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PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ V BAKOVĚ NAD JIZEROU
Je to prostor na území našeho města,
který nedá klidně spát nejen zastupitelům, ale mnoha občanům města, kteří
se na jeho vybudování v 80. letech
podíleli. Co o něm stručně říci ? Přírodní koupaliště vzniklo z vytěženého
písečníku a přírodní vodní nádrž má
rozlohu 1,5 ha. Vodní nádrž je částečně zásobována spodní vodou ze štěrkopískových vrstev údolní nivy řeky
Jizery. Avšak dlouhodobým suchem
a částečným narušením slinitého podloží při zemních pracích se běžně
stává, že množství vody je ve vodní
nádrži nedostačující. Proto město zajistilo dostatek vody do koupaliště
vybudováním dvou vrtů do hloubky
35 m. Postupně bylo v areálu dále
vybudováno celkem 28 chat různého
typu a další hospodářské budovy (restaurace, recepce, stanoviště plavčíka
apod.). Tolik historie.
Město provozovalo areál až do roku
1991, kdy ho z důvodu ztrátovosti pronajalo turnovské firmě Efekt. Ale ani
ta nebyla schopna koupaliště finančně

"utáhnout", a tak se již v roce 1994
stává novým nájemcem firma Agemo
z Prahy. Ani tato firma se nedovedla
vyrovnat s velkými provozními náklady, neplnila svoje povinnosti (roční
nájemné bylo stanoveno na 400 000,Kč), a tak zastupitelstvo rozhodlo
o ukončení nájemní smlouvy a firmu
zažalovalo o dlužnou částku. Soud
žalobě vyhověl a nyní probíhá exekuční vymáhání. Dalším nájemcem se
stala v roce 2000 firma Václav RoudSOR, Dolní Habartice, ale výsledek
byl stejný. V roce 2002 rozhodlo
zastupitelstvo o ukončení nájemní
smlouvy.
A město stojí opět před problémem.
Co s areálem, který je prodělečný. Má
ho provozovat samo s vědomím, že
ztráty půjdou možná do statisíců, hledat partnera pro spolupráci, nebo ho
prodat? Zvítězila druhá možnost, a tak
byl v září 2002 vyvěšen záměr spolupráce města s dalším právním subjektem. Vhodný partner se však přes
snahu města nepřihlásil, a proto bylo

rozhodnuto koupaliště v roce 2003
neprovozovat a hledat další vhodné
možnosti. Že uzavření areálu popularitu nikomu nepřineslo, je zřejmé (psali
jsme o tom), ale vysoké provozní
náklady a neutěšený technický stav
zařízení byly rozhodujícím faktorem.
Příčinou vysokých provozních nákladů bylo zejména čerpání vody z vrtů
do koupaliště (vodné a elektřina),
náklady na údržbu areálu a chat, ostatních budov, sekání trávy, nízká
návštěvnost (rapidně stoupá počet
domácích bazénů).
O tom, že neutěšená situace a uzavření
areálu nebyly městu lhostejné, svědčí
fakt, že zastupitelstvo v říjnu loňského
roku rozhodlo znovu areál v r. 2004
otevřít v omezeném provozu a s minimálními finančními náklady, čili
s minimální možnou ztrátou.
Co nás tedy od 15. května čeká?
Zpřístupnění areálu návštěvníkům
pouze pro koupání či slunění (chatová
osada a restaurace v provozu nebudou). Bude možno využít prostor pro
parkování aut a motocyklů. Kola si
budou moci vzít návštěvníci přímo do
areálu.

Provozní doba areálu je stanovena od
9 - 19 hodin, koupání bude na vlastní
nebezpečí (nebude plavčík), tak jak je
to např. v Drhlenách či Nové Vsi
u Branžeže. Kvalita vody však bude
pravidelně každých čtrnáct dní sledována hygienickou laboratoří, otevřeny
budou toalety na tzv. kulaťáku, kde
jsou i sprchy. Další WC budou zpřístupněny ve zděné budově bývalé
recepce. Místnost první pomoci a kancelář správce koupaliště bude sídlit ve
vedlejší budově. Vchod na koupaliště
bude pouze od parkoviště z ulice Žižkovy, občerstvení by měli zajistit stánkaři. Vstup na pláž dospělé přijde na
10 Kč, děti do 15 let a studenty na
5 Kč, děti do 6ti let budou mít vstup
zdarma. Za auto zaplatíte 20 Kč, za
motocykl 10 Kč. Slevy na vstupném
pro děti a studující budou poskytnuty
na základě předloženého osobního
dokladu nebo studijního průkazu.
I přes minimalizaci možných ztrát se
dá předpokládat ztráta cca 300 000 Kč.
Snížit ji může krásné počasí, dobrá
kvalita vody a hodně návštěvníků.
Podaří se to ? Všichni si to přejeme.
Jaroslava Čermáková

SLOVO STAROSTY

KONCERT NA RADNICI

Zvyšující se teplota končícího měsíce dubna nasvědčuje příchodu teplých
letních dní. Mnozí z nás si s povzdechem vzpomenou na doby dávno minulé,
kdy jsme chodili s celou svou rodinou k vodním tokům a koupalištím ponořit svá těla do teplé vody, na následné slunění, popíjení chlazených nápojů
a konzumaci zmrzliny …
To všechno odvál čas. Dnes má mnoho lidí své vlastní koupání a je jim
jedno, co ostatní sousedé dělají v parných dnech krásného léta. A právě pro
ty, kteří nemají možnost ,,soukromého koupání", nebo je tento způsob trávení volného času neuspokojuje, rozhodlo se zastupitelstvo města po letech pronájmu zkusit ,,štěstí" a otevřít brány našeho koupaliště široké veřejnosti ve
,,vlastní režii". Skutečnost, že to bude otevření bez fanfár a opravdu jenom
s tím nejnutnějším zázemím, vychází z možnosti rozpočtu města pro tento
rok. Nebylo lehké tento krok vstřícnosti vůči občanům prosadit, a proto bude
záležet na návštěvnících, zda budou tolerantní k této variantě provozu pořád
ještě velice zajímavého areálu.
Vstříc slunným zítřkům!

Při příležitosti svátku matek pořádá město Bakov nad Jizerou
v sobotu 8.května v 17 hodin v sále radnice
posezení s hudební skupinou SONET z České Lípy.
Vstupenky v hodnotě 20,- Kč budou v prodeji až před začátkem
koncertu přímo v sále radnice.
Taťána Dvořáková
NOVÝ KŘÍŽ

Lubomír Landa

Jiří Hieke

PODĚKOVÁNÍ
Tento článek je poděkováním všem, kteří přispěli do humanitární
sbírky pořádané naším městem a Diakonií Broumov. Stejně jako na
podzim loňského roku se sbírka stěží vešla do dvou velkých avíí.
Velký dík patří také stejné "partě" žen, které přiložily v kině ruku
k dílu jak loni v listopadu , tak i letos v dubnu.
Magdalena Bulířová

Jeho přeprava a usazení nebylo
jednoduché, zabralo takřka
celé dopoledne 8.dubna.
Kříž bude slavnostně
vysvěcen bakovským katolickým farářem Jiřím
Veithem v neděli 9.května
v 15 hodin.

Nový kříž na hřbitově u koupaliště zhotovil sochařský mistr Jaroslav Bím
z Říčan u Prahy, jehož výtvory můžete
spatřit v mnoha koutech naší vlasti. Dílo
vznikalo necelý měsíc ve skladových
prostorách města v Linkově ulici. Kříž je
zhotoven z dubového dřeva a je do něj
vsazeno 10 kamenů z Českého ráje, aby
umocnily kvalitu i desing tohoto díla.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA BAKOVA N. J. K 31.12.2003

KOMENTÁŘ

ROZPOČET
schválený

upravený

celkem

k 31.12.

%

PŘÍJMY
1. Daně - ze závislé čin. FO
- z příjmů FO ze SVČ
- z příjmů práv. osob
- DPH
- z nemovitostí
Daně celkem
2. Popl.za znečišť.ovzduší
3. Popl.za uložení odpadů
4. Popl.za odnětí lesní půdy
5. Popl.za komunální odpad
6. Poplatek ze psů
7. Popl.za užív.veř.prostranství
8. Poplatek ze vstupného
9. Popl.z ubytovacích kapacit
10. Popl.za provozovaný VHP
11. Odvod výtěž.z prov.loterií
12. Správní poplatky
13. Spl.půjč.prostř.od práv.osob
14. Příjmy z pronájmu pozemků
15. Školné MŠ
16. Základní škola
17. Stravné ŠJ MŠ
18. Stravné ŠJ
19. Odvod z odpisů PO (MŠ)
20. Odvod z odpisů PO (ZŠ)
21. Kino
22. Knihovna
23. Muzeum
24. Nájemné byty
25. Pohřebnictví
26. Příjmy z prodeje zboží
27. Nájemné z nebyt.prostor
28. Ost.příjmy z pronájmu maj.
29. Přijaté sankční platby
30. Příjmy z úroků
31. Příjmy z prodeje neinv.maj.
32. Přij.nekap.přísp.a náhrady
33. Ost.nedaňové příjmy
34. Příjmy z prodeje pozemků
35. Příjmy z prod.ost.nemovit.
36. Příjmy z prod.ost.dlouh.maj.
37. Neinv.přij.dotace ze SR
38. Dotace od obcí
39. Převod z FRR na ZBÚ
40. Hasiči - dotace
41. Dotace od KÚ (mzdy-školy)
42. Neinv.dot.od KÚ (školství)
43. Neinv.přij.dot.ze SR (volby)
Příjmy celkem

5.500.000
3.000.000
5.500.000
8.400.000
1.600.000
24.000.000
10.000
----1.800.000
45.000
20.000
20.000
50.000
450.000
--400.000
700.000
13.000
230.000
----------50.000
55.000
4.000
1.312.000
40.000
1.000
750.000
----800.000
--50.000
--600.000
400.000
22.000
1.101.000
210.600
16.946.000
--13.862.400
----63.942.000

1. Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Chodníky
Pozemní komunik. celkem
2. Pitná voda + kanalizace
3. Přísp.zříz.přísp.org. (MŠ)
4. Přísp.zříz.přísp.org. (ZŠ)
5. Příspěvek DS Tyl
6. Příspěvek TK Rytmus
7. Kino
8. Knihovna
9. Muzeum
10. Radnice
11. Kaple Sv.Barbory
12. Příspěvky církvím
13. Místní rozhlas
14. SPOZ
15. Tělových.a zájmová činnost
16. Koupaliště
17. Zdravotní středisko
18. Bytové hospodářství
19. Dům mládeže
20. Veřejné osvětlení
21. Pohřebnictví
22. PD infrastrukt. Na Výsluní
23. Územní plánování
24. Komunál.sl.a územní rozvoj
25. Komunální odpad
26. Péče o vzhled obcí a veř.zel.
27. Dům s pečovat. službou
28. Požární ochrana
29. Správa
Výdaje celkem

2.826.000
400.000
900.000
4.126.000
184.000
5.336.400
13.367.600
180.000
130.000
260.000
1.061.000
35.000
43.000
700.000
200.000
80.000
50.000
810.000
100.000
305.000
2.188.000
50.000
1.936.000
251.000
730.000
430.000
83.000
1.800.000
2.087.000
15.000.000
725.000
11.694.000
63.942.000

--+ 506.000
----+ 506.000
- 6.000
+ 500
+ 9.000
----------- 160.000
+ 120.000
- 80.000
--- 4.000
--+ 450
+ 50.000
+ 100.000
+ 249.290
+ 881.380
- 1.000
- 12.000
- 3.000
--------+ 7.000
+ 3.000
--+ 43.000
--+ 50
- 573.000
----- 6.300
----+ 3.550
+ 163.200
+ 63.000
+ 68.550
+ 1.422.670

5.500.000
3.506.000
5.500.000
8.400.000
1.600.000
24.506.000
4.000
500
9.000
1.800.000
45.000
20.000
20.000
50.000
290.000
120.000
320.000
700.000
9.000
230.000
450
50.000
100.000
249.290
881.380
49.000
43.000
1.000
1.312.000
40.000
1.000
750.000
7.000
3.000
800.000
43.000
50.000
50
27.000
400.000
22.000
1.094.700
210.600
16.946.000
3.550
14.025.600
63.000
68.550
65.364.670

5.985.012 108,82
3.735.703 124,52
6.090.171 110,73
9.050.331 107,74
1.683.043 105,19
26.544.260 108,32
4.450 111,25
600 120,00
9.995 111,06
1.867.825 103,77
46.710 103,80
21.210 106,05
48.190,50 240,95
74.327 148,65
295.837 102,01
120.979 100,82
327.467,50 102,33
700.000 100,00
9.786,50 108,74
233.000 101,30
717 159,33
52.329,10 104,66
122.802 122,80
249.291,50 100,00
881.381 100,00
49.230 100,47
43.662,40 101,54
1.410 141,00
1.538.196,10 117,24
49.545 123,86
6.055 605,50
901.943 120,26
7.329 104,70
3.700 123,33
1.876.682,43 234,59
43.100 100,23
171.976,70 343,95
57 114,00
27.800 102,96
----1.067.800 4853,64
1.094.700 100,00
177.974,50
84,51
13.000.000
76,71
3.555 100,14
14.025.600 100,00
63.000 100,00
68.554,80 100,01
65.833.029,03 100,72

2.826.000
400.000
900.000
4.126.000
184.000
5.692.390
14.368.480
180.000
130.000
288.600
1.061.000
35.000
43.000
700.000
205.000
80.000
50.000
805.000
224.800
305.000
2.095.900
142.100
1.936.000
251.000
730.000
430.000
83.000
2.247.400
2.087.000
14.552.600
728.550
11.602.850
65.364.670

1.284.185,76
196.500
139.021,20
1.619.706,96
160.299,77
5.684.459,50
14.133.881
180.000
130.000
288.069
871.146,02
34.140,90
29.569,25
518.846,40
202.324
4.212,60
33.088,30
789.954,80
224.408,01
296.033,22
1.676.179,97
141.811,74
1.588.047,96
66.563,20
411.924,20
59.397
35.358,74
2.247.204,20
1.497.165,38
13.036.612,25
710.976,84
10.613.095,34
57.284.476,55

VÝDAJE
----------+ 355.990
+ 1.000.880
----+ 28.600
--------+ 5.000
----- 5.000
+ 124.800
--- 92.100
+ 92.100
----------+ 447.400
--- 447.400
+ 3.550
- 91.150
+ 1.422.670

45,44
49,12
15,45
39,26
87,12
99,86
98,37
100,00
100,00
99,82
82,11
97,55
68,77
74,12
98,69
5,27
66,18
98,13
99,83
97,06
79,97
99,80
82,03
26,52
56,43
13,81
42,60
99,99
71,74
89,58
97,59
91,47
87,64

Příjmy a výdaje byly po schválení rozpočtových opatření na
rok 2003 rozpočtovány v celkové výši 65.364.670 Kč.
P Ř Í J M Y : Celkové příjmy za rok 2003 jsou po provedených
rozpočtových opatřeních v prosinci 2003 plněny na 100,72 %.
Z fondu rezerv a rozvoje bylo převedeno na základní běžný
účet 13.000 000 Kč proti rozpočtovaným 16.946 000 Kč. Jednotlivé příjmové položky jsou v souladu s rozpočtem, vyšší
plnění je pouze u poplatku ze vstupného - konání srazu motorkářů na koupališti, příjmy z prodeje zboží - tržby z prodeje
pohlednic města drobným prodejcům, příjmy z úroků - zde je
zahrnuta částka 1.129.714,- Kč (dividendy z akcií Vodovodů
a kanalizací, a.s.), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady,
poplatky za kopírování, rozhlasové relace, platby od společnosti EKO-KOM, a.s., která dle smlouvy přispívá městu na tříděný sběr, příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku v roce 2003 byla uzavřena se Stč. plynárenskou, a.s. smlouva
na odprodej plynovodu na Malé Bělé (zaplacena záloha ve
výši 1.000.000,- Kč).
V Ý D A J E : Jsou plněny na 87,64 %.
Pozemní komunikace a chodníky - byla provedena oprava komunikace ve Smetanově ulici, oprava chodníku v Podhradí, drobné výspravy komunikací a chodníků ve městě,
oprava komunikace v Chudoplesích byla provedena technickou četou města, byla zpracována projektová dokumentace na
chodník na Malé Bělé - realizace je přesunuta do rozpočtu na
rok 2004.
Pitná voda + kanalizace - po odstranění závad byla proplacena konečná faktura za vybudování vodovodu na Zvířeticích.
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ
a ZŠ) - jsou zde zahrnuty příspěvky od města na běžný provoz
zařízení a příspěvky zaslané krajským úřadem na mzdové
náklady. Obě příspěvkové organizace předložily výroční zprávy o hospodaření. Tyto byly schváleny na jednání zastupitelstva města dne 24.3.2004, us.č.7.
Kino - náklady na provoz kina za 1.pololetí 2003. Organizační složka Městské kino Bakov nad Jizerou byla usnesením
č. 24 zastupitelstva města dne 9.6.2003 z ekonomických
a technických důvodů zrušena ke dni 1.7.2003.
Knihovna - výdaje na provoz knihovny, obnova knižního
fondu, nákup nového počítače pro internet, stolek pod počítač,
regály, náklady na revizi knižního fondu, která byla provedena
ve 2.pololetí 2003.
Muzeum - zhotovení regálů do depozitáře, žaluzie do oken,
mzdy dozorů na výstavách.
Radnice - srážková voda, drobné opravy, koncert Pavla
Nováka.
Kaple svaté Barbory - dokončení elektroinstalace, stavební úpravy, nový katafalk, malování, oprava fasády na čelní
stěně nebyla dokončena z důvodu nepříznivého počasí. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč budou přesunuty do rozpočtu města na rok 2004.
Příspěvky církvím - církvi čsl.husitské byl poskytnut příspěvek na opravu sboru Prokopa Velikého, církvi římskokatolické příspěvek na opravu kostela sv.Bartoloměje a příspěvek
na pořádání koncertu v kostele.
Místní rozhlas - výdaje na zajištění provozu městského rozhlasu a rozhlasu v obcích. Rekonstrukce rozhlasu v obci Horka
se přesouvá na rok 2004.
Sbor pro občanské záležitosti - dárkové balíčky k životním výročím pro jubilanty ve městě a přilehlých obcích, vítání občánků, skončení docházky do MŠ, skončení docházky do
ZŠ, vysvědčení 1. ročníků.
Tělovýchovná a zájmová činnost - oplocení hřiště na
Malé Bělé, prolézačky na dětská hřiště ve městě, příspěvky
sportovním a zájmovým organizacím.
Koupaliště - výdaje na zajištění nezbytné existence městského koupaliště - voda, plyn, el.energie, telefonní poplatky, čerpadlo, zámky, vložky do zámků, kování, klíče, montáž plynového kotle, provedení revize elektro, odstranění porevizních
závad elektro, rekonstrukce vnitřních rozvodů vody.
Zdravotní středisko - běžné výdaje na chod zdravotního
střediska - voda, plyn, el.energie, revize, drobné opravy.
Bytové hospodářství - výdaje na provoz bytového fondu,
malování společných prostor, částečná úprava prostor po
bývalé Moděvě v ul. Fűgnerově - výměna oken, střecha, drobné opravy v bytových domech, výměna oken ve 3 bytových
objektech, sociální zařízení v Linkově ul. čp. 15.
pokrač. na str. 3
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KOMENTÁŘ
ze str. 2

Dům mládeže - od 1.4.2003 uzavřena
nová smlouva o pronájmu s TK Rytmus. Největší položkou je zde plyn bude přeúčtován TK Rytmus v roce
2004 po obdržení vyúčtování za rok
2003 Stč.plynárenskou, a.s.
Veřejné osvětlení - zajištění chodu
veřejného osvětlení ve městě a na
obcích, průběžné odstraňování závad,
rekonstrukce VO v Horkách přesunuta
do rozpočtu na rok 2004.
Pohřebnictví - údržba a provoz
městského a katolického hřbitova.
PD infrastruktura Na Výsluní byla vypracována firmou VIS Hradec
Králové dokumentace k územnímu
řízení, územní řízení bylo projednáno.

Územní plánování - faktura od
firmy CR Project Mladá Boleslav za
změnu č. 1 územního plánu sídelního
útvaru Bakov nad Jizerou.
Komunální služby a územní rozvoj - provoz bývalé prodejny Jednoty
na Malé Bělé.
Komunální odpad - zde se jedná
o platby za pravidelný týdenní svoz
komunálního odpadu občanům města a
přilehlých obcí, dále odvoz kontejnerů
na plasty a sklo, odvoz odpadu ze sběrného dvora, odvoz kontejnerů a ukládání odpadu na skládce v Michalovicích, likvidaci černých skládek.
Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň - nákup rašeliny, zeleně, květin,
úprava parků ve městě odbornou firmou, nákup Tr.traktoru AlfaJet Hydro
18, největší položkou je asanace terénních úprav Pod Vápeníkovými, kde

nebyla dofakturována práce, která byla
započata a z důvodu nepříznivého
počasí ji nebylo možné dokončit. Část
rozpočtovaných finančních prostředků
ve výši cca 360 tis. Kč se tudíž přesouvá do rozpočtu na rok 2004.
Dům s pečovatelskou službou byla dokončena výstavba DPS, v říjnu
2003 byl zahájen provoz. Z celkové
částky dotace ze Státního fondu rozvoje
bydlení ve výši 16.800 tis. Kč bylo
v roce 2003 vyčerpáno 7.173.757,96 Kč.
Požární ochrana - jedná se o výdaje
na požární výstroj, pohonné hmoty,
vodu, plyn, el.energii, školení hasičů,
v roce 2003 byla provedena generální
oprava vozu zn. Avia v celkové výši
cca 343 tis. Kč.
Správa - výdaje čerpány na 91,47 %.
Jedná se o výdaje na zajištění chodu
města - voda, plyn, el. energie, opravy

a udržování, nákup kancelářských
potřeb, pohonné hmoty, školení a vzdělávání pracovníků (zkoušky odborné
způsobilosti), mzdové náklady a s nimi
související odvody, část prostředků
byla použita na obnovu počítačové sítě
a programové vybavení, nákup kopírky
na stavební odbor, nová telefonní
ústředna, nákup nového osobního
vozu, instalace zabezpečovacího zařízení, poštovné, služby telekomunikací
a další výdaje na zabezpečení chodu
města.
Hospodaření města Bakov n. J. skončilo k 31.12.2003 se stavem na základním běžném účtu ve výši 8.546.968,93
Kč, na fondu rezerv a rozvoje se stavem
31.238.263,28 Kč. Ke dni 1.1.2004
tedy hospodaří město s finanční částkou 39.785.232,21 Kč.
Alena Brožová

PRO ROHLÍKY AŽ DO BAKOVA

VANDALISMUS V KOMENSKÉHO SADECH

V loňském červnovém a srpnovém čísle Bakovska jsem psala o nově otevřené prodejně potravin, resp. smíšeného zboží na Malé Bělé, kterou tam v objektu města 1.července otevřela slečna Michala Berkyová.
Měli jsme radost, že se podařilo zajistit denní možnost nákupu základních
potravin zejména pro staré spoluobčany. Ne všichni totiž mají možnost jezdit do
Bakova či vzdálenějších hypermarketů. Bylo však jasné, že zejména hypermarkety velice konkurují malým prodejnám typu Malá Bělá, a že spousta malých
podnikatelů obchody zavírá právě pro neschopnost jim konkurovat cenami.
Bohužel, i na prodejnu Malá Bělá dolehla tíha konkurence , a tak ani ne po
roce je slečna Berkyová nucena prodejnu uzavřít přesto, že měla městem vytvořeny dobré podmínky pro podnikání. Pouze malé nákupy základních potravin ji
totiž nemohou pokrýt náklady na provoz prodejny, plat prodavačky a další režijní náklady. A za velkými nákupy, díky nabízeným cenám, jezdí většina z nás do
Mladé Boleslavi, možná teď i do Plusu v Mnichově Hradišti.
Takže je mi líto, ale prodejna na Malé Bělé se po jedenácti měsících provozu
od 1.června opět zavírá a Maloběláci si budou muset i pro rohlíky jezdit až do
Bakova. A mě napadá, najde se vůbec další nový nájemce ?

Jaro je tady. O tom není pochyb. Slunečné počasí vyláká ven maminky s dětmi,
které jistě ocení, že si s dětmi mohou zajít
např. do parku na houpačky. Zrovna minulý
týden jsem měla telefonát, kdy mi jedna
paní volala, jak je fajn, že jsme do Komenského sadů umístili houpačky, že tam s dcerkou rády chodí. Uplynul víkend a telefon se
rozdrnčel znovu. Rozhovor se opět týkal
nových prolézaček v Komenského sadech,
ale tentokrát to byl rozhovor smutný. Dozvěděla jsem se, že nám prolézačky a houpačky někdo zničil. Zřejmě z dlouhé chvíle,
ze vzteku či bůhví z jakého motivu tam
rozřezal provazy, části jedné houpačky rozházel po okolí a do druhé nožem vyryl
nápis. Když jsem jela tu spoušť uklidit, chtělo se mi brečet a říkala jsem si "PROČ?".
Pochopitelně asi těžko zjistím, kdo se toho dopustil. Údajně si zde "hráli" mládežníci věku 15-17 let (trošku velcí na houpačky!), ale těžko někoho obvinit.
Nerada bych vše svalovala na naši "pubertální" mládež, myslím, že i mezi námi
dospělými by se našlo pár
jedinců takového činu schopných. Ale uvědomme si, že
i takováto lumpárna nás stojí
peníze. Opravu provede firma,
jež houpačky instalovala, která
bude muset též provést jejich
revizi. Nic není zadarmo. To
víme jistě všichni.
Ať už v Komenského sadech
"řádil" kdokoli, mladiství či
dospělí, myslím, že by stálo za
to zauvažovat nad tím, jak
našim dětem vysvětlit, že ničí-li majetek nás všech, škodí i sobě, že místo peněz
na vybavení školy či školky, na nové hřiště či peněz na příspěvky na dětský den
nebo sportovní akce se peníze budou muset vydat na opravu zdemolovaného
majetku, ať se jedná o houpačky, lavičky či jiný majetek města.

Jaroslava Čermáková

NOVÝ LES
V majetku města jsou evidovány
i lesy, o které se pochopitelně, jako
každý jiný vlastník, musí starat. Podle
lesního hospodářského plánu je musí
obhospodařovat - kácet i vysazovat.
Na základě tohoto
plánu byla provedena obnova lesního
porostu u dálnice
(po pravé straně,
najíždíte-li na dálnici směrem do
Prahy). Bylo zde
vysázeno
5.000
sazenic dubu zimního a jasanu. Doufám, že až nám les
povyroste, nestane
se černou skládkou,

jak tomu je jen o pár metrů dál.
Bude zde umístěn i monitorovací vrt
Českého
hydrometeorologického
ústavu, kde se bude sledovat spodní
hladina vod v našem regionu.

Václav Jílek

Magdalena Bulířová

REKONSTRUKCE VYSOKOTLAKÉHO (VTL) PLYNOVODU
Jistě jste si povšimli, že se směrem od koupaliště
k dálnici pokládá "žluté potrubí" a ptali jste se, co se
děje.
Účelem stavby je rekonstrukce VTL plynovodní přípojky (DN 100/125, PN 25) pro regulační stanici
Bakov nad Jizerou. Stávající potrubí má překročenou
hranici životnosti (rok uvedení do provozu DN 125 r. 1941, DN 100 - r.1960). Dalším důvodem rekonstrukce je uložení téměř celého úseku plynovodu DN
125 v délce cca 350 m pod asfaltovou plochou parkoviště přilehlého koupaliště. Nový VTL plynovod
DN 100 bude veden od místa napojení (stávající trasový uzávěr) souběžně s trasou stávajícího plynovo-

du. Bude křížit komunikaci Boleslav - Hradiště protlakem chráničky, následně trať ČD Praha - Turnov
stejným způsobem. Stávající vedení ve zpevněné
ploše parkoviště bude nahrazeno novou trasou na
opačné straně komunikace u koupaliště, přičemž bude tuto komunikaci dvakrát křížit
protlakem. V úseku
před vstupem do stávající regulační stanice
bude nový plynovod
DN 100/125 veden
-3-

v dlážděném chodníku, který bude oddělovat vozovku a asfaltovou plochu parkoviště. Celková délka
rekonstruované VTL plynovodní přípojky se předpokládá cca 1452 m. Investorem této akce je Středočeská plynárenská, a.s., Novodvorská 803/82,
Praha 4.
Anna Šlechtová

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

“HOLD” BAKOVSKÝM HASIČŮM!

Nenapíšu pro občany nic nového, když se zmíním o tom, že ve dnech
11. a 12. června letošního roku se uskuteční pro naši republiku první volby do
Evropského parlamentu.
Na volby jsme u nás již zvyklí. Prakticky pořád v pravidelných intervalech
něco, resp. někoho volíme. Poslance Parlamentu ČR, senátory, místní i krajská
zastupitelstva. Teď k tomu přibyly volby do Evropského parlamentu.
Na samotném procesním kroku voleb se toho proti ostatním typům voleb
mnoho nemění, změna nastává pouze v tom, že okrskové volební komise nezačnou sčítat hlasy hned v sobotu 12. června po čtrnácté hodině, kdy se uzavřou
volební místnosti v České republice, ale až v neděli 13. června (zřejmě ve 23.00
hodin), kdy se uzavře poslední volební místnost na území Evropské unie.
Hlasovat budeme opět v devíti okrscích, které zůstávají stejné, nemění se ani
zařazení ulic do nich. Změna ve volebních místnostech nastala pouze na Budách,
tam budeme po dlouhé době volit zase v nově opravené budově osadního výboru.
Pro vaši informaci otiskujeme “Oznámení o době a místě konání voleb do
Evropského parlamentu” pro naše město a jeho místní části :

O požáru v Liazu v sobotu 1.5. ví jistě každý. Náš sbor dobrovolných hasičů dorazil na místo požáru mezi prvními a odvedl zde pořádný kus práce.
Deset hodin bojovali hasiči spolu s ostatními sbory s ohněm. A aby toho
nebylo málo, neděli strávili na hasičské soutěži v Kosmonosích a pondělní
večer mezi 18. a 23. hodinou pro změnu zasahovali v bělském lese nad
papírnami. Děkuji jim za jejich obětavou práci a profesionální přístup.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Evropského parlamentu.
Starosta města Bakov nad Jizerou
podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a
o změně některých zákonů, oznamuje:
1) Volby do Evropského parlamentu
se uskuteční
! dne 11. června 2004 !
od 14.00 do 22.00 hodin,
! dne 12. června 2004 !
od 8.00 do 14.00 hodin.
2) Místa konání voleb do Evropského
parlamentu :
Ve volebním okrsku č. 1 - Bakov n.J.
je volební místnost v zasedací místnosti v kině, pro voliče bydlící v ulicích:
Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, Družstevní,
Havlíčkova,Husova, Jabloňová,Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, Komenského sady, Linkova, Luční, Mírové
náměstí, Nerudova, Palackého, Pionýrů, Riegrova, části Smetanovy, Školní,
Tondrova, Tržní, Žižkova.
Ve volebním okrsku č. 2 - Bakov n.J.
je volební místnost v sokolovně, pro
voliče bydlící v ulicích:
5. května, části Boleslavské, části
Boženy Němcové, Dvořákova, Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části
Nad Stráněmi, Polní, Slepá, části
Smetanovy, stadion, části Svatojánské,
Tyršova, Zahradní.
Ve volebním okrsku č. 3 - Bakov n.J.
je volební místnost v přísálí restaurace
"Na Rychtě", pro voliče bydlící v ulicích:
6. července, části Boženy Němcové,
části Boleslavské, Brigádnická,
Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, Na Návsi, části Na Výsluní,
Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad
Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní
Důl, Sadová, Slunečná, Spojovací,
části Svatojánské, Čapkova a ze Studénky.
Upozorňujeme občany z ulic Boleslavské, Boženy Němcové, Smetanovy, Svatojánské a Nad Stráněmi, že

Jiří Hieke

volební okrsky a místnosti zůstávají
stejné jako v předchozích letech.
Ve volebním okrsku č. 4 - Malá Bělá
je volební místnost v osadním výboru,
pro voliče bydlící na: Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém Rečkově
Ve volebním okrsku č. 5 - Buda
je volební místnost v osadním výboru,
pro voliče bydlící na : Budách.
Ve volebním okrsku č. 6 - Horka
je volební místnost v osadním výboru,
pro voliče bydlící na: Horkách.
Ve volebním okrsku č. 7- Chudoplesy
je volební místnost v osadním výboru,
pro voliče bydlící v : Chudoplesích
a Brejlově.
Ve volebním okrsku č. 8- Podhradí
je volební místnost v osadním výboru,
pro voliče bydlící v : Podhradí.
Ve volebním okrsku č. 9 - Zvířetice
je volební místnost v osadním výboru,
pro voliče bydlící na : Zvířeticích.
3) Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství
jiného členského státu Evropské unie
a zápis v evidenci obyvatel.
4) Každému voliči budou dodány
3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5) K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební
komise.
6) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Jiří Hieke
starosta města
Čj. 702/2004, 28. 4. 2004

BAKOV VE FOTOGRAFII

Ú k l i d P o d S t r áněm i .

1 . et ap a r ek u l t i v ace “P o d V áp en í k o v ý m i ” d o k o nčena.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Městský úřad upozorňuje občany, že do 27. května 2004 do
16.00 hodin si mohou podat žádost o vydání voličského průkazu v případě, že se budou chtít zúčastnit voleb mimo místo
Jaroslava Čermáková
svého trvalého bydliště.

H o r k a - v ý měn a v eř ej n éh o o svět l en í .
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OD NAŠICH OBČANŮ

DEN MATEK
Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou tradici. V roce 1914
byl Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek - den veřejného vyjádření
lásky a úcty matkám.
Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno
obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali
matkám pozdravy a blahopřání.
U nás se Den matek začal slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, ale
s příchodem komunismu ho vytlačil Mezinárodní den žen. Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle udržovala i nadále . Oficiálně jsme se k oslavování květnového Dne matek vrátili až po roce 1989.
Matka, mamka, mamička, maminka, matinka… je to slovo mnoha podob, plné
něhy, plné lásky. Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu
ke každodenní neúnavné péči matek o novou generaci...

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY
Vážení občané, jistě jste zaregistrovali, že
poslední dobou narůstá objem doručovaných tiskovin: reklamních letáků, katalogů, novin, časopisů a jiných. Zejména noviny nám poněkud "ztloustly", neboť jsou plněny různými přílohami. Rovněž tak
doručované katalogy a jiné zásilky se svými rozměry
nevejdou do poštovních schránek, které byly původně
určené jen pro doručení pohlednice.
Bylo by tudíž vhodné malé schránky nahradit
většími a chybějící doplnit. Protože tam, kde je
schránka malá, nebo není vůbec (jsou i takové případy), jsou doručované tiskoviny ukládány různě: mezi ploty, vrátka, za kliky dveří, za kování
dveří a podobně.
Společnosti, které tiskoviny doručují, nemohou v takovém případě ručit za
jejich poškození nebo zcizení.
Zamyslete se prosím někteří nad svou poštovní schránkou, jako se kdysi
zamyslel básník Jiří Wolker. Výsledkem vašeho zamyšlení by neměla být báseň,
ale nová, větší poštovní schránka.
PS: Na některých nemovitostech chybí i čísla popisná. Doručovatelům usnadníte hledání tím, že chybějící číslo popisné doplníte. Děkuji.

Magdalena Bulířová

POEZIE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSÍC
Květnem krásné jaro končí,
teplý vánek vane zvenčí.
Malíř jaro ukončil,
štětec do barev namočil.
Vše je kolem krásnější,
příroda čím víc vábnější.
Květen prý je také v máji,
maminky svůj svátek mají.
Měsíc maminek a lásky.
Nejkrásnější - bez nadsázky.

Roman Horvát

PODĚKOVÁNÍ OBČANA Z DPS
6.dubna nás potěšil dopis občana žijícího v novém domě s pečovatelskou
službou. Jelikož v něm kladně hodnotí práci nejen města, ale i ostatních, dovoluji si jej ocitovat:
"Já, níže podepsaný, děkuji Městskému úřadu v Bakově za poskytnutí ubytování
v DPS ve Školní čehož si velice vážím. Rovněž mě překvapilo zařízení bytu, které
považuji za přepychové. Také musím poděkovat i zaměstnancům za jejich milou
ochotu pomoci v případě nouze. Rovněž musím poděkovat těm, kteří se starají
zpestřit nám život hudbou, kde jsme se mohli cítit mladí s písničkami z našich
mladých let. A opět bylo nám dáno na vědomí, že bude besídka k Velikonocům s
dětmi, co nás potěší.Přeji městskému úřadu, hodně štěstí, které je povede k rozkvětu města a spokojenosti občanům města. S úctou Josef Havle".
Děkujeme za milý dopis a přejeme všem obyvatelům DPS, aby se jim život
zde líbil stejně jako panu Havlemu.

7 PÁDŮ
MAMINKA je člověk nejlepší,
bez maminky mi to nesvědčí,
k mamince se budu vracívat,
na maminku se chci usmívat.
Maminko, moc rád tě mám,
vždycky na tě spoléhám!
O mamince chci vám vyprávět,
s maminkou, že krásný je můj svět.
autor neznámý

Petra Paulusová
Tereza Bušová

MÁJ
Květen, to je máj,
každé lásky ráj.
Všude kvetou kytičky,
milují je včeličky.
Kvetou stromy, kvete louka,
sluníčko se na ně kouká.
Všude kvete nový život.
Květen vítá léta příchod.

Magdalena Bulířová

J. Mikolášková

MUZEUM BAKOVSKA OPĚT OTEVŘENO

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Dne 1. května se opět zpřístupnilo Muzeum Bakovska. První rok jeho existence
naznačil, že rozhodnutí o jeho zřízení v prostorách bývalé dívčí školy bylo odůvodněné a správné. Vytvořily se základní předpoklady pro další shromažďování
a postupné vystavování památek a dokumentů týkajících se minulosti i současnosti města i jeho okolí a jejich uchování příštím generacím. Vlastivědný kroužek, pověřený správou a činností muzea, vyvíjel v tomto směru záslužnou činnost už v minulosti za vedení obětavých dobrovolných pracovníků Karla
Hastíka a Václava Vosály. Dosavadní dovršení své činnosti otevřením muzea
dosáhl zejména zásluhou dr. Vladimíra Bednáře, hlavního iniciátora této myšlenky, který dává k dispozici své odborné znalosti a organizátorské schopnosti.
Zatím se podařilo nabídnout ke zhlédnutí nově upravenou expozici bývalé tradiční výroby rákosového zboží a výstavu kolekcí zasahujících do různých oblastí lidské činnosti: cenné památky cechovní a etnografické, dokumenty seznamující s kulturním životem města a jeho osobnostmi, sbírku kdysi používaných
předmětů hospodářského a domácího náčiní a další zajímavosti.

Změna za změnou...
Tak lze charakterizovat
letošní jarní prázdniny.
Díky pochopení všech rodičů došlo ke snížení počtu
dětí, a proto mohly být prováděny práce vedoucí ke
zlepšení prostor v MŠ.
Rekonstrukce
přípravné
kuchyňky u žluté třídy,
malování, výměna koberců
ve všech třídách, obnovení
nátěrů dveří a vybavení tříd
novým dětským nábytkem
bylo nutné zvládnout za
týden. Že se vše podařilo
a naše školička je opravdu pěkná. O tom se mohli přesvědčit rodiče i děti
7.4.2004, kdy se uskutečnil zápis nových dětí do naší školky. Tak, děti, brzy na
V.Havrdová, M.Hammerová
shledanou!
Pozn.: Ostatní foto ze školky i ze zápisu opět na www.bakovnj.cz.

pokrač. na str. 6

JAZYKOVÝ KOUTEK
I v tomto květnovém zpravodaji vás čeká pomyslná
cesta po dalších nejčastěji užívaných bakovských
jménech a příjmeních. Přeji příjemné počtení.

mi podobami jsou tato pojmenování: Ala, Ali, Alka,
Alča, Alenka, Aluš(ka), Ája, Alík,…
Svátek najdeme v kalendáři 13. srpna.

Alena - Dodnes má toto křestní jméno nejasný
původ, a tím pádem i význam; považuje se buď za
zkráceninu latinského jména Magdaléna (tj.,,pocházející z Magdaly"), anebo za odvozeninu původem
řeckého jména Helena (tj.,,světlo, pochodeň), ve většině dalších jazyků se užívá stejného pojmenování
Alena, maďarsky pak Aléna, nejčastějšími domácký-

Petr - Jméno řeckého původu (z řečtiny petros,
což je překlad aramejského képhá), znamená ,,skála",
popřípadě ,,skalák" - ve významu skálopevný. Ženským protějškem je jméno Petra. V cizích jazycích se
objevuje nesčetné množství podob tohoto jména:
Peter, Pierre, Pietro, Pedro, Perez, Petrus, Pär, Paedar, Per, Pjotr, Petri, Pétér, Petros,…
Mezi časté domácké podoby můžeme zařadit tato
-5-

jména: Péťa, Peťka, Peťulka, Petříček, Petřík, Peťura, Petroušek,…
Jmeniny může oslavovat 22. února nebo 29. června
(na svátek Petra a Pavla)
Svoboda, Svobodová - U tohoto jména se traduje čestné umístění na 2. nebo 3. stupni nejčastějších příjmení v Čechách. Vychází pravděpodobně
z místního jména a odvozuje se i od významu ,,svobodná selská živnost", přeneseně pak nositelé jména
hlásají nevázanost, výsadní postavení.
Mgr. Marta Masoupustová

HISTORIE
MUZEUM BAKOVSKA OPĚT OTEVŘENO

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
DIAMANTOVÁ SVATBA

ze str.5

Náplň stálé výstavy a uspořádání exponátů se doplňuje a upravuje tak, aby muzeum bvlo nositelem
poznatků a informací i zároveň příjemných
zážitků estetických. Aby mohlo plnit své významné společenské poslání, potřebuje nezbytně spolupráci obyvatelstva města a okolí i bakovských rodáků a přátel. Neobejde se bez kritických připomínek,
doporučení, zajímavých informací a darů. Potřebuje rozšiřovat svůj kmenový fond o fotografie zejména památek,
stavebních změn, politických, kulturních, sportovních
i jiných událostí, o knihy bakovských autorů nebo svým
obsahem vztahujících se k městu a okolí, předměty
dokládající někdejší životní styl, jakékoliv památky na
legionáře /zvláště fotografie a uniformy/, činnost Sokola a jiných, zejména dnes už neexistujících organizací.
Prostřednictvím poskytovaných pozorností a darů bude
muzeum stále spjato s místními občany. Jim především
nabízí k návštěvě své prostory. V letošním roce pro ně připravuje příležitostné
tématické výstavy k jubileu Divadelního sdružení Tyl v Bakově, přehlídku loutek zhotovených panem Pešánem z Kláštera a výstavy zajímavostí z depozitáře
muzea. Hledají se možnosti spolupráce se školami a jinými partnery. Muzeum
tak bude naplněno životem a stane se místem, které stojí za to navštěvovat.

"Svatby jsou obvykle považované za něco pohádkového, kdy skutečný život
na chvíli ustane. Věta "a žijí tam šťastně dodnes" se nám v ten moment zdá
být možná, i když třeba jen na jeden den." (Fulghum)
Dne 15.dubna 1944 prožili tento pohádkový den
Václav Bígl a Marie Bíglová, roz. Koprnická.
Pan Václav pochází z Čihátek a paní Marie z Bud. Uplynula dlouhá řada let, dny
slunné i bouřlivé, veselé i smutné... Vždyť jak řekl francouzský spisovatel Charles-Augustin Sainte-Beuve: "Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce,
které se jinde nerodí."
Manželé Bíglovi celý společný
život tvrdě pracovali v zemědělství, vychovali spolu dvě
děti a dnes jim dělá radost pět
vnoučat a osm pravnoučat.
Místostarosta města pan
Landa a matrikářka paní Zajícová je navštívili v jejich
rodinném domku na Budách,
aby jim k jejich diamantové
svatbě a do dalších společných
let popřáli hodně zdraví, lásky
a dobré pohody.

Ing. Vladimír Černý

Magdalena Bulířová

JAKÁ JSOU VÝROČÍ SVATBY?

120. VÝROČÍ NAROZENÍ MALÍŘE RUDOLFA LIVORY

"Svatba dělá ze dvou životů jeden celý." (M.Twain)
… někdy navždy, někdy jen na pár let. Jak je to s výročími svatby?

V neděli 25. dubna uplynulo 120 let od narození malíře Rudolfa Livory,
bakovského rodáka. Narodil se v chudé rodině zdejšího krejčího, jenž byl zároveň i hrobníkem. Od svého raného dětství projevoval sklony k výtvarné práci.
Dovedně pletl padesátku, již jeho matka potřebovala na pletení orobincových
tašek, výborně maloval a kreslil. Jako chlapec si už dovedl sám zhotovit maňáskové divadlo. Ještě jako školák se dovedl umně vypořádat s drobnými opravami
poničených soch a pomníčků na zdejším hřbitově, kde otec správcoval.
Na jeho talent byl upozorněn spisovatel R. Kronbauer, který pravidelně prožíval se svou rodinou prázdniny v našem městečku, a za pomoci dalších jeho přátel bylo mladému Rudolfovi umožněno studovat na Uměleckoprůmyslové škole
v Praze, kterou ukončil ve svých dvaadvaceti létech. Na studiích se stal brzy
hmotně nezávislým na své bakovské rodině. Účastnil se totiž z nutnosti různých
uměleckých soutěží doprovázených finančním ohodnocením.
Po ukončení studií v roce 1906 přijal místo na reálce v Hodoníně, poté nastoupil na místo asistenta na Zemské gobelínové škole ve Valašském Meziříčí, kde
vytvořil několik gobelínových námětů, jako Čtvero ročních počasí, Vodník, Krupař a další. Po krátkém působení na severu Moravy se opět vrátil do Hodonína,
kde působil plných třicet let jako profesor kreslení na tamější reálce. Půvabnost
moravské krajiny a barevná pestrost krojů jej brzy přivedly ke krajinářství a
k figurální malbě. Své umělecké studie zpracoval do sbírky kolorovaných linořezeb Lid moravského Slovácka. Své umělecké práce prováděl v akvarelu, pastelu, tempeře a olejomalbě. Po první světové válce se opět vrátil k maňáskovému divadlu. Tentokrát vyřezával hlavičky loutek z brambor. Pro Alšovo loutkové
divadlo namaloval oponu a proscenium. Za druhé světové války, kdy už působil
v Praze, restauroval oponu bakovského divadelního spolku Tyl , kterou můžete
spatřit v Muzeu Bakovska.
Mistra Livoru můžeme právem nazvat malířem rodného Bakovska. O prázdninách pravidelně zajížděl do milovaného Bakova, kde býval viděn se stojanem
a paletou, jak zpracovává místní motivy. Jeho práce s místní tématikou se nacházejí v počtu asi 80 kusů v mnoha zdejších rodinách. Jeho Jizerní ulička, Kostel
na hřbitově, Hřbitovní brána se špitálem, Kubrtovna, Ketnerovna, ale i Zvířetice,
Klokočka, Chalupa na Brejlově, Bakov od Lovotína, či podobizny rodičů, dědy
a především různých zdejších postaviček a mnoho desítek dalších obrazů dokumentují jeho lásku ke kraji, v němž se narodil, i k lidem, kteří ho provázeli životem. V mladších létech hotovil i různá sgrafita na vnějších omítkách některých
místních domů. Nejpozoruhodnější bylo sgrafito na Kulštrunkově domě
u zastávky, které vyjadřovalo alegorii rákosového průmyslu v Bakově. Spisovateli K. Sellnerovi ilustroval několik jeho knih (Bohdar, V tajemné zemi aj.).
Rudolf Livora vystavoval za svého života v mnohých místech vlasti. Největší
výstavu svých děl představil v Mazačově síni v Praze v roce 1944. V Bakově
poprvé vystavoval v roce 1905 na radnici, tamtéž opět v roce 1937 a poslední
jeho zdejší výstava, ještě za jeho života, se veřejnosti představila v roce 1956.
Ani po jeho smrti (zemřel 1. ledna 1958 v Praze) na něj Bakováci nezapomněli.
K jeho 90. výročí narození uspořádali v roce 1974 rozsáhlou výstavu jeho celoživotního díla ve výstavní síni u kina. Poslední Livorova výstava se konala v roce
1984 při příležitosti vzpomínky na jeho nedožitých 100 let života.
Další informace o prof. Rudolfu Livorovi může zvídavý čtenář zhlédnout
v Muzeu Bakovska, kde je Mistrovi věnována část expozice.

20 let porcelánová
25 let stříbrná
30 let perlová
35 let korálová

40 let rubínová
45 let safírová
50 let zlatá
55 let smaragdová

60 let diamantová
65 let kamenná
70 let platinová

Už slyším, jak si říkáte: "Toho se nedožiju." Ale existují i méně známá výročí,
takže důvod k oslavě je vždy, jen si ho umět najít a také umět nenápadně
"popíchnout druhou polovičku", protože oslava bez dárku, kytičky či slavnostní
večeře není to pravé ořechové… Pak už zbývá vybrat si jen to správné výročí:
1
2
3
4
5

- bavlněná
- papírová
- kožená
- květinová
- dřevěná

6
7
8
9
10

- železná
- vlněná
- bronzová
- měděná, hliněná
- cínová

11
12
13
14
15

- ocelová
- hedvábná
- krajková
- slonovinová
- křišťálová
Magdalena Bulířová

BAKOVSKÝ SPORT
JAK FUNGUJE TJ SOKOL
V únoru 2004 proběhla valná hromada TJ SOKOL Bakov n. J., které se
zúčastnil i starosta města Jiří Hieke. Přítomní byli mimo jiné seznámeni s činností jednoty v uplynulém roce a s přehledem oddílů . Tento přehled, spolu
s členskou základnou a jednotlivými oddílovými vedoucími, si můžete prostudovat v tabulce na následující stránce.
V tomto roce byly založeny 2 nové oddíly: bojová akrobacie a cvičení rodičů
s dětmi. Skončila činnost basketbalového a fotbalového oddílu.
Rádi uvítáme nové členy a zájemce o sportovní aktivity. Veškeré informace
získáte na nástěnce v hale sokolovny.
Touto cestou bych také chtěla velmi poděkovat všem vedoucím, trenérům,
odborným cvičitelům a především těm, kteří svůj volný čas a energii věnují
dětem. O jejich kvalitní prací svědčí široká dětská členská základna, kterou se
můžeme opravdu pochlubit! Ještě jednou dík!
P O Z V Á N K A :
Zveme všechny rodiče, prarodiče a příznivce sportu na naši " A KA D EMI I " ,
kde se představí téměř všechny dětské oddíly a nově založený oddíl bojové
akrobacie. Představení proběhne ve středu 19.5.2004 v 17:00 hodin v sále sokolovny.
Dále zveme všechny děti na 5. ročník D Ě T S K É H O S P ORTOV N Í HO
D N E , který se koná v neděli 6.6.2004 od 9:00 hodin na hřišti za sokolovnou.
Mgr. Věra Stránská - vedoucí sportu

-ář
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MC DONALDS - MINIKOPANÁ

SPORTOVNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY
VYBÍJENÁ
okrskové kolo Bakov
Ve čtvrtek 15.4. proběhlo na
venkovním školním hřišti
za slunečného počasí okrskové kolo žáků a žákyň 4.5.tříd ve vybíjené. Našemu
družstvu se nepodařilo zvítězit, a postoupit tak do
okresního finále.
Nejlepší bakovští hráči:
Bakov "A": Lukáš Hammer,
Daniela Švermová
Bakov "B": Michal Klacek,
Denisa Pecková

Výsledky:
2.ZŠ Mn. Hradiště - ZŠ Bakov "A"
- ZŠ Kněžmost
- ZŠ Bakov "B"
ZŠ Bakov n.J. "A" - ZŠ Kněžmost
- ZŠ Bakov "B"
ZŠ Kněžmost
- ZŠ Bakov "B"
Pořadí:
1. 2.ZŠ Mn. Hradiště
2. ZŠ Bakov n.J. "A"
3. ZŠ Kněžmost
4. ZŠ Bakov n.J. "B"

ŽÁKOVSKÝ BĚH
! Závodníkům poprvé přálo počasí.
! Domácí měli letos velmi silnou
konkurenci.
! Závodník až ze Švýcarska.
! Karolína Grohová z Vrchlabí
drží 4 traťové rekordy.
! Poprvé i předškoláci.
Slunečné teplé počasí přilákalo
10.dubna 61 závodníků z Vrchlabí,
Jičína, Turnova, Mnichova Hradiště,
Mladé Boleslavi, Bakova a blízkého
okolí k 3.ročníku závodu, který se už
stal pevnou součástí Bakovského půl-

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

! Předžákyňky
Kovařová Michaela
Žďánská Radka
Bajerová Zuzana
! Předžáci
Kunt Lukáš
Zakonov Filip
Láska Vojta
! Žákyňky
Šimonová Martina
Zakonová Barbora
Bufáková Kristýna
! Žáčci
Kubelka Matouš
Vošvrda Sebastian
Žďánský Jaroslav
! Mladší žákyně
Šimonová Zuzana
Lenčová Jana
Staňková Anna
! Mladší žáci
Kučera David
Hrnčíř Jan
Kubelka Miloš

3
3
3
3

3
2
1
0

0
1
2
3

okrsek Bakov n.J.
26.4.2004 stadion Bakov
kategorie: II. 4.-5.ročník

15 : 8
9:2
19 : 7
7:6
5:4
11 : 5

43 :17
20 : 25
19 : 21
16 : 35

Výsledky:
1. ZŠ Mn. Hradiště - ZŠ Bakov
- ZŠ Bělá p.B.
- ZŠ D. Bousov
ZŠ Bakov n.J.
- ZŠ Bělá p.B.
- ZŠ D. Bousov
ZŠ Bělá p.B.
- ZŠ D. Bousov

6
4
2
0

Pořadí:
1. 1.ZŠ Mn.Hradiště 3
2. ZŠ Bakov n.J.
3
3. ZŠ Bělá p.B.
3
4. ZŠ Dolní Bousov 3

maratónu, který se letos běžel po jednadvacáté. Jeden závodník vážil cestu
až ze Švýcarska. V úvodu vyběhly na
trať nejmladší, tedy předškolní děti.
Mnohé absolvovaly svůj první závod
a pro většinu z nich byla 200 resp. 300
metrová trať hračkou. Míša Kovářová
z MŠ Bakov n.J. byla nakonec jedinou bakovskou vítězkou v individuálním závodě. Nejblíže k vítězství z
domácích závodníků měl dále Luboš
Prinz v kategorii starších žáků na
1500 m. Celé 4 kruhy vedl s velkým
náskokem, ale v nejméně vhodnou
dobu, v kole posledním, začal jeho

Výs le dky
200 m
MŠ Bakov
43,5
MŠ Bakov
43,8
MŠ Bakov
46,7
300 m
MŠ Jičín
01:02,9
MŠ Ml. Boleslav 01:03,9
MŠ Bakov n.J.
01:07,0
600 m
8. ZŠ Ml. Bol.
02:20,0
7. ZŠ Ml. Bol.
02:36,9
ZŠ Bakov
02:51,7
800 m
9. ZŠ Ml. Boleslav 03:08,3
2. ZŠ Ml. Boleslav 03:11,6
ZŠ Bakov n.J.
03:35,7
600 m
8. ZŠ MB
02:00,8
AC Turnov
02:04,8
9. ZŠ MB
02:05,3
1000 m
Liberec
03:33,9
AŠ M.B.
03:34,9
9. ZŠ Ml. Boleslav 03:39,6

TJ SOKOL - ROZPIS ČINNOSTI
VEDOUCÍ
D. Dohnalová

ČL./DĚTÍ
25 0

Basketbal
Florbal
Fotbal
Kulturistika
Moderní gymnastika
Národní házená
Nohejbal

Mgr. V. Stránská
J. Fiala
Ing. P. Pešán
J. Bílek
I. Jankovská
V. Čech
M. Hráský

10
8
8
53
13
91
16

0
0
0
17
12
55
0

Rytmické cvičení
Sportovní gymnastika
Šachy
Volejbal A:
Volejbal B:
Volejbal Ž:
Všestrannost

Mgr. M. Honcová
Ing. V. Bednářová
Mgr. L. Švejdar
Mgr. J. Brychová
L. Kadlec
Mgr. L. Brodský
Mgr. J .Bubáková

10
15
24
9
12
11
10

10
14
9
0
0
10
10

Nejlepší brankář:
Tomáš Louda (Bakov)
2:0
3:2
6:0
2:0
0:0
3:1

0 0 11 : 2 9
1
2:2 4
0 2 5:6 3
1 2 1:9 1

náskok stahovat Švýcar Stefan Süller,
který v cíli neskrýval svoji velkou
radost z vítězství. Suverénkou letošního i loňského ročníku byla Karolína
Grohová z TJ Vrchlabí. Loni vytvořila traťový rekord na 600 m mladších
dívek, letos ve starší kategorii se jí
totéž podařilo na 800 m. Loni i letos
s bakovskými kolegy vyhrála štafetový běh. Letos pak výrazně překonali
loňský rekord. Společně s ní tvořili
vítěznou štafetu Kristýna Cecavová,
Monika Beranová a Luboš Prinz.
Závěrečných štafetových běhů se
zúčastnilo 6 družstev tří věkových

Nejlepší střelec:
Pavel Nohynek (Mn. Hradiště) 4 branky
Sestava Bakova:
Tomáš Louda, Radek
Bajer, Jan Tymich, Lukáš
Kendík, Ondřej Vích, Ondřej Frelich, Petr Matohlina,
Tomáš Beránek, Jan Minář,
Lukáš Hošmánek, Dan
Pokorný

kategorií. Závod absolvovali společně
s tím, že ti nejstarší měli opravdu
minimum času na regeneraci sil po
individuálních závodech. Velmi kvalitním závodem byla šestistovka
mladších žákyň, kde se výrazně měnil
traťový rekord. O kvalitu se postaraly
především boleslavské závodnice. Na
stupně vítězů se z domácích závodníků dokázali prosadit dále Kristýna
Cecavová, Monika Beranová, Jaroslav Žďánský, Kristýna Bubáková,
Vojta Láska, Radka Žďánská a Zuzana Bajerová.

! Starší žákyně
800 m
1. Grohová Karolína
ZŠ Vrchlabí
02:37,9
2. Cecavová Kristýna
ZŠ Bakov n.J.
02:49,2
3. Beranová Monika
ZŠ Bakov n.J.
03:02,4
! Starší žáci
1500 m
1. Süller Stefan
Bauma-Švýcarsko 05:04,9
2. Prinz Luboš
ZŠ Bakov n.J
05:07,1
3. Kuhn Jiří
Krkonoše
05:17,2
! Štafeta - Starší žactvo
1. Grohová Karolína, Cecavová Kristýna, Prinz Luboš ,
Beranová Monika, 03:41,2
! Štafeta - Mladší žactvo
1. Šlégl Jiří, Hrnčíř Jan, Šimonová Zuzana, Staňková
Anna, 03:43,1
3.Nagy David, Tymich Jan, Švermová
Daniela,Drábková Martina, 04:10,6
! Štafeta - Žáčci
1.Kubelka Matouš, Zákonovová Bára,
Rejzek David, Šimonová Martina
04:37,4

Za ŠSK Mgr. Luboš Brodský
Více, jak 100 fotografií opět na
www.bakovnj.cz

2.Rejzková Martina, Žďánská Iveta,
KubelkaMiloš, Bajer Radek,04:03,4
pokrač. ze str. 6

ODDÍL
Aerobik

3
1
1
0

Nejlepší hráč:
Patrik Kverek (D. Bousov)

BAKOVŠTÍ SLAVÍCI VERSUS JISTEBNÍK

ROZVRH
PO 18:30-19:30,
ÚT 19:00-20:00,
ČT 19:00-20:00
PÁ 20:00-22:00
NE 13:00-15:00
ČT 20:00-22:00
posilovna
ČT 17:00-18:00
hřiště za sokolovnou
ÚT 20:00-22:00,
SO 16:00-18:00
PO 16:00-17:00
PO 17:00-18:30
klubovna
PO 19:30-21:00
NE 19:00-21:30
PÁ 14:30-15:30
PO 15:00-16:00

Výsledek 2. semifinále 1. UMBRO ligy futsalu FIFA:
TS Bakov nad Jizerou - CC Jistebník 3:4 (1:0)
Propásli jsme před "plným domem" šanci zahrát si finále o titul mistra ČR hlavně svojí nepřipraveností na výsledkový zvrat a psychickou blamáží, že se nám
nic nemůže stát. Pro trenéra je největším neštěstím stát na lavičce a zoufale se
rozhlížet, koho poslat do boje a přát si, aby hlavně takovouto psychickou zátěž
zvládl. Tah s mladíčkem Jílkem tentokráte nevyšel, ale spíše tu káru za nepříznivého stavu měli táhnout zkušení hráči. Soupeř nehrál nijak oslnivě, měl veliké štěstí při prvním gólu, který ho posadil na koně, a myslím, že mu vyšel také
tah se zařazením veterána Brože, který od svého pobytu na hřišti byl u všeho
podstatného - neustále vázal pohybem na sebe hráče, rval se u naší branky,
neztrácel míč a připravoval šance pro druhé. Prakticky dle mého názoru "udělal" zápas, i když bych rozhodčím vyčetl jedinou věc - jeho úmyslné vražení do
Kamenického měli ocenit minimálně žlutou kartou. Jistebník pak využil dokonale našeho rozhození a dvoubrankový trhák byl již nad naše síly. Nezbývá než
se o finále poprat v neděli v Bílovci.
Ing. Jiří Baborák

-7-

pokrač. na str. 8

BAKOVŠTÍ SLAVÍCI VERSUS JISTEBNÍK

NA TANEČNÍM PARKETU

pokrač. ze str. 7

Výsledek 3. semifinále 1. UMBRO ligy futsalu FIFA:
CC Jistebník - TS Bakov nad Jizerou 4:3 (3:1)
Nebudu lhát, že jsem zklamán výsledkem, ale znovu opakuji, že jsme
si postup prohráli již v domácím zápase. Tady v Bílovci to měl během
základní části každý těžké, Jistebník zde neprohrál a nachytalo ho tady
v nadstavbě jen Brno a my. Ale domácí se velmi dobře připravili
a opět se štěstíčko přiklonilo na jejich stranu, hlavně u prvního a druhého gólu, kdy rozhodčí ruku Kašického neviděl. Víc jsem ale rozezlen z necitlivého vedení zápasu rozhodčím Vencem, který rozdával
karty jak na pouti. A to prosím v rozhodujícím semifinále ligy - buď
mu šlo o zviditelnění, nebo si na nás zasedl. Navíc jsem přesvědčen,
že u vyloučení Bejdy reagoval až na projev nevole od diváků a křik
Krayzela. Nikdo pořádně údajný zákrok neviděl, ale Standa mi odpřisáhl, že úmyslně Krayzela nesrazil, ten mu prý vstoupil do cesty, když
sprintoval zpět. Nabízí se mi srovnání se zápasem u nás, kdy Brož
něco podobného provedl Kamenickému a rozhodčí radši takticky vše
vyřešili svým time-outem. Vyloučení Výdy bylo diskutabilní, já jsem
byl přesvědčen, že Venc mohl dle výkladu Komise rozhodčích udělit
Výdovi jen žlutou kartu, ale když jsem viděl, s jakou rychlostí a radostí mu ji ukázal, tak mě optimismus rychle přešel. Ve zbytku sestavy
jsme udělali pro postup maximum, ale na euforicky rozjetý Jistebník
jsme už v závěru neměli síly. Rozdíl jsem viděl i u brankářů, kdy
Ondra Knobloch odvedl jen standard a měl svůj podíl viny i na některých gólech. To v play-off také rozhoduje a Jistebník prokázal velikou
touhu po finále, k čemuž mu upřímně blahopřeji.

Výrazných úspěchů dosáhli členové TK
RYTMUS Bakov nad Jizerou na dvoudenní
víkendové soutěži, která se uskutečnila
v Nymburce pod názvem NYMBURSKÁ
PEČEŤ. Dvojnásobného vítězství dosáhl
pár Ondřej Borský - Anna Zelená, který zvítězil (a současně si "vytančil" vyšší třídu B)
v hlavní kategorii C tanců standardních
a pohár vítězů získal i v hlavní kategorii
třídy B v tancích latinskoamerických.
Druhá místa na téže soutěži pak získal pár
Tomáš Kavalír - Iva Burgetová (hlavní kategorie C v tancích latinskoamerických;
postup do třídy B !!) a pár Petr Turek - Eliška Antošová (kategorie JUNIOR I.+II. třídy
D v tancích latinskoamerických). Za velmi
solidní umístění lze nesporně považovat
i semifinalovou účast (12.místo) Tomáše

17.4. se v Ml.Boleslavi konal turnaj mládeže Jarní rošáda, kde se mezi 30 účastníky neztratil náš zástupce Lukáš Vaníček, který se ziskem 10 bodů ze 13 možných umístil na 3.místě.
Zvítězil nejvýše nasazený Jiří Daniel z DDM Nymburk s 11,5 body, druhý byl Jan Šáfr ze
Sokola Buštěhrad s 10,5 body.
18.4. se náš A-tým zúčastnil krajského kola Poháru Šachového svazu ČR 5-členných družstev v rapidšachu, konaného v Neratovicích. Zúčastnilo se 10 družstev a Sokol Bakov potvrdil, že přijel jako 3.nejsilnější, i když nebýt výpadku v posledních 2 kolech mohlo to být
i lepší. Za zmínku ještě stojí, že nová posila Jarda Záhorbenský suverénně ovládl 1.šachovnici ziskem 8 bodů z 9 možných.
V konečném pořadí se Sokol Bakov umístil s 13 body (z 20) na 3.místě. Spolu s TJ Tourist Biomedia Říčany (1.) a TJ Neratovice (2.) si zajistil postup do finále celé ČR,které se
Záhorbenský Jaroslav
koná 15.5.2004 ve Znojmě!

KDY NA FOTBAL?
17. 00
17. 00
17. 00
14. 00
17. 00

RNDr. Jiří Šlégl

ŠACH - MAT

Ing. Jiří Baborák

8. květen 2004
16. květen 2004
22. květen 2004
30. květen 2004
6. červen 2004

a Martiny Markových na velké mezinárodní
soutěži BRNO OPEN v juniorské kategorii
latinskoamerických tanců v konkurenci 46
párů.
Soutěž v tanečním sportu, která se uskutečnila v Milevsku v sobotu 10.dubna pod
názvem OTAVSKÝ POHÁR 2004, přinesla
úspěch i členům TK RYTMUS Bakov nad
Jizerou, kteří si z ní přivezli v hlavní kategorii dvě druhá místa. V tancích standardních byl úspěšný pár David Hubka - Pavlína Nohýnková, kterému druhé místo
přineslo také postup do třídy! Druhé místo
v tancích latinskoamerických pak obsadil
pár Ondřej Borský - Anna Zelená, který tak
opakovaně potvrdil ambice na brzký postup
do třídy A.

SK Bakov : Čejetice
SK Bakov : Židněves
SK Bakov : Ledce
SK Bakov : Kněžmost
SK Bakov : Březno

Klientské centrum ČMSS Vám nabízí tyto své služby:
Uzavírání smluv - státní podpora až 3 000,- Kč/ročně
Možnost využití výhodného úvěru či meziúvěru pro bytové účely
Úrok ve fázi úvěru 4,8%
Úrok ve fázi meziúvěru již od 4,8%
Změny smluv - úpravy dle potřeby pro přípravu úvěru
Vyřizování meziúvěrů
Vyřizování úvěrů
Poradenství
Úvěry i meziúvěry vyřizujeme dle Vašeho požadavku nejen u nás v kanceláři, ale i u Vás doma.

Chcete si pořídit nebo modernizovat své bydlení? - Přijďte, zavolejte!
Tým finančních poradců ČMSS je připraven Vám poradit i pomoci.
Úřední hodiny:

Po, St-Pá: 10,00 - 14,00

Adresa:

5. května 851, 294 01 Bakov nad Jizerou

Telefon:

608 527 181

Mail:

So-Ne: 14,00 - 18,00

bedrich.routner@cmss-oz.cz
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