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Zpravodaj mìsta Bakova nad Jizerou

BAKOVSKO
Roèník V

zdarma

duben 2006

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
PROÈ MÁ BAKOVSKO ZPOŽDÌNÍ?
Poèítaè je dobrá vìc, ale když zaène stávkovat, tak mu mùžete domlouvat po dobrém i po zlém a stejnì si udìlá, co chce.
Pro stávku se tentokrát rozhodl i ten mùj. Nebo si spíše
se mnou hrál na schovávanou. "Zašil" moje data
(mimo jiné i Bakovsko) a nemìla jsem šanci je nalézt.
Poslala jsem ho proto k odborníkùm na slovo vzatým
a ti mu týden "domlouvali" po svém, takže díky nim
je dubnové Bakovsko, i když s týdenním zpoždìním, na svìtì.
Omlouvám se proto všem, kteøí jste na jeho vydání èekali, i všem, kteøí do nìj
pøispìli.
Magdalena Bulíøová

SEZNAMTE SE

SPRÁVCE KOUPALIŠTÌ
Mìsto Bakov nad Jizerou pøijme pracovníka na místo

správce (vedoucího)
areálu mìstského pøírodního koupalištì
(vhodné i pro dùchodce)
na dobu urèitou od 15. 5 do 17. 9. 2006 po dobu provozu koupalištì mìstem
(letní sezóna).
Pøedpoklady pro pøijetí:
a) výuèní list, (výhodou vyuèení v oboru zámeèník, opraváø, soustružník,
instalatér a podobnì)
b) øidièský prùkaz skupiny min. B, (skupina T vítána)
c) dobrý zdravotní stav, (dobrý plavec vítán)
d) bezúhonnost (èestné prohlášení, vybraný uchazeè následnì pøedloží
výpis z RT)
e) spolehlivost,
f) organizaèní a komunikaèní schopnosti.
Pracovní doba: 40 hodin týdnì
Platové zaøazení: dle platného katalogu prací pro veøejnou správu
Zájemci mohou podat písemné pøihlášky s kopiemi požadovaných
osobních dokladù spoleènì se struèným životopisem a telefonním kontaktem
nejpozdìji

do 13.00 hodin dne 5. kvìtna 2006
na podatelnu Mìstského úøadu Bakov nad Jizerou nebo pøímo tajemnici MìÚ.
Ústní pohovor s mìstem oslovenými uchazeèi se koná dne 10. kvìtna (støeda) 2006 ve 13.00 hodin na MìÚ Bakov nad Jizerou (I. poschodí) v kanceláøi
starosty mìsta.
Pøípadné informace mohou být uchazeèùm podány osobnì nebo telefonicky na èíslech 326 781 500, 326 782 918 , pøípadnì e-mailem
tajemnice@bakovnj. cz.
Jaroslava Èermáková, tajemnice MìÚ
S kým? S novou vedoucí Odboru výstavby
a životního prostøedí (stavebního úøadu) našeho
MìÚ. Po výbìrovém øízení vypsaném v souladu
se zákonem è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávních celkù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, byla na návrh vedoucí úøadu do funkce
jmenována radou mìsta dne 27.3.2006 Ing. Martina Nikodemová. S jejím souhlasem Vám ji pøedstavujeme i na fotografii. Ing. Martina Nikodemová vystudovala Vysoké uèení technické v Praze,

obor pozemní stavby a rekonstrukce budov, a po
skonèení vysoké školy nastoupila po výbìrovém
øízení na náš úøad v roce 2000, a to na odbor
výstavby a ŽP - pozemky a majetková správa.
Jsem si vìdoma toho, že v souèasné dobì "kousla
do kyselého jablka" a musí se ona i celý odbor s
nìkterými kauzami poprat, ale vìøím, že úsmìv jí
z tváøe hned tak nezmizí. Držíme palce!
Jaroslava Èermáková

ÈARODÌJNICE
Pozor, pozor! Ve vzdušném prostoru se to bude v nedìli 30. dubna
hemžit létajícími èarodìjnicemi. Ty, které se podaøí pochytat,
budou podle starého zvyku upáleny, a to stejnì jako loni na
hranici Na Záluèí na místì zrekultivované skládky.
Hranice bude podpálena v pùl osmé veèer a na prùbìh
"upalování" dohlídnou bakovští hasièi.
Takže milé kolegynì, pozor na vzdušnou policii! Pøeji št'astný a bezpeèný let a doufám, že se za rok sejdeme opìt v hojném poètu, že hranice Na Záluèí bude hoøet naprázdno.
Magdalena Bulíøová

BAKOVSKÁ MÌSTSKÁ POLICIE
Èlánky o mìstské policii v našem mìstì jsou už jako
nekoneèný pøíbìh. Jaký bude mít konec? Tìžko øíci. Ale
zato mùžeme sdìlit, jaký má zaèátek. Dne 15. bøezna
2006 schválilo totiž zastupitelstvo mìsta Obecnì závaznou vyhlášku mìsta è. 1/2006 o zøízení mìstské policie ke
dni 1. 4. 2006. Poèet strážníkù pro letošní rok byl schválen na maximálnì ètyøi. Mìsto vypsalo na obsazení funkce strážníka mìstské policie výbìrové øízení a nastavilo
pravidla pro pøijetí do funkce. Dá se øíci, že pomìrnì pøísná. Naskytuje se otázka proè. Zastupitelstvo si je totiž
dobøe vìdomo toho, že na výbìru strážníkù bude moc
záležet. Chování strážníkù, jejich vystupování na veøejnosti, komunikace s lidmi, kontrola dodržování zákonù,
vyhlášek a jiných právních pøedpisù, to všechno bude
jejich vizitka. Na zaèátku se mùže buï všechno pokazit,
èi nastavit vysokou lat'ku a pøesvìdèit i zarputilé odpùrce
o tom, že krok ke zøízení mìstské policie byl tím krokem
správným. Výbìrové øízení probìhne 25. dubna a vìøíme,
že bude z èeho vybírat. A jak jsem øekla v úvodu - mìstská policie je jako pøíbìh nekoneèný, takže další informace o ní budou zase v pøíštím èísle.
Jaroslava Èermáková
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HASIÈI A POVODNÌ
Výjezdová jednotka mìsta složená
z èlenù Sboru dobrovolných hasièù
v Bakovì nad Jizerou je zaøazena do
integrovaného záchranného systému
ÈR do kategorie JPO 3. Jednotka je na
místní podmínky velmi dobøe vybavena jak výstrojí, výzbrojí, tak zejména
speciální technikou, která slouží
k likvidaci mimoøádných událostí
(požáry, povodnì a jiné zásahy).
Již v pøedcházejících letech jsme se
úèastnili likvidací povodní, a to na
Moravì, v Neratovicích a každý rok
i v našem mìstì. I v letošním roce
postihla naše mìsto povodeò, která
nebyla tak rozsáhlá jako v jiných místech naší republiky, pøesto naše èinnost byla nutná. Na pokyn starosty
mìsta jsme èerpali vodu ze zatopeného sklepa v rodinném domku na Reèkovì, uvolòovali a èistili odtokový

kanál v Podhradí. V sobotu 1. 4. jsme
plnili pytle pískem a rozváželi je
našim obèanùm do postižených míst:
do ulice Jizerní, Luèní dále Rybního
Dolu a hlavnì do Podhradí.
Ve spolupráci s povodòovou komisí
jsme monitorovali stav a prùtok vody
na Jizeøe a informovali naše obèany.
Problém, který se zde vyskytl, jsou
neukáznìní øidièi, kteøí i pøes zákaz
vjezdu se snažili vodu pøejet, a tak
není divu, že nìkteøí na zatopeném
úseku silnice z Malé Bìlé do Bakova
nad Jizerou uvízli. V období povodní
naše jednotka vyjíždìla celkem sedmkrát. V pøípadì požadavku operaèního
støediska integrovaného záchranného
systému jsme byli pøipraveni vyjet
s naší technikou na pomoc do více
postižených míst naší republiky.
Jaroslav Bavor

SLOVO STAROSTY
"Velká voda" v našem mìstì neodmyslitelnì patøí k jevùm, který se
objevuje zpravidla dvakrát do roka,
a to na jaøe a na podzim. Mnozí obèané využívají tìchto pøírodních úkazù k
takzvané "povodòové turistice", aniž
by si uvìdomovali nebezpeèí a nástrahy, který tento živel skrývá. Pøíkladem toho jsou neukáznìní øidièi, nerespektující dopravní znaèení. Nemyslím tím jen zákaz vjezdu a upozornìní
na povodnì, ale i napø. blokování
výjezdu hasièù (viz. 3. foto). Vždyt`
komukoli z tìch, kteøí jsou líní udìlat
pár krokù navíc, a proto musí parkovat pøímo pøed hasièárnou, mohou
jednou jet hasièi na pomoc …

øešení krizové situace, která byla (za
mého pùsobení ve vedení mìsta) letos
o nìco vìtší než v letech minulých.
Pochvalu je také tøeba vyslovit
i našim dobrovolným hasièùm za profesionální øešení vzniklé situace a lidský pøístup k postiženým obèanùm.
Podìkování patøí i èlenùm povodòové
komise a všem, kterým není lhostejný
osud druhých.
Jako ve všem, tak i v organizaci øešení krizových situací je stále co zlepšovat. Každá nastalá situace pøináší
zároveò i nové nápady na realizaci.
Ještì jednou dìkuji všem za pomoc.
Jiøí Hieke

Chtìl bych podìkovat všem obèanùm,
vlastnícím nemovitost v zátopových
oblastech Bakova, za jejich pøístup pøi

NAŠTVANÝ OBÈAN ANEB DOHADY O ÚØEDNÍ DNY
Mám svou práci ráda nejen proto, že mì baví práce
s lidmi, ale i proto, že není jednotvárná. Nìkdy se
pøi ní èlovìk dokonce i pobaví. Naposledy nìkdy
minulý týden. Pøicházím ráno do úøadu a vidím, že
ho máme "vylepšený". Zøejmì nìjaký naštvaný
obèan (možná však vtipálek) polepil dveøe do budovy, úøední desku a vývìsku u zastávky výstøižkem
z novin a jeho kopiemi.

Èlánek byl nadepsaný "Veøejnost rozèilují úøední
dny". Protože jsou v nìm zmiòovány nìkteré instituce z našeho okresu, vyvozuji, že vyšel v Boleslavském deníku. Èlánek kritizuje, že si úøady dovolují
stanovit úøední dny (vìtšinou pondìlí i støedu)

a v tìch ostatních dnech jsou nìkteré úøady pro obèany nedostupné, resp. zavøené. Chápu obèana, který
pøijde na úøad a narazí na zavøené dveøe. To naštve
a ani mì to nepøekvapuje. Zarazilo mì však, že je
v èlánku citován výrok právníka Elgera z Prahy, který
tvrdí, že nový správní øád, který platí od letošního
ledna, jasnì øíká, že klienti musí být vždy obslouženi
ve všední den v obvyklém èase. To je jedna informace
podaná obèanùm prostøednictvím tisku. Dovolím si
však citovat jiné stanovisko právníkù vydané Odborem dozoru a kontroly veøejné správy Ministerstva
vnitra ÈR v èasopise Veøejná správa è. 7/06 v èlánku
Pracovní doba, úøední doba a úøední hodiny obecních
úøadù v souvislosti se správním øádem: Pracovní
doby, úøední doba, resp. úøední dny èi hodiny obecního úøadu nebyly a nejsou stanoveny žádným zákonem, tedy ani správním øádem ( starým ani novým).
Záleží pouze na obci a je její odpovìdností, jakým
zpùsobem zajistí provoz svého úøadu. Urèitou vazbu
nového správního øádu k této problematice pøedstavují pøedevším ustanovení v èásti první správního
øádu, zmiòující zásadu veøejné správy jako služby
veøejnosti a zásadu dobré správy.
I my máme, tak jako ostatní úøady na dveøích vyznaèené úøední a neúøední dny. Ty byly totiž státním
orgánùm stanoveny usnesením vlády è. 595 z 25.øíjna
1995 o katalogu opatøení k zjednodušení a zlepšení
2

výkonu státní správy ve vztahu k obèanùm. Úkoly
tohoto usnesení však mìly pro obce jen doporuèující
charakter. Ale protože obce chtìly sjednotit svoji èinnost s èinností státní správy, stanovily stejné úøední
a neúøední dny.
Nejen já, ale všichni zamìstnanci MìÚ chápeme naši
práci jako službu obèanùm, proto úøad v "neúøední
dny" nezamykáme a obèany obsloužíme každý den.

To si naši obèané ale jistì už dávno vyzkoušeli. Nebo
jsme našeho "vylepovaèe" naštvali nìèím jiným?
Jaroslava Èermáková
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OZNÁMENÍ O DNI A MÍSTÌ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR
Starosta mìsta Bakov nad Jizerou podle § 15 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon),

Okrsek è. 7 - Chudoplesy /obèanský výbor/
pro obèany z obcí
Chudoplesy a Brejlov
Okrsek è. 8 - Podhradí /obèanský výbor/
pro obèany z obce
Podhradí

oznamuje:
1)
Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní ve dnech:

Okrsek è. 9 - Zvíøetice /obèanský výbor/
pro obèany z obce
Zvíøetice

2. èervna 2006 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
3. èervna 2006 (sobota) od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

3)
Prùbìh voleb:
a) Voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné. Hlasování mu bude umožnìno
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Èeské republiky anebo
cestovním prùkazem (dále jen "cestovní pas"), nebo platným obèanským prùkazem.
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od
okrskové volební komise prázdnou úøední obálku. Na žádost volièe mu okrsková volební komise dodá za chybìjící, škrtané nebo jinak oznaèené hlasovací lístky jiné.
/§ 19, odst.3 zákona/

2)

Místem konání voleb jsou:
Okrsek è. 1 - Bakov
/spoleèenská místnost v Domì s peèovatelskou službou/
pro obèany z ulic:
Alešova
Jizerní
Pionýrù
èásti Boleslavské
Jungmannova
Riegrova
Budovcova
Komenského sady
èásti Smetanovy
Cinkova
Linkova
Školní
Èechova
Luèní
Tondrova
Družstevní
Mírové námìstí
Tržní
Havlíèkova
Nerudova
Žižkova.
Husova Jiráskova
Palackého

b) Každému volièi budou dodány nejpozdìji tøi dny pøede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
/§ 38, odst. 4 zákona/

Okrsek è. 2 - Bakov /sokolovna/
pro obèany z ulic:
5. kvìtna
èásti Boleslavské
èásti B. Nìmcové
Dvoøákova
Fügnerova

Macharova
Na Výsluní
èásti Nad Stránìmi
Polní
Slepá

c) V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù nesmí být nikdo pøítomen
zároveò s volièem, a to ani èlen okrskové volební komise. S volièem, který
nemùže sám upravit hlasovací lístek pro tìlesnou vadu anebo nemùže èíst nebo
psát, mùže být v prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù pøítomen jiný
voliè, nikoliv však èlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nìho
upravit a vložit do úøední obálky.
/§ 19, odst. 6 zákona/

èásti Smetanovy
stadion
èásti Svatojánské
Tyršova
Zahradní.

Okrsek è. 3 - Trenèín /hostinec "Na Rychtì "/
pro obèany z ulic:
6. èervence
èásti B. Nìmcové
èásti Boleslavské
Brigádnická
Koneèná
Ku Splávku
Krátká

Mládežnická
Na Návsi
èásti Na Výsluní
Nad Skalkou
èásti Nad Stránìmi
Nad Úvozem
Pražská

d) Voliè mùže požádat ze závažných, zejména zdravotních dùvodù, obecní úøad a
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zøízena.
/§ 19, odst. 7 zákona/

Rybnièná
Rybní Dùl
Sadová
Spojovací
èásti Svatojánské
Èapkova
ze Studénky.

e) Po obdržení úøední obálky, popøípadì hlasovacích lístkù vstoupí voliè do pro
storu urèeného k úpravì hlasovacích lístkù. Volièi, který se neodebral do prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, okrsková volební komise hlasování neumožní.
/§ 19a, odst. 1 a3 zákona/

Upozoròujeme obèany z ulic Boleslavské, Boženy Nìmcové, Smetanovy, Svatojánské a Nad Stránìmi, že volební okrsky a místnosti zùstávají stejné jako
v pøedchozích letech.

f) Na hlasovacím lístku, který voliè vkládá do úøední obálky, mùže pøitom
zakroužkováním poøadového èísla nejvýš u 2kandidátù uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznaèit, kterému z kandidátù dává pøednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
/§ 39 zákona/

Pozor jen na zmìnu sídla volebního okrsku è. 1!!!
Okrsek è. 4 - Malá Bìlá /obèanský výbor èp. 174/
Malé Bìlé
Klokoèky

Malého Reèkova

Velkého Reèkova

g) Voliè hlasuje tak, že po opuštìní prostoru urèeného pro úpravu hlasovacích
lístkù vloží úøední obálku s hlasovacím lístkem pøed okrskovou volební komisí do volební schránky. Za volièe, který není schopen vložit úøední obálku s
hlasovacím lístkem do volební schránky, mùže tak uèinit jiný voliè, nikoliv
však èlen okrskové volební komise.
/§ 19a, odst. 2 zákona/

pro obèany z:
Okrsek è. 5 - Buda /obèanský výbor/
pro obèany z obce
Buda
Okrsek è. 6 - Horka /obèanský výbor/
pro obèany z obce
Horka

Jiøí H i e k e
starosta mìsta
V Bakovì nad Jizerou 3.4.2006

STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POÈTU ÈLENÙ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
Na základì § 14 c pís. c) zákona è.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ÈR a o zmìnì a doplnìní
nìkterých dalších zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, stanovuji
másledující minimální poèet èlenù
okrskových volebních komisí.

OVK
minimální poèet èlenù
è. 1 - Bakov n. J. - DPS
6
è. 2 - Bakov n. J. - sokolovna
6
è. 3 - Bakov n. J. - rest. Na Rychtì 6
è. 4 - Malá Bìlá
6
è. 5 - Buda
3
è. 6 - Horka
3
è. 7 - Chudoplesy
3
è. 8 - Podhradí
3
è. 9 - Zvíøetice
3

Jiøí H i e k e
starosta mìsta
3
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OD NAŠICH ÈTENÁØÙ
ZA TATRANSKÝMI KAMZÍKY A PØÍRODOU VYSOKÝCH TATER

Necelých deset mìsícù po výstavì fotografií Ing.
Milíèe Blahouta, CSc., v Muzeu Bakovska zaèala
další akce odkrývající bohatství fotografického díla
proslulého bakovského rodáka. Tentokrát probíhala
pod názvem totožným s názvem této zprávy v zoologické zahradì v Praze, a to od 1. do 19. dubna. Z rozsáhlého archivu vybral pro pražskou výstavu jeho
dìdic Mgr. Milíè Blahout (tj. syn - viz rozhovor s ním

v kvìtnovém èísle loòského Bakovska) 52 unikátních
snímkù kamzíkù, svišt'ù a detailù tatranské pøírody,
které elektronicky zpracoval, tzn. pùvodní negativy èi
diapozitivy digitalizoval, za pomoci Photoshopu retušoval a barevnì oživil, a vytiskl na vysoce kvalitním
papíøe (Epson Velvet Fine Art). Výstavou Blahoutových fotografií zahájil v sobotu 1. dubna øeditel zoologické zahrady PhDr. Petr Fejk jubilejní 75. sezonu

KLIDNÌ NEPÍŠI
Dìkuji pí M. Bulíøové za upoutávku na vývìsky …
stran, které jsou umístìny pouze v Bakovì nad Jizerou. Naše je ta nejmenší. Opravdu si ji pøijeïte pøeèíst z okolních obcí, abyste mohli posoudit, zda to
jsou politické invektivy (útoky). Nebudu své názory
lepit na stromy v obcích, protože vývìsky v obcích
jsou MìÚ Bakova nad Jizerou a soukromé firmy, pro

CENZURA V BAKOVSKU POKRAÈUJE ...
... ANEB “ÈTÌTE NEOTIŠTÌNÉ ÈLÁNKY A
POSUÏTE SAMI, ZDA SE MAJÍ OTISKOVAT”
Bakovsko a politika, to prý nejde dohromady, doèetli
jsme se v bøeznovém vydání.
Redakèní rada píše o jakýchsi politických invektivách
èi zviditelòování se. Redakèní rada zdùrazòuje...
zapomeòte na politiku. Pokud se týká mé osoby, vždy
se podepisuji jen svým jménem a vyjadøuji pouze své
názory. Nikoho nezastupuji. V bøeznovém èísle
Bakovska jsem se s vámi jen chtìl podìlit o postøehy
z jednání našeho zastupitelstva. Bohužel redakèní
rada zpravodaje "úøadu" se rozhodla tento èlánek neotisknout. Zøejmì asi nechtìla, aby se mé názory, týkající se jednání mìstských zastupitelstev, dostaly na
veøejnost.
Proè nenapsat druhým o tom, jak vypadají schùze
našich zvolených zástupcù, jaký mám na jejich prùbìh èi obsah názor já, obyèejný zde pøítomný obèan?

(pražská zoo byla otevøena 28. 9. 1931); kromì nìj a
dalších známých osobností na zahájení promluvila
Ing. Daniela Mlejnková (dcera ing. Blahouta), která
zmínila pøedevším tvùrèí aspekty fotografického díla
svého otce, jež je dodnes èiní v mnohém nepøekonanými. Koncepci výstavy pøipravila a instalaci exponátù zajistila RNDr. Iva Vilhumová, vedoucí vzdìlávacích programù zoo Praha. Z Mìstského úøadu
Bakova nad Jizerou se slavnostního zahájení zúèastnila pí Magdalena Bulíøová a poøídila z jeho prùbìhu
fotodokumentaci. Tato výstava je v pražské zoo již
druhou prezentací tatranské pøírody; tou první byla
pøednáška Ing. Barbary Chovancové, zooložky Výzkumné stanice Tatranského národního parku z Tatranské Lomnice, která se konala v rámci vzdìlávacího
cyklu 26. ledna t. r. Bìhem své lednové pøednášky
ing. Chovancová opakovanì vyzdvihla význam ing.
Blahouta ve výzkumu tatranské fauny a jeho zásluhy
o uznání kamzíka tatranského za samostatný poddruh
kamzíka horského (endemit) v roce 1971. Právì pro
tuto zásluhu je ing. Blahout nazýván "otcem kamzíka
tatranského" a za povšimnutí stojí okolnost, že pražská výstava se koná 35 let od Blahoutova badatelského triumfu a 30 let od vydání jeho zásadní a stále
aktuální monografie Kamzíèia zver (1976). Nejen
rodina a pøátelé, ale bez pøehánìní všichni bakovští
obèané, pamìtníci i mladá generace mohou být hrdi
na dílo bakovského rodáka ing. Blahouta.
PhDr. Josef Šmatlák

mne tedy nepøístupné. Nejsem duch a nepotøebuji se
zviditelnit, pouze jsem chtìl spoluobèanùm pøednést
svùj názor o mìstské policii, která nevznikla v
letech, kdy byl rozpoèet mìsta daleko vyšší. Pokud
budete tento èlánek èíst jen ve vývìsce..., opìt je
nazván politickým, pokud ve zpravodaji - dìkuji
redakèní radì.
Petr Rajtr

VZPOMÍNKA

Bakovsko je pøitom hrazeno s veøejných prostøedkù, z
rozpoètu mìsta. Vlastnì na nìj všichni pøispíváme.
Redakèní rada uvádí argument, který je pro zasmání:
"obèané jistì sami posoudí, zda takové èlánky otiskovat". Vážení, èetli jste ty neotištìné èlánky v Bakovsku? To nevadí, sami posuzujte! Vidíte, jaký v tom má
redakèní rada "hokej". Nebo umíte posuzovat neotištìné èlánky, které jste neèetli a èíst ani nemohli? A
nebo èíst nesmìli?
Proè nìkteré (podotýkám nepolitické, nestranické)
èlánky nechce rada otisknout? Nenahrává takovéto
jednání redakèní rady nìkomu jinému? Není právì
její jednání stranické? Nezvýhodòuje nìkoho? Jistì.
A o nìèem toto svìdèí!
Mrzí mì, že v redakèní radì sedí i pedagogiètí pracovníci a že jim není hanba podílet se na celkem prùhledné cenzuøe. Nepodepsaný, skoro slátaný anonym
s nesmyslnou chválou, ten otisknout nechají...

Dne 21. bøezna uplynul již rok od úmrtí naší
milované maminky, babièky a manželky,
paní

M A R I E H AV E L K O V É .

Roman Horvát

CO NA TO REDAKÈNÍ RADA???
Jestliže si ètenáøi èlánek “Bakovsko a politika” v bøeznovém vydání znovu pøeètou, zjistí, že vìta "Obèané jistì
sami posoudí, zda takové èlánky otiskovat" je vytržena ze souvislosti. V pøedcházející vìtì tohoto èlánku totiž
redakèní rada autorùm odmítnutých pøíspìvkù doporuèuje, aby své èlánky zveøejòovali na svých vývìskách
v našem mìstì. Protože pan Horvát již jednou svùj pøíspìvek, který mu v Bakovsku nebyl otištìn, zveøejnil na
vývìsce SNK (strany, za kterou kandidoval v posledních komunálních volbách) pøedpokládáme, že v tom mùže
pokraèovat. "Takový hokej", jak píše pan Horvát, v tom opravdu nemáme.
Co dodat nakonec? Kdyby skuteènì Bakovsko procházelo “tvrdou cenzurou”, neèetli byste žádný èlánek napadající èleny redakèní rady, vedení mìsta èi práci zastupitelstva.
Redakèní rada
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Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manžel, dcera a vnouèata.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Rodina
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEØSKÉ ŠKOLY
JARO V MATEØINCE
Po dlouhé zimì jsme se koneènì
doèkali jarního období, na které se
už všichni vždy tìšíme. V každé
tøídì naší školky si dìti s uèitelkami
pøipravují výzdobu tøíd. Nejvìtší
ozdobou naší školky byla už delší
dobu krutá zimice MORANA
v chodbì pavilonu A.
Abychom Moranu náležitì vyprovodili, nauèili jsme se spoleènì písnièky
a básnièky s jarní tematikou.
Nastal první jarní den, dìti si pøinesly
chrastítka, øehtaèky a jiné rámusivé
pøedmìty a spoleènì jsme Moranu

vynesli k Jizeøe. Tam jsme se s ní
s radostí rozlouèili a poslali po vodì
pryè. Všichni jsme napjatì sledovali,
jestli se opravdu vzdaluje od bøehu.
Povedlo se. Prožili jsme krásnou èást
dopoledne v probouzející se pøírodì.
Vysvitlo i sluníèko a dokonale nám
navodilo atmosféru pøekrásného jarního dne.
Tímto starým zvykem jsme zahájili
jarní radovánky a už brzo se budeme
pøipravovat na Velikonoce.
Dìti z mateøské školy
a pí uè. Jarmila Myšáková

Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav nabízí zájemcùm o zamìstnání 2 V OLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
MÍSTA .
Od 1. èervna 2006 MÍSTO UKLÍZEÈKY ZŠ na úvazek 0, 88 a od 1.záøí 2006 MÍSTO PRACOVNICE PROVOZU na celý úvazek
VE ŠKOLNÍ JÍDELNÌ základní školy.
Mgr. Zdeòka Dlasková, øeditelka ZŠ
Bližší informace podá øeditelka školy na tel. è. 326 781 178.
ŠKOLA HROU
MORANA

Vìtšina dìtí zpívala známé písnièky, ale objevily se i
dva pokusy o autorskou tvorbu.
Výkony spravedlivì hodnotila pìtièlenná porota složená ze 3 pedagogù, jedné maminky a jedné žákynì.
Každému soutìžícímu byl odmìnou jak potlesk obecenstva, tak diplom a sladkost. Vítìzové se mohli
pyšnit medailemi.
Už teï se tìšíme, jak se za rok zase sejdeme a spoleènì si pro radost zazpíváme.

Ve ètvtrek 30. bøezna 2006 jsme se rozhodli skoncovat se zimou. Vyrobili jsme si každý malou Moranu
a jednu spoleènou velkou. Nauèili jsme se básnièku,
vzali øehtaèku a vyrazili na mosty. Cestou jsme recitovali, zahánìli zimu a pøivolávali jaro.

ZDRAVÉ ZUBY

Všechny Morany jsme za velkého jásotu hodili do
Jizery a pøesvìdèili se, že opustily naše území.
Zpìt jsme se vraceli s léteèkem - symbolem jara.
Takže vìzte: Zima už je definitivnì pryè a mùžeme se
tìšit na hezké jarní poèasí.
Ferdové z 2. A

NOC S ANDERSENEM 2006
Stejnì jako loni, tak i letos jsme se pøipojili k šestému
roèníku akce Noc s Andersenem.
Sešli jsme se v pátek 31. 3. 2006 veèer ve škole
v poètu 139 spáèù, z toho 8 dospìlých. Ve všech tøídách bylo živo, rozbalovaly se spacáky a pøipravoval
se program.
Letos byla noc zamìøena na výroèí Václava Ètvrtka.
Luštili jsme kvízy a køížovky, hráli pohádkového
milionáøe, plnili úkoly skøítka Pohádníèka a samozøejmì jsme byli i na mezinárodním dìtském chatu.
Za nejhezèí knížku V. Ètvrtka jsme zvolili Vílu Amálku, nìkteøí šli i stezku odvahy a èetli jsme popletené
pohádky. Mezitím jsme pojídali výborné bábovky,
koláèky a dortíky, kterými nás vybavili maminky,
tatínci i babièky.
Spát jsme šli až po pùlnoci, když byly všechny úkoly
splnìny. Moc jsme toho tedy nenaspali, ale to
k pohádkové noci patøí.
V této letošní akci na podporu dìtského ètenáøství si
pohádek a dobrodružného nocování užilo celkem 14
669 dìtí a 2 590 dospìlých, celkem tedy 17 259 pøátel dìtských knížek na 487 spacích místech Èech,

Moravy, Nìmecka, Polska, Slovenska i Slovinska.
Ti všichni, stejnì jako my, mìli možnost zjistit
(a urèitì už ví), co dìlají knížky v noci. Moc jsme si
to užili a tìšíme se na pøíští rok.
Pøátelé pohádek ze ZŠ

Vìtšina lidí se bojí zubaøe. Ale my ne. Paní doktorka
pøes zuby - Vlasta Bobková k nám chodí i do školy.
A my se na ni vždy tìšíme. Zapojili jsme se totiž do
projektu ZDRAVÉ ZUBY.
Pøi první návštìvì nám paní zubaøka povídá o zubech,
jaký máme mít kartáèek a pastu, co zubùm škodí a co
prospívá. Pøi další návštìvì už zuby èistíme pod pøísným dohledem paní zubaøky. To je vždy nejvìtší
legrace. Tísníme se u umyvadla ve tøídì a "uèíme se"
správnì èistit naše zoubky, aby nám dlouho vydržely
zdravé.

BAKOVSKÝ SLAVÍK
Pøestože ve volné pøírodì slavíky ještì slyšet nemùžete, ve škole jste jich mohli slyšet hned nìkolik.
V pondìlí 3. dubna se totiž konal již 4. roèník pìvecké soutìže Bakovský slavík.
Soutìžícími byli vždy 2 nejlepší zpìváci z 1. - 5. tøíd,
kteøí vyhráli tøídní kola.
Všichni jsme se nejdøíve rozezpívali a pak už se šlo

Pak ještì napíšeme test a dostaneme diplom. Pro paní
doktorku nakreslíme obrázek jako podìkování. A tìšíme se na její další návštìvu.
Žáci 1. - 3. tøíd

na vìc. Každý se snažil zazpívat písnièku dle vlastního výbìru co nejlépe, protože konkurence byla velká.
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vytvoøili žáci 7. roèníkù na semináøi z èeského jazyka každý báseò na zadané téma
déšt', který se k nám do oken v oné hodinì dobýval.
Jelikož se práce celkovì velice povedly, bylo tìžké nìkolik básní pro zveøejnìní
vybrat. Chválím tak tvoøivost dìtí a i vy, ètenáøi, tak mùžete posoudit jejich zaujetí tématem a opravdovost podání.

PRŠÍ, PRŠÍ ...
Duben je mìsícem støídání povìtrnostních podmínek pøírody, chvilku nám svítí
sluníèko, pak znenadání støídá záø mrak èi déšt'. Nechali jsme se tímto obdobím ve
škole inspirovat a vytvoøili nìkolik textù, které vám snad zpøíjemní tyto dny.
Ve vztahu k probíranému slohovému útvaru líèení - subjektivnì zabarvený popis -

Prší

Mgr. Marta Masopustová

Déšt'

Vidím èerno na obloze,
mokré døíví je na voze.
Cítím, jak se jen mží,
brouzdáme se línì kaluží.

Dešti, nikdo, ani já, tì nemám rád
ve studený zimní èas.
Když ale léto pøijde zas,
slyším rád tvého vánku hlas,
vybìhnu ven a mám tì rád.

Je to milé povzbuzení,
v tom ranním probuzení.
Vùnì se v dešti mísí,
vyprahlá zem se køísí.

Déšt' o svobodì vypráví,
pøíroda cítí úlevu,
koneènì déšt' vše uzdraví,
kapièky deštì zjizvené zemi uleví.

Pod mraky se plní potoky a øíèky,
kapky velké jako pinkpongové míèky.
Prší, prší už celý den,
kapièky deštì støíkají do oken.
K veèeru soumrak padá,
a s ním déšt' ustává.
Po tichounkém noèním vánku,
ukládám se do klidného spánku.

Kapky

Déšt' a já

Kap, kap, kap,
bubnují mi kapky na okap.
Jedna, druhá, tøetí
pomalu k zemi letí.
Teï první blesk a za ním hrom,
snad neodnesl to nìkde strom.

Na obloze dneska plují
nepøíjemné, èerné mraky.
Obavy mám veliké,
zase bude pršet asi.

Já v posteli tiše všemu naslouchám,
jsem v suchu, teple a je mi fajn.

Kapky deštì stékají
na mém oknì v pokojíèku,
jak slané slzy potají,
když je bolest v mém srdíèku.

Petra Jacinová, 7. A

Déšt', ten nemám vùbec ráda,
znám lepšího kamaráda.

Deštivá ulice

Pøíroda dešti dìkuje,
ten si to k srdci bere,
zas na spánek se odebere.
a už zase horko je!
Dìkuji ti dešti. Mám tì rád.

Deští, deští - deštíèek,
musím si vzít deštníèek.
Lístky v dešti šeptají,
chodce øeèmi deptají.

Tím je jarní sluníèko.
Když vysvitne malièko,
všichni lidé pookøejí,
na sebe se rázem smìjí.

Tomáš Vlasta, 7. B

Lístek na chodce z ulice:
,,Vypadáš, jak opice!"
Chodec neví, co se dìje,
tak se jenom hloupì smìje.

Markéta Jankovská, 7. B

Karolína Øíhová, 7. B

Ondøej Vích, 7. A

HISTORIE
120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA
... pokraèování z minulého èísla

složení MUDr. L. Branda, L. Honc a M. Èapek, SK Bakov povìøilo pravomocemi k jednání A. Blahouta, St. Oplta aj. Havelku. Zástupci všech tìlovýchovných
spolkù zvolili na svém prvním zasedání za pøedsedu Jaroslava Müllera, místopøedsedou St. Oplta a jednatelem M. Èapka. Jednomyslnì vyjádøili podporu snahám o sjednocení tìlovýchovných organizací v místì a zároveò se pøihlásili ke
svému podílu na výstavbì jednotného celostátního tìlovýchovného hnutí.
Na další schùzi 23. kvìtna 1945 se pøihlásili k myšlence jednotné tìlovýchovy
i zástupci Klubu èeských turistù v Bakovì, které zastupovali V. Mìkota aj. Št’astný. Na tomto zasedání došlo k doplnìní výboru o další èinovníky: dalším místopøedsedou se stal FR. Bartoš (Orel), pokladníkem J. Št’astný (KÈT), náèelníkem K.
Kuna (Sokol), náèelnicí Kv. Mašková (Sokol), kulturnì propagaèním vedoucím
V. Mìkota (KTÈ), sociálnì zdravotním vedoucím MUDr. L.Branda. Zbývající
zástupci spolkù byli zvoleni do výboru jako jeho èlenové. Novì vytvoøený výbor
øešil celou øadu problémù, které souvisely s organizací cvièebních hodin èi tréninkù družstev. V orlovnì se dosud nacházel uskladnìný oves, který nebylo
možno ihned pøemístit do vhodnìjšího prostoru. Nedostupné sportu bylo rovnìž
cvièištì za sokolovnou, kde se nacházely desítky zabavených nìmeckých automobilù. Fotbalisté nutnì potøebovali vyslovení souhlasu majitelù pozemkù, na
kterých bylo umístìno fotbalové høištì U Jezírka. Na programu byla rovnìž revize projektu na výstavbu nového sportovního stadionu v Podstráních.
Na poslední kvìtnové schùzi dne 30. kvìtna 1945 byl vzat na vìdomí dopis místního støediska Junáka, v nìmž byl vyjádøen zájem jeho èlenù o spolupráci. Výbor
pøipravil k vytištìní leták, který vybízel zájemce o provozování tìlesné výchovy
do øad jednotné organizace. Na nedìli 3. èervna 1945 byl svolán do sokolovny
sraz všech èlenù za úèelem poslechu rozhlasového projevu ministra Zdeòka
Nejedlého.
pokraèování pøíštì - áø

Bakovská tìlovýchova na prahu osvobození
Po dlouhých šesti létech nacistické okupace èeských zemí pøišlo koneènì naše
osvobození. Spojenecká vojska dovršila 8. kvìtna 1945 porážku Nìmecka v Evropì. Do Bakova vstoupila Rudá armáda 10. kvìtna 1945. Po jásotu, radosti a nadšení z osvobození se dostavila i panychida. V Bakovì vzpomnìli všech èlenù tìlovýchovných a sportovních organizací, kteøí se nedožili osvobození. Ještì 14. kvìtna 1945 padl pøi plnìní bojového úkolu v Oboøe u Doks Zdenìk Blažek, aktivní
èlen Sokola. Pøi plnìní vojenské povinnosti v pohranièí zemøel po tìžkém zranìní
sokol Václav Maøan. V den výroèí vzniku Èeskoslovenské republiky 28. øíjna
1945 jim byla odhalena pamìtní deska ve vstupní síni sokolovny. V týž den se
konala v sokolovnì tryzna za zemøelého starostu Václava Vìtvièku.
Po válce nastal èas budování nacisty ponièené okupované vlasti. S nadšením a elánem došlo k obrození Sokola, Orla a Junáka ve mìstì. Pøed tìlovýchovou stály
nové, dosud neovìøené úkoly. Už v kvìtnových dnech roku 1945 v Praze vznikl
Ústøední tìlovýchovný výbor, který vybízel ke sjednocení všech tìlovýchovných,
sportovních, turistických a branných organizací do jednotné organizace, která
ponese název Tìlovýchovný svaz Sokol. Ke sjednocení èeskoslovenské tìlovýchovy, sportu, brannosti a turistiky vyzvala též vláda ÈSR. Ministr národní obrany gen. Ludvík Svoboda prohlásil: "Sjednocení tìlesné výchovy není diskusí, je to
potøebou a požadavkem lidu, pøáním pana prezidenta a programem vlády."
Na výzvu Ústøedního národního tìlovýchovného výboru v Praze se 14. kvìtna
1945 sešli v Bakovì nad Jizerou zástupci všech tìlovýchovných spolkù a ustavili Místní národní tìlovýchovný výbor (MNTV) v Bakovì. TJ Sokol zastupovali
Jar. Lhoták, K. Kuna, V. Hùrka a Jar. Müller, za DTJ byli pøítomni R. Hema, Beèvárovský a Fr. Bartoš, TJ Orel vyslal Fr. Bartoše V. Kotka, LTC se dostavilo ve

Dokladové fotografie NA POÈKÁNÍ

Motto: Cítit se mladý - každý den v pohodì

Vhodné na:

M g r. A l e x e j P a v l o v
Kde:

MISTR SPORTU SSSR

Kdy:

MASÁŽE, BAÒKY, REHABILITACE
UVOLNÌNÍ BLOKÁDY ZAD
PØÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ

Cena:

pas, obèanský prùkaz,
øidièský prùkaz, jiné doklady
a prùkazky (rozmìr 3,5 x 4,5 cm)
Linkova 47, Bakov nad Jizerou
(100 m pod námìstím smìrem k mostu)
Pondìlí mezi 17:00 - 18:00,
(støeda pouze po tel. dohodì!)
za 4 ks - 110,- Kè za 8 ks - 190,- Kè
Pro nechodící obèany docházková služba zdarma

Další služby:

Fotografování svateb a jiných spoleèenských akcí

Klášterská 99, Mnichovo Hradištì, tel.: 603 841 001

Kontakt: 608 362 462
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KULTURA A SPORT
POSLEDNÍ PLES SEZONY
Zaruèenì poslední ples letošní
sezony se konal netradiènì na apríla 1. dubna v Nové Vsi u Bakova. Každoroènì na konec bøezna zde poøádají
svùj ples baráèníci z Malé Bìlé. Letos
to s tím koncem trochu nevyšlo, a proto
se tentokrát tanèilo až zaèátkem mìsíce následujícího. Obvykle v tyto dny
bývá už hezky. Nejinak tomu bylo
i tentokrát, až na to, že se všude kolem
valilo plno vody. To trochu znepokojilo poøadatele, nebot' valná vìtšina
návštìvníkù musela pøes vodu. A tu
jaksi nebylo možno projet ani autem,
a tak se na krojovaný ples museli
všichni dostavit velkou oklikou. O to
víc si úèinkující považovali tak hojné
úèasti. Sál praskal ve švech.
Výzdoba lákala k jarnímu skotaèení. Chvílemi to vypadalo, že až
k havajskému šílenství, to když obsluha restaurace zapomnìla vèas vypnout
topení a všichni se potili jak u moøe. O
to vìtší asi byla spotøeba ledových
nápojù…. Na pódiu to mimo hudby
hrálo i všemi možnými barvami na
rozkvetlých vìtvích, kde byly uvázané
stuhy a jako hlavní doplnìk - døeváky.
To proto, že soubor Furiant vyšel premiérovì s novým programem, který
kromì èardáše, veselé polky štìbìtalky
a jiných, obsahuje i nìkolik tancù
právì v døevácích. Ty sklidily asi nejvìtší a zasloužený potlesk. Jakož
i vystoupení spøáteleného souboru
Šafrán, který poctil ples také svou
návštìvou po tom, co odpoledne vystupoval v Praze na Staromìstském

SETKÁNÍ TRENÈÍNSKÝCH BARÁÈNÍKÙ

námìstí.
Hudba - Difur Band podala opìt
výborný výkon, ne - li nejlepší za celou
plesovou sezonu. Kluci Jirka a Martin
hráli stylovì v krojích a podle pøáníèek
pøítomných. Tìm se na plese líbilo
tolik, že ve dvì ráno byl parket poøád
"nadupaný". A tak bylo s podivem, že
ples skonèil "už" ve ètyøi hodiny.
Tombola byla bohatá a nejvìtší
zájem byl samozøejmì o ceny od
"sponzora" Pivovaru Klášter. Dámy
zas uvítaly, když se jim podaøilo vyhrát
nìjaký ten dortík, co napekly zdejší
baráènice - tetièky. Pochutnat si na
sladkém nebo slaném mohl ostatnì
každý, kdo pøišel, protože na stolech
èekaly na hosty koláèe a také èerstvé
preclíky, opìt z dílen - kuchyní místních tetièek. Za ceny do tomboly je
nutno podìkovat i ostatním dobrovolným a nedobrovolným dárcùm.
A závìrem? Snad jen: Díky Vám
všem, kdo jste pøišli. Tìšíme se na vás
opìt za rok. Pokud tedy nepøijdete už
15. èervence odpoledne znovu do Nové
Vsi - restaurace Jizera a její pøilehlé
okolí, kde bude obec baráèníkù Malá
Bìlá slavit 80. výroèí založení. Tìšit se
mùžete tradiènì na místní soubory:
Furiant a Kominíèek, soubor Šafrán
a Domažlickou dudáckou kapelu,
Švejk Band a dechovku Krajanka.
Veèer se pak bude konat taneèní zábava, pokud poèasí a místní obyvatelé
dovolí, pod širým nebem. Tak pøijïte
pobejt!!!

Letošní mrazivá zima neskýtala pøedpoklad pro úspìšnou akci trenèínských
baráèníkù, nebot' sál v restauraci Na
Rychtì nelze vytopit. Pøesto se podaøilo uskuteènit posezení s jubilanty
I. ètvrtletí v šenkovnì této restaurace.
Pøedpokládali jsme, že úèast nebude
velká, ale pøesto se podaøilo zaplnit
prostory lokálu. Pøíjemné teplo, vùnì
kávy a vanilky z napeèených bábovek
od našich tetièek a náladová hudba
byla pøedzvìstí hezkého odpoledne.
Akci zahájil náš rychtáø, bylo vzpomenuto našich zemøelých èlenù, a to Stanislava Hájka a Ivany Štìpánkové.
Smutný okamžik byl vystøídán milou
zprávou, že do našich øad jsme pøivítali 6 nových èlenù. Podaøilo se nám získat další odbìratele èasopisu "Život
Budovcovy župy". Po zprávì rychtáøe
a syndièky již následovala milá beseda
s hercem a výrobcem døevìných loutek panem Pešánem. Jeho pøíjemný
hlas a zajímavé vyprávìní o životní
a profesní dráze muzikanta až po loutkoherce, o jeho putování v zahranièí,
o setkáních s celebritami našeho kulturního dìní bylo velmi emociální.

Pøekvapivé bylo i jeho oznámení, že
kniha našeho vzdìlavatele PhDr.
V. Bednáøe "Báje a povìsti z Bakovska" mu vyplòovala pøíjemnì jeho
pobyt v nemocnici. Zaujala ho zvláštì
povídka "Cikánský dub", na kterou
pan Pešán napsal scénáø a jednal již s
režisérem Zd. Troškou o filmovém
zpracování.
Po chutném obèerstvení došlo na gratulace jubilantùm I. ètvrtletí. Ti, kteøí
svá jubilea slavili do 18. 2., obdrželi
gratulace s malým dáreèkem domù.
Pøítomní jubilanti obdrželi gratulaci i
dárek z rukou rychtáøe a mìli možnost
si vyslechnout i hudební pøání a i zazpívat si s panem Pešánem.
Za mìstský úøad se zúèastnil našeho
posezení pan starosta Hieke, a i když
až po návratu z Prahy, tak tím spíše
jsme ocenili jeho pozitivní pøístup
k baráènictvu.
Milé a velmi srdeèné posezení bylo
pøed pátou hodinou ukonèeno, ale pøíjemný prožitek byl takovým "pohlazením po duši" a všichni se již tìšíme na
další naše akce a setkávání.
L. Bednáøová, syndièka

VODNICKÁ POHÁDKA
Zájezdová loutková scéna "Divadlo z pùdy"
pøijede s hastrmanskou pohádkou z Pojizeøí

" Vo d n í è k u , v r a t ` s e " .

Monika Èapková a soubor Furiant

Hrát se bude na faøe Církve èsl. husitské,
ul. 5. kvìtna 513 v úterý
9. kvìtna od 16 hodin.
Kateøina Pechancová

TYLÁCI
2 0 . 5 . 2 0 0 6 - sobota Va l n á h ro m a d a Divadelní sdružení Tyl - od 18 hod.
na radnici. Volby do pøedstavenstva, plán èinnosti na nové období.
1. 6. 2006 - premiéra DS Tyl - POPLETENÁ POHÁDKA.
Jako dárek k MDD, pro dìti i dospìlé.
MUDr. Vlasta Bobková

MARKOVI JSOU NEPØEKONATELNÍ
V sobotu 18. 03. 2006 se v pražském
TOP HOTELU uskuteènilo
M ISTROVSTVÍ È ESKÉ REPUBLIKY
V TANEÈNÍM SPORTU V LATINSKOA MERICKÝCH TANCÍCH .
V kategorii mládež se nositeli titulu Mistr ÈR 2006 stali sourozenci
Tomáš a Martina M a r ko v i
z Taneèního klubu RYTMUS
Bakov nad Jizerou,
kteøí tak po loòském získání stejného
titulu v juniorské kategorii dosáhli dalšího fantastického úspìchu.

bakovský starosta Jiøí Hieke, který byl
pøítomen na soutìži
v prùbìhu celého dne.
V sobotu 25. 03. 2006 se v Benátkách
nad Jizerou uskuteènila soutìž v taneèním sportu
B ENÁTECKÝ POHÁR 2006.
V hlavní kategorii tøídy A latinskoamerických tancù zvítìzil opìt pár
Tomáš Marek - Martina Marková
z TK Bakov nad Jizerou.
Vítìzný pár zvítìzil v konkurenci 44
párù z celé ÈR.
RNDr Jiøí Šlégl, TK RYTMUS

Èerstvým mistrùm republiky popøál
osobnì bezprostøednì po soutìži také
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SPORTOVNÍ KLUB ZŠ
KOŠÍKOVÁ DÍVKY

2. 3. ZŠ Ml. Bol.
3. ZŠ Bakov n. J.
4. ZŠ Dol.Bousov
5. ZŠ Luštìnice

4
4
4
4

3
2
2
0

1
2
2
4

91:19
29:57
37:62
30:78

6
4
4
0

sportovní soutìže v netradièních sportech a v atletice. Soutìže se konají
v rámci oslav 100 let školy a bude jim
pøedcházet slavnostní otevøení sportovního areálu.

Školu reprezentovaly: Tereza Bušová,
Veronika Bušová, Lucie Mrákotová,
Monika Beranová, Kristýna Cecavová,
Iva Paulusová, Petra Èížková, Simona
Vaníèková, Pavla Èumpelíková a Marcela Janšová.
Devìt škol se zúèastnilo okresního
kola v košíkové starších žákyò, které
probìhlo 20. 3. 2006 v tìlocviènách 9.
ZŠ v Mladé Boleslavi. Naše dìvèata
skonèila v 5 èlenné skupinì "A" na tøetím místì a do semifinále nepostoupila. Patøí jim však koneèné, velmi dobré
5. místo.
Výsledky: ZŠ Bakov n. J.
- 3. ZŠ Mladá Boleslav
- ZŠ Luštìnice
- 9. ZŠ Ml. Boleslav
- ZŠ Dobrovice

2:24
11:4
6:29
10:0

Poøadí skupiny "A"
1. 9. ZŠ Ml. Bol. 4 3 1 91:55

6

PROGRAM:
10:30 Slavnostní otevøení høištì
+ netradièní sportovní soutìže
žákù 1. stupnì

VOLEJBAL
Okresní kolo ve volejbalu probìhne
25. dubna - dívky a 27. dubna chlapci
na 8. základní škole v Mladé Boleslavi. Chlapci i dívky si mohou ovìøit
pøed tìmito turnaji svoji výkonnost na
tradièním velikonoèním turnaji, který
probìhne v bakovské sokolovnì na
velikonoèní pondìlí 17. dubna od 15
hodin. Na tento turnaj smíšených družstev mužù, žen i dìtí zve volejbalový
oddíl Sokola Bakov i další zájemce.
SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ
HØIŠTÌ
Ve støedu 3. kvìtna probìhnou na
novém víceúèelovém høišti za školou

11:00 Atletické závody:
11:00 60 metrù mladší dívky rozbìhy,
dálka starší žáci, hod míèkem
chlapci

11:10 štafety chlapcù semifinále
11:15 60 metrù mladší chlapci semifinále, dálka mladší dívky "A"
11:25 800 metrù starší chlapci
- finále B
11:30 60 metrù starší dívky rozbìhy
11:35 60 metrù starší chlapci
- semifinále
11:40 štafety dívek semifinále,
dálka starší dívky
11:50 60 metrù mladší dívky semifinále, hod míèkem dívky
11:55 60 metrù mladší chlapci semifinále
12:00 60 metrù starší dívky semifinále, dálka mladší chlapci "A"
12:05 štafeta chlapcù finále
12:08 štafeta dívek finále
12:10 60 metrù mladší dívky finále
12:12 60 metrù mladší chlapci finále
12:14 60 metrù starší chlapci finále
12:16 60 metrù starší dívky finále
12:20 300 metrù mladší dívky finále
12:30 300 metrù mladší chlapci finále,
dálka mladší dívky "B"
12:45 800 metrù starší chlapci
- finále “A”,
dálka mladší chlapci “B”
12:50 600 metrù starší dívky - finále
Mgr. L. Brodský

døevìné a laminátové plovoucí podlahy
velký výbìr z více než 40 druhù
úpravy povrchù
záruka na materiál 10 - 20 let bezkonkurenèní záruka na práci 3 roky

vestavìné skøínì na míru
dokonalé øešení úložného prostoru

zrcadlové výplnì

široký výbìr doplòkù

kuchyòské linky na míru
elektrospotøebièe vestavìné i volnì stojící

doplòkový program

* KE KAŽDÉ ZAKÁZCE DÁREK *
K O N Z U LTA C E

A ZAMÌØENÍ

ZDARMA

Star omìstské nám. 18, 293 01 Mladá Boleslav
po - pá 8.30 - 17.00
tel./fax: 3 2 6 7 2 2 0 6 5 mobil: 6 0 8 5 6 0 0 4 1
http://home.tiscali.cz/hppodlahy/hppodlahy
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