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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
VRTULNÍK NA NÁMĚSTÍ
Bakovské náměstí už zažilo ve svých dějinách ledasco. Prvomájové průvody,
protestní akce, manifestace, vystoupení různých umělců i politiků, slavnosti,
trhy a mnoho dalších aktivit.
Že by však na náměstí přistál vrtulník, to jsem až do 15. března neslyšela.
A přece je to pravda.
Dopravní nehoda, která se toho dne v odpoledních hodinách stala v Linkově
ulici, vytáhla z oken nejen úředníky městského úřadu, ale přilákala i spoustu
bakovských občanů a návštěvníků náměstí.
Co se vlastně přihodilo?
Řidič osobního automobilu jedoucí z Malé Bělé na náměstí v nepřiměřené rychlosti nezvládl vozidlo a právě v ulici Linkově, téměř pod okny městského úřadu,
havaroval. Na záchranu jeho života přispěchala nejen rychlá záchranná služba
z Mladé Boleslavi, ale byl přivolán i vrtulník liberecké záchranné služby. Proto
takové pozdvižení na náměstí. Ale muselo se to stát? Stačilo přece dodržet přikázanou rychlost 30 km/hodinu a k nehodě vůbec nemuselo dojít. Zřejmě nejen
mě, ale i další občany vyděsila představa, co by se stalo, kdyby v daném okamžiku šel někdo po chodníku nebo jel po silnici. Proto několik občanů města
reagovalo na situaci tím, že požádalo město o vybudování retardérů (zpomalovacích prahů) v této ulici. Odpověď Policie ČR - Dopravního inspektorátu
Mladá Boleslav na dotaz města na sebe nenechala dlouho čekat a my z ní vyjímáme:
"Zřizováni zpomalovacích prahů je dáno Technickými podmínkami TP 85 (Zpomalovací prahy). Dle těchto TP lze zpomalovací prahy umisťovat pouze na místních komunikacích funkčních tříd D1, C1 až C3, v odůvodněných případech
i B2, mimořádně na silnicích III. třídy.
Ulice Linkova je průtahem silnice II. třídy městem Bakov.
DI Mladá Boleslav nedává souhlas se zřizováním zpomal. prahů zatím ani na
silnicích III. třídy. S jejich zřizováním souhlasíme v odůvodněných případech na
místních komunikacích, např. v blízkosti škol. Umístění zpomalovacích prahů
přináší řadu negativ. Znepříjemňuje jízdu ukázněným řidičům, zvýšená hlučnost,
otřesy přenášející se do okolní zástavby a zvýšené exhalace prokazatelně obtěžují občany bydlící v blízkosti takového místa.
Ulice Linkova v Bakově nad Jizerou je po rekonstrukci dostatečně zřetelně vybavena dopravním značením, které zakazuje jízdu rychlostí vyšší než 30 km/hod.
Poslední vážná dopravní nehoda je ukázkou nerespektováni dopravního značení, překročení povolené rychlosti a porušení dalších ustanovení Zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích."
Takže zpomalovací prahy v ul. Linkově z objektivních důvodů nebudou. Doufáme alespoň, že řidiči budou dopravní značení ve městě respektovat, aby
k dopravním nehodám s tragickými následky nedocházelo.
Jaroslava Čermáková

SLOVO STAROSTY
Dopravní situace a dodržování pravidel silničního provozu je v našem městě
stále jenom snem nás řidičů, kteří je dodržujeme a respektujeme. Snažíme se o
to, aby v našem městě bylo bezpečno, ale přitom se nemuselo kličkovat mezi
dopravními značkami, které mnoho našich, ale i cizích řidičů projíždějících
městem bere na lehkou váhu. Slušný řidič nejen respektuje dopravní značení,
jako je omezení rychlosti, zákaz stání či zastavení, ale dokáže i sám zhodnotit
situaci tam, kde tato označení nejsou, ale kde by odstavením svého vozidla mohl
bránit plynulému a bezpečnému provozu. Mnohdy se stává, že vozidlo zaparkované v křižovatce nebo na jiném nevhodném místě brání nejen běžnému provozu, ale komplikuje i průjezd hasičským či záchranným vozům směřujícím k případu kdy mnohdy o záchraně života rozhodují sekundy. Snad největším
"koníčkem" řidičů při průjezdu městem je nedodržování povolené rychlosti.
Někdy se to vyřeší pouze pokutou, ale bohužel někdy se stane i to, co nedávno
přímo pod okny městského úřadu a co mělo tragické následky. Jsem rád, že tento
smutný příklad hazardní jízdy přilákal tolik obyvatel města a doufám, že alespoň přesvědčil několik dalších řidičů o nutnosti respektovat dopravní značení,
které není instalováno bezdůvodně, ale má napomáhat bezpečné jízdě naším
pěkným městem.
Všechno je to v lidech …
Jiří Hieke

PROBÍRKA STROMŮ V LOKALITĚ POD STRÁNĚMI

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA - 24.3.2004

Koncem měsíce února a v první polovině března 2004 byla provedena probírka stromů v lokalitě Pod Stráněmi v k. ú. Bakov nad Jizerou podle projektu vypracovaného v roce 2003 firmou Projekce, realizace a údržba
zahrad, Markéta Egertová, Kolomuty 11. Dle vybrané nabídky kácení prováděla firma Michal Andrýs ASCO, lesnictví, těžba dřeva, Ku splávku
766, Bakov nad Jizerou. Stromy, které se kácely, byly řádně označeny,
prohlédnuty a konzultovány ještě s lesním správcem p. Šachlem. Jednalo
se vesměs o břízy, topoly, borovice, které buď byly suché a bránily v růstu
ostatním zdravým stromům. Dřevní hmota byla přenechána firmě, která
stromy kácela. Několik stromů, které nebylo možno pokácet standardním
technologickým postupem (ve stráni) pod rodinnými domy, bylo káceno
horolezeckou technikou, a to z důvodu ohrožení zdraví a majetku občanů.
Na podzim a v příštím roce by se mělo pokračovat v úpravě této lokality
včetně dosadby veřejné zeleně.

! č.10: Schvaluje příspěvky (zálohy) na činnost sportovních organizací města na
rok 2004 v této výši: TJ Sokol Bakov n.J. 100.000 Kč; SK oddíl kopané Bakov n.
J. 45.000 Kč; LTC Bakov n. J. 20.000 Kč; FC Total Slavík Bakov n. J. 15.000 Kč;
vodácký oddíl Štiky Bakov n. J. 5.000 Kč ; Kynologický klub Bakov n. J. 5.000 Kč;
Celkem 190.000 Kč.
! č.16: Schvaluje Dohodu o přátelské spolupráci mezi Svazkem obcí Mladoboleslavska a zemským okresem Darmstadt-Dieburg, vstup města do tohoto svazku a případné uzavření spolupráce města s některým z měst zemského svazku.
! č.17: Projednalo novou nabídku na pronájem samoobsluhy na náměstí, avšak v
současné době ponechává prodejnu v nájmu stávajícího nájemce za nových jím
nabídnutých nájemních podmínek: a) zvýšení nájemného na dvojnásobek, b) další
nájemní vztah posuzovat s přihlédnutím k jím předložené nabídce ze dne 15.3.2004.
! č. 18: Projednalo zamýšlenou výstavbu za školou a schvaluje vyvěšení záměru
odprodeje pozemků města potřebných pro výstavbu bytového domu pouze družstvu
stavebníků za symbolickou cenu .
! č.20: Ukládá finančnímu výboru prověřit hospodaření na městském koupališti
(výdaje i příjmy města) za rok 2003 a předložit na červnovém zastupitelstvu.

Miluše Hanušová

Magdalena Bulířová

ROZPOČET NA ROK 2004 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

MĚSTO V ČÍSLECH
V lednovém a v únorovém čísle jsme otiskli pro informaci občanů spoustu čísel o našem
městě a o práci úřadu. Chyběla tam však čísla podstatná, a to rozpočet města na letošní
rok, pravidla, podle kterých bude město v letošním roce hospodařit. Ve středu 24. března
zastupitelstvo města svým usnesením č. 9 rozpočet na letošní rok schválilo a my Vás s ním
nyní seznamujeme. Příští rok otiskneme závěrečný účet města na rok 2004 a uvidíme, jak
se nám podařilo s plánovaným rozpočtem letošního roku vypořádat. Závěrečný účet za rok
2003 přineseme po schválení zastupitelstvem v příštím čísle.
Jaroslava Čermáková

KULTURA V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Nedávno dostavěný dům s pečovatelskou službou se v současné době podařilo plně
obsadit. Jeho obyvatelé již společně strávili mnoho krásných chvil.
V loňském roce se setkali při již dříve zmiňované vánoční besídce, kterou připravily děti z mateřské a základní školy. Ve čtvrtek 18. března 2004 pro ně městský úřad
uspořádal společenský večer. V podání hudební skupiny Reflex zazněly známé i méně
známé písničky, které navodily mezi zúčastněnými
pohodu a dokonce obecenstvo rozezpívaly. Vystoupení skupina uskutečnila bez
nároku na honorář. Bylo
přichystáno i malé občerstvení. Krátký záznam z této
akce odvysílala také televize
Nova.
Na obyvatele domu s
pečovatelskou službou jsme
nezapomněli ani na velikonoční svátky. Po úspěšném
vánočním programu jsme
opět pozvali děti. Se svým
programem přišli v úterý 6.dubna ti nejmenší z mateřské školy i žáci základní a umělecké školy. O výtvarnou výzdobu se postarala zdejší pobočka základní umělecké
školy.
Doufáme, že nám přízeň malých i velkých umělců zůstane nadále nakloněna,
Taťána Dvořáková
a budeme tak mít možnost i příště oživit dění v DPS.
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STUDÉNKA
Pod tímto názvem jsme
v loňském
červnovém
čísle přinesli článek
o Staré Studénce jako
o lokalitě, kde černé
skládky rostou jako houby
po dešti, chátrají objekty
patřící
Pozemkovému
fondu ČR, a o snaze města
uvést neutěšený stav do
náležitého pořádku.
Informovali jsme o jednáních města s Pozemkovým
6/2003
fondem ČR, o tom, že
odbor výstavby a ŽP MěÚ
Bakov nad Jizerou rozhodnutím nařídil provést zabezpečovací práce a odstranění černých skládek v této lokalitě. Otištěné fotografie dosvědčovaly stav věci.
A jaká byla situace v březnu
letošního roku?
Jednání starosty města
a odboru výstavby a ŽP
s Pozemkovým fondem ČR
přinesla své ovoce a Pozemkový fond ČR na své náklady započal s úklidem této
lokality. Pro srovnání přinášíme mimo jiné i fotografie
stejného místa v červnu
2003 a v březnu 2004.
Co myslíte, jak dlouho ten
3/2004
hezký obrázek vydrží? Budeme se k přírodě chovat jako
lidi, budeme si ji chránit? Za
Jaroslava Čermáková
půl roku uvidíme.
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Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a funk.požitků 5 750, 00
Daň z příjmů FO ze SVČ
3 900, 00
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
350, 00
Daň z příjmů práv.osob
6 000, 00
DPH
9 300, 00
Daň z nemovitostí
1 600, 00
Popl.za znečišť.ovzduší
4, 00
Popl. za likvidaci komunálního odpadu
1 800, 00
Poplatek ze psů
60, 00
Popl.za užív.veř.prostr.
20, 00
Poplatek ze vstupného
45, 17
Popl. z ubytov.kapacity
18, 00
Poplatek za provozovaný VHP (místní)
200, 00
Odvod výtěžku z provozování loterií
80, 00
Správní poplatky
300, 00
Splátka půjčky STP
700, 00
Příjmy z pronájmu poz.
9, 00
Školné MŠ
230, 00
Odvody PO (MŠ)
43, 02
Odvody PO (ZŠ)
247, 13
Knihovna
45, 00
Muzeum
1, 00
Koupal.-vstupné a park.
100, 00
Nájemné - byty
2 160, 00
Pohřebnictví
55, 00
Příjmy z prod.zboží
2, 00
Nájemné - nebyt.prost.
1 035, 00
Ost.příjmy z pronáj.maj.
5, 00
Úroky
400, 00
Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady
93, 00
Příjmy z prod. pozemků
200, 00
Příjmy z prod.ost.nemov.
545, 00
Příjmy z prod.ost.hmot. dlouhodob.maj.(plyn)
1 608, 00
Fin.vypoř.min.let (PO)
0, 18
Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV
1 257, 10
Neinv.přijaté dotace od obcí
150, 00
Neinv.přijaté dotace od krajů (školy)
14 732, 40
Převod z FRR
6 769, 00
Celkem
59 814, 00

ROZPOČET NA ROK 2004 - VÝDAJE ( v tis. Kč)
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Lesní hospodářství
Komunikace
Chodníky
Pitná voda + kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Divadelní činnost
Knihovna
Muzeum
Radnice
Kaple Svaté Barbory
Záležitosti církví
Místní rozhlas
SPOZ
Tělových.a zájmová činnost
Koupaliště
Zdravotní středisko
Bytové hospodářství
Dům mládeže
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a úz.rozvoj
Sběr a svoz komunál.odpadů
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
Dávky zdrav.postiž.občanům
DPS
Požární ochrana
Správa
Celkem

150, 00
4 305, 00
1 400, 00
5 093, 00
5 558, 00
13 993, 00
250, 00
990, 00
28, 00
133, 00
600, 00
200, 00
70, 00
40, 00
1 010, 00
730, 50
570, 50
4 106, 00
215, 00
2 470, 00
74, 00
850, 00
181, 00
2 400, 00
1 959, 00
50, 00
480, 00
365, 00
11 543, 00
59 814, 00

Městský úřad Bakov nad Jizerou a Diakonie Broumov pro velký zájem opět
pořádají v budově bývalého kina v Husově ulici

v PONDĚLÍ 19. DUBNA a v ÚTERÝ 20. DUBNA
od 10 do 17 hodin

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU PRO POTŘEBNÉ ,

košile, tepláky, apod.,
* kabelky, batohy, tašky i školní aktovky,
* kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i poškozené),
* nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče,
* igelit - sáčky, tašky, obaly, fólie, igelitové plachty, apod.
Stejně jako minule, není možno z důvodu zpřísněných ekologických
a jiných zákonů přijímat tyto věci:
televize, staré ledničky, staré poškozené sporáky, obnošenou obuv, nefunkční
elektroniku, starý polstrovaný nábytek, staré gauče, křesla s péry, matrace,
silně znečistěný textil, kočárky a jiné věci, které mohou být v rozporu se zákonem o odpadu.
Magdalena Bulířová

kam mohou občané bez poplatku přivézt tyto nepotřebné věci:
* letní a zimní oblečení /dámské, pánské i dětské/ - nejvíce jsou potřeba mikiny,
trička, košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky,
* lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, dekorační závěsy, látky, vlny,
zbytky látek, příze i vlny,
* peří, peřiny, polštáře, péřové přikrývky, deky obyčejné, vlněné i z umělých
materiálů, spací pytle,
* školní a sportovní potřeby, hračky a pouze nenošená, nepoškozená obuv,
* prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby,
* smíšený papír - noviny, časopisy, kartony i poškozené knihy,
* jakýkoliv poškozený netříděný textil - lůžkoviny, utěrky, ručníky, trička,

JAZYKOVÝ KOUTEK

SBĚRNÉ STŘEDISK0

V tomto vydání měsíčníku následuje
rozbor původu jmen, která najdeme
pod číselným označením měsíce
dubna - tedy křestní jména a příjmení na čtvrtém, bramborovém místě
zastoupení v Bakově.
Hana
- řadí se ke jménům hebrejského
původu a vzniklo ze stejného základu
(channáh) jako křestní jméno Anna,
znamená "milostiplná, milostná"
popřípadě také " líbezná, něžná"
- v němčině se Hanna hodnotí též jako
zkrácenina jména Johanna, objevuje
se i podoba Hannah, Hanka, v angličtině, holadštině a norštině se užívá
Hanna(h), v maďarštině, polštině
a švédštině pak Hanna, v dánštině
najdeme další podobu jména Hanne
- z domáckých podob se nejčastěji používá Hanka, dále pak Hanča, Hanči(í),
Hani, Hanička, ale také Hanče, Hája,
Haňule, Hanďa, Hanďour, Hanýžka, …
- svátek najdeme v kalendáři 15. srpna
Jaroslav
- patří mezi stará slovanská jména

Sběrné středisko v ulici 5.května bude mimořádně otevřeno
V SOBOTU

10.DUBNA

OD

10

DO

14

HODIN

a od 24.dubna každou poslední sobotu v měsíci.
Ve středisku bude též umístěn velkoobjemový kontejner, do kterého mohou bakovští občané vyvézt i trávu, výkopky, drobné
větve apod., ale pouze v menším množství (max. vozík za os.
auto).
Magdalena Bulířová

ČÍM ŽILA NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA
OD ZIMY DO JARA
To bylo radosti z velké sněhové nadílky,
kterou nám přinesla letošní zima. Sáňky a
boby rozhodně nezůstaly bez povšimnutí.
Svah na školní zahradě byl v každodenním
obležení "našimi sportovci" a po stavbě
sněhuláků přišlo na řadu i eskymácké iglú.
Svůj temperament mohly děti projevit na
školním karnevalu, kde se to pohádkovými
postavami jen hemžilo. Do kola se dostaly
děti, rodiče i paní učitelky. Nechyběla řada
soutěží a také výborné občerstvení, které
připravily ochotné maminky.
Se zimou jsme se rozloučili, stejně jako vloni,
vynášením "Morany". Náš průvod směřoval od
MŠ k Jizeře a nikdo ho nemohl přehlédnout,
zvláště pak přeslechnout. Řehtačky, pokličky a
vařečky v rukou dětí se o to postaraly. Morana
byla vhozena do řeky za hlasitého volání:
"Zimo, zimo, táhni pryč…".
V. Havrdová, M. Hammerová

cca 70 fotografií vynášení Morany je umístěno na
www.bakovnj.cz
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a původně znamenalo " slavný silou,
bujností" (v češtině jarý můžeme
vyjádřit jako silný, bujný), dnes se
vykládá rovněž jako " slavící jaro"
- ženským protějškem je jméno Jaroslava
- v ostatních jazycích zůstává pojmenování podobné (Jaroslaw)
- co se týká domáckých podob tohoto
jména, můžeme jich najít několik: Jára,
Jarda, Járyn, Jaran, Jarek, Jaroušek,
Járys, Jarka, Jarek, Jaroš, ale také
Sláva, Slávek, …
- jmeniny se oslavují 27. dubna
Štěpánek, Štěpánková
- pravděpodobně se jedná o zdrobnělinu příjmení Štěpán, které souvisí
s původní podobou křestního jména
Scepan nebo Stefan a vychází z řeckého jména Stefanos (s významem
pojmenování ověnčený, vítěz)
- u Olomouce a u Litovic se však také
objevovalo obecné pojmenování " štěpán" ve významu křížala (podobně
"štěpka" pak jako tříska)
Mgr. Marta Masopustová

jemnější, alespoň pro mě, bylo téměř
stálé zataženo s nízkovisícími mraky
(50 a 100 metrů) a velmi častý silný
a studený vítr, který vám brání v pohybu a také velmi rychle prochládáte.
Počasí se mění během pár hodin. Chvíli je ostrý vítr, chvíli sněží, chvíli prosvitne slunce. Počet dnů, kdy svítilo
slunce, se dal spočítat na prstech jedné
ruky a jeho nedostatek jsem snášela
nejhůře.
S jakými živočichy jste se tam setkali, jaká je tam příroda?
Přímo na ostrově Nelson (resp.
v okolním moři) žijí z velkých savců
tuleni Wedelovi, rypouši sloní a několik druhů lachtanů. Mají zde svá hnízdiště tučňáci uzdičkoví. Objeví se ale
i tučňáci oslí a tučňáci kroužkoví,
a přilétají kormoráni, buřňáci a chaluhy. Občas na moři zahlédnete velrybu.
Příroda je velmi působivá. Je nádherná i děsivá zároveň. Omezená škála
barev - bílá, modrá, hnědá a černá
působí velmi uklidňujícím dojmem,
ale zároveň si v blízkosti praskajících
ledovců a prudkých bouří uvědomíte
sílu přírody.

ROZHOVOR S ...
Měsíc uplynul a já Vám nabízím
rozhovor s dalším zajímavým občanem našeho města. Přesněji řečeno
občankou, neboť muže tentokráte
vystřídala mladá žena, Martina Vlčková z Podhradí. Ptáte se čím, je tato
žena zajímavá, čím se liší od nás, obyčejných smrtelníků?
Tím, že jejím "koníčkem" je poznávat cizí vzdálené kraje, provádět v nich
výzkum a vyzkoušet si, co vlastně
všechno lidský organizmus snese.
Byla totiž první Češkou, která na přelomu roku 1995-6 strávila 3,5 měsíce
na české antarktické základně na ostrově Nelson v Antarktidě.
Paní Martino, prosím, představte
se našim čtenářům.
Jsem obyčejný smrtelník, který rád
cestuje a který má to štěstí, že mu to
podmínky, v nichž žije, umožňují.
Dobře, trochu vážněji - v roce 1989
jsem byla v pátém ročníku na vysoké
škole. Díky změně režimu se před
námi otevřel svět a na cestování stačila přání a trochu peněz. Jako mnoho
mladých lidí jsem chtěla poznávat
svět.
V úvodu našeho povídání jsem na
Vás prozradila, že jste strávila několik měsíců v Antarktidě a chtěla
bych se o Vaše zážitky podělit s našimi čtenáři.
Jen pro úplnost uvedu, že Jižní
Shetlandy leží v tzv. subantarktickém
pásmu a od vlastní pevniny Antarktidy
je dělí 150 km moře. Na ostrově Nelson je postavena malá stanice, která se
v době našeho pobytu skládala ze dvou
obytných domků, jednoho skladu na
palivo a skladu na potraviny. Stanici
spravuje nebo alespoň, když jsme tam
pobývali, spravovalo občanské sdružení EAP (Environmentální antarktický
program). Občanské sdružení si především kladlo za cíl naučit lidi žít s co
nejméně prostředky, s co nejmenším
vlivem na okolní prostředí.
Jak vznikl nápad navštívit
Antarktidu?
Jednoduše a prostě. Jednoho dne
jsme s manželem odpověděli na inzerát, který nabízel tuto možnost. Jen
tak, pro zajímavost jsme vyplnili
dotazník …
Kdo nebo co Vám umožnilo
nákladnou cestu absolvovat?
Na začátku jsem řekla, že na cestování stačí jen přání a trochu peněz. Je
pravda, že to neplatí o návštěvě
Antarktidy, pokud nemáte svoji vlastní

loď nebo nějakou nestopnete. Po vysoké škole jsme s mým mužem odjeli
pracovat jako studenti do Německa
a Rakouska a získali tak prostředky na
cestu.
Takže jste necestovala sama?
Jeli jsme společně s mým mužem
Karlem.
Jak dlouhá byla cesta a jakými
dopravními prostředky jste se dostala na místo pobytu?
Na Ostrov Nelson, který je součástí
souostroví Jižní Shetlandy, jsme cestovali (na rozdíl od prvních a možná
nejen od prvních cestovatelů) velmi
pohodlně. Letěli jsme přes Madrid,
brazilské Rio de Janero a hlavní město
Chile Santiago de Chile. Díky stávce
pilotů se cesta stala třídenním romantickým výletem s přenocováním
v luxusních hotelech na náklady letecké společnosti. Jen péřová bunda,
pohorky a 30 kg batoh na zádech při
chůzi po brazilské pláži nepřiměřeně
hřály. Ze Santiaga de Chile jsme letadlem místní společnosti pokračovali
do Punta Arenas - správního centra
jižní části Chile. Stotisícové město leží
na břehu Magalháesova průlivu a je
jedním z přístavů, ze kterého se zásobují antarktické oblasti. Odkud pak
vojenským letadlem Herkules na největší ostrov Jižních Shetland - Ostrov
sv. Jiří.
Naše základna ležela na sousedním
ostrově Nelson a první cesta nám trvala téměř dva dny, i když byla od letištní plochy vzdálena vzdušnou čarou
pouze několik málo kilometrů. Nejdříve jsme museli najít člun, poté nanosit
zásoby ke člunu a pak vyčkat na vhodný okamžik k převezení zásob i nás.
Přijeli jsme v listopadu, v období začínajícího jara, kdy tály ledy a v úžině,
kterou jsme na člunu museli přejet,
bylo v některých okamžicích velké
množství rychle plovoucího ledu. Nám
zbabělým suchozemcům se nafukovací člun značky Barum, voda studená
minus 2 stupně a kry nezdály dostatečně lákavou představou.
Představa studené koupele není
lákavá. Jaké jsou v Antarktidě klimatické podmínky a jak je snáší člověk, resp. křehká žena z poměrně
teplých Čech?
Souostroví Jižní Shetlandy se
nachází v tzv. subantarktickém pásmu,
kde teploty na jaře a v létě, kdy jsme
tam pobývali, jsou mírné. Pohybují se
od -10 do +10 stupňů. Mnohem nepří-

Čím jste se celou dobu živili, jak
jste byli zásobováni, kde jste bydleli?
Vezli jsme si s sebou 90 kg zásob,
převážně sušené potraviny - zeleninu,
čočku, předvařené kroupy, těstoviny
apod. Na základně byl pytel pšenice
a rýže. Vzali jsme si s sebou mlýnek
na obilí a mleli mouku na kaši ke snídani. K večeři bylo většinou obilí
s omáčkou ze sušené zeleniny a řas.
Celkem jsme našli 9 druhů řas, a z nich
čtyři druhy byly velmi chutné. Jedna
se dokonce dala rozvařit a vytvořila
rosol, kterým jsme zahušťovali omáčku, z jiného druhu jsme připravovali
"jarní salát". Jednu z nejedlých houževnatých řas jsme zase naopak používali jako drátěnku.
Ryby jsme nelovili, byla jsem v té
době vegetarián, a tak jsem zkoušela,
jestli jde žít bez masa i v zimě. Můj
muž je a byl "masožravec", a tak zvláště za odlivu sbíral přisedlé škeble
a vařil si z nich guláš.
Jaké jste měli spojení s civilizací
či s jinými účastníky expedic na
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jiných částech Antarktidy?
Spojení s okolním světem bylo
minimální, několikrát jsme potkali
vědce ze základen na sousedním ostrově a dvakrát nebo třikrát jsme naopak
my šli na sousední ostrov "na poštu".
Většinu času jsme strávili na naší stanici, opravovali ji, uklízeli, sbírali
naplaveniny a vychutnávali samotu.
Nepostihla Vás ponorková nemoc,
když jste byli sami s manželem dlouhou dobu za těžkých a stísněných
podmínek?
Myslím, že v manželství je ponorková nemoc běžná a musíte ji v běžném životě řešit, proto Vás tolik nepřekvapí. Kromě toho, mimo civilizaci si
vážíte druhého člověka už proto, že je
jediný, kdo Vám může v případě
potřeby pomoci. Zároveň na Vás
z televize a časopisů nekoukají žádní
dokonalí muži, nikdo Vám neříká, jak
máte chodit oblečen. Pro partnerský
vztah se mi zdál pobyt na Nelsonu
mnohem méně problematický. Ale
přestanu to asi opisovat - hlavní zásluhu na tom má povaha mého muže,
který mé ponorkové nemoci snášel
velmi klidně. "Sebral se" a šel do sousedního domku vařit.
Čím Vás pobyt v Antarktidě obohatil?
Podobně jako každá cesta do přírody, kterou si sám připravujete, přinese
vám uspokojení, nadhled nad starostmi "civilizace", pokoru před přírodou,
sílu řešit věci vlastními silami, ale i
smutek, že míst, kde nejsou města a
civilizace, ubývá.
Plánujete v budoucnu nějaké
další poznávací cesty?
Samozřejmě máme spoustu snů.
Chtěli bychom se vrátit na Ohňovou
zemi, na Kavkaz, navštívit Kamčatku.
Jsou to ale často cesty nákladné nejen na
peníze, ale hlavně na čas, protože za 14
dnů z místa, kam jste přijeli, nic nepoznáte, nezažijete to místo. A jistě víte, že
jakmile pracujete, je těžké opustit práci
a rodinu na dva tři měsíce.
Cesty ale přesně neplánujeme, připravujeme si jen reálie, a pokud nastane vhodná chvíle, tak realizujeme
některý ze snů - nebo také nerealizujeme.
Paní Martino, děkuji Vám za rozhovor. Přeji Vám za sebe i za naše
čtenáře, aby se Vaše plány a sny splnily, a věřím, že budeme mít v
budoucnu možnost se podělit o další
zajímavé poznatky.
Děkuji
Jaroslava Čermáková

ČARODĚJNICKÝ KOUTEK
POZVÁNKA NA
ČARODĚJNICE
Pod slovem čarodějnice si
každý představí asi něco jiného.
Děti pohádkovou osobu, pro
některé dospělé to vůbec nemusí být pohádková osoba, ale
klidně někdo konkrétní z masa
a kostí (s tím nikdo nic nenaděláme). Když se však řekne
"čarodějnice" 30.dubna, každý
si představí velký oheň někde
na kraji města nebo obce a rozzářeně pobíhající děti se zapálenými košťaty v ruce (muži drží
občas v ruce i pivo). Nejinak
tomu je každoročně u nás
v Bakově. "Čarodějnice" se tradičně úspěšně pálily Pod Vápeníkovými, jednou nebo dvakrát
méně úspěšně na koupališti.
Letos nás však čeká změna.
Lokalita Pod Vápeníkovými se
rekultivuje, a proto tam již není
možné "čarodějnice" pálit. Byla
vytipována nová lokalita, která
musí tu starou nahradit. Cestu k
ní najdete snadno, neboť se
nachází na místě rekultivované
skládky Na Zálučí. Dostanete
se k ní Tyršovou ulicí (k městskému hřbitovu podél kolejí),
od firmy Emerge půjdete přímo
po zpevněné cestě (cca 400 m)
a jste v cíli.
Hromadu větví spatříte již
z dálky, a budete-li tam již v 19
hodin, uvidíte i její zapálení
místními hasiči. Pokud však
půjdete domů za tmy, neuvidíte
však už nic (pokud po občerstvení nezapnete "dálkové"),
protože cesta není osvětlená
veřejným osvětlením a bude
nutné vzít si baterku, lampiónek
či jiný zdroj světla.
Šťastný let!!!
Jaroslava Čermáková

VYHLÁŠKA Č. 1213/1994 SB.,
O BEZPEČNOSTI LÉTÁNÍ NA KOŠTĚTI

Základní ustanovení
§0
a) Proti této vyhlášce není odvolání.
b) Čarodějnicí rozumíme inteligentní
bytost ženského pohlaví, atraktivního
zevnějšku a příjemného chování ovládající
let na koštěti.
c) Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače.
d) Vysavač musí býti
vybaven
spínačem
"Tahem zapni, stiskem
vypni" a trojcestným
katalyzátorem.
§1
a) Létání je povoleno
pouze čarodějnicím
starším 15 let.
b) Výjimky z §1 písmena a)
uděluje
FČČR (Federace čarodějnic ČR).
§2
a) Létat se povoluje
pouze v podroušeném stavu s minimálním
obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.
b) Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.
§3
a) Při porušení této vyhlášky se čarodějnici zakazuje létat na sto let a její koště bude
veřejně spáleno za přítomnosti předsedkyně FČČR.
b) Čarodějnici může být propůjčeno koště
pouze a jen na základě zvláštního povolení.
c) Pro let dle písmena b) platí omezení
rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za
sekundu).
d) Létat se přísně zakazuje nad chladícími
věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami
a věznicemi.
§4
a) Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až
2355, 5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není
dále určeno jinak.
b) V tunelu, pod mosty a viadukty létá se
středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.

VELIKONOČNÍ ZVYKY
"Vysoko ve vzduchu zpívá skřivánek,
celá země jaksi ztěžka oddychuje, vane
vlahý větřík a slunečko se na to vše
dívá zálibně. Časy se mění, ale příroda
zůstává svou. Stačilo trochu úsměvů
slunce a trochu tepla a již rozkvétá do
krásy… Z každé meze, z každého stromu, z každého zatíkání ptáka, ba
z každé té nepatrné travičky dýchá
bohatýrská sláva Velikonoc…"
Tato výstižná slova
jsem si vypůjčila
z knihy psané již
před časem, a to
o časech nám již
vzdálených.
Ráda se
s vámi

c) Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 k.o., aby nedošlo k
rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.
d) Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat
ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátuvedení.
Předlétávání a míjení
§5
a) Předlétává se vždy horem.
b) Je zakázáno posmívat se pomaleji
letícím pilotům tryskových letadel,
drát peří kolem letícím ptákům a chytat se raket a vrtulníků.
c) V tunelu, pod mostem a viaduktem, jakož i v uzavřených budovách
se předlétávat zakazuje.
§6
Míjí se vždy vlevo a horem, nebo
vpravo a spodem.
§7
Při předlétávání a míjení se dodržuje
odstup alespoň 10 n.k.
Rychlost letu
§8
Létat se povoluje
maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.
Startování a přistávání
§9
a) Startovat a přistávat se zakazuje
na těchto místech:
- tam, kde se nesmí
létat
- tunel, viadukt,
pod mostem - věže
kostelů a pod.
- na křídlech letících letadel, vrtulníků, raket a raketoplánů.
b) Při přistávání je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození majetku
nebo zranění osob.
§ 10
Startovat se smí pouze komínem dostatečného průřezu, nebo balkonem. Kde tato
možnost není, možno startovat jakkoliv,
pokud se dodrží §9.
Vlečení nákladních košťat
§ 11
Vléci kluzné koště nebo letět s nákladním
koštětem může jen čarodějnice starší 183
let.
§ 12

podělím o známé i méně známé české
obyčeje související s obdobím velikonočních svátků.
Na Boží hod velikonoční chodívala
celá rodina do kostela na bohoslužby.
Toho dne světil kněz pokrmy velikonoční: beránka, chléb (bochánky,
mazance), víno a vejce. S posvěcenými
pokrmy lidé pospíchali domů, kde je
hospodář požehnal křížkem a pak ukrojil každému před obědem krajíc mazance a dal všem vejce. Teprve potom se
obědvalo. Hodně rozšířeným zvykem
bývalo, že se na velikou neděli jedlo
společně v hospodářství jedno vejce,
které se uvařilo již na Veliký pátek.
Souvisela s tím pověra o nalezení
správné cesty domů, když by někdo
zabloudil. V jiném kraji se v podobném
duchu nejedlo vejce, ale třeba velikonoční beránek. V tento večer také hospodář nesměl zapomenout donést na
zahradu, pole a do studně kousek svěceného mazance, vejce a vína, aby měl
hojnost ovoce, obilí a vždy dobrou pit-

nou vodu. Odpoledne se pak odjakživa
všude malují kraslice na zítřejší velikonoční pondělí.
V pondělí nastává "pomlázka". A co
všechno toto slovo označuje? Spletené
vrbové proutky, jimiž chlapci vyšlehávají děvčata, dále ono samo "šlehání"
a v neposlední řadě i malovaná vajíčka,
která koledníci dostanou za pěkně odříkanou rýmovačku. "Den pomlázky"
probíhal a dosud probíhá na různých
místech naší země odlišně. Jiný kraj,
jiný mrav. Na Moravě bývalo někdy
zvykem, že chlapci ráno polévali děvčata vodou nebo je i shazovali do potoka. Na Meziříčsku se zase postřikovala
mládež dřevěnými stříkačkami plněnými ovoněnou vodou. Dnes většinou
platí, že dívky polévají mládence,
pokud přijdou hodovat po poledni.
Všude však zůstává ono "vyšlehávání",
které je od nepaměti projevem lásky
a zájmu chlapců o dívku. Rovněž se tak
podle prastarého obyčeje vyhání lenost
- čím více mládenců přijde, tím se stává
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a) Osobní koště brát do vleku se zakazuje.
b) Vléci bouřkové a sněhové mraky se
povoluje vždy.
§ 13
a) Délka vlečné násady musí být v rozsahu
1 - 2 k.o.
b) Vlek musí být označen odrazkou trojúhelníkového tvaru a ČČK (číslo čarodějného koštěte) shodným s koštětem.
Létání za snížené viditelnosti
§ 14
a) Koště musí být na přídi osvětleno černou
kočkou svítící zelenýma očima.
b) Na zádi musí mít koště odrazku obecně
šišatého tvaru.
§ 15
Za snížené viditelnosti se zakazuje vléci
vlečné koště.
§ 16
a) Za deště, sněžení a bouří se doporučuje
létat nejvyšší rychlostí.
b) Za snížené viditelnosti se povoluje metat
blesky mimo trakční vedení.
§17
V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje
vydávat zvuková znamení.
Výjimky a zvláštní ustanovení
§ 18
Předsedkyně FČČR létá na koštěti s majáčkem zelené barvy.
§ 19
Dojde li k pádu v důsledku kolize, je všem
viníkům zakázáno létat dle §3 písmene a).
§ 20
a) Za letu se zakazuje plivat a odhazovat
předměty.
b) Za letu se povoluje dštít oheň a síru,
vyvolávat krupobití a bouře.
Závěrečná ustanovení
§ 21
Tato vyhláška je v souladu s pravidly
Evropského společenství čarodějnic
a Amerického spolku strašidel.
§ 22
a) Tato vyhláška ruší původní vyhlášku o
letu na koštěti ze 14. st.
b) písmeno a) platí pouze v případě, že
původní vyhláška existovala.
§ 23
Tato vyhláška nabývá platnosti ihned.
Od Evropského společenství čarodějnic obdržela a na vědomost kolegyním dává
Magdalena Bulířová

dívka pilnější. "Mrskáním" se prý
děvčata stanou zdravými, veselými a ta starší omládnou.
Odpoledne v den pomlázky
patřilo především dětem.
Za vsí bylo velmi
živo, neboť se tam
hrávaly rozmanité hry o vajíčka. Například se mezi chlapci tradovalo ťukat
vejcem o vejce - komu z nich dříve
"puklo", ten prohrál a musel dát své
vajíčko vítězi. Jinde se koulelo vajíčky
po nakloněné ploše, často třeba i ze
stráně, a vyhrával ten, jehož vejce se
nejdál dokulilo. Vajíčka se také vyhazovala přes sebe do výše a opět chytala.
Druhého dne, v úterý, proháněla
s pomlázkou děvčata hochy. Na Valašsku říkávala: "Dnes jest naše". Ale
chlapci odpovídali: "Dnes je toho, kdo
obdrží!" A tak se šlehali navzájem.
Tímto dnem pak pomlázka, a vlastně
i oslava příchodu jara, skončila.
Z knihy Český lid od Karla Pejmla čerpala
Mgr. Marta Masopustová.

ZE ŠKOLY A ŠKOLNÍCH LAVIC
DUBEN
Vyvede nás aprílem,
pozve včelku s motýlem,
do trávy rozhází kvítí,
řekne slunku, ať už svítí.
Nakonec ohně zapálí
a bude vidět do dáli,
jak čarodějky na koštěti
do širého světa letí.
žáci 7.A
Duben to je měsíc vtipu,
najdete to v časopise TV
typu.
Samý žert a samá švanda !
I já jsem jeho správný
fanda.
Bouřku už je slyšet v dáli.
Brzy budem čarodějnice
pálit.
Kristýna Nevřivá 7.A

RODINA V DUBNU
Sestra Ivča v neděli,
mamka Irča v pátek
slaví v dubnu svátek.
A pak ještě táta Jirka !
V kapse už je jenom dírka,
utratil jsem všechno snad?
To nevadí, mám je rád!
Žáci 7.A
VELIKONOCE
Pomlázka a košíček,
bude plno vajíček.
Kluci půjdou hodovat,
nás děvčata vyšvihat.
Pak jim dáme vajíčka,
nebo čokoládového zajíčka.
Měsíc velikonoc je duben,
všechny vyšvihané budem.
Petra Paulusová
Tereza Bušová

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Základní škola Bakov nad Jizerou přijme od 1.9.2004 do pracovního poměru OSOBNÍHO ASISTENTA PEDAGOGA
K INTEGROVANÉMU ŽÁKOVI. Platové zařazení dle nařízení vlády č.330/2003 Sb., požadované vzdělání středoškolské, pedagogického směru. Bližší informace na ZŠ, tel. 326 781 178.
Přihlášky do výběrového řízení zašlete spolu s dokladem o vzdělání, čestným prohlášením o bezúhonnosti, stručným životopisem a
adresou pro doručování (včetně telefonního spojení) písemně na
adresu: Základní škola Bakov nad Jizerou, Palackého 278, 294 01
Bakov n.Jiz. a to nejpozději do 31.5.2004.
Výběrové řízení proběhne v červnu 2004. O přesném termínu bude
každý z uchazečů písemně vyrozuměn.

VELIKONOCE
1.dubna je apríl. Je to den
legrace a zábavy. Určitě
musím někoho vyvést, aby
byl veselý a měl radost.
Pak přijdou Velikonoce. Na
ty se nejvíce těší kluci, protože mohou vyplácat děvčata. Já se moc bojím, ale
to se nedá nic dělat. Jinak
to bude fajn. Sejdeme se a
hlavně už bude jaro.Kytičky, sluníčko, tráva. Ať žijí
Velikonoce!
A.Kožíšková. 7.A

Mgr. Zdeňka Dlasková, ředitelka ZŠ

HISTORICKÉ OKÉNKO
Každý panovník ve středověkých královstvích se obklopoval vojáky, kteří
jednak chránili jeho moc, jednak byli
vysíláni do válečného pole na obranu
země. Král často musel v pozdním feudalismu žádat sněm o souhlas se sejitím zemské hotovosti, která se pak z
příkazu panovníka scházela i několik
týdnů na určeném místě v zemi. Zemskou armádu tvořila vysoká i nižší
šlechta a města. Na žádost krále byl
každý feudál povinen vyslat do boje
několik rytířů ve zbrani. Například
v roce 1592 do boje proti Turkům
vyslal studénský pán Jiří Vančura z
Řehnic svého hejtmana Petra Plota z
Konařin /jinak bakovského občana/ do
válek proti Turkům. Plot vyjel do boje
se čtyřmi vycvičenými zbrojnoši a ve
zdraví se z války také vrátil.
Po třicetileté válce vznikla roku 1649
z příkazu císaře Ferdinanda III. první
stálá armáda v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku. Tvořilo ji několik pluků, do
nichž se hlásili dobrovolníci, kteří sloužili na doživotí. V době míru odcházeli
žoldáci na dovolenou, která mohla trvat
i několik let, než byli zase vyzváni, aby
se dostavili ke svému pluku.
Za císaře Josefa II. se armáda několikrát
zvětšila. V roce 1781, tedy v prvním
roce jeho samostatné vlády, byla stanovena branná vojenská povinnost pro nejchudší vrstvy. Z ní byla osvobozena
šlechta, duchovní a inteligence. Dosavadní verbování rekrutů se přeměnilo na
všeobecné odvody /asenty/, k nimž byli
velmi často násilím mladí chlapci
nahnáni. Sloužili pak na doživotí, i když

VOJENSKÁ SLUŽBA V ČESKÝCH ZEMÍCH
Vojenská služba v Československé
republice
Na základě první československé ústavy
byl vyhlášen branný zákon, který zaváděl všeobecnou brannou povinnost.
Délka vojenské služby byla stanovena
na 14 měsíců, od roku 1924 byla délka
služby stanovena na 18 měsíců. Od roku
1933, kdy se změnila mezinárodní situace, byla vojenská prezenční služba prodloužena na dva roky. Výcvik záloh byl
stanoven v rozsahu čtyř cvičení v délce
14 dnů, důstojníci a rotmistři byli povinni absolvovat pět vojenských cvičení
v délce jednoho měsíce. V té době
nastupovalo ročně do armády 70 tisíc
mužů. Podle novelizovaného branného
zákona z roku 1927, kdy byl zaveden
systém náhradní zálohy, byli někteří
odvedenci /otcové rodin, majitelé zemědělských usedlostí, živnostníci a
obchodníci/ osvobozeni od vojenské
služby a převedeni do náhradní zálohy.
Po druhé světové válce byl uplatňován
předchozí zákon z roku 1933. Vojenská
služba trvala 2 roky. Vznik branné
povinnosti byl stanoven na 17 let, k
odvodům se chodilo v 19 letech a na
vojnu se nastupovalo po dvacátém roce
podle zdravotního stavu u odvodu. Od
druhé poloviny padesátých let se nastupovalo na vojnu v 19 létech.
V roce 1949 byl přijat nový branný
zákon, jenž stanovil všeobecnou brannou povinnost pro muže od 17 let do
60 let v délce 24 měsíců. V 50. létech

jejich službu často přerušovaly krátkodobé a dlouhodobé dovolené, po jejichž
dobu se museli vojáci starat o sebe sami.
Teprve císař František I. zrušil v roce
1802 doživotní službu v armádě. Pro
jednotlivé zbraně byla stanovena různá
délka vojenské povinnosti: pěšáci - 10
let, jezdectvo - 12 let, dělostřelci - 14
let. Za jeho syna Ferdinanda V. byla
vojenská služba v roce 1845 zkrácena
na 8 let. Vojáci mívali též přerušovanou
vojnu na dlouholeté dovolené a rekruti
byli zváni k pravidelnějším a častějším
odvodům. Bakováci a mladíci z okolních vesnic museli chodit na odvod do
Kláštera, centra správy panství. Po
revoluci v roce 1849 se dokonce
bakovští branci vzbouřili proti odvodům, takže muselo do města přijít vojsko z boleslavské posádky.
V roce 1868 byl vydán nový branný
zákon, který stanovil všeobecnou brannou povinnost v délce tří let, u námořnictva čtyř roků. Po absolvování vojny
byli záložníci převedeni do zálohy trvající 7 let, a do zeměbrany v délce 2 let.
Před první světovou válkou byly zavedeny dva odvody do roka. Vojenská
služba byla zkrácena na 2 roky, u vybraných druhů zbraní byla služba ponechána v délce 3 let a u námořnictva stále
ještě na dobu 4 let. Po odchodu do zálohy měli záložníci stanovenu sedmiletou
dobu zálohy a dva roky zeměbrany tak,
jako to bylo stanoveno už v roce 1868.

byla vojna prodloužena pro některé
ročníky až na 31 měsíc. Podobně tomu
bylo i v roce 1961 v době tzv. berlínské
krize. Vysokoškoláci měli, počínaje
druhou polovinou padesátých let, stanovenu roční vojenskou službu po
absolvování studia na vojenské katedře příslušné vysoké školy.
V roce 1990 byl branný zákon novelizován. Vojenská služba byla zkrácena na
18 měsíců a zavedena civilní služba.
Další novela z roku 1993 dokonce zkrátila základní vojenskou službu na pouhých 12 měsíců.
V roce 2003 bylo nejvyššími státními
orgány rozhodnuto, že základní vojenská služba, tím i civilní služba budou od
roku 2005 zrušeny a v České republice
bude zavedena profesionální armáda.
Poslední branci v počtu jednoho tisíce
mužů nastoupili do základní vojenské
služby 30. března roku 2004. Jejich
služba potrvá do konce letošního roku.
Služba v armádě, která vychovávala po
dobu vojenské služby mladé muže
k odvaze, statečnosti a samostatnosti,
tedy končí. Někteří namítají, že kolektivní výchova v armádě přetvářela
z chlapců chlapy. Naučila je pořádku,
kázni i osobní hygieně, ale i odříkání
a vedla je k přípravě na tvrdý život.
Zvláště připravovala k hrdosti na vlastní zem a k pohotové obraně. Na druhou
stranu je si třeba uvědomit, že soudobá
vojenská technika vyžaduje opravdové
zkušené vojáky, dokonalé profesionály,
odpovídající svými znalostmi a schopnostmi podmínkám boje proti nepříteli
-ář
včetně terorismu.

KULTURNÍ DĚNÍ V BAKOVĚ
LOUTKOVÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

VÝSTAVA “OBRAZY Z VYSOČINY”

Již potřetí máme příležitost přivítat v Bakově n. J. divadelní loutkový soubor
"Ještěd" z Českého Dubu. V tomto roce potěší jak malé, tak i velké diváky
pohádkou "Dlouhý, Široký a Bystrozraký", se kterou sklízí úspěchy na loutkářských divadelních přehlídkách a soutěžích. Představení se bude konat
v sobotu 24. dubna v 10 hodin na faře Církve československé husitské.
Vstupné je dobrovolné.

Srdečně Vás zveme na bakovskou faru Církve československé husitské, ul. 5. května 513, kde se bude konat prodejní výstava obrazů Ing. Eduarda Brabence. Tento
malíř Vysočiny, Českého ráje a Podještědí vystavoval mimo jiné také ve Výstavní
síni městské knihovny v Turnově a v Salonu boleslavských výtvarníků.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 1. května v 15 hodin za účasti dvou členů
České filharmonie a potrvá do neděle 9. května. Výstavní prostory budou otevřeny
Kateřina Pechancová
denně od 13 do 17 hodin.

Kateřina Pechancová
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CO CHYSTAJÍ BAKOVŠTÍ DIVADELNÍCI?

CO NOVÉHO V TANEČNÍM KLUBU RYTMUS
Se začátkem roku 2003 vstoupili do
pátého roku svého působení členové
Tanečního klubu RYTMUS Bakov nad
Jizerou. Autor následujícího článku si
stanovil za cíl seznámit jeho čtenáře se
základními informacemi o činnosti
jmenovaného tanečního klubu, jehož
členové dosahují po celou dobu existence klubu výrazných výsledků na
soutěžích v tanečním sportu po území
prakticky celé České republiky, a "zviditelňují" tak město Bakov nad Jizerou
i celý region Mladá Boleslav.
TK RYTMUS byl založen k 1. 1. 1999,
stejně jako OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
RYTMUS, které je jeho zřizovatelem
a provozovatelem. Tehdy se zakládajícím členům - rodičům tehdy dětských
tanečníků, podařilo zásluhou představitelů města Bakov nad Jizerou získat
optimální podmínky pro provozování
společenského sportovního tance
v prostoru bývalého Domu mládeže.
Chátrající prostory objektu se zásluhou
členů TK a jejich rodičů změnily
k nepoznání. Sál byl vybaven novým
plynovým topením, parkety získaly
patřičnou kvalitu, na zdi se objevila
pro tanečníky nezbytná zrcadla
a k tanci nezbytná hudba se začala šířit
z kvalitní hudební aparatury. A když si
do těchto prostor začali nacházet
postupně cestu i věhlasní trenéři, nebylo divu, že se o Bakovu a jeho tanečních párech začalo povídat i mezi
odborníky tanečního sportu. Hovoří se
nejen o "bakovské líhni", ale také
o vynikající úrovni prostor pro provozování tanečního sportu.
Zatím vrcholnými akcemi, jimiž se OS
RYTMUS prezentovalo v regionu,
byly čtyři ročníky taneční soutěže,
které se pod názvem POJIZERSKÝ
POHÁR - Cena TK RYTMUS Bakov
nad Jizerou, uskutečnily 20. října
2000, 21. října 2001, 26. října 2002
a 28. října 2003 v mladoboleslavském
DKOK. Tato soutěž se vždy zařadila
mezi nejúspěšnější taneční soutěže příslušného roku v rámci celé republiky.
O tom svědčí i ta skutečnost, že jsme
byli neoficiálně osloveni, abychom
uspořádali v regionu mistrovství
republiky. Tuto možnost v blízké
budoucnosti samozřejmě nevylučujeme. O vysoké sportovní i organizační
úrovni soutěže svědčí i skutečnost, že
v roce 2004 bude OS RYTMUS pořadatelem již pátého ročníku soutěže,
v jejímž rámci proběhne soutěž taneční ligy dospělých, které se zúčastní
taneční páry nejvyšší výkonnostní
třídy v tancích standardních i latinskoamerických. Těchto tanečních lig se
v daném kalendářním roce koná pouze
deset a je velkým úspěchem pořadatelů, že POJIZERSKÝ POHÁR 2004 se
mezi ně zařadil, když obstál v konkurenci asi třiceti uchazečů ve výběrovém řízení. Velmi důležitá je i prezentace vlastní klubové činnosti pro
obyvatele místního regionu formou
veřejných ukázek ("předvánoční" či
"velikonoční" vystoupení, akce
v OLYMPIA CENTRU MB). Členové
klubu předvádějí své umění rovněž
v rámci plesové sezóny formou předtančení nebo tanečními ukázkami

Dne 14. 4. (středa) od 10.00 se uskuteční loutkové představení Divadla z půdy
p. Pešána s názvem "POZOR, TADY STRAŠÍ". Představení se zúčastní děti
z mateřské školy, ale je volně přístupné i ostatním dětem. Vstupné je jednotné
pro děti i dospělé Kč 20, -, platí se přímo v sále divadla.
V sobotu 17. 4. od 16.00 se koná výroční schůze DS Tyl Bakov nad Jizerou,
na níž proběhnou volby do výboru tohoto sdružení. Zveme srdečně nejen členy,
ale i všechny přátele divadelního spolku, kteří by se chtěli stát členy divadelního sdružení.
Téhož dne 17. 4. od 19.30 provede mnichovohradišťský soubor DS TYL představení hry "CHARLEYOVA TETA" (autor J. Brandon-Thomas). Zveme vás
na komedii, kterou v Čechách zpopularizovali v poslední době zejména představitelé hlavní role L. Lipský nebo J. Hrušínský a která stále neztrácí nic na
své zábavnosti. V nastudování hradišťského souboru velice zdatně hlavní
postavu ztvárňuje Václav Průšek, který před 3 lety hostoval u bakovského souboru. Vstupné je Kč 40, -, předprodej vstupenek bude v prodejně Flora na
zastávce.
V pátek 23. 4. v 19.30 zopakuje "domácí" soubor představení hry "KDES TO
BYLA V NOCI" Alana Ayckbourna, kterou s překvapivým úspěchem sehrála
nejen na scénách v Bakově a okolí, ale poprvé v historii i na území hlavního
města. Zveme všechny na zřejmě již poslední provedení této konverzačně-situační komedie. Vstupné bude taktéž Kč 40,-. Vstupenky na toto představení
budou jako vždy v předprodeji v prodejně Flora na autobusové zastávce.
Poslední plánovanou akcí je do měsíce května spadající vystoupení na májové
veselici na zřícenině hradu Michalovic dne 1. 5. 2004, kde bakovský soubor
předvede pásmo písniček a tanců ze hry F. F. Šamberka a Karla Hašlera "PODSKALÁK", kterou uvedl před téměř 10 lety. Přesný čas zahájení však není
zatím znám.
Za DS Tyl Filip Novák

ZE SPORTU
NÁMĚSTÍ PLNÉ BĚŽCŮ
Nezapomeňte přijít fandit v sobotu 10.dubna nejen závodníkům
21.ročníku
BAKOVSKÉHO PŮLMARATONU,
ale i žákům naší základní školy. Jak jsme Vás informovali v minulém
čísle, uskuteční se již 3. ročník
ŽÁKOVSKÉHO BĚHU Bakovem.
Magdalena Bulířová

SPORTOVNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Výsledky volejbalového turnaje smíšených družstev žáků Bakov 26.3.2004
Bakov "A"
- Bakov "B"
2: 0
(25:14, 25:21)
Dobrovice "A" - Dobrovice "B"
2: 1
(24:26, 25:12, 15:3)
Bakov "A"
- Dobrovice "B"
2: 1
(27:29, 25:22, 15:9)
Bakov "B"
- Dobrovice "A"
0: 2
(9:25, 8:25)
Dobrovice "B" - Bakov "B"
2: 1
(25:18, 20:25, 16:14)
Dobrovice "A" - Bakov "A"
2: 0
(25:23, 25:13)
Pořadí:
1. Dobrovice "A" 3 3 0 6:1 6
2. Bakov "A" 3 2 1 4:35
3. Dobrovice "B" 3 1 2 3:5 4
4. Bakov "B" 3 0 3 1:6 3
Bakov "A": Brzobohatá Jana, Cecavová Kristýna, Doležalová Denisa, Prinz
Luboš, Prinz Lukáš, Hammer Lukáš
Bakov "B": Brzobohatá Jaroslava, Doležalová Veronika,
Paulusová Katka, Nedvědová Michaela, Louda Michal,
Kvasnička Tomáš, Mlynka Milan
Volejbalový turnaj smíšených družstev ve volejbale
žáků přinesl velmi dramatickou podívanou.
Polovina utkání se rozhodovala až ve třetím setu. Celkem suverénně turnajem
prošlo vítězné "áčko" Dobrovic, které ztratilo pouhý 1 set v turnaji. Dobrovické
"béčko" sehrálo se všemi soupeři třísetovou bitvu o každý míč. Bakovské "áčko"
v souboji o 1. místo zbytečně prohrálo 1. set 23:25, když celkem 10 x zkazilo
podání! Největší bitva byla svedena o 3. -4. místo, kdy Bakov "B" vedl v rozhodujícím setu 10:5, ale nakonec 14:16 podlehl. Všechna utkání se hrála v bouřlivém prostředí. Žáci obou škol "vyhecovali" své spolužáky neustálým povzbuzováním k velmi obětavému výkonu. Většina žáků z Bakova byla ze 7. třídy,
1 žák z osmé, jedna žákyně ze 4. třídy. Většina hráčů z Dobrovic byla z 8. nebo
9. ročníku.
Nejlepšími hráči turnaje byli vyhodnoceni: Dobrovice: Tomáš Kautský a Věra
Veselková, Bakov: Luboš Prinz a Jana Brzobohatá.
Mgr. Luboš Brodský
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svého soutěžního repertoáru.
Za výbornými výsledky členů TK se
skrývá každodenní tréninková činnost.
Každý den v týdnu v odpoledních
i večerních hodinách lze vidět v prostoru hlavního sálu trénující páry i jednotlivce, a to buď pod dozorem trenérů, nebo samostatně. Se základy
tanečních kroků se zde dvakrát týdně
seznamují děti (ve věku od 5 do 10 let)
z Bakova nad Jizerou a jeho okolí pod
vedením manželů Stinkových, profesionálních učitelů tance z Mladé Boleslavi. Z této věkově nejmladší skupiny
"vznikají" nové taneční páry, které
svými výsledky nesporně naváží na
stávající úspěchy starších tanečníků.
Velmi nadějně se rozvíjí činnost dalších systematicky vedených skupin
(páry věkové kategorie dětské, juniorské i hlavní), které se pod vedením
špičkových trenérů (Rudolf Janoud,
Petr Bartůněk, …) věnují tancům standardním i latinskoamerickým. Nade
všemi vynikajícími výsledky nesporně
vyčnívá výsledek sourozenců Tomáše
a Martiny Markových, kteří v únoru
2003 vybojovali v pražském Paláci
Lucerna titul MISTŘI ČESKÉ
REPUBLIKY 2003 v kategorii
JUNIOR 1 v tancích latinskoamerických.
Sportovní společenský tanec má tedy v
regionu konečně klub, který šíří slávu
tance i regionu po území celé České
republiky i v zahraničí. Provozování
tohoto sportovního odvětv dává dětem
i mladým lidem možnost poznání nádherných citových prožitků, pocitů
úspěchu i neúspěchu, učí mladé lidi
smysluplnému využívání volného
času. A hlavně jim poskytuje mnohdy
chybějící duchovní hodnoty. Jsme rovněž vděčni představitelům města
Bakov nad Jizerou za jejich podporu,
bez níž by činnost OS RYTMUS
(a tedy i TK RYTMUS) nebyla možná.
TK RYTMUS má v současné době
registrováno v ČSTS (Český svaz
tanečního sportu) 54 členů, kteří reprezentují TK na tanečních soutěžích.
Dalších asi 20 členů navštěvuje taneční přípravku.
Výsledky členů TK RYTMUS
Bakov nad Jizerou ze soutěží víkendu 13. a 14.3.
Na sobotní soutěži v tanečním sportu
v Jičíně pod názvem "O cenu Rumcajse, Manky a Cipíska" o sobě dali vědět
členové TK Rytmus, tentokrát v tancích standardních.
Ve vítězném tažení třídou C pokračuje
pár Ondřej Borský - Anna Zelená,
který zvítězil v konkurenci 15 párů.
jejich úspěch pak doplnil ve třídě B pár
David Hubka - Pavlína Nohynková,
který obsadil třetí místo a k postupu do
vyšší výkonnostní třídy mu chybí již
pouhý jediný bod.
Výsledky ze všech soutěží v tanečním sportu jsou k dispozici na internetové adrese
www.abtech.cz. Podrobnější informace
o TK RYTMUS lze pak nalézt na internetové adrese http://www.michalovice.cz/rytmus.
Základní informace o tanečním sportu jsou k
dispozici na www.csts.cz.
RNDr. Jiří Šlégl, statutární zástupce TK
RYTMUS a jednatel VOS RYTMUS

SK BAKOV - ODDÍL KOPANÉ
V sobotu 17.ledna se od 15 hod. uskutečnila v restauraci Beseda tradiční
výroční schůze oddílu kopané, které se
zúčastnilo okolo padesáti členů fotbalového oddílu a v první části schůze
byl přítomen i starosta města pan Jiří
Hieke.
Po úvodním přivítání, které přednesl
prezident fotbalového oddílu Lukáš
Bláha, následovaly dotazy na přítomného starostu města a objasnění vzájemné spolupráce v roce 2004.
Poté byly předneseny zprávy trenérů
jednotlivých mužstev a vyhlášení nejlepších hráčů jednotlivých kategorií.
Nejlepšími hráči se stali:
"A" mužstvo
- Jan Resl,
"B" mužstvo
- Jiří Domácí,

TENISOVÁ SEZÓNA 2004 SE BLÍŽÍ

dorost
- Tomáš Formáček,
žáci
- Radek Matoušek,
minižáci "A"
- Lukáš Nagy,
minižáci "B"
- Lukáš Beránek.
Po krátkém občerstvení následovala
diskuse přítomných a výroční schůze
byla zakončen závěrečným slovem
prezidenta klubu v 17.00 h.
Sportovní ples byl druhou významnou
lednovou událostí pořádanou bakovskými fotbalisty. K poslechu a tanci
hrála skupina Víkend pana Ivo Hammera, což byla změna oproti minulým
létům. Součástí plesu byla také tombola. Celkový dojem z plesu byl výborný
a řada lidí se již těší na příští ples.
Jiří Pelant

Rozpis domácích mistrovských fotbalových utkání 4-5/2004
muži
10. duben sobota 16. 30
SK Bakov
: Doubrava
žáci
11. duben neděle 08. 30
SK Bakov
: Kněžmost
dorost
10. 30
SK Bakov
: Kněžmost
žáci
18. duben neděle 08. 30
SK Bakov
: SK Bělá
dorost
10. 30
SK Bakov
: SKP Ml.Bol.
muži
17. 00
SK Bakov B : Obruby
muži
24. duben sobota 17. 00
SK Bakov
: Předměřice
žáci
2. květen neděle 08. 30
SK Bakov
: Březno
dorost
10. 30
SK Bakov
: Březno
muži
17. 00
SK Bakov B : Žerčice

S novou tenisovou sezonou přicházejí
i nová předsevzetí. Někdo jich má
málo, někdo hodně, ale snad každý si
přeje, aby se mu v průběhu tenisové
sezony plnila.
Rovněž náš tenisový klub si dal pro
letošní sezonu cíle, které by chtěl
naplnit. V oblasti výkonnostních cílů
bychom chtěli navázat na loňské
výsledky, a to zejména družstva dorostu, které již několik sezon obsazuje
druhou příčku v krajské soutěží. Tenisovou přípravku čeká vytvoření družstva mladších žáků a sehrání přátelských utkání v rámci okresu.
V neposlední řadě se družstvo neregistrovaných pokusí o návrat mezi
elitu v rámci okresní tenisové soutěže.
Dále náš klub kromě mistrovských
soutěží bude organizátorem turnajů

v rámci letní termínové listiny Českého tenisového svazu. Budou to tyto
turnaje :
8.-9.5. okresní přebory dorostu
5.-6.7. celostátní turnaj mužů kat. C
10.-11.7. celostátní turnaj dorostenců C
17.-18.7. celostátní turnaj dorostenek C
28.-29.8. celostátní turnaj ml. žáků C
4.-5.9. celostátní turnaj ml. žákyň C
Na těchto turnajích budou startovat
i naši hráči a hráčky a doufáme, že
potvrdí svoje kvality postupem do
závěrečných kol turnajů.
Na závěr nám dovolte Vás pozvat na
tyto sportovní akce do našeho tenisového areálu, kde jistě uvidíte mnoho
zajímavých a kvalitních utkání
v podání nejenom našich hráčů.
Karel Bubák

ROZPIS ZÁPASŮ - ODDÍL NÁRODNÍ HÁZENÉ
16.dubna
1.května

17.00
9.00
10.00
11.00
12.00

muži
ml. žačky
st. žačky
st. žáci
dorky

Bakov "B"
Bakov
Bakov
Bakov
Bakov

-

Bakov "A"
Čakovice
Čakovice
Čakovice
Čakovice

SUDOVÁ RÉVOVÁ JAKOSTNÍ VÍNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZWEIGEL TREBE
FRANKOVKA
MÜLLER THURGAU
NEUBURSKÉ
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
MODRÝ PORTUGAL
CABERNET SAVIGNON
MERLOT
NA

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

-

červené
červené
bílé
bílé
bílé
červené
červené
červené

40,40,40,40,42,44,58,60,-

TELEFONNICKÉ OBJEDNÁNÍ :

PÁLAVSKÉ
RYZLINK VLAŠSKÝ
SVATOVAVŘINECKÉ
RULANDSKÉ
MUŠKÁT OTTONEL
CHARDONNAY - BARRIGUE
FRANKOVKA - BARRIGUE

-

červené
bílé
červené
bílé
bílé
bílé
červené

40,42,44,54,54,60,60,-
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