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Z p r a v o d a j  m ì s t a  B a k o v a  n a d  J i z e r o u

Pole, stromy,  chodníky, støechy domù ... to vše zatím
pøikrývá bílá peøina. Nìkde více, nìkde (v Bakovì)
ménì. Chvíli to vypadá, že je snìhová nadílka
u konce, a druhý den je vše jinak. Teï zrovna sedím
u poèítaèe a po oèku koukám z okna, jak se k zemi
snášejí velké lehouèké snìhové vloèky. Je to krásné,
obzvlášt' mám-li doma 23 stupòù.  
Pranostiky øíkají, že: 
7.3. - O svatém Tomáši sníh bøedne na kaši.
10.3. - Ètyøicet muèedníkù - ètyøicet mrazíkù. Podle
Ètyøiceti budeš Petra míti.
12.3. - Na svatého Øehoøe èáp letí od moøe, žába hubu
otevøe, líný sedlák, který neoøe. Na svatého Øehoøe
ledy plují do moøe, vlaštovièky od moøe.
19.3. - Svatý Josef naštípe døíví a Panna Maria zatopí.
20.3. - Na svatého Jáchyma skonèila se už zima.
25.3. - Jaro zvìstuje Zvìstování, ale zimu ještì nevy-
hání.
Bøezen - za kamna vlezem; duben - ještì tam budem.
A co øíkají pranostiky o Velikonocích?
Je-li Zelený ètvrtek bílý, tak je léto teplé.
Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. Velký pátek
deštivý - dìlá rok žíznivý. Když na Velký pátek hømí,
na poli se urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo tøešní. Když
prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.
Prší-li o velikonoèním Hodu, bude v létì nouze
o vodu. Jasné poèasí o Velikonocích - nastane léto
o Letnicích.

Zima je tu zatím poøád
s námi a koho by napadlo,
že pøíští týden propukne
"kalendáøní jaro" a za pár
dní budou Velikonoce.
Nevím, jak Vy, ale mnì to
pøipadá neskuteèné.
Obchody jsou sice zapla-
veny velikonoèními vajíè-
ky, zajíèky a všelijakými
lákadly útoèícími na naše
penìženky, ale ta jarní
a velikonoèní nálada ještì
kdesi klimbá. Podle pra-
nostiky zaèíná po Kvìtné
nedìli (letos 20.3.) veliké
èištìní v domácnostech.

Všude se bílí, upravuje zahrádka a okolí domu, èistí
se okna a pøipravují nové šaty. Do domácího "jarní-
ho" úklidu se (alespoò mnì) nechce a sehnat do vázy
koèièky a kopøivy na velikonoèní nádivku bude letos
asi problém. Když už jsem zabrousila k jídlu, tak
bychom si mohli pøipomenout, jak vypadala veliko-
noèní kuchynì cca pøed 100 lety:
Zelený ètvrtek
Hrachová polévka s praženou žemlí.
Špenát s peèenými vejci nebo teplé jidášky s medem.
Velký pátek
Bramborová polévka houbová.
Tvarohové knedlíky s vaøeným sušeným ovocem.
Bílá sobota
Polévka z kùzleèího mozeèku a pražené krupice.
Drobty z kùzlete s dušenou rýží.
Nedìle velikonoèní
Polévka hovìzí s vajeèným svítkem.
Peèený kùzleèí zadek s napodobenými drobnými
brambùrky.

Pondìlí velikonoèní
Bílá polévka z prolisované zeleniny s praženou žemlí.
Vepøová peèenì s houskovým knedlíkem a dušeným
zelím.

Øekneme-li Velikonoce, první se nám vybaví
"pomlázka". To znamená poøádný nášup pro dìvèata,
aby byla zdravá, a pro chlapce za odmìnu malované
vajíèko. Tak to kdysi bývalo, dnes už nosí dìti (neje-
nom chlapci) z koledy nejen vajíèka, ale i spoustu
sladkostí. Vzpomínám si, když byli moji kluci malí,
pøedhánìli se, kdo pøinese z koledy víc vajec.

V poledne, když dorazili z hodovaèky domù, peèlivì
poèítali koledu a radovali se z plných košíkù. Já už
ménì, protože co dìlat, když máte v lednici desítky
natvrdo vaøených vajec. Jistì to znáte, a tak mì
napadlo pøedložit Vám nìkolik receptù na jejich zpra-
cování. Fantazii se meze nekladou, takže vaøte, fanta-
zírujte a hlavnì si nechte chutnat.

VAJEÈNÝ SALÁT S JABLKY
8 vajec, 2 jablka, 50 g jogurtu,
75 g majonézy, sùl, pepø, kari,
4 listy salátu, 4 plátky šunky, 4
plátky rajèat, 1/2 pomeranèe,
kytièka petrželky.
Jablka oloupejte, rozkrojte na
ètvrtky, zbavte jader a nakrájejte na malé kostièky.
Smíchejte s jogurtem a majonézou, okoøeòte kari,
osolte a opepøete. Vejce nakrájejte na kostièky a pak
vmíchejte. Listy salátu omyjte a osušte, šunku sroluj-
te, rajèatové plátky nakrájejte. Kousky pomeranèe
zbavte bílé blanky.
ŽABÁCI ANEB OBLOŽENÉ VEJCE TROCHU JINAK

Na talíø položíme list hlávkového salátu, doprostøed
dáme trochu bramborového salátu

obloženého do trychtýøkù sto-
èeným salámem. Na brambo-
rový salát usadíme vejce, do
kterého jsme pøedem naøízli
v jeho spodní tøetinì malý
otvor (ústa). Do otvoru vsu-
neme kousek èervené papri-

ky (èerstvé èi sterilované).
Místo oèí vpíchneme do vajíèka

2 høebíèky a na špièku vajíèka udì-
láme èepièku z keèupu. Mùžeme použít majolku a  na
ni položíme lístek petrželky.

VAJEÈNÁ POMAZÁNKA S ØEDKVIÈKAMI
6 natvrdo uvaøených vajec, 1 svazek øedkvièek, 50g
šunky, 1 lžíce majonézy, 1 lžíce bílého jogurtu, pažit-
ka nebo cibulová nat', 1 lžíce hoøèice, sladká paprika,
sùl.
Natvrdo uvaøená vejce posekáme, pøidáme na nudliè-
ky naøezané omyté øedkvièky, proužky šunky a hoøèi-
ci. Okoøeníme sladkou paprikou, osolíme a dobøe
promícháme s majonézou nastavenou bílým jogur-
tem. Tato pomazánka je vhodná na mazání na chléb èi
peèivo. Povrch mùžeme posypat sekanou pažitkou
nebo cibulovou natí.

VEJCE S KYSANOU SMETANOU
4 vejce natvrdo, 1 lžíce kysané smetany,1 lžíce strou-
haného sýra.
Vejce vaøená natvrdo rozkrájíme na koleèka. Na
pánvi rozpustíme kousek tuku, na nìj vložíme plátky
vajec a zalijeme je kysanou smetanou a posypeme
strouhaným sýrem. Dáme do trouby zapéct.

PLNÌNÁ VEJCE
jsou velmi oblíbeným, dobøe vypadajícím pøedkr-
mem, studenou veèeøí èi pohoštìním pro hosty. Vejce
pùlíme po délce (mistièky) nebo napøíè (soudky).
Žloutky vyjmeme a smícháme s pikantními potravi-
nami (viz níže). Smìs upravíme do kulièek a vkládá-
me zpìt do bílkových mistièek nebo smìs pøipravíme
øidší a støíkáme ji do mistièek pomocí sáèku s trubiè-
kou. Zdobíme nadrobno nakrájenou zeleninou rùz-
ných barev. 
Šunková vejce: žloutky, pomazánkové máslo, sùl,
mletá paprika, rozemletá šunka.
Vejce s tresèími játry: žloutky, tresèí játra, sùl, cibule.
Køenová vejce: žloutky, pomazánkové máslo,
nastrouhaný tvrdý sýr,
sùl, pažitka, køen.
Sardelová vejce: žlout-
ky, pomazánkové
máslo, hoøèice, sarde-
lová pasta.
Vejce s hoøèicí: žlout-
ky, pomazánkové
máslo, hoøèice, usekaná petrželka.
Lososová vejce: žloutky, majonéza, uzený losos (lze
použít i rybièky z konzervy).
Keèupová vejce: žloutky, pomazánkové máslo,
keèup.
Vejce s paštikou: žloutky, játrová paštika, sardelová
pasta.
Chceme-li mít náplò øidší, použijeme místo èásti
pomazánkového másla majonézu.

VAJEÈNÁ TLAÈENKA
Je též velice dobrým

pokrmem, pøi jehož
pøípravì spotøebu-
jete více vajec.
Zakoupíte-li želati-

nu na vajeènou tla-
èenku, na obalu najdete

návod na pøípravu.
VAØENÁ VEJCE S RÙZNÝMI OMÁÈKAMI: 

køenovou, koprovou, žampiónovou, pažitkovou ... Na
recept už nemám místo, takže máte-li chut’ a nevíte
jak na to - sáhnìte po kuchaøské knize. Jako pøíloha se
doporuèují brambory.
Pøeji veselé Velikonoce, mužské èásti a dìtem
bohatou pomlázku. Pánové, nezapomìòte, že
Vaše ženy èi pøítelkynì  potøebují nìco nového
na sebe, aby je beránek nepokakal!

Magdalena Bulíøová

HODY, HODY, DOPROVODY ...
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Oznámení
Èj. 320/05/taj., ze dne 7. 3. 2005 

Mìsto Bakov nad Jizerou pøijme na
základì rozhodnutí rady mìsta è. 165)
ze dne 25. 10. 2004 do hlavního pra-
covního pomìru muže nebo ženu na
místo správce areálù mìstských høbi-
tovù (hrobníka).

Pøedpoklady pro pøijetí:
a) výuèní list (výhodou vyuèení
v oboru zahradník - není podmínkou)
b) øidièský prùkaz skupiny min. B 
c) dobrý zdravotní stav
d) bezúhonnost (èestné prohlášení,
vybraný uchazeè následnì pøedloží
výpis z rejstøíku trestù)
e) spolehlivost
f) možnost pro pøípadné další pracov-
ní využití v TÈ
f) organizaèní a komunikaèní schop-
nosti, flexibilita
Pracovní doba: 40 hodin týdnì
Platové zaøazení: dle platného katalo-
gu prací pro veøejnou správu 
Nástup: možný od 1. 4. 2005 nebo po

dohodì
Podmínka: bydlení ve služebním bytì
(dùm v Tyršovì ul. èp. 613)

Zájemci mohou podat písemné pøi-
hlášky s kopiemi požadovaných osob-
ních dokladù spoleènì se struèným
profesním životopisem a telefonním
kontaktem nejpozdìji do 12.00 hodin
dne 23. bøezna 2005 na podatelnu
Mìstského úøadu Bakov nad Jizerou
nebo pøímo tajemnici MìÚ.

Ústní pohovor s uchazeèi, kteøí splní
požadované podmínky pro pøijetí
a budou mìstem osloveni, se koná dne
29.bøezna (úterý) 2005 ve 13.00 hodin
na MìÚ Bakov nad Jizerou v kancelá-
øi starosty mìsta.

Pøípadné informace mohou být ucha-
zeèùm podány osobnì nebo telefonic-
ky na è. 326 781 500, 326 782 918,
pøípadnì si je lze vyžádat na  e-mailo-
vé adrese tajemnice@bakovnj.cz.

Jaroslava Èermáková, tajemnice MìÚ

MÌSTO PØIJME SPRÁVCE HØBITOVÙ 

Vymìnit èi nevymìnit obèanský prù-
kaz (OP)? To je otázka, která v sou-
èasnosti trápí spoustu obèanù, pøede-
vším starší generace. Ti si zvykli, že
jejich prùkaz totožnosti má v rubrice
"platnost do" poznámku "bez omeze-
ní". Jak jsme Vás již informovali
v letošním lednovém èísle, novelizace
zákona o obèanských prùkazech uklá-
dá obèanùm povinnost provést výmì-
nu OP a to podle toho, v kterém roce
byl vydán. K nejvyššímu poètu výmìn
by mìlo dojít v letošním roce, jelikož
se jedná o výmìnu všech OP vyda-
ných do roku 1994! Jelikož zhotovení
nového OP trvá až 1 mìsíc, je potøeba
podat žádost nejpozdìji v listopadu
2005. Máte na to tedy ještì èas, nemu-
síte hned v pondìlí bìžet na matriku
a požadovat výmìnu. My se zajisté
v Bakovsku ještì nìkolikrát k této
problematice vrátíme. Nìkomu bude
pøipadat, že se opakujeme, ale vím, že
nìkdo jiný je rád, že se mu pøipome-
neme, at' už jde o výmìnu dokladù, èi
zaplacení poplatkù. 

Také bych Vám mìla pøipomenout co
k žádosti (tu obdržíte na matrice)
o nový OP potøebujete? 
Starý OP, fotografii pøedepsaných
náležitostí, rodný list, doklad o stavu
(oddací list nebo úmrtní list partnera). 
Ještì pro upøesnìní pøikládám pøehled
termínù pro výmìnu OP:
OP vydané do              výmìna do roku
31. 12. 1994 2005
31. 12. 1996 2006
31. 12. 1998 2007
31. 12. 2003 2008

Magdalena Bulíøová

OBÈANSKÉ PRÙKAZY

MALÁ BÌLÁ - POÈTVRTÉ

Ano, je tomu tak. Již ètvrtý soukromý
nájemce prodejny smíšeného zboží se
snaží usnadnit život Malobìlským.
Podaøí se mu to? Vlastnì spíš bych
mìla øíci, podaøí se jí to? Ptáte se, kdo
je ten odvážlivec? Je to paní Nejedlá
z Mladé Boleslavi, která má zájem na

Malé Bìlé prodávat, a proto zde v pon-
dìlí dne 7. bøezna znovu témìø po roce
otevøela prodejnu smíšeného zboží.
Jaké jsou její plány do budoucna a co
od prodejny oèekává, se dozvíte
v našem rozhovoru na str. 5. 

Jaroslava Èermáková

VELIKONOÈNÍ TRHY

se v Bakovì na námìstí uskuteèní ve
støedu 23.3.2005 od 8 do 16.30 hod.

Magdalena Bulíøová

VEØEJNÉ
ZASTUPITELSTVO

Veøejné zasedání zastupitelstva mìsta
se bude konat 30.bøezna od 17 hodin na
radnici. Hlavním bodem programu
bude projednání rozpoètu mìsta na rok
2005. S jeho návrhem se mùžete sezná-
mit na úøedních deskách MìÚ a webo-
vých stránkách mìsta.

Jiøí Hieke

SBÌRNÉ STØEDISKO
Bude letos poprvé otevøeno v sobotu
26. 3. 2005 od 10 do 14 hodin. Dále
bude otevøeno ve stejném èase každou
poslední sobotu v mìsíci.

Magdalena Bulíøová

BAKOV NA JIZEØE
Cas urèený v “Rozhovorech rádia Jize-
ra” pro pøedstavitele našeho mìsta byl
v mìsíci dubnu vymezen na den 20.4.
od 16 do 17 hodin.

Magdalena Bulíøová

KRÁTCE ...

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE

V minulém èísle Bakovska jsme se zmínili o tom, že
redakèní radì byl doruèen dopis p. Hašlara jako reak-
ce kapely na odpovìï na otázku: "Proè si mìsto neu-
drželo Bakovanku? Vyplatí se najímat  kapelu Žosan-
ka?" A informovali jsme o tom, že ne všechny údaje
v odpovìdi jsou zcela objektivní, a proto nebyl zatím
èlánek otištìn. Starosta mìsta pozval p. Hašlara
k objasnìní otázky na MìÚ. Pøi osobním setkání dne
23. 2. se k vìci vyjádøily obì strany a p. Hašlarovi
bylo nabídnuto objasnit situaci v rozhovoru mìsíce.
Tuto nabídku p. Hašlar odmítl, odpovìï kapely otis-
kujeme v plném znìní. Za mìsto pøedkládáme údaje,
o kterých si myslíme, že doplní odpovìï p. Hašlara,
resp. Bakovanky. 

Dopis Bakovanky
Teèka za Bakovankou po tøiceti ti letech.
Vážení spoluobèané mìsta Bakova, 
po pøeètení lednového èísla Bakovska nás èleny
bývalé Bakovanky potìšilo, že Vám není lhostejný
odchod dechového souboru z našeho mìsta. 
Co pøedcházelo: 
Bakovanka - dechový orchestr mladých pøevážnì stu-
dujících lidí vzdìlávajících se na spoleèných zkouš-
kách vždy ve støedu a v nedìli v pùdních prostorách
bývalé dívèí školy, které jim pøidìlila Osvìtová bese-
da v Bakovì n. Jiz. Svépomocí zrekonstruovali èle-
nové souboru místnost na zkoušení, dbali na poøádek
a byli k dispozici jako hudba mìstu i pøipravení naše
mìsto reprezentovat. A to se jim daøilo i za hranicemi

naší vlasti, nejdále na Malorce. Možná, že to byly
i úspìchy, které byly trnem v oku tìm, kteøí rozhodli
o udìlení nájemného za službu mìstu. Slušnìjší za
produkce ve mìstì Bakovance podìkovali - naposle-
dy starosta Šimon pøí pìtistém výroèí mìsta, ti druzí,
kteøí neuznávali práci tìchto mladých hudebníkù, toto
nepovažovali za nutné. 
Podmínky, které vytvoøilo mìsto nájemným v èástce
10. 800 Kè za rok, byly pøedem pro orchestr nesplni-
telné. Pøesto jsme pøijali roèní zkušební dobu k další
spolupráci. Mìsto však o své kapele nechtìlo vìdìt,
platilo cizí hudby a na vlastní ani nevzpomnìlo. Po
roèní nespolupráci v listopadu 2003 bylo o zámìru
opustit mìsto informováno zastupitelstvo a v prosinci
požehnala odchodu rada mìsta. 
A tak starosta mìsta J. Hieke, bývalý hudebník
orchestru, oznámil kapelníkovi V. Hašlarovi zamítavé
stanovisko mìsta. Poté došlo k rychlému jednání
s mìstem Bìlá pod Bezdìzem a k ustanovení Bìlské-
ho dechového orchestru. Chtìli bychom vyjádøit hlu-
bokou lítost nad rozhodnutím mìstských orgánù
v Bakovì o osudu mladých lidí, kteøí pro mìsto
Bakov žili, dali si jej do svého názvu a skonèili
s výpovìdí. Odmìnou jim za jejich práci byla jen
fotografie v mìstském vlastivìdném muzeu. 

Za Bakovanku Václav Hašlar

Vyjádøení mìsta 
(èerpáno z podkladù správního a finanèního odboru
MìÚ)
Redakèní radì není dopodrobna známo, jakou èinnost
vyvíjela Bakovanka v prùbìhu tøiceti let a není opráv-
nìna ji posuzovat po odborné stránce. V rámci objek-

tivity je však nutné vrátit se trochu do nedaleké histo-
rie a seznámit s èinností Bakovanky pro mìsto (myš-
leny akce, které pøímo mìsto objednávalo) v posled-
ních letech a s dostupnými podklady. Bylo to skuteè-
nì v r. 1997, kdy kapela na žádost pøípravného výbo-
ru vystoupila v srpnu o posvícení u pøíležitosti oslav
500 let udìlení mìstských práv. Dalším vystoupením
kapely na žádost mìsta byl koncert v kvìtnu 2002
u pøíležitosti slavnostního pøedání praporu Sboru
dobrovolných hasièù Bakov nad Jizerou. V srpnu pøi
otevøení mìstského muzea vystoupil v úvodu syn
p. Hašlara. Jiné koncerty kapely se od té doby pro
mìsto skuteènì nekonaly. A vzpomínaná reprezentace
mìsta na Malorce v r. 1997? Zapomnìlo se jen zmínit,
že se jí mìlo zúèastnit 7 èlenù a mìsto jim pøispìlo
èástkou 10 500 Kè. 
Co diskutovaný nájem? Znovu nutno pøipomenout, že
se v podstatì jednalo èásteènou náhradu režijních
nákladù (elektøina, voda, plyn), která nebyla stanove-
na na 10 800 Kè roènì, ale na 7 800 Kè roènì (650 Kè
mìsíènì), nájemní smlouva nebyla dne 23. 9. 2002
uzavøena na zkušební dobu jednoho roku, ale na dobu
neurèitou. Protože i pøes upozornìní nebyly smluvní
podmínky ze strany Bakovanky plnìny, skonèil
smluvní vztah ke dni 1. 2. 2004. Pro objektivitu je
však nutno uvést, že pøed uzavøením smlouvy se proti
nájemnému p. Hašlar, pøedstavitel kapely, ohradil
dopisem adresovaným zastupitelstvu, které 4. záøí
2002 pronájem schválilo. Pan Hašlar smlouvu (s plat-
ností od 1.10.2002) dne 23.záøí podepsal.
Tolik fakta. Vlastní úsudek o celé kauze at' si udìlá
každý sám. 

Jaroslava Èermáková

ZNOVU BAKOVANKA
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Péèe o mìstskou zeleò patøí jistì k prio-
ritám všech obecních úøadù na všech

stupních jejich úrovní. Tak je tomu
i v našem mìstì nad Jizerou. Tato
práce se neskládá pouze z pose-
kání trávníkù mìstských pozem-
kù, kterých je úctyhodných 9,5
ha, ale i z údržby stromù, keøù
a jiných porostù, tvoøících pøí-

jemný kolorit mìsta. 
Technika urèená k této práci se

pochopitelnì èastým používáním opo-
tøebovává, a je proto tøeba ji postupnì nahra-

zovat novou, výkonnìjší. Je nemyslitelné poøi-
zovat na takové obrovské plochy levnou hobby
techniku, ale bohužel dražší, avšak výkonnìjší
a kvalitnìjší stroje profesionální úrovnì.
Samozøejmì i tato zaøízení musí ovládat lidé
øádnì proškolení. I šetrné a odborné zacházení
s technikou musí patøit k povinnostem obslu-
hy. Další odborné práce v péèi o mìstskou
zeleò zajišt'uje odborná firma v našem mìstì.
O její kvalitì jistì vypovídá pohled na pìknì
upravené parky a proøezané stromy. Pravdou
zùstává, že urèité specifické práce ve výškách
se musí provádìt horolezeckou technikou, což

není jistì práce snadná a pro mnoho z nás i nebezpeèná. Pro takovéto práce je potøeba mít nejenom
odborné zkušenosti po stránce bezpeènosti, vzdìlání v oboru zahradnictví a v neposlední øadì také
speciální horolezeckou výstroj. Toto celé vybavení se pochopitelnì nedá nosit po kapsách, ale je
k tomu potøeba dopravní prostøedek. Tito odborníci se také musí do takovéto výstroje obléknout až na
místì, to znamená pod tìmito vysokými stromy našeho mìsta, na což nìkteøí obèané reagují telefo-
náty s upozornìním na zlodìje šišek a nutnost volat policii. Platí sice pøísloví “dvakrát mìø jednou
øež”, ale nìkdo si to radìji zjednoduší a v tomto pøísloví vynechá první èást…

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY

3

Výòatky z:
1) usnesení rady mìsta z 16. února 2005

 è. 20 - Rada mìsta projednala žádost DDM Praha 7
o využití èásti pozemku è. 612/1 na mìstském koupališti
a (poètem hlasù 5-0-0) doporuèuje zastupitelstvu mìsta
vyvìsit zámìr pronájmu uvedeného pozemku na rok 2005
za stejných podmínek stanovených zastupitelstvem jako
v nájemní smlouvì pro loòský rok a následné uzavøení
nájemní smlouvy na rok 2005. Ukládá odboru výstavby
a ŽP vyvìsit zámìr pronájmu a starostovi mìsta pøedložit
zastupitelstvu.
 è. 21 - Rada mìsta projednala žádost RNDr. Potužáko-

vé o umístìní reklamní tabule s nápisem "Lékárna" na
pozemku mìsta parc. è. 800/1 v k ú Bakov n. Jiz. a (poètem
hlasù 5-0-0) souhlasí s umístìním reklamní tabule pøed
lékárnou podle pøipojeného nákresu s podmínkou, že pokud
bude mìsto potøebovat pozemek využít, bude po písemné
výzvì reklamní tabule odstranìna na náklady RNDr. Potu-
žákové. Ukládá odboru výstavby a ŽP informovat RNDr.
Potužákovou.
 è. 22 - Rada mìsta bere na vìdomí informaci o ukonèení

nájemní smlouvy na pronájem dvora a dílen u domu èp. 160,
Mírové námìstí a (poètem hlasù 5-0-0) ukládá správnímu
odboru a odboru výstavby a ŽP øešit formy dalšího využití
tohoto prostoru vèetnì využití domu èp. 160 a následnì infor-
movat radu. 
 è. 23 - Rada mìsta projednala žádost Domu dìtí a mlá-

deže (Horova 375, Štìtí) o prodloužení nájemní smlouvy na
užívání prostor budovy staré školy ve Zvíøeticích a poètem
hlasù (5-0-0) souhlasí s prodloužením NS do 31.12.2006.
Ukládá správnímu odboru informovat žadatele a sepsat
dodatek nájemní smlouvy. 
 è. 25 - Rada mìsta projednala zápis z jednání bytové

komise dne 9. 2. 2005 a (poètem hlasù 6-0-0) schvaluje pøi-
dìlení bytu è. 6 v Boleslavské ulici èp.. 3 v Bakovì nad
Jizerou od 1. 3. 2005 paní Pavle Brožové, Žižkova 95,
Bakov nad Jizerou na dobu urèitou. Ukládá správnímu
odboru informovat žadatele a sepsat nájemní smlouvu. 
 è. 26 - Rada mìsta projednala žádost pí Jany Nejedlé,

Na Radouèi 1064, Mladá Boleslav, o pronájem provozov-
nyo výmìøe 65 m2 na Malé Bìlé (prodejna potravin a smí-
šeného zboží) èp. 174  a (poètem hlasù 6-0-0) schvaluje
tento pronájem za stejných podmínek jako pøedchozímu
nájemci. Ukládá správnímu odboru informovat žadatele a
sepsat nájemní smlouvu. 
 è. 28 - Rada mìsta projednala žádost šéfredaktora

"Boleslavského deníku" p. Macka o poskytnutí finanèního
pøíspìvku a (poètem hlasù 6-0-0) schvaluje finanèní pøíspì-
vek ve výši 1 000 Kè na nákup cen pro slavnostní vyhláše-
ní ankety "O nejlepšího sportovce Mladoboleslavska za rok
2004". Ukládá finanènímu odboru informovat žadatele
a provést pøevod na úèet .
 è. 30 - Rada mìsta bere na vìdomí zprávu pøedsedky-

nì finanèního výboru z jeho jednání dne 9. 2. 2005 s tím, že
rozpoèet mìsta je pro rok 2005 navrhován jako deficitní ve
výši cca 6, 7 mil Kè a bude takto pøedložen pro jednání
zastupitelstva mìsta. 
 è. 31- Rada mìsta projednala žádost SNK o poskytnu-

tí vývìsních skøínìk ve mìstì a na obcích a doporuèuje
zastupitelstvu mìsta, aby všechny volební subjekty a hnutí
mìly k dispozici pouze jednu vývìsní skøíòku umístìnou na
ploše na zastávce. Ukládá starostovi mìsta pøedložit zastu-
pitelstvu k projednání.
 è. 32 -Rada mìsta ukládá (poètem hlasù 5-0-0) odboru

výstavby a ŽP provádìt pravidelnou kontrolu (i vícekrát
týdnì) u kontejnerù na tøídìný odpad umístìných na území
mìsta. 

2) usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2005
 è. 5 - ZaM schvaluje "Zadání souboru zmìn è. l Územ-

ního plánu sídelního útvaru Bakov nad Jizerou" a ukládá
odboru výstavby a ŽP postupovat v souladu s platnou legis-
lativou s pøihlédnutím k finanèním možnostem mìsta
(poètem hlasù 14-0-0).
 è. 6 - ZaM projednalo žádost redakèní rady "Bakovska"

o posouzení koncepce vydávaného mìsíèníku a schvaluje,
aby bylo i nadále vydáváno pouze jako informaèní zpravo-
daj mìsta (poètem hlasù 13-0-1).

Jaroslava Èermáková

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Jaroš, L : Tajemství køišt'álové jeskynì
Brožíková, H : Terezka a bublinková víla
Welzl, J : Hrdinové ledového moøe
Strusková, O : Metoda Ludmily Mojžíšové
Toufar P : Kruté pøíbìhy èeské historie
Papoušková, E : Pojišt'ovna štìstí
Cornwellová, P : Èerný obìžník
Grisham, J : Král advokátù
Michaels, K : Plamen lásky
Svoboda, J : Sametoví vrazi
Ajvaz, M : Prázdné ulice
Fulghum, R : Tøetí pøání 
Stýblová, V : Lužanská mše
Fojtová, V : Sanatorium smrti

Šlosar, D : Jazyèník
Vaòková, L : Pán støíbrné rùže

Bauer, J : Vládci èeských zemí
Bonarová, A : Zahradní rostliny
Cejka, E : Zlomená køídla
Gerritsenová, T : Chirurg
Ganierová, A : Výbušné sopky
Francková, Z : Recept na štìstí 
Švankmajerová, E : Otesánek
Svobodová, V : Nedej se, Báro!
Disney W : Lilo a Stitch 
Procházková, I : Proti své vùli
Erben, V : Pastvina zmizelých

Hana Gregorová

KNIŽNÍ NOVINKY

Místní  zemìpisná jména (3. èást) 
Èeská Lípa

Jedná se o okresní mìsto všem Bakovákùm blízké díky
železniènímu uzlu vedoucímu z hlavního bakovského
nádraží i na stranu èeskolipskou. 
Mìsto leží v severních Èechách nad øekou Plouènicí.
Pùvodnì to byla èeská osada pøi zemské obchodní cestì
do Žitavy, vznikla asi v polovinì 13. století a dostala
jméno Lípa. 
Nejspíše má název mìsta pùvod od nìjaké staré památné
lípy, jež tam stávala pøi stavbì prvních obydlí. Místní
jméno se však brzy zaèalo pocit'ovat jako pøídavné jméno
"Lipá" (ves u lípy), pozdìji též "Lipý", když zde byl vybu-
dován hrad nebo zámek. Tato podoba se nakonec pøenesla
i na mìsto. Pod vlivem nìmeckého znìní "Leipa" (Böh-
misch Leipa), jež vzniklo hláskovou obmìnou èeského
místního jména, zaèalo se i v èeštinì poèínaje polovinou
18. století znovu užívat pùvodní podoby "Cžeska Ljpa",
z níž se vyvinula dnešní podoba jména - Èeská Lípa. 

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK

Pátek 18.3. - Sál radnice od 17 hod. -
Oslava Dne uèitelù. Program: Divadel-
ní klub DS TYL s køeslem pro hosta.
Pro pozvané. 

Pátek 8. 4.
Sál radnice
od 19. 30

hudební komedie 
R. Trinner: 

"DRAHOUŠKOVÉ". 
Úèinkuje divadelní spolek Jirásek,
Podìbrady
Pøedprodej od 1. 4. 2005 prodejna
Flora u žel. zastávky

MUDr. Vlasta Bobková

CO CHYSTAJÍ
DIVADELNÍCI?
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PØÍJMY
rozpoèet rozpoèet rozpoèet plnìní

schválený upravený celkem rozpoètu plnìní
(v tis. Kè) (v tis. Kè) (v tis. Kè) (Kè) v %

Danì - ze závislé èinnosti FO 5 750 + 300 6 050 6 076 663 100,44
- z pøíjmù FO ze SVÈ 3 900 - 700 3 200 3 205 105 100,16
- z pøíjmù FO z kapit výn 350 + 50 400 407 698 101,92
- z pøíjmù práv osob 6 000 + 2 500 8 500 8 520 643 100,24
- z DPH 9 300 - 1 550 7 750 7 754 439 100,06
- z nemovitostí 1 600 + 350 1 950 1 957 792 100,40

Danì celkem 26 900 + 950 27 850 27 922 340 100,25
Poplatky za zneèiš• ovzduší 4 4 4 000 100
Poplatky za odnìtí lesní pùdy + 0,5 0,5 540 108
Poplatek za likvid kom odpadu 1 800 + 30 1 830 1 836 071 100,33
Poplatek ze psù 60 + 10 70 70 137 100,20
Poplatek za užív veø prostr 20 + 20 40 40 929 102,32
Poplatek ze vstupného 45,17 45,17 45 217 100,10
Poplatek z ubytov kapacit 18 + 60 78 78 098 100,13
Poplatek za provozovaný VHP 200 - 10 190 190 057 100,03
Odvod výtìžku z prov loterií 80 + 20 100 100 144 100,14
Správní poplatky 300 + 180 480 480 779 100,16
Spl pùjè prostø od práv osob 700 700 700 000 100
Pøíjmy z pronájmu poz (zahr ) 9 + 3 12 12 377,50 103,15
Pøíjmy z úhrad dobýv prostoru + 10 10 10 000 100
Školné MŠ 230 - 14 216 216 600 100,28
Stravné ŠJ ZŠ + 3,5 3,5 3 794 108,40
Odvody pøísp org (MŠ-odpisy) 43,02 43,02 43 024 100,01
Odvody pøísp org (ZŠ-odpisy) 247,13 247,13 247 130 100
Knihovna 45 - 8 37 37 590,50 101,60
Muzeum 1 + 1 2 2 265 113,25
Koupalištì-vstupné a parkovné 100 - 56 44 44 330 100,75
Nájemné - byty 2 160 + 220 2 380 2 383 321 100,14
Pohøebnictví 55 55 55 225 100,41
Pøíjmy z prodeje zboží 2 - 1 1 1 126 112,60
Pøíjmy z pronájmu pozemkù + 98 98 98 810 100,83
Nájemné z nebytových prostor 1 035 - 56 979 979 832 100,08
Ost pøíjmy z pronájmu maj 5 - 5
Úroky + dividendy VaK 400 + 1 300 1 700 1 716 063,24 100,94
Pøijaté sankèní platby + 24,5 24,5 24 500 100 
Pøíjmy z prod krátkodobého a

drob dlouhodobého majetku + 0,5 0,5 500 100 
Pøijaté pojistné náhrady + 24 24 24 239,80 101 
Pøijaté nekap pøísp a náhrady 93 + 42 135 135 788,40 100,58
Ostatní nedaòové pøíjmy j n - 139
Pøíjmy z prodeje pozemkù 200 - 160 40 40 600 101,50
Pøíjmy z prod ost nemovitostí 545 - 65 480 480 000 100 
Pøíjmy z prod ost dlouh majetku 1 608 + 56 1 664 1 664 009 100 
Neinv pøijaté dotace ze SR 1 257,1 1 257,1 1 257 100 100 
Neinv pøij dot ze SR (volby) + 173,62 173,62 173 624,30 100 
Neinv pøijaté dotace od obcí 150 150 171 840 114,56
Neinv pøij dot od KÚ (školy) 14 732,4 + 58,6 14 791 14 791 000 100 
Neinv pøij dot od KÚ (školy -

informaèní gramotnost) + 55,56 55,56 55 560 100 
Neinv pøij dot od KÚ (kaple sv. 

Barbory) + 90 90 90 000 100 
Neinv pøij dot od KÚ (hasièi) + 32,8 32,8 32 800 100 
Fin vypoø min let (PO MŠ) 0,08 0,08 82 102,50
Fin vypoø min let (PO ZŠ) 0,1 0,1 100 100 
Pøevod z FRR na ZBÚ 6 769 6 769
Pøíjem z úøadu práce + 52,99 52,99 52 991 100 
Pøíjmy celkem 59 814 +3 141,57 62 955,57 56 314 395,74 89,45

HOSPODAØENÍ MÌSTA K 31.12.2004
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VÝDAJE
rozpoèet rozpoèet rozpoèet èerpání

schválený upravený celkem rozpoètu plnìní
(v tis. Kè) (v tis. Kè) (v tis. Kè) (Kè) v %

Lesní hospodáøství 150 150 ---
Pozemní komunikace 3 905 + 13,4 3 918,4 2 939 479,32 75,01

- dopravní obslužnost 400 400 154 268,00 38,57
Pozemní komunikace celkem 4 305 + 13,4 4 318,4 3 093 747,32 71,64
Chodníky 1 400 1 400 1 318 161,20 94,15
Pitná voda + kanalizace 5 093 5 093 240 687,16 4,73
Pøísp. zøíz. pøísp. organ. (MŠ) 5 558 - 272,1 5 285,9 5 285 900,00 100,00
Energetický audit MŠ + 100 100 43 000,00 43,00
Pøísp. zøíz. pøísp. organ. (ZŠ) 13 993 + 186,26 14 179,26 14 179 260,00 100,00
Energetický audit ZŠ + 100 100 80 000,00 80,00
Pøíspìvek DS Tyl 200 200 200 000,00 100,00
Pøíspìvek TK Rytmus 50 50 50 000,00 100,00
Knihovna 990 990 845 508,48 85,40
Muzeum 28 28 23 563,30 84,15
Radnice 133 133 91 983,25 69,16
Kaple sv. Barbory 600 + 90 690 420 044,00 60,88
Pøíspìvky církvím 200 + 29 229 228 674,00 99,86
Místní rozhlas 70 70 22 510,00 32,16
SPOZ 40 40 31 685,00 79,21
Tìlových a zájmová èinnost 1 010 1 010 756 538,00 74,90
Koupalištì 730,5 730,5 322 063,38 44,08
Zdravotní støedisko 570,5 570,5 454 380,08 79,65
Bytové hospodáøství 4 106 + 39,59 4 145,59 3 458 239,56 83,42
Dùm mládeže 215 215 75 826,27 35,27
Veøejné osvìtlení 2 470 2 470 2 109 818,18 85,42
Pohøebnictví 74 74 63 687,60 86,06
Územní plánování 850 850 357 000,00 42,00
Komunální služby a úz rozvoj 181 181 88 654,31 48,98
Komunální odpad 2 400 + 192 2 592 2 591 247,45 99,97
Péèe o vzhled obcí a veø zeleò 1 959 + 100 2 059 1 633 197,80 79,32
Dávky zdrav postiž obèanùm 50 50 ---
Dùm s peèovatelskou službou 480 480 403 330,72 84,03
Požární ochrana 365 + 32,8 397,8 392 178,53 98,59
Správa 11 543 + 2 530,62 14 073,62 11 309 960,37 80,36
Výdaje celkem 9 814 + 3 141,57 62 955,57 50 170 845,96 79,69

Pøíjmy a výdaje byly po schválení rozpoètových opatøení za rok 2004 rozpo-
ètovány v celkové výši 62.955,57 tis. Kè.

Výdaje:  
Jsou èerpány na 79,69%.
Pozemní komunikace - byla provedena oprava místních komunikací na Malé
Bìlé, Zvíøeticích, Chudoplesích a v Bakovì nad Jizerou v ulici Brigádnická
a Tyršova. Byla zhotovena projektová dokumentace na komunikaci v Riegrovì
ul. a na èást komunikace v ulici Èapkovì. Bylo vybudováno parkovištì v ulici
Tyršovì za závorami. 
Pro posílení stárnoucího vozového parku bylo zakoupeno nové vozidlo
MAGMA. Byla realizována další etapa dopravního znaèení.
Chodníky - byla dokonèena výstavba chodníku na Malé Bìlé. Byla zpracována
projektová dokumentace na chodníky v ulici Riegrova a Èapkova a na chodník
na Budách.
Pitná voda a kanalizace - byla zpracována projektová dokumentace vèetnì
stavebního povolení na kanalizaèní pøivadìè v ul. 5. kvìtna. S jeho realizací
nebylo zapoèato, protože žádost o dotaci byla SFŽP zamítnuta. Dále byla zpra-
cována projektová dokumentace na kanalizaci èásti ulice Èapkovy.
Pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organizacím:
Mateøská škola - na provoz z rozpoètu mìsta byl zaslán pøíspìvek ve výši
1.610,8 tis. Kè a z rozpoètu KÚ pøíspìvek ve výši 3.675,1 tis. Kè. Za energe-
tický audit v MŠ uhradilo mìsto 43 tis. Kè. 
Základní škola - na provoz z rozpoètu mìsta byl zaslán pøíspìvek ve výši
3.007,8 tis. Kè a z rozpoètu KÚ pøíspìvek ve výši 11.171,46 tis. Kè. Za ener-
getický audit v ZŠ uhradilo mìsto 80 tis. Kè.
Pøíspìvek DS TYL - byl poskytnut v rozpoètované výši 200 tis. Kè.
Pøíspìvek TK RYTMUS - byl poskytnut v rozpoètované výši 50 tis. Kè.
Knihovna - jsou zde zahrnuty bìžné výdaje na provoz knihovny - platy zamìst-
nancù, ostatní osobní výdaje, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištìní,
nákup nových knih, materiálu, voda, plyn, elektrická energie, služby telekomu-
nikací, nákup ostatních služeb, opravy a udržování. Témìø ve všech položkách
došlo k úspoøe. Byla zakoupena nová barevná tiskárna, která zkvalitní služby
poskytované obèanùm.
Muzeum - zde jsou zahrnuty náklady spojené s provozem muzea. Byly èerpá-
ny v souladu s rozpoètem - nepatrná úspora.
Radnice - hlavní položkou je zde nákup ostatních služeb, kde jsou obsaženy
kulturní akce poøádané mìstem v roce 2004 - byly to koncerty skupin Sonet,
Žosanka, Cansoneta, Luboš Odhánìl, Schovanky a pøedstavení Kvìty Fialové
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a Nadi Konvalinkové ( vše cca 80 tis. Kè).
Kaple sv. Barbory - v této kapitole mìsto získalo od KÚ dotaci ve výši 90 tis. Kè.
Byla provedena oprava èásti fasády, restaurování portálu a høbitovní brány vèetnì
køížù v interiéru, zhotovení nových vitráží oken. Z rozpoètu mìsta bylo v roce 2004
vynaloženo 330 tis. Kè, v opravách se bude nadále pokraèovat i v roce 2005.
Pøíspìvky církvím - církev Øímskokatolická obdržela 120 tis. Kè na opravu støe-
chy kostela a 10 tis. Kè na poøádání koncertù v kostele sv. Bartolomìje. Církvi èsl.
husitské byl pøíspìvek oproti schválenému rozpoètu navýšen o 29 tis. Kè z dùvodu
nutných oprav na faøe. V rozpoètu na rok 2005 bude pøíspìvek o tuto èástku snížen.
Místní rozhlas - v souvislosti s pokládkou veøejného osvìtlení do zemì na Horkách
probìhla i rekonstrukce místního rozhlasu (bylo fakturováno spoleènì s VO).
Sbor pro obèanské záležitosti - dárkové balíèky pro jubilanty ve mìstì a pøilehlých
obcích k životním výroèím, vítání obèánkù, skonèení docházky do MŠ, skonèení
docházky do ZŠ, vysvìdèení 1. roèníky.
Tìlovýchovná a zájmová èinnost - byla zhotovena vodovodní pøípojka na stadio-
nu, na dotace sportovním organizacím byla rozdìlena èástka 640 tis. Kè, na zájmo-
vou èinnost 92.262,50 Kè. Zdarma byla zpracována studie na využití prostoru dìt-
ského høištì za školou a studie na U-rampu. Nebyly zakoupeny prolézaèky na dìt-
ské høištì v Chudoplesích, protože nebyly vyøešeny majetkové vztahy související
s umístìním høištì (pøevedeno do rozpoètu na rok 2005).
Koupalištì - v roce 2004 bylo otevøeno v omezeném provozu, tj. byla využívána
pouze vodní plocha ke koupání. Oproti schválenému rozpoètu zde došlo k úspoøe
vlivem nepøíznivého letního poèasí, a tudíž i nižší návštìvnosti.

pokraè. na str.5
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KOMENTÁØ K HOSPODAØENÍ MÌSTA
pokraè. ze str. 4

Zdravotní støedisko - v roce 2004 bylo zapoèato s rekonstrukcí rozvodu vodoin-
stalace (224 tis. Kè). Dále jsou zde zahrnuty bìžné výdaje na chod zdravotního
støediska - voda, plyn, el.energie, revize, drobné opravy apod.
Bytové hospodáøství - výdaje na provoz bytového fondu, oprava støechy v ul. Pio-
nýrù 932-933, výmìna oken v Husovì ul. 372 a v  ul. Pionýrù 932-933, osazení
termostatických hlavic, byla provedena rekonstrukce bytu v Boleslavské ul. 3,
byly provedeny revize plynových zaøízení, kontrola a opravy hasicích pøístrojù,
èištìní komínových prùduchù. Byla dokonèena rekonstrukce domu v Tyršovì ul.
613 a provedena oprava bytového jádra v Linkovì ul. 15.
Dùm mládeže - byla provedena rekonstrukce plynu a výmìna topidel, výdaje na
chod DM.
Veøejné osvìtlení - byla provedena rekonstrukce veøejného osvìtlení a místního
rozhlasu na Horkách, rozvadìè veøejného osvìtlení v Rybním Dole, nátìry sloupù
veøejného osvìtlení v Bakovì n.J., výmìna parkových stožárù, bylo zakoupeno
a na sloupy veøejného osvìtlení instalováno vánoèní osvìtlení. Významnou polož-
kou zde je spotøeba el. energie (cca 500 tis. Kè).
Pohøebnictví - údržba a provoz mìstského a katolického høbitova. Funkce hrob-
níka nebyla v roce 2004 obsazena, práce byly zajišt'ovány na dohody.
Územní plánování - práce na zmìnách územního plánu pokraèovaly, byla zpra-
cována hluková studie.
Komunální služby a územní rozvoj - náklady na provoz osadních výborù
v obcích a bývalé prodejny Jednoty na Malé Bìlé, výmìna žlabù na budovì OV
Buda, plynofikace OV Buda.
Komunální odpad - zde se jedná o platby za pravidelný týdenní svoz komunální-
ho odpadu obèanùm mìsta a pøilehlých obcí, dále odvoz kontejnerù na tøídìný
odpad, odvoz odpadu ze sbìrného dvora, ukládání odpadù na skládce v Michalo-
vicích, likvidace èerných skládek. V této kapitole byl pùvodnì schválený rozpoèet
pøekroèen o 192 tis. Kè.
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò - nákup rašeliny, zelenì, kvìtin, úprava
parkù ve mìstì odbornou firmou, pohonné hmoty. Nejvìtší položkou je dokonèe-
ní terénních úprav pod Vápeníkovými (cca 982 tis. Kè).
Dùm s peèovatelskou službou - výdaje na bìžný provoz DPS - voda, plyn,
el.energie, úklid, byl zakoupen hydraulický zvedák a pojízdné zdravotní køeslo.
Požární ochrana - jedná se o výdaje na požární výstroj a výzbroj, pohonné hmoty,
vodu, plyn, el.energii, školení hasièù, opravy vozového parku, vybavení hasièské
zbrojnice.
Správa - bìžné výdaje na zajištìní chodu mìsta - el.energie, voda, plyn, platy
zamìstnancù, odmìny èlenù rady, zastupitelstva, komisí a uvolnìných funkcioná-
øù, poèítaèové vybavení, kanceláøské potøeby, byla provedena rekonstrukce obøad-
ní sínì, vybavena zasedací místnost, byla provedena rekonstrukce a rozšíøení
ústøedního topení a izolace stropù na stavebním odboru MìÚ, výdaje na právní
služby, zpracování geometrických plánù, oprava hromosvodù na budovì MìÚ,
opravy kopírek, aktualizace programového vybavení, pøíspìvek Èeskému èerve-
nému køíži na provoz "Domu pomoci ÈÈK", apod.

Pøíjmy: 
Celkové pøíjmy jsou plnìny na 89,45%. Ve všech položkách je plnìní pøíjmù po
provedení schválených rozpoètových opatøení v souladu s rozpoètem. Pouze v ø.46
- pøevod z FRR na ZBÚ - nebyla rozpoètovaná èástka ve výši 6.769 tis. Kè pøe-
vedena, protože v roce 2004 nebylo zapoèato s plánovanou výstavbou kanalizaè-
ního pøivadìèe v ulici 5.kvìtna.

Celkové plnìní pøíjmù v oblasti pøíjmù z daní od FÚ bylo proti schválenému roz-
poètu vyšší cca o 950 tis. Kè. K nárùstu došlo u danì z pøíjmù ze závislé èinnosti
fyzických osob, u danì z pøíjmù fyzických osob z kapitálových výnosù, u danì
z pøíjmù právnických osob a u danì z nemovitostí. Ke snížení došlo u danì z pøí-
jmù fyzických osob ze samostatné výdìleèné èinnosti a u DPH.
Správní poplatky - vyšší poèet ovìøování. 
Poplatek z ubytovací kapacity - zde došlo oproti pùvodnímu schválenému roz-
poètu o navýšení 60 tis. Kè - byly uhrazeny poplatky firmou PIKE MB s.r.o.
Bezno (ubytovna v Dobì).
Pøíjmy vylepšují pùvodnì nerozpoètované dividendy VaK a.s. Ml. Boleslav ve
výši 1.129.714,- Kè.
Úroky byly rovnìž vyšší, protože nebyly použity prostøedky z FRR a zùstaly na
úètu po celý rok.
Pøíjmy z úhrad dobývacího prostoru - nebyly ve schváleném rozpoètu rozpo-
ètovány - jedná se o roèní úhradu od Obvodního báòského úøadu v Kladnì.
Koupalištì - vstupné a parkovné - pøíjmy byly z dùvodu nižší návštìvnosti vlivem
nepøíznivého letního poèasí nižší, než byly pùvodnì rozpoètovány.
V položce pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady jsou zahrnuty poplatky za
kopírování, rozhlasové relace, platby od spoleènosti EKO-KOM a.s., která dle
smlouvy pøispívá mìstu na tøídìný sbìr, apod.
Pøíjmy z prodeje ostatních nemovitostí - v roce 2004 byl uskuteènìn prodej
budovy bývalého Svazarmu na Malé Bìlé. Prodej hasièské zbrojnice na Zvíøeti-
cích neprobìhl z dùvodu nevyjasnìných vìcných bøemen, bude zahrnut do rozpo-
ètu na rok 2005 (65 tis.Kè). Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého
majetku - doplatek dle smlouvy uzavøené v roce 2003 za prodej plynovodu na
Malé Bìlé, prodej trafostanice na koupališti, prodej vozidla MAGMA s pøíslušen-
stvím. 

Nedílnou souèástí závìreèného úètu je "Zpráva o výsledku pøezkoumání
hospodaøení mìsta Bakov nad Jizerou za rok 2004". Pøezkoumání pro-
vedly kontrolorky z Krajského úøadu Støedoèeského kraje ve dnech 11.,
12.10.2004 a 23., 24.2.2005 v sídle mìsta.
Závìr z pøezkoumání: Pøi pøezkoumání podle § 2 a § 3 zákona è. 420/2004
Sb., v platném znìní: ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. a) zákona è. 420/2004
Sb., v platném znìní nebyly zjištìny nedostatky.

Alena Brožová

Jak jsem již pøedeslala, v dnešním rozhovoru Vás
seznámím s odvážlivcem (resp. odvážlivkyní),
která se v dobì obrovského rozmachu super a
hypermarketù odhodlala otevøít v malé obci Malé
Bìlé prodejnu potravin a smíšeného zboží. Je to
však moc dobøe a držím jí palce, protože všichni
dobøe víme, jak tìžko se staøí lidé dostávají do
vzdálených obchodù, pokud jsou odkázáni jen sami
na sebe a nemohou se spolehnout na své pøíbuz-
né. Navíc víme, že prodejnu na Malé Bìlé
mìli pøed ní v nájmu už tøi podnikatelé.

Paní Nejedlá, pøedstavte se trochu našim ètenáøùm
a zejména Vašim potenciálním zákazníkùm -
Malobìlským. 
Bydlím v Mladé Boleslavi a jsem vyuèená prodavaè-
ka smíšeného zboží.

Jak jste se tedy dostala na Malou Bìlou?
S manželem jsme pracovali jako zásobovaèi drogis-
tického zboží. To jsme dodávali i do prodejny na
Malé Bìlé za minulé nájemkynì. Když jsme se
dozvìdìli, že prodejnu zavøela, dost nás to mrzelo,
víme, že Malá Bìlá je pomìrnì velká obec. Proto
jsme se rozhodli "do toho jít", práce v obchodì mì
moc baví.

Kolik zamìstnancù tato prodejna má nebo bude do
budoucna mít? 
Musím se uživit, takže na to budu sama a v pøípadì

potøeby mnì bude pomáhat manžel. Ale vìøím, že to
bude dobøe fungovat.

Zmínila jste se, že musíte mít minimální náklady na
provoz, abyste se uživila. Jaké podmínky pro podni-
kání Vám dalo mìsto Bakov nad Jizerou, kterému
prodejna patøí?
Musím øíci, že mìsto mi vyšlo maximálnì vstøíc,
protože jeho zámìr byl prodejnu tady otevøít.

Pøepadla jsem Vás první dny po otevøení prodejny.
Jaké jsou Vaše dojmy ?
Musím pøiznat, že první den to bylo spíše zklamání,
ale každý den se to postupnì lepší. Vìøím, že se sem
obèané nauèí chodit a zvykneme si na sebe. Taky je

nutné udìlat vìtší reklamu, poutaèe, prostì oslovit
zákazníky. Vidíte, za tu dobu co, tu jste, už pøišli ètyøi.

Jaký sortiment mùžete lidem nabídnout a co do
budoucna ?
V souèasné dobì máme všechny základní potraviny,
uzeninu, zeleninu, drogistické zboží, nìjaké hraèky,
krmení pro psy i koèièky. Dnes navážíme mražené
zboží - nanuky, hotová jídla, pizzu, zeleninu a podob-
nì. A musím øíci, že vše za velmi dobré ceny.

Svým zákazníkùm ráda zajistím zboží i podle
jejich individuálních pøání, staèí si øíci.

Muže jistì zajímá, jaké druhy piva v prodejnì
máte?

Zatím jen klášterské, svijanské a gambrinus. Do
budoucna i budvar a v pøípadì zájmu i další druhy.

Myslím, že by bylo na závìr rozhovoru dobré øíci,
jakou máte otevírací dobu ?
Otevøeno máme :
Po - St, Pá 8-12 13.30-16.30
Èt 8-12 13.30-15.00
So 8-11 zavøeno

Podìkovala jsem za rozhovor s usmìvavou paní pro-
davaèkou, popøála hodnì zdaru a zákazníkù, protože
pouze od nich se bude odvíjet, zda obchod na Malé
Bìlé bude èi nikoli. Za èas uvidíme.

Jaroslava. Èermáková

ROZHOVOR S ...
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Naše škola každoroènì poøádá rùzné nauèné, sportov-
ní, kulturní a spoleèenské akce, které dále rozvíjejí
schopnosti a dovednosti dìtí, podporují jejich školní
a mimoškolní aktivitu, a slouží tak mnohdy i jako
jedna z možností vhodného využití volného èasu. 
I v 50. letech se žáci zapojovali do akcí poøádaných
školou. Tyto aktivity mnohdy souvisely s politickou
výchovou další generace a byly víceménì povinnou
souèástí výuky - jak pro pedagogy, tak i žáky. 
V tomto pøíspìvku se pokusím vypsat alespoò nìkteré
školní akce souèasné a ohlédnu se i za aktivitami pade-
sátých let, které pøipomenu alespoò citacemi z kroniky
bakovské školy. 

Akce s kulturním zamìøením…
"Stálý pìvecký kroužek PO úèinkuje pøi všech školních
i mimoškolních oslavách. K estetické výchovì náleží
návštìva kina (jednou mìsíènì výchovné pøedstavení),
loutkového divadla (2 krát loutková scéna z Liberce),
návštìva opery v Praze. Práce PO byla oživena pøí-
pravami na "Dìdu Mráze", kvìtnové oslavy, v 8. tøí-
dách pøípravou na získání Fuèíkova odznaku a na slav-
nost "Mezinárodního dne dìtí", který byl uspoøádán
3. èervna na høišti sokolovny. Na programu byly taneè-
ky, zpìv sólový, sborový, recitace, balet, cvièení na
spartakiádu, cvièení požárníkù, závody na tøíkolkách,
koncert tamburašù. Na Bílou sobotu bylo provedeno
branné cvièení. V pøedveèer 1. máje zorganizovala
škola lampiónový prùvod mìstem na stadion. Školní
budovy a tøídy byly slavnostnì vyzdobeny, dìti se
zúèastnily prùvodu, ve kterém mìly též alegorický vùz."

Nìkteré kulturní akce se již poøádají pravidelnì,
jiné se konají aktuálnì. Každoroènì žáci I. i II. stupnì
navštìvují divadelní pøedstavení v Mladé Boleslavi.
Letos se jednalo napøíklad o divadelní hry "Obchodník
s deštìm" a "Veèer tøíkrálový". Tato pøedstavení zhléd-
li žáci 7. , 8. a 9. tøíd. Vìtšinou se po dohodì s DS
TYLEM poøádají rùzné kulturní akce i na bakovské
radnici. V tomto školním roce to bylo vystoupení žákù

z Èeského Dubu nebo
i loutkové pøedstavení pro
1. a 2. tøídy. Žáci I. stupnì
se svými uèiteli rovnìž
pravidelnì navštìvují mla-
doboleslavské kino "Svìt"
s bohatým programem pro
dìti. Na II. stupni organi-
zuje v rámci výuky angliè-
tiny paní uèitelka Mgr.
Helena Kozáková návštì-
vu divadelních pøedstave-
ní pøímo v angliètinì.
Další kulturní akcí školy je
úèast 6. roèníkù na "Dìt-
ské notì" probíhající

každý školní rok v Mladé Boleslavi. Tradicí školy
I. stupnì se již stalo poøádání tzv. Vánoèního zpívání"
v první adventní nedìli pøi rozsvìcení vánoèního stro-
mu na bakovském námìstí. Zrovna tak se opakuje
vystoupení "flétnièek" na radnici. K vánoèním aktivi-
tám patøí i organizace "Vánoèního jarmarku" uèiteli
a jejich žáky na I. stupni s bohatou úèastí rodièù
a bakovské veøejnosti. Nelze opomenout ani Adventní
koncert èi vánoèní besídky jednotlivých tøíd, na kte-
rých se podílejí i samy dìti. Škola se se svými uèiteli
a žáky zapojila i do bakovské plesové sezony pøi pøí-
pravì plesu TJ Sokol, na kterém do urèité doby veèer-
ní probíhají i aktivity pro dìti… 

Nauèné a výchovné akce školy…
"Bìhem roku byly vykonány exkurze do cukrovaru,
pivovaru, lihovaru, do dolù, výroby sody, potaše. Byla
navštívena papírna, sklárna, zoologická zahrada,
botanická zahrada, strojírna STS a výstava "Život proti
smrti". Na øepì JZD v Bítouchovì odpracovaly dìti
580 hodin, na lnu v JZD v Bakovì 394 hodin, u JZD
v Horkách 112 hodin, na jarních pracích odpracovaly
celkem 1086 hodin. Na výstavbì sportovního stadionu
odpracovaly 244 hodiny…"

V této tematické oblasti se školní akce v souèasné
dobì zamìøují pøedevším na informovanost žákù
v otázkách bezpeènosti (dopravní výchova, plavání,
besedy s èeskou policií, setkání s lektory zamìøenými
na problémy dospívající mládeže - drogy, AIDS, por-
nografie, …) a orientaci starších žákù v dalším studiu
èi povolání (exkurze 9. tøíd do Škody, a. s., èi návštìva
Úøadu práce v Mladé Boleslavi, patøí sem i možnost
žákù 9. roèníkù vypracovat si SCIO testy a pøipravit se
tak i na pøípadnou atmosféru pøijímacího øízení). Žáci
se rovnìž zúèastòují akcí pøírodovìdného a ekologic-
kého zamìøení. Každoroènì probíhá školní zájezd pro
7. a 9. roèníky na výstavu Zahrada Èech v Litomìøi-
cích. Žáci vyšších roèníkù se také zapojují do dlouho-
dobých projektù "Kyselý déšt'" a "Ozón". V prùbìhu
školní docházky na I. i II. stupni mají žáci možnost

navštívit Planetárium v Praze a v 9. roèníku pak pravi-
delnì absolvují exkurzi do èistièky vod a malobìlské
elektrárny. Z dalších akcí mohu uvést napøíklad: pro-
hlídky zoologické zahrady v Praze èi Liberci, akce
poøádané ke "Dni Zemì", prodeje srdíèek èi pøívìskù
na klíèe organizované obèanským sdružením "Život
dìtem", úèast na policejní akci "Jablko nebo citron"
atd. 

Úèast školy na soutìžích, olympiádách, sbìru
odpadních surovin… 

"Naši chlapci se zúèastnili matematické olympiády
a jediní z okresu postoupili do krajského kola, kde se
èestnì umístili…V tomto školním roce uspoøily dìti
45 491 Kè, sebraly 19 768 kg starého papíru, 6. 780 kg
textilu, 634 kg gumy, celkem pak 27 183 kg odpado-
vých surovin. Za 3 sbìry obdržely losy a peníze, které
zaplatily sbìrné suroviny, peníze byly ukládány do
zdejší spoøitelny. Èást byla vyplacena jednotlivým tøí-
dám na jaøe v dobì školních výletù, zbývající èást bude
použita k nákupu stanù nebo jako pøíspìvku na letní
rekreaèní táboøení dìtí." 

Každoroènì se nejlepší žáci školy zapojují do
vyhlášených olympiád rùzných vyuèovacích pøedmì-
tù. Jedná se pøedevším o olympiádu z èeského jazyka,
angliètiny, dìjepisu a matematiky. Žáci tak reprezentu-
jí školu na okresních a krajských kolech tìchto akcí.
Zúèastòují se také soutìží poøádaných státními organi-
zacemi. Jedná se o soutìže výtvarné ( Eko plakát - Den
Zemì, Povìsti o Èeském ráji, Evropa ve škole, Požár-
ní ochrana oèima dìtí, …) nebo také pøírodovìdné
(CEV Zvoneèek). Vìtšinou se rovnìž tøikrát do roka
poøádá sbìr starého papíru (minulý školní rok bylo
sebráno 34. 762 kg papíru a letos se finanèní výtìžek
vìnoval na humanitární akci pomoc postiženým v JV
Asii). 

Sportovní akce…
"V tìlesné výchovì byl provádìn nácvik na spartakiá-
du, které se zúèastnilo 211 dìtí. Žáci se rovnìž zúèast-
nili všech kol sportovních her žactva, získali 3 výkon-
nostní tøídy žactva a odznak BPPOV. "

O sportovních akcích školy jste informováni prù-
bìžnì v tomto zpravodaji díky panu uèiteli Mgr. Lubo-
ši Brodskému, proto se touto tematikou nebudu zabý-
vat dopodrobna. V souvislosti s tìlesnou výchovou
však musím zmínit i akci poøádanou vìtšinou každý
školní rok uèiteli I. stupnì. Jedná se o školu v pøírodì,
jejímž cílem je kromì výuky také zmìna prostøedí,
pobyt na èerstvém vzduchu a v neposlední øadì udržo-
vání dobrých vztahù žákù mezi sebou ve tøídì. Na
II. tupni se poøádá lyžaøský výcvik, který se však neko-
ná každý rok s ohledem na poèet zájemcù z øad dìtí. 

Mgr. Marta Masopustová

CO VÍTE A NEVÍTE O BAKOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE (Základní škola v Bakovì letos a pøed 50 lety)

MATEØSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

I když to letos v lednu vypa-
dalo, že se dìti snìhu

a ledu nedoèkají a na
nových saních
a bobech se ani

nesvezou, pøece
jen zima pøišla.

Kopec a celá zahrada
u naší školy opìt ožila
hlásky dìtí, stavìní snì-

hulákù, koulování èi stavba
eskymáckého iglú zamìstnávala

dìti po mnoho dní. Dìti ale nezùstaly lhostejné ani k
sýkorkám a zvonkùm, které jsou spoluobyvateli naší
zahrady a dennì ptáèky zásobují semínky sluneènic
a drobeèky od svaèin. 

Zimní radovánky brzy skonèí a Morana, kterou paní
uèitelky s dìtmi vyrobily, bude za zvukù frkaèek,
poklièek a dalších cinkátek vhozena do Jizery a dìti
za ní zavolají: "Zimo, zimo, táhni pryè…". 
Dìtmi dlouho oèekávaný karnevalový týden byl
bohužel poznamenán chøipkovou epidemií, která po
nìkolika letech s nebývalou silou zasáhla naši školku. 
V mìsíci únoru se ohlásila na naší MŠ Èeská školní
inspekce. Hodnotila školu v následujících oblastech:
výchova a vzdìlávání, materiálnì technické zázemí
školy a úroveò zpracování vnitøních dokumentù
školy. Paní inspektorky navštívily postupnì všechny
tøídy, sledovaly výchovnì vzdìlávací práci, hovoøily s
dìtmi, zajímaly je názory rodièù. Prohlédly si vnitøní
vybavení školy i školní zahradu. Seznámily se
s naším školním vzdìlávacím programem i s progra-
my jednotlivých tøíd. 
Inspekce na naší škole zvláštì ocenila klidnou
a pohodovou atmosféru, prosociální chování dìtí,

vzájemnou toleranci, ochotu pomáhat jeden druhému,
dovednost navzájem si naslouchat, citlivost dìtí
k sobì i ke svému okolí. 
Vnitøní vybavení školy bylo oznaèeno za nadstan-
dardní. Velmi kladnì byla hodnoceny rùzné upravené
hrací koutky ve tøídách, nový barevný nábytek, vhod-
ný výbìr hraèek a pomùcek, modernì zrekonstruova-
né pøípravné kuchyòky, celková èistota a upravenost
školy a jejího okolí. Jsme si vìdomi, že v této oblasti
bychom nemohli uspìt bez podpory a pomoci našeho
zøizovatele mìsta Bakova n. J. Moc za vše dìkujeme. 
Závìreèné hodnocení práce naší školy znìlo -vynika-
jící, což je nejlepší stupeò z hodnotící škály Èeské
školní inspekce. 
Z tohoto úspìchu máme samozøejmì velkou radost,
ale zároveò víme, že ze všeho nejdùležitìjší je vidìt
v naší školièce št'astné dìti a spokojené rodièe. A o to
se budeme v bakovské MŠ všichni nadále snažit. 

Dagmar Vlastová, Milena Hammerová

POSTØEHY Z MATEØSKÉ ŠKOLY
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Øeditelství MŠ v Bakovì nad Jizerou oznamuje, že zápis nových dìtí do mateø-
ské školy se koná 

ve støedu 6. dubna 2005 od
14.00 do 16.30 hod. 

v budovì mateøské školy, pavilon A
- pøízemí. K zápisu se dostaví

i rodièe, kteøí budou mít zájem
o umístìní dítìte bìhem školní-
ho roku 2005 - 2006. Rodné
èíslo dítìte vezmìte s sebou. 

Dagmar Vlastová

ZÁPIS DO MATEØSKÉ ŠKOLY

V pátek 25. bøezna tomu už bude 90 let, kdy zemøel na Královských Vinohradech spisovatel
Rudolf Jaroslav Kronbauer. Sice nebyl bakovským rodákem, ale byl svébytnì spjat více než
celé ètvrtstoletí s naším mìstem, nebot' v jeho zdech prožíval od konce 80. let 19. století své
prázdniny v domì Kettnerových na bakovském námìstí. (Starý barokní dùm stával v jihový-
chodním rohu námìstí, pøibližnì v místech podchodu ke škole.) Kronbauer pochází z Licho-
cevsi u Prahy, kde se narodil v roce 1864, gymnázium vystudoval v Mladé Boleslavi a práv-
nickou fakultu na pražské univerzitì. Po studiích pùsobil jako úøedník v psychiatrickém ústa-
vu v Kosmonosích a velmi èasto do Bakova docházel, nebot' zde nalezl svou životní lásku
sleènu Kettnerovou, se kterou se pozdìji oženil. V manželství se narodily dvì dcery, z nichž
Jarmila, starší z obou, se stala pozdìji uznávanou èeskou hereèkou, èlenkou ND v Praze.
Kronbauer pùsobil celý svùj krátký život jako novináø a spisovatel. Už v roce 1889 vydal
povídkovou knihu Z posledních stanic, v níž své ètenáøské obci odkryl tragické osudy cho-
vancù kosmonoské psychiatrické léèebny. Život a pøíbìhy lidí z okraje lidské spoleènosti
zobrazil v dílech Z pražských katakomb a Ze života bohémy, èímž se zaøadil po bok spiso-
vatele Františka Uhra. I další jeho povídková tvorba, jako Na pranýøi, Jizvy, Dvanáct hodin
v pancéøové skøíni, Dìti v jeskyních, Dana a jiné povídky se zabývaly zajímavými tématy,
které pøitahovaly ètenáøe. Spisovatel Kronbauer èerpal námìty pro své romány rovnìž
z Bakovska. Øina, jeho nejznámìjší román, nás zavádí do našeho kraje v devadesátých létech
19. století. Hrdinkou románu je mladá Kateøina, dcera nájemce statku, nezkažená a èistá
dívka, které nadbíhá marnotratný a zhýralý baron Poldi, zamìstnaný v záložnì v nedalekém
mìsteèku. Zásluhou své babièky, ženy prostého selského rozumu, vèas Øina prohlédne
neèisté úmysly svého nápadníka a svùj vztah k nìmu ukonèí. I další dva romány vìnoval
Bakovsku. Do páterovského mlýna zasadil dìj románu Síly hroudy, kdežto v selském dvoøe
nadaleko Jizery se odehrává román V nevolnictví vdìènosti. Kronbauerovo dílo i po létech
objevíme v soudobých èasopisech Kvìty, Lumír, Zlatá Praha, Svìtozor, Máj, Hlas národa aj.
Muzeum Bakovska vìnuje spisovateli Kronbauerovi èást výstavní plochy v sektoru bakov-
ských spisovatelù a básníkù. Bohužel žádné jeho dílo nevystavuje, nebot' se nepodaøilo dosud
žádné získat. Ètenáø se mùže více o Rudolfu Jaroslavu Kronbauerovi doèíst v knize V. Bed-
náøe Stezkami domova v kapitole Na starodávném námìstí.    - áø

90 LET OD SMRTI RUDOLFA J. KRONBAUERA

pokraèování z min. èísla
Po Stalinovì smrti v roce 1953 se pozvolna mìní pohled na baráèní-
ky ze strany státních orgánù. V roce 1957 dokonce úøad vlády podì-
koval v dopise baráènictvu za dobrou práci. Bylo to zajisté i zadosti-
uèinìní celé øadì trenèínských komunistù, kteøí nepøestali nikdy
v baráènické obci pracovat. V roce 1954 vznikl zásluhou Antonína
Šembery pìvecký kroužek , který nacvièil svùj základní repertoár
pod vedením uèitele Josefa Èerného. Od roku 1955 vede soubor
Antonín Holub, který s ním získal celou øadu úspìchù na župních
pøehlídkách, poøádaných od roku 1954, i na všebaráènické soutìži
v Praze. Soubor vystupoval všude v okolí: Kosmonosy, Josefùv Dùl,
Horní Stakory, Èejetice, Sobotka, Podolí, Alšovice i jinde. 
O trenèínské pouti 27. èervna 1954 se v obci konal øádný župní sjezd
u pøíležitosti 50. výroèí trvání zdejšího baráènického spolku. Sešly se
stovky baráèníkù nejen z Budovcovy župy. Hlavním øeèníkem na
dopoledním zasedání byl rychtáø Veleobce Jan Král, jenž ve své ohni-
vé øeèi podpoøil baráènictvo do další èinnosti. Velkolepý prùvod mìs-
tem v národních krojích umocnil pohled na zdaøilou oslavu, zakon-
èenou koncertem dechové hudby, pout'ovými atrakcemi a veèerní
zábavou. 
Pøi vstupu do druhé padesátky existence spolku se nepatrnì obnovi-
lo konšelstvo. Pøichází Jaromír Kysela (místorychtáø), Antonín
Holub (vzdìlavatel) a Jaroslav Sokol (syndik) místo agilního Josefa
Koèího (obr.), který byl zvolen
místorychtáøem, prvním zástup-
cem staøièkého Josefa Bavora.
V tìchto létech se projevuje nedo-
statek finanèních prostøedkù.
Pohøebné, jehož fond spravoval
celá léta Josef Koštein, se snížilo
ze 300 na 200 Kès a vánoèní
nadílka se zúžila na besídku
s pohoštìním. I pøes potíže
z poèátku padesátých let zdejší
baráèníci hrají dál divadla. Støída-
jí se hry našich a sovìtských auto-
rù. Na baráènickém jevišti, za
které spolek stále platí daò ze
zastavìné plochy, se zdejší ochot-
níci pøedstavili v hrách Václav
Hrobèický z Hrobèic, Bouøe,
Bankrotáø, Pozdní láska, Most nejkrásnìjší, Perníková chaloupka (dìt-
ské pøedstavení), Ženský zákon, Pošt'ácká pohádka (dìtské pøedstave-
ní) a dalších, pøedvádìných vìtšinou v režii Antonína Kuny, Václava
Baitla, Františka Horáka a Václava Kolínského. Velký úspìch sklidila v
roce 1956 lidová hra se zpìvy Pro lásku k Janovi od zdejších autorù
Milana Šídy a skladatele øady písní Antonína Holuba. Od poloviny
padesátých let baráèníci odstoupili od poøádání silvestrovských veèírkù
a zamìøují se pouze na plesy, merendy a støídavì s hasièi na pout'ové
a posvícenské zábavy. Venkovská kultura nachází svého dominantního
konkurenta v televizorech, kterých v obci každým rokem pøibývá.
Na valné hromadì v roce 1958 odstoupil po 46 letech nepøetržitého
funkèního výkonu rychtáøe Josef Bavor a pøedal rychtáøské právo do
rukou Josefa Koèího. Do užšího konšelstva pøicházejí a øadí se po
bok osvìdèených funkcionáøù Josef Bednáø st. (místorychtáø), Milan
Šída (syndik) a František Šlechta (písaø).                 

pokraè. na str. 8

100 LET TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ HISTORIE 

ze zápisu v r. 2004

Dne 2.4.2005 uplyne 13
let od úmrtí 
p. Antonína Brože 

z Bakova- Trenèína.
Kdo jste ho znal a mìl
rád, vìnujete mu s námi
tichou vzpomínku. 
S láskou manželka
a dcery s rodinami.

Èást tøetí:  Bojová umìní Øecka. 
Již nejstarší dochované záznamy o lidské civilizaci obsahují technické detaily boje muže
proti muži. Tyto techniky se odpradávna vyvíjely metodou pokusu a omylu, a za chybu se
obvykle platilo životem. Nalézáme je na egyptských freskách i v asyrských zápiscích z obdo-
bí 2000 let pøed Kristem. Mùžeme z nich vyèíst podrobnou instruktáž obrany i útoku, velmi
podobnou dnešním poznatkùm. 
Ve starém Øecku vznikl zápas zvaný pankration. Bojovalo se holýma rukama na život a na
smrt. Dovoleno bylo prakticky vše kromì kousání, škrábání a útoku na oèi. Rozhodèí mìl
jako symbol vážnosti hùl, jíž libovolnì trestal závodníky za pøestupky proti pravidlùm. Již
tehdy byl používán karatistický bod prsty, známý dnes jako nukite. Ve Vatikánu stojí mra-
morová socha pankratisty Damoxena ze Syrakus, jenž takto jedinou ranou usmrtil soupeøe
a byl za trest doživotnì vylouèen z olympijských her. 
Tento sport však nebyl doménou bìžných rváèù. Naopak svou technickou nároèností bylo
dosažení mistrovství možné jen u mimoøádnì inteligentních jedincù. Je známo, že napø. Pla-
tón i Pythagoras byli v mládí olympijskými vítìzi v Pankrationu. 
Je to v souladu i s dnešními poznatky a filosofií karate. Toto umìní umožòuje zvítìzit nad
silnìjším protivníkem využitím jeho vlastní energie. Triumfuje zde duch nad hmotou. 

Pøíštì èást ètvrtá: Indie a Èína
Autoøi èlánku jsou trenéøi Karate Kobu Bakov nad Jizerou a Karate Kobu MB. www. kara-
tekobu. com
Tréninky: úterý a ètvrtek 17. 00-19. 00 tìlocvièna ZDŠ Bakov; nedìle 16. 00-19. 00 soko-
lovna Bakov.

Ladislav Modrý,  MUDr. Karel Jedlièka 

HISTORIE A SOUÈASNOST KARATE
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pokraè. ze str. 7
O rok pozdìji se konšelstvo doplòuje o syndika Rudolfa Rýdla, švandymistra
Václava Kolínského a druhého místorychtáøe Františka Kyndla. 
Na samém poèátku roku 1963 umírá èestný rychtáø Josef Bavor (narozený
v r. 1876), èestný pantatínek Budovcovy župy a bývalý její místorychtáø. Velká
úèast na jeho pohøbu svìdèila o úctì, jakou ke svému rychtáøi Trenèíòáci mìli.
Neúnavný Josef Koèí pøevzal rychtáøskou štafetu z jeho rukou už dávno pøed jeho
smrtí a spolu s konšelstvem pøipravil slavnost (obr.) 60. výroèí založení obce

o trenèínské pouti v roce 1964. Oslava se nesla v duchu pøedchozích velkých
akcí. Po prùvodu se v prostoru na pøírodním jevišti pøed Rychtou konala velkole-
pá estráda v režii Miroslava Dittricha. Spolková èinnost se oživila i pøedchozím
pøíchodem Václava Blažka, organizátora staroèeských májù s prùvodem po obci
a zábavou na sále hostince. Konšelstvo opustil Antonín Kysela, který vykonával
funkci dùchodního nepøetržitì od roku 1928. Jeho úlohu pøevzal Václav Hašlar
ml. Do obce se po létech, strávených v Zákupech, vrátil Josef Odnoha, který
v roce 1965 pøevzal funkci pantatínka a též nastupuje Marie Zemanová jako paò-
maminka, šafáøem se stal na další dlouhá léta Josef Tichý. 
V tìchto létech se baráènická èinnost stále udržuje na velmi dobré úrovni. Jsou
každoroènì poøádány plesy (spoleènì s myslivci), merenda s prùvodem a hodno-
cením masek, v èinnosti je ženský pìvecký sbor, poøádají se staroèeské máje
a zaèíná se rozvíjet loutkové divadlo. Zatímco dospìlí herci dohráli svou posled-
ní hru v roce 1963, malí herci v podobì loutek èekají na své diváky. Ujímá se jich
osvìdèený ochotník Antonín Kuna se synem Josefem a za velké pomoci souseda
Václava Charváta hrají nepøetržitì až do roku 1974. Zaèali nejdøíve na jevišti
a potom se pøestìhovali na spolkové místnosti v prvním patøe nad výèepem. Popr-
vé se na veøejnosti pøedvedli v roce 1966 hrou Posvícení v Hudlicích. Každoroè-
nì nacvièili prùmìrnì pìt nových her. Hráli pro dìti i pro dospìlé. Dnes malí
herci, kteøí byli zakoupeni v roce 1964 v Bìlé za 1.000 Kè, tìší dìti i dospìlé
v Muzeu Bakovska. V roce 1967 byla poøádána zdaøilá staroèeská pout' v prosto-
ru pøed Rychtou, v jejímž programu vystoupili domácí aktéøi s estrádním soubo-
rem SD Jednota. 
Nedostatek prostorù pro vlastní èinnost (není k dispozici samostatná spolková
místnost, s jevištìm manipuluje RAJ, vlastní skladištì je pøeplnìné) vede konše-
le k získání vlastní Rychty. Neuspìli v jednání o odprodej Havlíèkovy chalupy
v kopci nad rybníkem, a proto uvažují o pøestavbì Cermanovy stodoly. I od toho-
to zámìru však pro nedostatek penìz museli ustoupit. 
Rok 1968 pøivítali baráèníci v plné aktivitì. Uspoøádali tradièní ples, merendu
a úèastnili se akcí ve mìstì (zvláštì vynikly tetièky v krojích v prùvodì na
1. máje). V srpnu byly odeslány z Trenèína kabelky a pantofle z orobince man-
želkám prezidenta Ludvíka Svobody a 1. tajemníka ÚV KSÈ Alexandra Dubèe-
ka. V øíjnu od nich pøišlo hezké podìkování. Ve støedu dne 6. listopadu 1968 byla
zasázena na jevišti v pøírodním divadle v Rybním Dole Lípa svobody. Pod její
koøeny byl uložen ve sklenìné lahvi pamìtní testament, který struènì pøipomíná
tehdejší události a posílá nadìji pøíštím generacím. Pod nìj se podepsali všichni
tehdejší konšelé. Lípa byla opatøena malým plùtkem. Konec roku byl zakonèen
posvícenskou zábavou a valnou hromadou, na níž vystoupil patnáctièlenný smí-
šený sbor trenèínských baráèníkù. 
Zjara roku 1970 zemøela nejstarší baráènice a obèanka mìsta Terezie Vávrová ve
vìku 99 let. Více jak tøi desetiletí peèovala o pomník padlým pøed svým domem. 
V témž roce je organizováno ve spolku 224 èlenù. Konšelstvo se pozvolna kaž-
dým rokem obmìòuje. Rychtáøem je stále Josef Koèí, novým pantatínkem Anto-
nín Šembera, který též vykonává funkci vzdìlavatele, paòmaminkou Anna Kono-
pásková, dùchodním Josef Odnoha, (od r. 1972 Hana Kameníková), syndikem
Marie Kyndlová. Konšelstvo se podílí s okolními obcemi na poøádání vlastivìd-
ných zájezdù (východní Èechy, Podještìdí). Od roku 1973 prochází spolek funk-
cionáøskou krizí, klesá i aktivita jeho èlenù. V tomto roce nebyl uspoøádán ani tra-
dièní ples a pou•ová zábava. Rychtáø Koèí, na kterém visela zejména veškerá
tíha, dokonce navrhuje slouèení s Bakovem. Proti tomu se postavili konšelé Šem-
bera, Náhlovský i Kuna a záhy se pøipojili i ostatní, kteøí slíbili podporu dosa-
vadnímu rychtáøi v èinnosti. Následujícího roku se vzdává všech funkcí (místo-
rychtáø, syndik) Václav Blažek. 

pokraè. pøíštì
- áø
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21.2.2005
Mladoboleslavský policista zachránil lidský život

Policisté na Mladoboleslavsku mají ve svém støedu dalšího policistu, který zachrá-
nil lidský život a byl nominován na ocenìní "Policista roku - individuální èin".
Zatímco pøed více než dvìma lety zachránila policistka z obvodního oddìlení
v Mnichovì Hradišti podpraporèík Ilona Zajícová v Drábských svìtnièkách mla-
dou dívku, která se zøítila do skalní prùrvy, je tentokrát zachráncem policista
pøímo z Mladé Boleslavi (bydlící v Bakovì - pozn. redakce). 
Jednoho èervencového dne loòského roku dopoledne, v dobì mimo službu, pro-
cházel podporuèík Petr Vlèek po chodníku pøes Nuselský most v Praze. Tam spat-
øil ženu, která zaèala pøelézat ochranné pletivo. Ženu, která chtìla zøejmì spáchat
sebevraždu skokem z mostu, zachytil a strhl zpìt na chodník. Svým rozhodným
èinem zachránil život osmadvacetileté ženì z Prahy. Tehdejší policejní inspektor
skupiny dopravních nehod okresního øeditelství Policie ÈR v Mladé Boleslavi
(nyní zástupce vedoucího Obvodního oddìlení Policie ÈR Mladá Boleslav II)
obdržel za svùj èin vìcný dar od øeditele správy Støedoèeského kraje a stal se jed-
ním z nominovaných policistù na ocenìní "Policista roku 2004". 
Každoroèní prestižní oceòování úspìšných policistù a policejních týmù se pod
záštitou ministra vnitra uskuteènilo v pondìlí 21.února od 14 hodin v Muzeu Poli-
cie ÈR v Praze. 
Tímto èinem nakonec Petr Vlèek obsadil pomyslnou bronzovou pøíèku. Cenu pøe-
vzal z rukou ministra vnitra a policejního prezidenta ÈR.

Zlodìj bude tøeba ekolog
Mobilní plastový kontejner žluté barvy o objemu sto litrù, urèený na plastový
odpad, odcizil v Bakovì nad Jizerou, Mírovém námìstí za obchodním støediskem
Jizera zatím nezjištìný pachatel. Mìstskému úøadu tak zpùsobil škodu asi osm
tisíc korun. Po zlodìji, který se ale tìžko krádeže dopustil z èistì ekologických
pohnutek, i po žlutém kontejneru pátrají policisté z Mnichova Hradištì. 

18. - 20. 2. 2005
Mladík si vymyslel loupež a tahal policisty za nos

Pøes tøi týdny prošetøovali policisté Služby kriminální policie a vyšetøování ozná-
mení šestnáctiletého mladíka ze severu Èech, že ho 21.ledna krátce pøed šestou
veèer pøepadli neznámí pachatelé. Nìkolik mužù jej údajnì na nástupišti na vla-
kovém nádraží v Bakovì nad Jizerou nejprve pod pohrùžkou nože a následnì úde-
rem pìstí napadlo a požadovalo po nìm vydání penìz. Nic údajným loupežníkùm
nedal a následnì nasedl do vlaku jedoucího smìrem na Èeskou Lípu. Šetøením
a opìtovným výslechem oznamovatele policisté zjistili, že k loupeži nedošlo
a mladík si celou událost vymyslel. 

8.3.2005
Auto jako trezor nefungovalo ani v Bakovì nad Jizerou

Devìtadvacetiletá žena z Mladoboleslavska zapomnìla v úterý veèer na jednu ze
základních zásad prevence kriminality. Nechala na malou chvíli bez dozoru ve
vozidle Škoda Fabia digitální fotoaparát, penìženku s finanèní hotovostí, doklady
a platebními kartami. Zatím nezjištìný pachatel v Bakovì nad Jizerou, Boleslav-
ské ulici pøed sokolovnou v prùbìhu asi pìti minut rozbil okno vozidla a vìci
v hodnotì pøes deset tisíc korun bleskovì odcizil. Oprava auta pøijde majitelku na
další asi ètyøi tisíce korun. Pøípad šetøí policisté z Mnichova Hradištì.   

9.3.2005
Kufru v autì zlodìj neodolal

O kuføík ponechaný v autì v Bakovì nad Jizerou, Boleslavské ulici pøišel tento-
krát jednapadesátiletý majitel ve støedu kolem desáté hodiny dopoledne. Zatím
nezjištìný pachatel v prùbìhu nìkolika málo minut pøed centrem Galaxie rozbil
okno pøedních dveøí u vozidla Peugeot 607 a z auta vzal kožený kuføík s finanèní
hotovostí, firemním razítkem, doklady a písemnostmi. Na vozidle stihl také pro-
píchnout pøední pneumatiku. Zlodìj tak sebral vìci v celkové hodnotì pøes tøicet
tisíc korun a na vozidle zpùsobil škodu kolem dvanácti tisíc korun. Pøípadem se
zabývají policisté z Mnichova Hradištì. 

Z oficiálních tiskových zpráv OØ Policie ÈR 

Z POLICEJNÍHO DENÍKU 
ANEB CO SE STALO V BAKOVÌ
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22. roèník tradièního Bakovského pùlmaratonu startuje letos 9.4.2005 na námìstí. Oèeká-
vá se úèast cca 80 (i zahranièních) úèastníkù, pro které jsou pøipraveny hodnotné ceny. Ti
nejrychlejší by mìli do cíle dorazit krátce po 11. hodinì. Pøijïte fandit. Èas mezi 10. a 11.
hodinou vyplní závody dìtí (pozn. redakce - viz èlánek Žákovský bìh Bakovem - str. 10).

Za poøadatele Vladimír Koudelka

BAKOVSKÝ PÙLMARATON PO DVAADVACÁTÉ

S jarem pøichází i druhá èást fotbalových soutìží. Bakovské "Áèko" pøivítá na domá-
cím høišti v prvních kolech jarní èásti krajské 1.B tøídy tato družstva: 26.3. -
Velim B,  9.4. Peèky, 16.4. Jíkev. Zaèátek zápasù je v 10.15 hod. 

Na utkání hraná "venku" odvezeme své fanoušky autobusem.
O pøesném èase odjezdu Vás budeme informovat mìstským roz-
hlasem a na našich plakátech. Kdy a kam to bude? 3.4.
do Louèenì a 24.4. do Radimi. Další termíny se
dozvíte v pøíštím, dubnovém, èísle.                     

Lukáš Bláha

FOTBALOVÉ TRÁVNÍKY OŽÍVAJÍ

V sobotu 26.2.2005 se uskuteènilo ve sportovní hale Stars v Karviné mistrovství Èeské
republiky v latinskoamerických tancích. Fantastického výsledku zde dosáhl taneèní
pár Tomáš Marek - Martina Marková z TK Rytmus Bakov nad Jizerou, který v kategorii
starších juniorù v konkurenci 34 párù zvítìzil, a stal se tak MISTREM ÈESKÉ REPUB-
LIKY pro rok 2005. Sourozenci Markovi tak zopakovali svùj triumf z kategorie mladších
juniorù v roce 2003, a potvrdili tak svoji absolutní špièkovou výkonnost. 

RNDr. Jiøí Šlégl

DALŠÍ ZLATÁ PRO MARKOVY

BAKOVSKÝ SPORT

Zachraòující se Pražané podali na palubovce Slavíkù sympatický
výkon a dlouho drželi s domácími krok. Dokonce se ve druhé pùli
dostali i do vedení, ale stálo je to pøíliš mnoho sil a poté neodolali
mohutnému tlaku, který na nì chrlila pøedevším novì sestavená
Kamenického ètyøka. Ta v rozmezí 5 minut 3x skórovala, a rozhodla
tak o osudu jinak vyrovnaného utkání.
Vìdomi si toho, že Benago má tradiènì dobré zaèátky, pokusili se je
domácí zaskoèit raketovým nástupem, a to se také beze zbytku poda-
øilo. Již v 1. min. totiž Kamenického ostrou pøihrávku fantasticky
zpracoval a uvolnil se tak okolo A Simitèiho Brožek, aby pak nedal
tvrdou levaèkou Klímovi v brance mnoho šancí - 1:0. Zaskoèení
hosté se dlouho vzpamatovávali, ale druhý gól tam najednou Slaví-
kùm nechtìl spadnout. Postupnì v dobrých pozicích netrefili branku
T. Matìjka, Zapadlo a Brožek a s dorážkou Hrdiny po Kamenického
pøímém kopu si Klíma s jistotou poradil. Vrcholem pak byla tyè
Zapadla v 7. min. po pøihrávce mladíka Bílka. Hosté s výjimkou
jedné nebezpeèné situace pøed domácí brankou nic nevytvoøili,
pozornì bránili a pokoušeli se o rychlé brejky, které zakládal nohou
i rukou Klíma Z jedné takové akce v 8. min. zpracoval míè za obra-
nou Kristen, Knobloch staèil vyrazit a po zmatcích se míè odrazil
k A. Simitèimu, který tvrdou placírkou k tyèi vyrovnal - 1:1. Domá-
cí se pak opìt jakoby zastøelují, nad støílí aktivní T. Matìjka, nebez-
peèné støely vyšlou Kamenický a Brožek, ale bez efektu. U hostù
vzrušila jen dalekonosná støela brankáøe Klímy a Filingrova støela
vedle. V 11. min. vezme odvážnì míè Bílek, vnikne mezi obránce
a nahraje volnému Výdovi, který s pomocí teèe pøekonává Klímu -
2:1. Pak úøadují za domácí pøedevším Kamenický s Hrdinou, kteøí se
vzájemnì nacházejí, ale recept na pøekonání Klímy nemají. Nejvìtší
šanci pak spálí Hrdina, který jde zcela sám v 15. min. na brankáøe, ale
jeho pokus o technické zakonèení jde vedle branky. Jako z èistého
nebe pøijde vyrovnání - dlouhán Lackanoviè se v 17. min. lehce uvol-
ní pøes na sebe pøíliš nalepeného Bílka a krátkým ostrým bodlem
vyrovnává na 2:2. Vzápìtí má velkou šanci Kristen, ale Knoblocha
nepøekoná. Poslední 2 minuty pùle jsou pak ve znamení tlaku Bako-
va, ale šance Hrdiny, Matìjky a Kamenického, vèetnì jeho nepove-
deného trestòáku, nic nepøinesou. Druhé dìjství má opìt dramatický
náboj, hned ve 22. min. pøeèíslení øeší Matìjka støelou vysoko nad,
vzápìtí hrozí nebezpeèný Lackanoviè a po nìm A. Simitèi. Z protiú-
toku vypichuje pøihrávku Kristen a Klíma jen zírá, jak se míè šourá
okolo tyèe na roh. Ve 23. min. Klíma chytá šanci Hrdinovi a vzápìtí
kazí opìtovné pøeèíslení špatnou pøihrávkou Brožek. Za to jsou Sla-
víci potrestáni, když vracející se Hrdina nechtìnì naservíruje míè
pøed brankou Filingerovi, který nestaèí ani podìkovat - 2:3. Ve 25.
min. trefí P. Bejda 2x tyè a další šance zahazují Matìjka, Brožek
a Kamenický. Benago odpovídá ve 28. min. 2x Kristenem a další
šancí. Ve 31. min. se láme chleba - Filinger trefí pouze tyè a na druhé
stranì je faulován Matìjka, který vrátí proti noze Kamenickému
rozehraný trestný kop - 3:3 Drama vrcholí a v podstatì si to rozdají o
vítìzství Kamenický, Hrdina, Brožek a Matìjka proti Kristenovi,
Filingrovi, A Simitèimu a Lackanovièovi. Ze souboje vyjdou vítìznì
domácí, kterým se podaøí vstøelit branky ve 33. min., Brožkem a 35
min. Hrdinou po vyšachování a nahrávce Výdy do prázdné branky.
Hosté sice také koušou a Kristen s Filingerem mají po 3 šancích, Lac-
kanovièe jen tìžko domácí zbavují míèe, ale Knobloch v brance je
spolehlivý. Když se ho pøi vysunutí Klímy nepodaøí pøekonat ani Kri-
stenovi a jedovky pražského brankáøe konèí vedle domácí svatynì,
konèí zápas zaslouženou výhrou domácích .

Trenér Jiøí Baborák: "Tìžký zápas s dobrým soupeøem, který dopla-
til na užší kádr, i když Filinger s Kristenem snad mají dvojí plíce - byli
na høišti témìø stále a vytvoøili si na mé gusto až pøíliš mnoho šancí.
My jsme vcelku dodrželi taktiku a vyšel i pokus s posílením Brožkovy
ètyøky o Jardu Kamenického. Hrdina vepøedu ožil a byl neustálým
nebezpeèí pro Klímu, stejnì jako ostatní hráèi této formace. Trochu
zadøený motor mìla druhá ètyøka, ale Výda dal dùležitý 2. gól a na 5
nahrál, Bílek kromì chyby u Lackanovièovy branky se až do zranìní
snažil a nebál se vyvážet míè a Zapadlo, dokud mìl síly, byl neustá-
lým nebezpeèím pro obranu soupeøe. Zarazil mì jen nezvyklý poèet
zkažených pøihrávek u všech našich hráèù. Tentokrát jsem byl mile
pøekvapen z výkonu rozhodèích, kteøí nechali høe spád, mìli autoritu
a pøíliš se nezviditelòovali."

Sestava: Knobloch (Novák) - Kamenický, Matìjka T., Hrdina, Bro-
žek (Koneèný) - Bejda P, Bílek (do 30), Zapadlo, Výda (Matìjka P.)
Trenér: Baborák Branky: Brožek 2 (1, 33), Výda (11), Kamenický
(31), Hrdina (35) - A Simitèi (8), Lackanoviè (17), Filinger (23). Roz-
hodèí: Gryc (Kladno), Pøíhoda (Louny). Delegát: Drobný (Chomu-
tov). Divákù: 400 .                                                  Ing. Jiøí Baborák

TS BAKOV - BENAGO PRAHA 5:3 

Vitamin C
Tento vitamin je opøeden mnoha spory.
Široce rozšíøené jsou názory na jeho uzdra-
vovací a ochranné vlastnosti nejen pøi
nachlazení, ale i pøi stárnutí a srdeèních
onemocnìních. 
Není sporu, že vitamin C je nezbytný pro
zdraví èlovìka. Vitamin C není pøítomen ve
všech potravinách, jeho hodnota je závislá
na roèním období, stáøí a zpùsobu pøípravy
potravin. Tìlo není schopno vitamin C
v tìle uskladnit, proto je nezbytný jeho pra-
videlný pøísun. 
Dùležitost tohoto vitaminu spoèívá ve
výstavbì pojivových tkání, protože se
úèastní tvorby kolagenu. Kolagen je bílko-
vina, která je základem vaziva kostí a šlach.
Dále se podílí také na produkci hormonù
a nìkterých látek, které chrání organizmus
pøed infekcí. 

Nedostatek vitaminu C 
Nedostatek tohoto vitaminu vyvolává one-
mocnìní zvané KURDÌJE. Podstatou je
porucha pojivové tkánì, která je køehká
a málo odolná. Vede to ke krvácení z cév

v kùži, kloubech a dásních. Pøi pokroèilém
onemocnìní se uvolòují a vypadávají zuby.
Tato nemoc je v dnešní dobì velmi dobøe
léèitelná podáváním vysokých dávek vita-
minu C. 

Zdroje vitaminu C
Na vitamin C jsou nejbohatší šípky. Dalším
velmi dobrým zdrojem je paprika, ale vita-
min C je obsažen témìø v každé zeleninì èi
ovoci. Ovoce je nejbohatší na vitamin C,
je-li èerstvé. Bohatým zdrojem jsou jahody
a citrusové plody. Prakticky veškerá zelená
a koøenová zelenina vitamin C obsahuje,
jeho hodnota se však každý rok liší. 

Kdy je tøeba vitamin C doplòovat? 
Vitamin C potøebujeme zvýšenì dodávat
pøi tìžších onemocnìních a po úrazech.
Vysoké dávky vitaminu C snižují hladinu
cholesterolu, který se ukládá do stìn cév.
Øada lidí si myslí a domnívá se, že vitamin
C pomáhá pøi infekcích horních cest dýcha-
cích. Do této doby na toto tvrzení øada
vìdcù nedokázala najít pøesvìdèivé dùkazy. 
Vitaminem C se nelze pøedávkovat, pøeby-
tek tìlo vylouèí ledvinami a moèí. 

David Matoušek

ZDRAVÍ A VITAMINY
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Školní sportovní klub pøi ZŠ Bakov n. J. zve všechny pøíznivce atletiky v sobo-
tu 9. dubna 2005 dopoledne na bakovské námìstí. Od 8:45 budete moci fandit
celkem v 9 kategoriích jak pøedškolním, tak školou povinným dìtem. Tyto
závody dìtí se staly již pravidelnou souèástí Bakovského pùlmaratónu, který se
letos pobìží již po dvaadvacáté. 
Program závodù:

8:45 pøedžákyòky (pøedškolní vìk) 200 metrù
8:55 pøedžáèci (pøedškolní vìk) 300 metrù
9:05 žákyòky (1. - 3. roèník) 600 metrù
9:20 žáèci (1. - 3. roèník) 800 metrù
9:35 vyhlášení vítìzù prvních 4 kategorií
9:45 mladší žákynì (4. - 6. roèník) 600 metrù

10:00 start pùlmaratónu
10:01 mladší žáci (4. - 6. roèník) 1000 metrù
10:15 starší žákynì (7. - 9. roèník) 800 metrù
10:30 starší žáci (7. - 9. roèník) 1500 metrù
10:45 štafeta 4 x 1 kolo 

(kat. A 1. - 3 roè. , kat. B 4. - 6 roè. , kat. C 7. - 9. roè.)
(štafetu tvoøí 4 dìti stejné vìkové kategorie, z nichž jsou minimálnì 
2 dívky)

10:55 vyhlášení vítìzù zbývajících kategorií
pøedání cen vylosovaným závodníkùm

11:07 cíl pùlmaratónu.

Tímto zveme všechny dìti od tìch nejmladších až po patnáctileté, aby pøišly
zmìøit na námìstí své síly. Dále zveme všechny pøíbuzné a známé, aby pøišli
vytvoøit dobrou diváckou kulisu. Ceny jsou pøipraveny nejen pro nejlepší 3
závodníky v každé kategorii, ale i pro vylosované závodníky, kteøí na stupnì
vítìzù nedosáhnou. Závodní kanceláø bude otevøena od 8:00 v divadelním sále
radnice, kde si budou závodníci i diváci moci zakoupit obèerstvení. Pøihlášky
konèí 30 minut pøed startem pøíslušné kategorie. ŠSK žádá všechny zájemce,
kteøí se chtìjí na akci organizaènì nebo sponzorsky podílet, aby se pøihlásili
pøímo ve škole nebo na tel. èísle 326781178. 

Luboš Brodský

ŽÁKOVSKÝ BÌH BAKOVEM

V úterý 22. bøezna probìhne v bakovské sokolovnì okrskové kolo žákù a žákyò
4. - 5. roèníkù ve vybíjené za úèasti ZŠ Bìlá p. B., ZŠ Knìžmost, ZŠ Dolní Bou-
sov, 2. ZŠ Mnichovo Hradištì a domácích žákù. V úterý 29. bøezna se zúèastní
starší žáci na 9. ZŠ MB okresního kola v košíkové. V úterý 5. dubna je naše
škola poøadatelem kvalifikaèního turnaje poháru Coca-Cola v kopané, kde
budou našimi soupeøi 3. ZŠ MB, 6. ZŠ MB a ZŠ Bøezno. Na sobotu 9. dubna je
pøipraven 4. roèník Žákovského bìhu Bakovem 

Luboš Brodský

JARNÍ PLÁNY SPORTOVNÍHO KLUBU ZŠ

- velký výbìr z více než 40 druhù
- úpravy povrchù

- záruka na materiál 10 - 15 let
- bezkonkurenèní záruka na práci - 3 roky

- dokonalé øešení úložného prostoru
- zrcadlové výplnì

- široký výbìr doplòkù
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