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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

! č. 24 - Rada města projednala
�ádost Českého hydrometeorologic-
kého ústavu Praha o umístění kontrol-
ního vrtu na pozemku PK 161/l díl 3
v k.ú. Horka k monitoringu a hodno-
cení hydrosféry a doporučuje zastupi-
telstvu města vyvěsit záměr proná-
jmout pozemek k umístění
kontrolního vrtu.
! č. 28 - Rada města schvaluje

finanční příspěvek ve vý�i 5.000,- Kč
na " Bakovský půlmaraton" konaný
dne 10.4.2004.
! č. 31 - Rada města projednala

předlo�ený návrh rozpočtu města na
rok 2004 a ukládá starostovi města
upravený návrh předlo�it k projednání

finančnímu výboru a následně
v zastupitelstvu.
! č. 37 - Rada města projednala

�ádost Boleslavského deníku (Deníky
Bohemia; VLTAVA-LABE-PRESS)
o finanční příspěvek na slavnostní
vyhlá�ení ankety "Nejlep�í sportovci
Mladoboleslavska za rok 2003", která
se uskuteční dne 18. března a schvalu-
je finanční příspěvek ve vý�i
1.000 Kč.
! č. 38 - Rada města bere na

vědomí závěrečnou zprávu "Letní
turistické autobusy Český ráj 2003"
a schvaluje příspěvek na jejich provoz
v roce 2004 ve vý�i 15.000 a 2.800 Kč
na propagaci.         Magdalena Bulířová

ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Bakova nad Jizerou, které
ve smyslu § 103, odst. 5, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozděj�ích předpisů, svolává starosta města.
Zasedání se bude konat ve středu 24. března 2004 od 17 hodin na sále radnice.
Program jednání nebyl ke dni uzávěrky je�tě schválen. Bude vyvě�en na úřed-
ních deskách MěÚ a zveřejněn na webových stránkách města. 

Jiří Hieke, Lubomír Landa

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Sběrné středisko v ulici 5.května bude v leto�ním roce poprvé
otevřeno 

VV S O B O T US O B O T U 27.27. BŘE Z N ABŘE Z N A O DO D 10 10 D OD O 14 14 H O D I NH O D I N ..

Následně pak mimořádně 10. dubna 
a počínaje 24.dubnem ka�dou poslední sobotu v měsíci.

Na středisku bude té� umístěn velkoobjemový kontejner, do kte-
rého mohou bakov�tí občané vyvézt i trávu, výkopky, drobné
větve apod., ale pouze v men�ím mno�ství (max. vozík za os.
auto).

Magdalena Bulířová

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO STŘEDISKA

Mnichovo Hradi�tě, Eltro �ťastný zavá�ka, 326 77 11 89 
Klá�ter Hradi�tě nad Jizerou, p. Prejza, 603 485 115, 602 891 167 
ÚT a ČT 8.00 - 16.00 h., SO 10.00 - 12.00 h.
Michalovice, 724 228 731, PO - PÁ 6.00 - 18.00 h., SO 6.00 - 12.00 h.
Sběrné středisko Mnichovo Hradi�tě, ul. Hrnčířská, 326 774 119. 
Provozuje firma Compag, PO, ST, PÁ 8.00 - 17.00 h., SO 8.00 - 12.00 h.

Magdalena Bulířová

SKLÁDKY V OKOLÍ

V dubnu loňského
roku do�lo k roz�íření
telefonních číslech na
městském úřadě nejen
o pevné linky na jed-

notlivé odbory, ale i o telefonní čísla
mobilních operátorů T- Mobile a Euro-
tel. Pro lep�í informovanost vám tato
čísla opět zopakuji:
T- MOBILE (ústředna)    603 442 697

EUROTEL (ústředna)      606 620 463
ústředna, správní odbor    326 781 500
starosta města                   326 781 116
místostarosta                     326 782 917
tajemnice MěÚ                 326 782 918
správní odbor                    326 782 919
matrika, podatelna             326 782 914
odbor výstavby a �P         326 781 181
pozemky                          326 782 916
finanční odbor                  326 782 915

Magdalena Bulířová

KA�DÝ ODBOR MĚÚ MÁ SVÉ ČÍSLO

S B Ě R  � E L E Z N É H O  � R O T U ! ! !S B Ě R  � E L E Z N É H O  � R O T U ! ! !
Uklízíte dvůr, kůlny, půdy ... ? 

Nevíte kam odvézt � � e l e z n é  h a r a m p á d í � ?
V sobotu 2 7 . b ř e z n a máte jedinečnou mo�nost se ho zbavit. Stačí
ho slo�it v tento den n e j p o z d ě j i  d o  9  h o d i n ráno před svůj
dům. Členové na�eho Sboru dobrovolných hasičů budou objí�dět
město a odpad nakládat. Je zaji�těna i jeho následná likvidace.

Předjarní sluníčko začíná vystrkovat
rů�ky, pomalu mizí sníh a o to rychleji
se začíná ukazovat "pořádek" na veřej-
ných prostranstvích.
Stačí se podívat na příkopy podél silni-
ce z Bakova do Kosmonos a člověk
nevychází z údivu.
Ne pěkně vysekané příkopy, ale příko-
py plné igelitových pytlů s odpadky
zdobí přírodu okolo nás. A nejsou to
jen vyparáděné příkopy! Starou Stu-
dénku, která patří Pozemkovému
fondu České republiky (ten ji v součas-
né době prodává), dobře doplňuje
Nová Studénka. V�ude pytle s odpadky
či odpadky volně le�ící, chladničky
v�ech velikostí, televizory barevné
i černobílé, pneumatiky v�ech druhů

a velikostí. Rozebrané zdivo chátrají-
cích budov se povaluje okolo, stře�ní
krytina zmizela neznámo kam. A já se
ptám: "Proč?" Proč jsme my, lidé,
takoví, proč si ne�etříme přírodu, proč
si přivlastňujeme to, co není na�e? Proč
nelikvidujeme odpady způsobem,
který zaji�ťuje město a který nám
umo�ňuje zbavit se  v�ech druhů odpa-
dů z domácnosti? Drobný komunální
odpad mů�eme dávat do popelnic,
které se vyvá�ejí ka�dý týden, ostatní
velkoobjemový odpad likvidovat na
sběrném středisku v ulici 5. května.
Tam mů�eme odlo�it i ty problematic-
ké chladničky, televizory, koberce,
pneumatiky, starý nábytek, hadry, papír
a dal�í druhy odpadu, včetně toho
nebezpečného. Sběrné středisko je
otevřeno od jara do podzimu jednou
měsíčně a město zva�uje jeho častěj�í

otevření v jarních a podzimních měsí-
cích (o jeho provozní době se dočtete
na jiném místě v Bakovsku). Po městě
i na�ich místních částech jsou rozmís-
těny barevně označené kontejnery na
tříděný odpad, tj. na papír, plasty
a sklo. Ale i ty zřejmě někomu vadí,

proto�e během pár měsíců byly dva
plastové podpáleny, respektive odpad v
nich. �e jeden stojí téměř 9.000 Kč,
určitě pachateli nevadí, on to přece
neplatí.

Teď mo�ná mnozí z Vás namítnou:
"Kdyby tu byla městská policie, pohlí-
dala by to a nebyl by nepořádek." Prav-
da, �e mo�ná něco ano, ale jistě nemů-
�e být na v�ech místech současně. 
I v Mladé Boleslavi se tvoří černé
skládky, v příkopech jsou pytle
s odpadky. A to je tam státní i městská
policie. Ono je to spí�e v lidech, ve
výchově, v lásce k přírodě. Pokud ji
v sobě nebudeme mít, nebudeme si pří-
rody vá�it a jestli�e nebudeme za poru-
�ování zákonů trestáni, bude to pořád
stejné. Pro va�i informaci uvádím, �e
za poslední měsíc byly za poru�ení
zákonnosti v lokalitě Studénka ulo�eny
dvě pokuty v celkové vý�i 9.000 Kč.
Tím ov�em jejich ukládání městem
nekončí. Přírodu si chránit musíme
nejen pro sebe, ale i pro dal�í generace.

Jaroslava Čermáková

VÍTE, �E ...



Toto slovo jistě
nesly�íte 1.dubna

od nikoho rádi,
proto�e to
znamená, �e
jste se necha-

li "napálit".
Právě tento

den je zvykem
častovat své
známé "kanad-

skými �ertíky". 
Dočetla jsem se, �e tato tradice prav-
děpodobně vznikla tak, �e si lidé zača-
li vymý�let tyto �ertíky, kdy� po dlou-
hé, nevlídné zimě nastoupilo krásné
jaro, lidé měli hned lep�í náladu a
chtěli zahnat chmury z obličejů svých
známých. Kdysi dávno  vtipálci posí-
lali své oběti vypůjčit si či koupit
různé neexistující předměty, jako jsou
mezery do �ebříku, bubliny do vodo-
váhy, rovnák zatáček apod. 
Dnes se �ertíky roz�ířily i o �ertovné
maily či SMS zprávy. Někoho určitě
doká�e alespoň na pár vteřin vyvést
z míry, kdy� na displeji svého mobilu
čte: "Za precteni teto SMS zpravy Vam
bylo odecteno z Vaseho kreditu 3,30

Kc. Dekujeme, prijemny den preje
Operator". Také jsme si oblíbili dávat
svým známým �ertovné dárky. Ti pak
najdou ve své sklenici oční bulvu;
nebo si od nás půjčí otvírák, kterým
zaručeně nic neotevřou, proto�e se
bude ohýbat; nad hlavou své postele
najdou pavučinu s pavoukem, který je
opravdu jak �ivý....
Přeji vám, ať máte �ťastnou ruku při
volbě aprílového vtípku pro své
známé a naopak, ať máte v tento den
smysl pro humor a pevné nervy, ať se
doká�ete povznést i nad ty ne zcela
povedené �ertíky, kterými vás nachy-
tají ostatní, a ať se jim nakonec doká-
�ete nakonec i zasmát. 
V�dyť:
"Smysl pro humor je výborná pru�ina,
usnadňuje i nejobtí�něj�í �ivotní
pouť a mírní otřes při výmolech" (Ste-
fan Garczyňski).

"Člověk bez smíchu je jako strom bez
květů"(Osho).

"Nejlépe poznáme člověka podle
vtipu, který jej pohor�il" (Georg Chri-
stoph Lichtenberg).

Magdalena Bulířová

 Ve středu 17.  března se uskuteční v prosto-
rách něstské knihovny cestopisná beseda
s panem Franti�kem Volákem s názvem

Začátek v 16 hodin. Na tuto besedu i k náv�těvě kni-
hovny Vás srdečně zveme.                         Hana Gregorová

CESTOPISNÁ BESEDA
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Za uplynulé 2 měsíce leto�ního roku
nav�tívilo knihovnu v Bakově nad
Jizerou 698 čtenářů. Ka�dý měsíc je
pro ně zakoupeno několik nových
knih, například:
L.Vaňková: Vězení pro krále; B.Rie-
beová: Černá �ena od Nilu; W.Smith:
Modrý horizont; M.Sheldon: Karty
osudu; B.Woodová: Dům vzpomínek;
K.Levine: Hanin kufřík; L.Sodomka:
Kronika Nobelových cen; N.Vanier:
Bílá odyssea; P.Kozák: Záhady letec-
kých a jiných ne�těstí; G.Gach: Inter-
net do kapsy; M.Allaby: Tornáda;
J.Lethabyová: Zpátky do bikin za
čtyři týdny; F.Charvát: Říkanky a
pusolamy; J.K.Rowlingová: Harry
Potter a Fénixův řád; Z.Miler: Krtek
kamarád.
Zapůjčit si mohou čtenáři nejen knihy,
ale i časopisy: Letectví, Reflex,
Mladý svět, Květy, Zahrádkář, Vlasta,
Tina, Bravo, Domov, Burda, �ena a
�ivot a jiné.
Z denního tisku půjčujeme Boleslav-
ský deník a Mladou frontu dnes.

V knihovně lze také vyu�ívat inter-
netových slu�eb, tiskárny a kopíro-
vacího stroje.
Za ka�dou započatou čtvrthodinu
vyu�ívání Internetu a práce s počíta-
čem účtujeme 10,- Kč.
Stahování dat z Internetu: O,50
Kč/1MB (do 30 MB) a 0,75 Kč/1MB
(nad 30 MB). Z bezpečnostních důvo-
dů lze pou�ívat pouze diskety zakou-
pené v městské knihovně!!! 
Tisk na tiskárně:  1 stránka 2,- Kč.
Kopírování:  formát A4 - 2,- Kč, for-
mát A4 oboustranně - 2,50 Kč.

Hana Gregorová

STŘÍPKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Příle�itostí k zamy�lení se nad ochra-
nou a vyu�íváním vody v celosvěto-

vém i místním
měřítku je Svě-
tový den vody,

který byl
v roce 1992
vyhlá�en Val-
ným shro-
m á � d ě n í m

OSN na 22. bře-
zen. Potí�e s nedostatkem pitné vody
v některých částech světa, katastrofál-
ní záplavy, zneči�tění velkých řek
a ztráta biologické rozmanitosti vod-
ních ekosystémů ukazují na to, �e lid-
stvo musí svůj přístup k vodním zdro-
jům změnit.
Podle celosvětových statistik je voda ze
70 % vyu�ívána zemědělstvím a z 22 %

průmyslem, v rozvinutých zemích
vyu�ívá průmysl 59 % a zemědělství
jen 30 % (zbytek v domácnostech).
V letech 1973 -1997 bylo záplavami
posti�eno 66 milionů lidí na celém
světě (z toho 44 % v Asii, kde ničivé
povodně zmařily 228 tisíc �ivotů). Mizí
i přirozené vodní ekosystémy. Od roku
1900 zmizela polovina mokřadů.
V povodí Dunaje jich  bylo zničeno na
80 %. Z 55 evropských největ�ích řek
je pouze čtrnáct v dobrém ekologickém
stavu a jen pět si zachovalo svůj přírod-
ní charakter.
V současné době nemá přístup k pitné
vodě 1,1 miliardy lidí (65 % Asie,
27 % Afrika) a 2,4 miliardy nemá
zaji�těny odpadní vody.
V České republice do�lo od roku 1990
k významnému poklesu zneči�tění řek.

Přesto v�ak do některých toků putují
dále �kodlivé látky z přilehlých prů-
myslových podniků. Nejhor�í jakost
vody byla zaznamenána v Bílině, kte-
rou ovlivňují hlavně průmyslové zdro-
je Chemopetrol, a. s., Litvínov a Spo-
lek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.,
Ústí nad Labem. Dal�ími silně zneči�-
těnými toky jsou dolní úsek Sázavy,
Svratka pod Brnem či přítok Bíliny
Bystřice.
Ke zlep�ení stavu českých řek napo-
mohlo zprovoznění čistíren odpadních
vod alespoň se základním mechanic-
ko-biologickým či�těním u v�ech
aglomerací v ČR s počtem nad 10 tisíc
obyvatel. Neustupující problémy
s toxickými sinicemi v přehradních
nádr�ích pomů�e ře�it zavádění bez-
fosfátových pracích prostředků na trh.
Sdru�ení výrobců mýdla, čisticích
a pracích prostředků se v roce 2001
smluvně zavázalo od roku 2005 uvádět

na trh pouze bezfosfátové výrobky.
Ničivé důsledky povodní v�ak ukazují,
�e nejde pouze o čistotu vod. Aby-
chom předcházeli �kodám z povodní,
musíme vrátit vodním tokům jejich
přírodní charakter a předefinovat
a důsledně chránit záplavová území
před výstavbou.
Vedle státních úřadů a odborných
institucí se ochranou vod v České
republice zabývají také občanská sdru-
�ení. Patří k nim například Arnika,
která se soustřeďuje předev�ím na
ochranu přirozených a přírodě blíz-
kých vodních toků a na prevenci zne-
či�tění vod toxickými látkami, nebo
Ochrana vod, která se sna�í prosazovat
ekologicky vhodná ře�ení úprav vod-
ních toků a budování protipovodňové
ochrany.

Z Deníku veřejné správy

22. BŘEZEN - SVĚTOVÝ DEN VODY

Zástupce Bakova usly�íte na rádiu Jizera ve středu 17. března od 16.00 hodin
nebo v repríze - v sobotu 20. března té� od 16.00 hod.

Magdalena Bulířová

ROZHOVOR NA 105,7 FM

APRÍL!

 

N O R S K O  -  A U T E M
A �  Z A  P O L Á R N Í

K R U H .

Dne 11.2.2004 byla Státním fondem rozvo-
je bydlení, pracovi�tě Praha, provedena
kontrola určená k závěrečnému vyhodnoce-
ní dotace výstavby domu s pečovatelskou
slu�bou ve �kolní ulici v Bakově nad Jize-
rou. Z celkového počtu 24 bytů je v součas-
né době obsazeno 23 bytů, neobsazený je
pouze bezbariérový byt.
Součástí této kontroly bylo i provedení
místního �etření, při kterém pracovníci kon-

trolního orgánu nav�tívili byt paní Nováčkové, Ro�tejnské a Vávrové. Nájem-
kyně uvedly, �e jsou s bydlením i s pečovatelskou slu�bou velmi spokojeni.
Kontrolním orgánem bylo konstatováno, �e vyu�itím dotace byl v Bakově nad
Jizerou vytvořen velmi pěkný dům s peč.
slu�bou, který poskytuje i nadstandardní
prostředí pro nájemce tohoto zařízení.
Víme, �e v současné době musíme spo-
lečně doře�it je�tě několik drobných
oprav a úprav, které by vedly je�tě k vět�í
spokojenosti na�ich seniorů, přesto tato
slova chvály jak z úst nájemců, tak kon-
trolního orgánu velice potě�ila.

Jiří Hieke

KONTROLA V DOMĚ S  PEČOVATELSKOU SLU�BOU
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V minulém čísle jsme Vás v na�í rubrice " Rozhovor s ��
seznámili s firmou Glass Vitrage, která se zabývá výrobou
a restaurováním skleněných vitrá�í, a to převá�ně v sakrál-
ních budovách. Dozvěděli jste se, jak vitrá� vzniká, kam a�
se z Bakova dostala. Informovali jsme Vás i o tom, kdo
jméno na�eho města jejím prostřednictvím ve světě i u nás
propaguje. Je topan Petr Kolínský.
S kým si popovídáme dnes? Koho Vám představíme?
Bude to největ�í zahraniční firma na Bakovsku, její� budo-
vy se rozkládají po pravé straně silnice od Bakova k Veselé
- firma Faurecia Exhaust Systems, s. r. o.. 

K rozhovoru přijal pozvá-
ní ředitel firmy pan Axel
Vornhagen a já mu polo-
�ila pár otázek.
Pane řediteli, ji� v úvodu
jsem napsala, �e Faure-
cia je největ�í bakov-
skou zahraniční firmou.
Ve kterém státě jsou

v�ak její kořeny a čím se zabývá?
Faurecia je francouzská firma, která v současné době patří
mezi 10 nejvyspělej�ích subdodavatelů automobilového
průmyslu.
Celosvětově Faurecia zaměstnává 60 000 pracovníků, kteří
na 150 místech ve 27 zemích vyrábějí autosedačky, výfuko-
vé systémy, moduly čelních masek a komponenty pro
interiéry vozidel.
Kdy bylo v Bakově nad Jizerou započato s výstavbou
nového podniku?
Výstavba nového závodu Faurecia Exhaust Systems, s. r. o,
začala v Bakově nad Jizerou v roce 1999 a závod byl otev-
řen v lednu 2000. V květnu 2001 se závod rozrostl o dal�í
výrobní halu.
Čím se závod zabývá, co se zde vyrábí?
Výrobní struktura zahrnuje nejen samotnou kompletaci
výfukových systémů, ale i kompletaci katalyzátorů a výro-
bu tlumičů. Výfukové systémy se sváří moderními svářecí-
mi roboty, av�ak probíhá zde i ruční svařování.
Jaká je denní produkce závodu?
Celkově odejde denně ze závodu v Bakově nad Jizerou více
ne� 2000 kompletních výfuků pro vozy �koda, tlumičů
výfuku pro Mercedes, tlumičů výfuku a předních dílů pro
francouzské společnosti Renault, Peugeot, Citroen a vozy
Saab. V loňském roce se rozběhla výroba pro vozy Volvo
a Ford. Letos budou projekty roz�ířeny o výfuky pro vozy
Opel Astra, Audi A6 a Daimler Chrysler tř. A.
Kolik má v současné době firma zaměstnanců a kolik
z nich je Bakováků?
V současné době má Faurecia 330 zaměstnanců a s nárus-
tem výroby během leto�ního roku by se tento počet měl do
konce roku navý�it na 400.
Zastoupení pracovníků z Bakova a jeho místních částí je
zhruba 15%.
Vzhledem k tomu, �e se Va�e výrobky dostávají do celého

světa, dá se předpokládat, �e je vyrábíte ve vysoké kvalitě.
Máte pravdu, při výrobě se zaměřujeme předev�ím na kva-
litu výrobků, ale samozřejmě věnujeme nemalou pozornost
i bezpečnosti práce a �ivotnímu prostředí.
Faurecia Exhaust Systems, s. r. o., je od dubna 2001 certifi-
kována dle norem jakosti ISO TS 16 949 a v leto�ním roce
se připravuje i na certifikaci ISO 14001, zaměřenou na
�ivotní prostředí.
Nejenom mě, ale i na�e čtenáře jistě zajímá, jak se sta-
ráte o své zaměstnance, kteří pracují ve třech směnách,
jaké mají výhody oproti jiným firmám, jaký je u Vás
průměrný plat. Mů�ete mi něco z toho prozradit?
Kromě stabilního zázemí zahraniční společnosti na�im
zaměstnancům navíc nabízíme 13. plat, čtvrtletní příspěvek
na zdraví ve vý�i 3000,-Kč, příspěvek na �ivotní poji�tění,
týden dovolené navíc, příspěvek na stravování a samozřej-
mě vzdělávací programy. Pro zaměstnance z okolních regi-
onů zaji�ťujeme i firemní dopravu.
Co se týče platové hladiny, pravidelně se účastníme mzdo-
vých průzkumů nejen za ná� region, či výrobní odvětví, ale
i v rámci celorepublikového působení a vý�e průměrného
platu se u nás pohybuje v pásmu nadprůměru.
Jaké je u Vás strukturální slo�ení zaměstnanců?
Jak ji� výrobní zaměření napovídá, z 95% u nás pracují
mu�i. Mezi TH pracovníky je zastoupení �en o něco málo
vy��í ne� ve výrobní sféře, av�ak procentuální zastoupení je
někde okolo 30%.
Je předpoklad, �e by se v budoucnu Va�e firma rozrů-
stala, a tak u Vás získali zaměstnání dal�í bakov�tí obča-
né?
Vzhledem k tomu, �e firma se bude roz�iřovat a� do roku
2006, kdy by měl počet zaměstnanců dosáhnout 600, bude-
me rádi, kdy� zastoupení "Bakovských" bude vy��í ne�
doposud. Předev�ím hledáme zaměstnance, kteří se svým
loajálním přístupem budou podílet na úspě�ích firmy.
Na závěr poslední otázka. Jaké máte plány do budouc-
na, čím nás v Bakově překvapíte?
Pokud bych měl prozradit čím překvapíme, u� by to nebylo
překvapení�..
Nicméně, jak ji� bylo zmíněno v průběhu rozhovoru, kromě
roz�íření výroby a počtu zaměstnanců, se i nadále budeme
sna�it přispívat k rozvoji Bakovska.
Děkuji za rozhovor.

Úplně na konec na�eho článku musím na firmu Faurecia
Exhaust Systems, s.r.o., prozradit, �e byla sponzorem vyba-
vení společenské místnosti (uhradila cenu za stoly a křesíl-
ka - foto na str.2) v nově otevřeném Domě s pečovatelskou
slu�bou v Bakově nad Jizerou. A za to jí patří ná� dík.         

Jaroslava Čermáková

ROZHOVOR S ...

! Bakov le�í ve vý�ce 223 m.n.m. 
! v roce 1643 zachvátil město
po�ár, kterému podlehlo celé město
! dal�í velký po�ár zachvátil město
v r. 1869 a podlehlo mu 112 domů

! sv. Trojici na náměstí zdobí
sochy sv. Jana Nepomuckého, sv.
Vojtěcha a sv. Václava
! je na ní nápis: " Mor, hlad, válku,
Trojice bo�í, z Bakova za�eň"
! v roce 1956 byla v Komenského
sadech odhalena busta učitele národů
J. A. Komenského
! 3. října 1984 zemřela ve věku 91
paní učitelka a později �kolní inspek-
torka Ludmila �ofková
! bakovské �elezniční mosty byly
postaveny v r. 1865 za pouhých
5 týdnů
! vedle hřbitovní brány u kaple sv.
Barbory stával místní chudobinec
! první zmínka o Studénce pochází
z r. 1297
! spisovatel Karel Sellner působil
v Bakově 14 let  (1905-1919)
! rodný dům akademického malíře
Rudolfa Livory (1884-1958) se
nachází v �i�kově ulici.

Jaroslava Čermáková

Čerpáno z knihy PhDr. Vladimíra
Bednáře "Stezkami domova". 
Tuto, i jeho dal�í knihu "Bakovské
historické obrázky" mů�ete zakou-
pit v trafice p. Bare�e, v papírnictví
na zastávce (ing. �těpánová), ve
videopůjčovně, v městské knihovně
a v trafice pí. Ol�ákové na Trenčíně.

VÍTE, �E ...

KULTURA V BAKOVĚ

Tak se jmenuje komponovaný pořad slova a hudby o Bed-
řichu Smetanovi, jeho� hudba nám u� hodně přes sto let
dává radost, potěchu i naději. V sobotu 20. března ve 14
hodin budeme mít příle�itost připomenout si společně
s učiteli a �áky Základní umělecké �koly z Českého Dubu
něco málo ze �ivota jedné ze základních osobností světové
hudební kultury. Připomeneme si významné �ivotní etapy
Smetanova �ivota, seznámíme se s jeho láskami a budeme
mít mo�nost zaposlouchat se do hudebních ukázek jeho
bohaté tvorby. 
Nenechte si ujít tuto příle�itost a přijďte se zaposlouchat
do tónů Smetanovy hudby s námi na Farní úřad Církve
československé husitské v ulici 5. května. Vstupné je dob-
rovolné.                                         

Kateřina Pechancová

V HUDBĚ �IVOT ČECHŮ

Po dvou letech budeme mít opět pří-
le�itost přivítat v Bakově n. Jizerou
výraznou osobnost skupiny
OBOROH, Slávka Klecandru,
a zaposlouchat se do poklidného toku
jeho písní. Za hřejivého doprovodu
kytar se mů�eme nechat unést pos-
mutnělou krásou, pozvednout oči k
radosti a jistotě na�eho �ivota. 
Koncert se koná v sobotu 27. břez-
na v 18 hodin na faře Církve čes-
koslovenské husitské v ulici 5. květ-
na. Vstupné je dobrovolné. 

Kateřina Pechancová 

KONCERT SLÁVKA
KLECANDRY

Obec baráčníků Malá Bělá si vás dovoluje pozvat na tra-
diční staročeský ples, který se koná v sobotu 27.3. od 20
hodin v Restauraci Jizera v Nové Vsi. K tanci a poslechu
hraje Difur Band. Bohatá tombola. Společenský úbor nebo
kroj nutný. Lístky lze objednat na tf. 326 781 829.

Monika Čapková

BARÁČNICKÝ PLES

Jako ka�dý rok zakončí plesovou sezonu na radnici
MUZIKANTSKÝ PLES. Uskuteční se v sobotu 13.března
od 20 hod. 
Na va�i náv�těvu se tě�í skupiny 

Víkend, Reflex a Camac.

Náměstí 1869 po po�áru: Jar.Müller

MUZIKANTSKÝ PLES



ZE �KOLNÍCH LAVIC

PŘEDJAŘÍ
Předjaří�

zimě se u� nedaří,
u� jí svítí na líčka

nesmělé paprsky sluníčka.
Mrazivé dny prý minuly.
Kvítky sně�enek a bledulí

rozkvétají do krásy.
U� brzo se jaro ohlásí.

Tereza Bu�ová

BŘEZEN
Březen, první měsíc jara,

o travičku u� se stará
a o ka�dý jarní květ,
aby mohl spatřit svět.

Zima do dálky se ztrácí,
u� přiletěli z jihu ptáci,

tě�ili se jistě cestou,
�e zas spatří na�e město.

Tomá� Ďuračka

JARNÍ POEZIE

1. ples TJ SOKOL se vydařil
Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování v�em, kteří se podíleli na organi-
zaci a uspořádání této kulturní akce - pí. učitelkám, p. učitelům, �ákyním
i �ákům Z� v Bakově n. Jiz.
Ples to byl netradiční ji� tím, �e se ho účastnili společně s rodiči rovně� jejich
děti. O nádherné atmosféře informovala čtenáře Bakovska v lednovém čísle pí.
Magdalena Bulířová. Plně s ní souhlasím, �e při vystoupení �áků TK Rytmus se
člověku tajil dech. Nebudu zde opakovat, co ji� bylo řečeno.
Ten, kdo při�el s tímto nápadem, by měl dostat podtr�enou jedničku. Myslím, �e
právě díky dětem se zábava rozproudila hned od začátku a nám rodičům vůbec
nevadilo, �e děti malinko přetáhly povolenou hodinu odchodu. Po poslední při-
dané sérii se disciplinovaně odebraly domů, samozřejmě s dospěláckým dopro-
vodem. Také tombola byla perfektně zorganizována - tak rychle prodané lístky
a vydané ceny jsem je�tě na �ádném plese neza�ila. Bakovská skupina Tropic
hrála rovně� na výbornou.
Na ples jsem �la s obavami, neboť má záda potřebovala spí�e ortopeda. Kupo-
divu jsme odcházeli s man�elem a známými domů mezi posledními. Druhý den
mi dcera doporučila léčebnou metodu na má záda - tanec, tanec a zase tanec.
Věřím, �e můj názor není ojedinělý  a �e ples se líbil i ostatním rodičům a v�em
účastníkům. Já osobně se ji� tě�ím na jeho dal�í ročník.

Za rodiče Beru�ek - 5. B, Alena Říhová

OD NA�ICH ČTENÁŘŮ

Dnes se ji� potřetí pohrou�íme do
tajemství skrývajícího se v původu
křestních jmen a příjmení. Tentokrát
se bude jednat o jména stojící na tře-
tím �ebříčku nejčastěj�ích pojmeno-
vání bakovských občanů. 
Jedná se o tato jména:
VĚRA - pravděpodobně je toto
jméno slovanského původu (mo�ná
domácká zkrácenina jmen typu Věro-
slava, Věřislav) a znamená,,víra"
- v jiných jazycích se objevuje pojme-
nování dost blízké - Vera, ve sloven-
�tině a ru�tině pak Viera
- z domáckých podob například:
Věrka, Věrča, Věru�, Věru�ka,
Věrunka, Věruna � 
Jmeniny slaví 8. října.
JOSEF - jméno biblického, tedy
hebrejského původu (z hebr. Jóseph)
a vykládá se jako,,on (bůh) přidá, roz-
hojní - mo�no přidávající"
- u nás se toto jméno roz�ířilo hlavně
v 18. století a patří stále k nejoblíbe-

něj�ím
- v dal�ích jazycích mů�eme srovná-
vat: slovensky Jozef, anglicky, fran-
couzsky a německy Joseph, italsky
Giuseppe, �panělsky a portugalsky
José, rusky a rumunsky Iosif, polsky
Józef, bulharsky Josif, �
- domácké podoby vycházejí ze dvou
základů (s J nebo s P): Joska, Józa,
Jozífek, Jo�ka, Jo�in, Jo�an, Jo�ánek
+ Pepa, Pepík, Pepi, Pepek, Pepin,
Pepino, Pepánek, � (základem toho-
to pojmenování s P je italské Beppe,
které vzniklo ze jména Giuseppe).
Svátek oslaví zanedlouho - 19.března.
RESL, RESLOVÁ - toto příjmení
je pravděpodobnou zdrobnělinou
osobního pojmenování Res, které má
původ v křestním jméně Andres, And-
reas, co� je německá podoba ke křest-
nímu jménu Ondřej (významově
odpovídá pak označení statný, odvá�-
ný, mu�ný).

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK

HISTORIE

1973 - proběhly oslavy 100 let Diva-
delního odboru Tyl. V květnu byla
otevřena výstava k divadelnímu výro-
čí. K oslavě byl pozván soubor Národ-
ního divadla, který se představil hrou
Dáma s kaméliemi (z technických
důvodů hráno v Mn. Hradi�ti).
1973 - novým předsedou spolku se
stává Václav Vosála.
1974 - do repertoáru zařazen Čapkův
Loupe�ník. V hlavních rolích Petr Fri-
edrich, Vlasta Hyková, J. Zvolánek.
Re�ie V. Pěnkava.
1975 - pod vedením re�iséra L. Brod-
ského uvedena hra J. N. Nestroye,

Lumpacivagabundus.
V druhé polovině 70. let a v osmdesá-
tých létech jsou ka�dým druhým
rokem organizovány divadelní přehlíd-
ky divadelních ochotnických souborů
z celých Čech (Bystřice u Bene�ova,
Vysoké n. J., Dobrovice, Ústí nad
Labem, Mn. Hradi�tě, Nučice, Úpice,
Svitavy, aj.).
1982 - pod vedením L.Brodského
nastudována hra J. Menzela Tři v tom.
V druhé polovině 70. let nastupuje do
funkce předsedy spolku Lubo� Brod-
ský (a� do roku 1987)
1985 - dávána Nejkrásněj�í válka v
re�ii L. Brodského.
1987 - re�isérský debut Magdy Meli-
charové, která nacvičila hru Krajnice

báječných cest.
V roce 1987 přijala funkci předsedky-
ně DO Tyl L. Brodská, po ní na počát-
ku 90. let opět L. Brodský.
1990 - 24. března vypukl po�ár na rad-
nici, při něm� shořelo část jevi�tě.
Budova byla pak tři roky mimo provoz.

1993 - obnovení divadelní činnosti v

radnici. Sehrána lidová opereta Podska-
lák pod vedením re�iséra L. Brodského.
Pro svůj úspěch byla několikrát opako-
vána.
1995 a 1997 - ochotníci účinkují při
městských oslavách 650 let Bakova,
respektive 500. výročí jeho pový�ení
na městečko. Předvedli scénky z histo-
rie města ve velkém obsazení.
2000 - novou předsedkyní divadelního
odboru se stala MUDr. Vlasta Bobko-
vá.
2002 - se Divadelní odbor Tyl osamo-
statnil po rozpadu Osvětové besedy v
Bakově.
Přijal název Divadelní ochotnické
sdru�ení Tyl.

-ář

DS TYL V DATECH
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!MĚSTSKÉ DIVADLO ML. BOLESLAV
(není-li uvedeno jinak, jsou začátky
představení v 19:30 hod.)

8. 3. POHÁDKA O PRINCEZNĚ A POPLE-
TOVI (hostuje Agentura Pi�kot) 08:45,
10:30. Barevná muzikálová inscenace,
v kouzelné výpravě Zuzany Kvasnico-
vé, je dal�í úsměvnou variací na moti-
vy pohádek o hloupém Honzovi. 

8. 3. PINOCCHIOVO DOBRODRU�STVÍ
(hostuje Středočeské divadlo) 18:00.
Dětské. Jak dřevěný panáček k rozumu
při�el. 

9. 3. ALADINOVÁ KOUZELNÁ LAMPA
(hostuje Divadlo Lampion) 18:00. 

11. 3. GARDEROBIÉR A PŘÍBĚH JEHO
HERCE (hostuje Divadlo F. X. �aldy).
Garderobiér nepatří ke hrám, které str-
hávají bohatým dějem a propracovanou
situací. Zato nabízí velké herecké příle-
�itosti a proniká prostřednictvím pro-
pracovaného dialogu hluboko do lid-
ského nitra svých postav.

13. 3. ROZMARNÝ DUCH.  Líbezná
anglická duchařská komedie o tom, �e
není radno zahrávat si s okultními
vědami, zvlá�ť kdy� hlavní médium je
poněkud potrhlé povahy. 

15. 3. VYMĚNĚNÁ PRINCEZNA (hostu-
je Docela velké divadlo). 18:00. 

16. 3. LOFTER ANEB ZTRACENÁ TVÁŘ.
Dramatizace slavného románu Victora
Huga Mu�, který se směje . Romantic-
ký příběh zohaveného komedianta
Loftra, který se z bezejmenného ubo�á-
ka stává �lechticem. Bude jako boháč
opravdu �ťastný? 

19. 3. [SIC] (hostuje Dejvické diva-
dlo). Komorní hra pro tři. Hra s jazy-
kem, hra se slovy, hra jako způsob exi-
stence, hra jako mo�nost. 

23. 3. VĚNO SLEČNY LAURY (hostuje
Divadlo Rozmanitostí).  Věno slečny
Laury je �aramantní francouzská
komedie, jak tento �ánr známe z diva-
delních prken i filmového plátna. 

24.3. ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU.
Divadelní adaptace jedné z nejkrásněj-
�ích básnických skladeb české literatury. 

24. 3. PAN HAMILKAR.  Hořká kome-
die o lásce, o nebezpečné hře s lidský-
mi city, o l�i a předstírání. 

25. 3. JEJÍ PASTORKYNĚ (hostuje
Východočeské divadlo). 18:00 Balada
o lásce, zradě, hříchu a odpovědnosti
za vlastní činy. 

26. 3. MANON LESCAUT .
26. 3. Ďáblova houpačka (hostuje

Činoherní klub).  �ijeme v době, kdy
se ka�dá fra�ka stává tragédií, kdy ná�
smích zní pro citlivé u�i úděsněji ne�
ná� pláč. 

29. 3. ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU.
29. 3. ROZMARNÝ DUCH.  
30. 3. TVRDOHLAVÁ �ENA A ZAMILO-

VANÝ �KOLNÍ MLÁDENEC. Lidová

báchorka o síle lásky, která za pomoci
dobrého ducha českých hor Zlatohlava
obměkčí jedno �ivotem zatvrzelé srdce,
potě�í jistě jak mladé tak star�í diváky
a stane se na del�í dobu kmenovou
inscenací divadla. 

31. 3. VĚRNÍ ABONENTI (hostuje
Pra�ská divadelní agentura V. Hanzlíč-
ka).  Co se stane, kdy� si man�elé sed-
nou v hledi�ti ka�dý jinam a on dosta-
ne mladou půvabnou sousedku.
!  KINO FORUM ML.BOLESLAV
11.-15.3. Poslední samuraj 17:00,
20:00 
17.-21.3. Spy Kids: Game over 17:30 
17.-18.3. �elary 20:00 
19.-21.3. Jedna ruka netleská 20:00 
22.-24.3. Jak básníci neztrácejí naději
17:30, 20:00 
25.-28.3. Vítejte v d�ungli 17:30, 20:00 
29.-30.3. Porota 17:30, 20:00
1. - 4.4. Mistři 17:30, 20:00 
5. - 7.4. Dr� hubu! 17:30, 20:00 
8. - 12.4. Medvědí bratři 17:30 
8. - 12.4. Piková trojka 20:00 
!  KINOKAVÁRNA SVĚT ML. BOL.
15.3. Sloní mu� 20:00 
16.3. Fanny a Alexander 20:00 
22.3. Invaze barbarů 20:00 
23.3. Rosemary má děťátko 20:00 
25.3. Snílci 20:00 
29.3. Casablanca 20:00 
30.3. Příběh z Tokia 20:00
5 - 6.4. Wilbur se chce zabít 20:00 
8.4. �pína Londýna 20:00 
!  KINO SATURN MN. HRADI�TĚ
12.3. Pupendo 18:00, 20:30 
13.3. �elary 18:00, 20:30 
14.3. Mazaný Filip 18:00 
15.-16.3. Jedna ruka netleská 18:00 
17.3. Krysař 18:00 
18.3. Nesnesitelná krutost 18:00 
19.3. Nesnesitelná krutost 18:00, 20:30 
20.3. Texaský masakr motorovou pilou
18:00, 20:30 
21.3. Texaský masakr motorovou pilou
18:00 
22.3. Casablanca 18:00 
23.3. Spalovač mrtvol 18:00 
24.3. Invaze barbarů 18:00 
25.3. Fanny a Alexander 18:00 
26.3. Sloní mu� 18:00, 20:30 
27.-28.3. Medvědí bratři 15:30, 18:00 
27.3. Zuřící býk 20:30 
29.-30.3. Poslední samuraj 18:00 
31.3. Kameňák 18:00 
1.4. 21 gramů 18:00 
2.4. 21 gramů 18:00, 20:30 
!  KLUB MN. HRADI�TĚ
1.4.,19.30, Astrologická poradna, Petra
Messanyho s kytaristou P.Putem.Pouta-
vé vyprávění o vlivu hvězd na jednotlivá
znamení a partnerské vztahy.  V závěru
budou zoodpovězeny va�e dotazy.

Magdalena Bulířová

DIVADLA, KINA, VÝSTAVY

KULTURA V OKOLÍ

Padesátá léta - pokud proneseme
tato dvě slova před člověkem patřícím
ke střední nebo star�í generaci, bude
mu zcela jasné,. o jakém časovém
období hovoříme. Ačkoliv se v průbě-
hu dějin na�í země opakoval letopočet
s číslicí 5 na předposledním místě
mnohokrát, nikdo z nás, "věkově
pokročilej�ích", nezapochybuje, �e je
řeč o letech 1950-1960. Jaké v�ak toto
desetiletí bylo? A jak je přiblí�it nej-
mlad�í generaci, pro kterou je u�
pouze sice nedávnou, ale přece jen
minulostí?

Bezpochyby lze konstatovat, �e
padesátá léta začala u� v únoru 1948.
Navenek zákonné, ve skutečnosti
v�ak předem připravené a ve své pod-
statě násilné převzetí moci Komunis-
tickou stranou Československa určilo
charakter politického a veřejného
�ivota a ovlivnilo výrazně také �ivot
soukromý a rodinný po následujících
40 let. Převratné změny "na cestě
k socialismu" neblaze vrcholící v
první polovině padesátých let politic-
kými procesy, "zdru�stevňováním"
vesnice a dal�ími nezákonnými jevy
zcela změnily podobu celé společnos-
ti i jednání a my�lení jednotlivých

občanů.
Na druhé straně i v letech, kdy se

téměř neustále schůzovalo a manife-
stovalo, uzavíraly se závazky, posílaly
rezoluce a úderníci se v překonávání
norem předháněli se stachanovci,
i tehdy jsme museli �ít, bydlet, oblé-
kat se, pečovat o vý�ivu a výchovu
svých dětí a v dané, značně omezené
míře se také bavit a odpočívat. Právě
na tuto mnohdy opomíjenou slo�ku
na�eho tehdej�ího �ivota se soustředí
výstava "Padesátá léta", která bude
probíhat ve výstavních sálech Muzea
Mladoboleslavska a Státního okresní-
ho archivu na mladoboleslavském
hradě ve dnech od 11. března do 13.
června 2004. Star�í náv�těvníci si zde
budou moci zavzpomínat, ti mlad�í
pak získat zcela nové poznatky o tom,
jaký jsme tehdy pou�ívali nábytek,
čím jsme si vypomáhali při domácích
pracích, co jsme nakupovali, jak jsme
si hráli a relaxovali.

Ji� zmíněná dobová politická atmo-
sféra pochopitelně na výstavě chybět
nemů�e, ostatně ka�dého z nás tehdy
doprovázela ji� od �kolních lavic.
Pořadatelům výstavy se podařilo za
účelem jejího dokreslení shromá�dit z
vlastních zdrojů i z fondů dal�ích
institucí dostatek poutavých obrazo-
vých i písemných dokumentů a před-
mětů. Věříme, �e nejen z tohoto důvo-
du vzbudí zájem �iroké veřejnosti
a předev�ím �kol na�eho regionu, pro
které mů�e být výstava významným
přínosem k výuce novodobých dějin
i dal�ích předmětů.

Připomínáme je�tě, �e pro náv�těv-
níky bude výstava přístupná denně
mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do
16 hodin, od 1.května 2004 pak a� do
17 hodin.

Luděk Bene�

VÝSTAVA "PADESÁTÁ LÉTA" V MUZEU
MLADOBOLESLAVSKA

HISTORIE

Za dob, kdy je�tě byli na�i předkové
v pohanství, nebývalo vesnic a měst
v takové míře, jak je dnes nalézáme.
Jen tu a tam stály chý�ky chudých
uhlířů, kteří v lese pálili dříví na dře-
věné uhlí, které prodávali, a tím zao-
patřovali ob�ivu. Tak se dělo i tam,
kde nyní Bakov stojí�
V dávných dobách, neví se ani kdy,
usadilo se tu několik uhlířů, je� pustý
les mýtili a uhlí pálili. Kdy� se obyva-
telé několika chý�ek zmno�ili a je�tě
dal�í se sem přistěhovali, přibývalo
chaloupek, tak�e povstala vesnice.
Leč v�ichni obyvatelé její se nemohli

uhlířstvím  u�iviti, proto vět�ina z
nich počala obdělávati půdu, jiní se
pak chopili řemesel. Tu si pak vysta-
věli chrám a zřídili posvátný háj, je�
vysvětili bohyni Babě. To se stalo na
vrchu, je� nyní sluje Baba. Ves pak
nazvali Babkov, později Bakov. Ne�
byly lesy vůkol vymýceny, usadilo se
několik uhlířů dále od Bakova a zalo-
�ili svou osadu, která se dnes Trenčín
nazývá. Učinili tak proto, aby si cestu
k uhelnám (milířům) zkrátili.

Z archivu místního vlastivědného krou�ku
Pozn. redakce: Je to jen jedna z pověstí

o vzniku Bakova.

POVĚST O PŮVODU BAKOVA

DAL�Í VÝSTAVY:
Stálá expozice Muzea Mladobole-
slavska,Mladá Boleslav:
Památky minulosti - historické a náro-
dopisné sbírky. 
�koda Auto Muzeum Mladá Bole-
slav (stálá expozice):
100 let �koda - historie výroby auto-

mobilů v Mladé Boleslavi od počátků
v roce 1895 a� po nejnověj�í modely
současnosti. 
Stálá expozice, Městského muzea
Mnichovo Hradi�tě:
Galerie tvořena z děl ne�ijících i �ijí-
cíh malířů Mnichova Hradi�tě. Ukázky
z historie lékárny U zlatého lva se

vzpomínkou na nacisty poprveného
PhDr. Adolfa Stoupu. Archeologické
nálezy z výzkumu akademika Jana
Filipa. Model Drábských světniček... 
Stálá expozice Altamira - archeolo-
gický skanzen , Kosmonosy:
Malby z jeskyně Altamira, Lescaux,
Nioux, Tuc d´ Audaber; práce děti

z oboru experimentální archeologie
(interiér); rekonstrukce prehistorické-
ho chléva (9. stol. n.l.) a metalurgická
pracovi�tě z doby římské; experimen-
tální pole s unikátními ose... 

Magdalena Bulířová
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VOLEJBAL - �ÁKYNĚ
6.února uspořádal ná� �SK v sokolovně turnaj �ákyň
ve volejbale. Pozvali jsme si dru�stva z obou mni-
chovohradi�ťských základních �kol, které patří
v okrese k nejlep�ím. Na na�í �kole nav�těvují volej-
balový krou�ek předev�ím dívky 6. a 7. ročníků.
Jejich soupeřky z Mnichova Hradi�tě byly star�í,
hráčsky vyspělej�í, ale v některých setech měly
s námi velké problémy. Turnaj nakonec vyhrála 2.Z�
Mnichovo Hradi�tě. K nejlep�ím hráčkám turnaje se
zařadila i na�e Jana Brzobohatá.
Výsledky:
2.Z� MH-1.Z� MH 2:1 (25:17, 20:25, 15:6)
2.Z� MH-Bakov "B" 2:0 (25:13, 25:22)
2.Z� MH-Bakov "A" 2:0 (25:12, 25:14)
1.Z� MH-Bakov "B" 2:0 (25:17, 25:6)
1.Z� MH-Bakov "A" 2:0 (25:14, 25:15)
Bakov "B"-Bakov "A" 2:1 (25:17, 24:26, 15:7)
Pořadí:
1. 2.Z� Mn. Hradi�tě: 3-3-0; 6:1; 160:109; 6
2. 1.Z� Mn. Hradi�tě: 3-2-1; 5:2; 156:112; 5
3. Bakov "B": 3-1-2; 2:5; 122:150; 4
4. Bakov "A": 3-0-3; 1:6; 105:164; 3
Bakov "A": Dole�alová Veronika, Paulusová
Blanka, Paulusová Kateřina, Ko�í�ková
Alena, Prudíková Lucie
Bakov "B": Brzobohatá Jana, Brzobohatá
Jaroslava, Dole�alová Denisa, Cecavová
Kristýna, Nedvědová Michaela
(Některé hráčky hrály za dru�stvo "A" i "B",
aby byl počet hráček na hři�ti 6).

LY�OVÁNÍ
V týdnu od 22.2. do 28.2. proběhl v Janově n. N.
(Severák-Hrabětice) ly�ařský výcvik Z� Bakov n. J.
Zúčastnilo se ho 28 dětí. Na závěr výcviku se usku-

tečnily závody ve slalomu, sjezdu a běhu na ly�ích
(dívky i chlapci závodili na stejných tratích)s těmito
výsledky:
SLALOM - 30 BRANEK: čtvrtek 26.2. - 20 závodnic,
9 závodníků.
1. Dvořáková Nikola 9. B 44,1 
2. Navrátilová Lucie 8. A 44,6 
3. Loučová Andrea 7. B 45,1 
4. Jacinová Tereza 9. A 46,0 
5. Laurinová Michaela 7. B 46,7 
6. Jacinová Kateřina 7. B 47,6 

Stehlíková Karolína 4. C 40,8
(mimo soutě�)

1. Beran Miroslav 9. A 42,2 
2. Rulc Martin 8. A 43,7 
3. Dlask Tomá� 7. B 44,2 
4. Kvasnička Tomá� 7. A 44,8
5. Bígl Luká� 7. B 48,7 
6. Novák David 8. A 51,3 
SJEZD: pátek 27.2. - 19 závodnic, 9 závodníků

1. Dvořáková Nikola 9. B 19,9
2. Jacinová Tereza 9. A 20,5
3. Jacinová Kateřina 7. B 21,4
4. Beranová Monika 7. B 21,5
5. Loučová Andrea 7. B 22,3
6. Navrátilová Lucie 8. A 22,9
Stehlíková Karolína 4. C 21,9
(mimo soutě�)

1. Rulc Martin 8. A 19,2
2. Beran Miroslav 9. A 19,5
3. Novák David 8. A 21,1
4. Dlask Tomá� 7. B 21,6

5. Kvasnička Tomá� 7. A 21,7
6. Bígl Luká� 7. A 21,9
BĚH NA LY�ÍCH 1500 M KLASICKOU TECHNIKOU
pátek 27.2. 5 závodnic, 2 závodníci
1. Beranová Monika 7. B 5:06,7 

1. Beran Miroslav 9. A 4:14,6
2. Loučová Andrea 7. B 5:50,9 
2. Dlask Tomá� 7. B 5:01,3
3. Víchová Monika 7. B 6:19,4
4. Turková Monika 7. B 6:28,7
5. Stehlíková Karolína 4. C 

7:47,2

�KOLSKÝ POHÁR COCA-COLA:
V roce 2004 proběhne ji� 4.ročník celostátní soutě-

�e základních �kol v kopané. Soutě� je obdobou
poháru ČMFS (zde soutě�í fotbalové kluby).
Letos je přihlá�eno více ne� 1600 �kol, vítěze

čeká zájezd na EURO 2004 do Portugalska. Prv-
ních 5 kol poháru je v rámci okresu, �esté a sedmé
v rámci kraje. Vítězové krajských kol postupují do
finálového turnaje, který se koná v červnu. V uplynu-
lých 3 ročnících se chlapcům na�í �koly příli� nedařilo:
1.ročník 2001: 
1.kolo Z� Bělá - Z� Bakov 4:3 a vyřazení
2.ročník 2002: 
1.kolo Z� Bakov - volný los
2.kolo Z� Bakov - 2.Z� Mn. Hradi�tě 2:0 a postup
3.kolo Z� Bakov - Z� Dolní Bousov 0:5 a vyřazení
3.ročník 2003: 
1.kolo Z� Bakov - volný los
2.kolo Z� Bakov - Z� Bělá 0:2 a vyřazení
První kolo 4.ročníku musí být sehráno do 25.3.,
pokud bude mít Bakov volný los. 2.kolo musí odehrát
do 8.4. Podrobnosti na www. coca-cola. cz

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA:
Okresní kolo základních �kol ve sportovní gymnasti-
ce proběhlo ve čtvrtek 4.března v sokolovně v Mladé
Boleslavi. Soutě� byla vypsána pouze v kategorii
dívek. Na�e dru�stvo, ve slo�ení Kristýna Nevřivá,
Jana Brzobohatá, Jaroslava Brzobohatá, Petra Mlyn-
ková, Kristýna Cecavová,  se umístilo na 1. místě. 

Mgr. Lubo� Brodský - �SK při Z� Bakov n. J.
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Oddíl národní házené TJ Sokol Bakov nad Jizerou má 81 členů, z toho je 45
členů v mláde�nických kategoriích. V soutě�ním ročníku 2002-03 jsme měli
v středočeské oblastní soutě�i 6 dru�stev. V kategorii mu�ů to byla 2 dru�stva
s konečným umístěním na 3. a 6. místě v OP. Dvě dru�stva star�ích �ákyň -
1. a 7. místo. Na přeboru ČR skončily na�e �ačky na posledním místě. Doplati-
ly na střeleckou nemohoucnost na�ich útočnic. Dále to bylo dru�stvo star�ích
�áků, které obsadilo 6.místo, a dru�stvo mlad�ích �áků s konečným umístěním
na 3.místě v OP.
Do soutě�ního ročníku 2003-4 jsme přihlásili 7 dru�stev. Po podzimní části
oblastního přeboru jsou mu�i na 1. a 5. místě, dorostenky na posledním 4. místě,
star�í �áci jsou na 5. místě, star�í �ákyně obsadily 1. místo díky vět�ímu počtu
nastřílených branek. Mlad�í �ákyně jsou s velkým náskokem na 1. místě a mlad-
�í �áci přezimují na 2. místě. Na�e mláde�nická dru�stva se také pravidelně
zúčastňují turnajů přeboru České obce sokolské (ČOS), která se konají v Láz-
ních Bělohrad.

Jana Tichá

HÁZENÁ - ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

Prezentace: 10.4.2004 od 8 do 9:30 v Hasičské zbrojnici. Start: 10:00 na náměs-
tí v Bakově. Kategorie: M-39, M-49, M-59, M-60+, �-35, �-35+. Trať: 21 km -
silnice 2. třídy, mírně zvlněná, 11 - 15 km - stoupání, 16 km -  klesání. �atny
a sprchy: Hasičská zbrojnice za domem mláde�e. Občerstvení: 15 km - čaj, cíl -
čaj, minerálky, su�enky, od 8:30 k zakoupení párky a nápoje. Ceny: 1. závodník
v cí1i 6.000 Kč, 2. závodník v cíli 4.000 Kč, 3. závodník v cíli 2.000 Kč, 1.�ena
v cíli 3.000 Kč. Dal�í hodnotné věcné ceny jsou připraveny pro veteránské kate-
gorie. Výsledky: ka�dému závodníkovi v cíli, který při prezentaci nahlásí svoji
adresu, za�le pořadatel výsledkovou listinu. 
Upozornění: ka�dý závodník startuje na vlastní nebezpečí!

Za pořadatele Vás srdečně zve Vladimír Koudelka, ředitel závodu

10. 4. - 21.ROČNÍK BAKOVSKÉHO PŮLMARATONU

Z BAKOVSKÉHO SPORTU

�KOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

�kolní sportovní klub při Z� Bakov
n.J. pořádá v sobotu 10.4.2004
v rámci 21.ročníku Bakovského půl-
maratonu ji� po třetí �ákovský běh
Bakovem. �ákovské závody vyplní
přestávku mezi startem a cílem 21.
ročníku Bakovského půlmaratonu,
který bývá tradičně dobře obsazen
(traťový rekord na hranici 1:07:00
hod. - start v 10.00 na náměstí).Trať
tvoří okruhy kolem náměstí (nelze
u�ít tretry). Jeden okruh měří 313 m.
Startují �áci a �ákyně Z� nebo ni��ích
tříd víceletých gymnázií v těchto kate-
goriích:
1. �ákyňky (1.-3.ročník Z�) start 9.30,
600 m
2. �áčci (1.-3.ročník Z�) 9.45, 800 m
3. mlad�í �ákyně (4.-6.ročník Z�)
10.00, 600 m
4. mlad�í �áci (4.-6.ročník Z�) 10.15,
1 000 m
5. star�í �ákyně (7.-9.ročník Z�)
10.30, 800 m
6. star�í �áci (7.-9.ročník Z�) 10.45,
1500 m

7. �tafety 4 x 1 okruh 10.55
Pro zařazení do kategorie je rozhodu-
jící datum narození,  (např. 9.ročník
1.9.1988-31.8.1989). Ve �tafetě 4 x 1
okruh  startují 2 dívky + 2 chlapci.
�atny jsou k dispozici v divadelním
sále na náměstí, kde lze zakoupit
i občerstvení. Startovné se neplatí. 
A jaké budou ceny? To se nechte pře-
kvapit, ale obdr�í je spolu s diplomem
první 3 v ka�dé kategorii, dále první v
ka�dém ročníku Z� (pokud se umístí
mimo stupně vítězů) a v�ichni obdr�í
účastnický diplom.
Přihlá�ky se přijímají mezi 8.00 a 9.15
na divadelním sále (zde obdr�í účast-
níci startovací čísla), nebo předbě�ně,
nejpozději do 8.4. (jméno, příjmení,
datum narození, oddíl nebo  �kola
(i u �tafet) na adrese Z� Palackého
278, Bakov n. J., tel.,fax. 326781178,
e-mail brodsky@zs.bakovnj.cz.
(Startovní čísla lze vyzvednout i na
startu nejpozději 15 minut před star-
tem příslu�né kategorie).
Ti�těné výsledky budou známy něko-
lik minut po doběhu kategorie, zájem-
cům je za�leme elektronickou po�tou.
Loňské jsou umístěny na
www.bakovnj.cz .

Mgr. Lubo� Brodský - �SK Bakov n.J.

�ÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM


