimůnková-25 m prsa,
Blanka Paulusová-50 m prsa, Alena Kožíšková 50 m kraul, Petr Matohlína-25 m kraul, Iva Paulusová-50 m znak. Výborně si vedla i Monika Beranová-50 m kraul a Jana Brzobohatá-50 m prsa. Obě
nedosáhly na stupně vítězů jen z důvodu reprezentace školy ve vyšší věkové kategorii.
Akce pořádané Školním sportovním klubem při ZŠ Bakov
Akce pořádané ŠSK při ZŠ Bakov jsou přípravou žáků na okresní soutěže. Většina žáků 2.stupně se v září zúčastnila školního kola přespolního běhu. Nejlépe si
vedli tito žáci: 6.roč. Melich Michal-1500 m 6:28, Doležalová Veronika 1500 m
6:19, 7.roč. Mlynka Milan-1500 m 6:08, Cecavová Kristýna 1500 m 6:15, 8.roč.
Matoušek Radek a Prinz Luboš-3000 m oba 12:07. 9.roč. Rudolf Jiří- 3000 m
13:30 a Kristýna Bobková 1500 m 7:03.
Přípravou na okresní kolo ve stolním tenisu, které proběhlo 4.12.2003 v Bělé
p.B., byl dlouhodobý turnaj v jednotlivých ročnících,
který proběhl loni. Nejlepších 8 z tohoto turnaje se
letos v listopadu utkalo mezi sebou. Vítězem se stal Jaroslav Velický před Jiřím Rudolfem, třetí skončil Pavel
Jansta. Tito žáci by měli v prosinci reprezentovat školu
v Bělé p.B.. Turnaj dívek teprve proběhne.
9.12.2003 se náš ŠSK zúčastní 7.ročníku Mnichovohradišťské laťky-závodů ve skoku vysokém, kterého se
pravidelně účastníme od roku 1997. Zúčastní se ho asi
25 žáků v 8 kategoriích. Školní kvalifikace na tyto závody probíhá v měsíci listopadu. Nejlepšího výkonu zatím dosáhl Lukáš Hammer ze 7.ročníku-140 cm, což
je však hodně zpět za loňským výkonem Martina Pešána v Mnichově Hradišti-160
cm.
12. prosince proběhlo školní kolo Zimního víceboje-soutěže všestrannosti pro
nejmladší žáky (1.-5.ročník). Akce se bude konat v sokolovně a počítá se s účastí asi 80 dětí). 8.ledna 2004 je náš ŠSK pořadatel okrskového kola této soutěže za
účasti 1.ZŠ MH, 2.ZŠ MH, ZŠ Kosmonosy, ZŠ H. Stakory a ZŠ Bakov. Přijďte
v 8.30 do sokolovny povzbudit naše nejmenší. V lednu
proběhne v Bakově turnaj dívek ve volejbale.
Divácké zájezdy
6.listopadu se 33 dětí zúčastnilo zájezdu do Prahy na
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku, na duben
plánujeme Mistrovství světa v ledním hokeji, které je
také v Praze.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA, INZERCE ...
VZPOMÍNKA

Dne 25.listopadu 2003 zemřel v Praze bývalý bakovský občan Doc. MUDr. MILAN
ČERNÝ, DrSc., syn ředitele školy Josefa
Černého. Patřil k našim předním psychiatrům.
Ing. Vladimír Černý

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych veřejně poděkovat městskému zahradníkovi Ing. IVANU
SCHOVANCOVI, který odstranil na katolickém hřbitově ostružinový keř,
který se neustále rozrůstal několik let a zasahoval do cesty. Upravil též hrob,
který snad už 20 let nikdo neupravoval, ani tam nechodil. Ještě jednou díky za
Milena Antošová
návštěvníky hřbitova.

"Nastal čas dětí a nadějí,
utichly spory a hádky.
Z nebe se na zemi snášejí
vánoční svátky…."
Jejich příjemné prožití a do nového roku
2004 pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů přejí
členové redakční rady
a zaměstnanci města Bakov n. J.

Za ŠSK Luboš Brodský

INZERCE

MLADÍ LIDÉ HLEDAJÍ
PODNÁJEM NA PŘECHODNOU
DOBU V BAKOVĚ
ČI BLÍZKÉM OKOLÍ.
KONTAKT: 737 148 330
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