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Roèník V zdarma kvìten 2006

MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE

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

OPRAVA HØBITOVNÍ ZDI
Další akcí našeho mìsta, o které jsem Vás již v minulosti informoval a které jste
si mohli povšimnout, je oprava zdi okolo kostela sv. Barbory. Trvalo nìkolik let,
než se podaøilo zajistit veškerá povolení a finanèní prostøedky na opravu této
památky. Vyjednávání s Národním památkovým úøadem (NPÚ) byla velice složi-
tá. Ohradní zeï je totiž nedílnou souèástí celého historického areálu a je ve špat-
ném stavebnì technickém stavu. Èást zdi, která byla vyklonìná smìrem do silni-
ce, bude v nezbytném rozsahu pøezdìna tak, aby byla zajištìna její stabilita. Na
opaèném konci novì vznikne vstup do parku. Veškerá práce je konzultována s pra-
covníky NPÚ, bez jejichž souhlasu nelze provádìt žádné úpravy. 

Jiøí Hieke

CO NOVÉHO ...

VRATA NA MÌSTSKÉM HØBITOVÌ
Obèané, kteøí pøicházejí k mìstskému høbitovu, si nemohou nevšimnout nové
krásné kované brány. Po úpravì parkovištì jsme se rozhodli ke kroku zcela zásad-
nímu, ke zhotovení nových vstupních vrat. Po nìkolika jednáních jsme dospìli
k finální verzi, jak by vrata, na tak dùstojném místì jako je høbitov, mìla vypadat.
Za koneèný návrh a zhotovení patøí dík místnímu umìleckému kováøi panu
Novotnému, který se zhostil své práce na jednièku. Doufám, že tato pìkná øeme-
slná práce bude zdobit toto pietní místo po dlouhá léta. 

Tak jsme se koneènì doèkali!
Tuto vìtu je slyšet v posledních dnech
velice èasto z úst obèanù našeho
mìsta. Øeè je samozøejmì o mìstské
policii. Slova chvály jsou èasto tlume-
na nedùvìrou, kritikou a snahou
nìkterých høíšníkù o pøenesení zodpo-
vìdnosti na nìkoho druhého. Moje
odpovìï je stále stejná: “Slušný èlo-
vìk se nemá èeho obávat, dokonce má
tu výhodu, že se mùže na MìP obrátit
o pomoc pøi rùzných situacích”. Ano,
i k tomuto úèelu byla v našem mìstì
zøízena mìstská policie. Už první dny
fungování této policie u nás pøineslo
hodnì pozitivního jak pro zklidnìní
dopravní situace, tak pro soužití obèa-
nù našeho mìsta. Jsem rád, že je naše
mìstská policie funkèní, což jsme
urèitì všichni chtìli. Už jsem zaslechl
i názor (hlavnì tìch obèanù, kteøí
celou dobu prosazovali její zøízení):

"To ale bude stát peníze!". Samozøej-
mì že bude, a to byl také jeden
z dùvodù, proè jsme toto vážné roz-
hodnutí odkládali, nikoli bojkotovali.
Na ýkladì zvýšení pravomocí mìstské
policie od 1. 1. a dále od 1. 7. 2006,
a v dùsledku zhodnocení situace ve
mìstì v poslední dobì, se zastupitel-
stvo rozhodlo, dle mého názoru, ke
správnému kroku. Neménì podstatný
byl i správný výbìr strážníkù, který
mohl eventuálnì celý projekt zastavit.
To se doufám nestalo a jsem pøesvìd-
èen, že jsme vybrali dobøe. 
Chtìl bych touto cestou podìkovat
prvnímu mìstskému strážníkovi
v Bakovì za jeho zatím dobøe odvede-
nou práci, i když to nemá a nebude
mít jednoduché, zvláštì je - li to žena.
První plody èinnosti jsou už zcela
patrné …

Jiøí Hieke

SLOVO STAROSTY

Město 
Bakov nad Jizerou

Městská policie
724 933 100

“BENZÍNKA”
Spousta obyvatel Bakova n.J. a pøilehlých obcí, kteøí nutnì potøebovali svá moto-
rová pøibližovala "nakrmit štávou" ze stojanù zdejší benzinové pumpy postøehlo,
že mají bohužel smùlu, jelikož benzinová pumpa, která se nachází v k.ú. Horka u
Bakova nad Jizerou je ve výstavbì. Bìhem nìkolika týdnù se zmìnila k nepozná-
ní. Spousta zákazníkù po otevøení zjistí, že kromì naèerpání pohonných hmot,
obèerstvení v shopu mùže také svého motorového miláèka umýt v myèce a to po
24 hodin dennì. A kdy bude èerpací stanice otevøena? Pravdìpodobnì ihned po
nabytí právní moci kolaudaèního rozhodnutí. (Je možné, že otevøeno bude již ve
dnech , kdy vyjde toto Bakovsko.) 

Ing Martina Nikodemová
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Mìsto Bakov nad Jizerou vyhlašuje na
základì rozhodnutí zastupitelstva
mìsta è. 40) ze dne 15. 3. 2006 

II. kolo výbìrového øízení 
na jednoho strážníka 

mìstské pol ic ie  

 Pøedpoklady pro pøijetí:
a) státní obèanství Èeské republiky, 
b) vìk nad 21 let, 
c) znalost jednacího jazyka, 
d) tìlesná a duševní zpùsobilost 

(vyjádøení závodního lékaøe mìsta), 
e) spolehlivost, bezúhonnost a dobrá 

schopnost komunikace, 
f) vyuèen - støedoškolské vzdìlání 

výhodou, 
g) øidièský prùkaz skupiny B, 
h) zbrojní prùkaz výhodou, 
i) znalost práce na PC. 
 Pøihláška musí obsahovat:

a) jméno, pøíjmení uchazeèe, 
b) datum a místo narození uchazeèe, 
c) státní pøíslušnost uchazeèe, 
d) místo trvalého pobytu uchazeèe 

(vèetnì tel. spojení), 
e) èíslo obèanského prùkazu, 
f) datum a podpis uchazeèe. 
 K pøihlášce pøipojí uchazeè tyto

doklady:
a) strukturovaný profesní životopis, 

ve kterém uvede údaje o dosavad-
ních zamìstnáních a dovednostech, 

b) výpis z evidence Rejstøíku trestù ne
starší 3 mìsícù, 

c) ovìøenou kopii dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdìlání, 

d) doklad o složení zkoušky odborné 
zpùsobilosti (pokud zkoušku složil), 

e) èestné prohlášení o spolehlivosti 
dle § 4b) zákona è. 553/1991 Sb. , . 

Souèástí výbìrového øízení bude osob-
ní pohovor s uchazeèi a psychologické
testy. 
Výhodou pro pøijetí bude platná zkouš-
ka odborné zpùsobilosti strážníka
obecní policie. 
Platové zaøazení : dle platného katalo-
gu prací pro veøejnou správu.
Nástup : možný dohodou.
Zájemci mohou podat písemné pøi-
hlášky s kopiemi požadovaných
dokladù spoleènì se struèným profe-
sním životopisem (pøehledem zamìst-
nání) a telefonním kontaktem nejpo-
zdìji 

do 31. kvìtna 2006 (støeda) 
do 13. 00 hodin 

na podatelnu Mìstského úøadu Bakov

nad Jizerou v pøízemí. 
Termín ústního pohovoru bude uchaze-
èùm, kteøí splní požadované podmínky
pro pøijetí mìstem, písemnì sdìlen. 
Mìsto si vyhrazuje možnost zrušení
výsledkù výbìrového øízení a vypsání
dalšího kola. 

Jiøí Hieke, starosta mìsta

Mìsto Bakov nad Jizerou pøijme na
základì rozhodnutí rady mìsta è. 174)
ze dne 31. 10. 2005 do hlavního pra-
covního pomìru 

jednoho muže do technické
èety mìsta.

Pøedpoklady pro pøijetí:
a) výuèní list (obor instalatér, topenáø, 

zedník - výhodou),
b) øidièský prùkaz skupiny B 

(+ skupina T výhodou), 
c) dobrý zdravotní stav,
d) bezúhonnost (èestné prohlášení, 

vybraný uchazeè následnì pøedloží 
výpis z RT),

e) spolehlivost,
f) možnost pro pøípadné další pracov-

ní využití v technické èetì,
f) organizaèní a komunikaèní schop-

nosti, flexibilita.

Pracovní doba: 40 hodin týdnì.
Platové zaøazení: dle platného katalogu
prací pro veøejnou správu.
Nástup: možný ihned nebo po dohodì
s vedoucím technické èety.

Zájemci mohou podat písemné pøihláš-
ky s kopiemi požadovaných dokladù
spoleènì se struèným profesním živo-
topisem (pøehledem zamìstnání) a tele-
fonním kontaktem nejpozdìji 

do 31. 5. 2006 (støeda) 
do 12.00 hodin 

na podatelnu Mìstského úøadu Bakov
nad Jizerou v pøízemí.

Uchazeèi, kteøí splní mìstem požado-
vané podmínky, budou pozváni k ústní-
mu pohovoru na MìÚ.

Zamìstnavatel si vyhrazuje pøípadné
vypsání II. kola výbìrového øízení.

Mìsto Bakov nad Jizerou oznamuje
dne 12. 5. 2006 podle § 6 zákona è.
312/2002 Sb. , o úøednících územních
samosprávných celkù a o zmìnì nìkte-
rých zákonù, v platném znìní (dále jen

zákon o úøednících) veøejnou výzvu na 

obsazení pracovní pozice 
úøedníka územního samo-

správného celku

- Mìstského úøadu Bakov nad Jizerou,
zaøazeného na odboru výstavby a ŽP

(zejména výkon agend na úseku majet-
kové správy, katastru nemovitostí
a veøejných zakázek malého rozsahu,
dotací). 

Místo výkonu práce : Mìstský úøad
Bakov n. J..
Platové zaøazení : 10. platová tøída dle
naøízení vlády è. 331/2003 Sb. , o pla-
tových pomìrech zamìstnancù ve
veøejných službách a správì, ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Pøedpokládaný termín nástupu : doho-
dou.
Doba trvání pracovního pomìru: doba
neurèitá

Na výzvu se mohou pøihlásit uchazeèi,
kteøí:
1. splòují pøedpoklady pro vznik pra-
covního pomìru úøedníka ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 1 zákona o úøední-
cích, tj. úøedníkem se mùže stát fyzická
osoba, která:
- je státním obèanem Èeské republiky,

popøípadì fyzická osoba, která je cizím 
státním obèanem a má v Èeské repub-

lice trvalý pobyt, 
- dosáhla vìku 18 let, 
- je zpùsobilá k právním úkonùm, 
- je bezúhonná ve smyslu ustanovení §
4 odst. 2 zákona, 
- ovládá jednací jazyk. 

2. splòuje další podmínky stanovené
vedoucí úøadu pro toto výbìrové øízení,
kterými jsou:
- vysokoškolské vzdìlání stavebního,

geodetického èi podobného smìru
apod. výhodou, 
(vyšší odborné èi støední vzdìlání
s maturitní zkouškou - výjimka ze
zákona) 
- praxe ve veøejné správì v posledních

tøech letech výhodou, 
- znalost práce na PC, 
- absolvování zvláštní odborné zpùso-

bilosti - výhodou, 
- øidièský prùkaz skupiny B. 

Uchazeè podá písemnou pøihlášku,
která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, pøíjmení a titul, 
- datum a místo narození, 

- státní pøíslušnost, 
- místo trvalého pobytu, 
- èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo

dokladu o povolení k pobytu, jde - li
o cizího státního obèana, 
- datum a podpis. 

K pøihlášce je nutno pøipojit tyto dokla-
dy:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje

o dosavadních zamìstnáních a o odbor-
ných znalostech

dovednostech týkajících se èinností
(strukturovaný životopis), 
- originál výpisu z evidence Rejstøíku

trestù ne starší než 3 mìsíce, 
- ovìøenou kopii dokladu o nejvyšším

dosaženém vzdìlání, 
- podepsané prohlášení uchazeèe

v následujícím znìní:
Poskytnutím svých osobních údajù
v rozsahu podkladù pro pøihlášku do
výbìrového øízení dávám ve smyslu
zákona è. 101/2000 Sb. , o ochranì
osobních údajù, souhlas k jejich zpra-
cování a uchování. 
Jméno a pøíjmení, datum narození
a vlastnoruèní podpis. 
5. Lhùta, zpùsob a místo doruèení pøi-
hlášek:

Pøihlášku s pøílohami vèetnì telefonic-
kého kontaktu doruète

do 31. kvìtna 2006 (støeda) 
do 13. 00 hodin

buï osobnì na podatelnu Mìstského
úøadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám.
208, nebo poštou (rozhoduje podací
razítko pošty nebo podatelny úøadu) na
adresu:
Mìstský úøad Bakov nad Jizerou
vedoucí úøadu
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavøenou obálku oznaète heslem
"Veøejná výzva è. 3/2006". 

Po skonèení výbìrového øízení budou
uchazeèùm poskytnuté písemné mate-
riály k výbìrovému øízení vráceny. 
Výbìrová komise mùže rozhodnout
o osobním pohovoru s oslovenými
uchazeèi. 

Pøípadné dotazy zodpoví vedoucí
úøadu Jaroslava Èermáková. 
Kontakt: 326 782 918, 326 781 500,
cermakova@bakovnj.cz. 
Jaroslava Èermáková, tajemnice MìÚ

HLEDÁTE PRÁCI???

Město 
Bakov nad Jizerou

Městská policie
724 933 100

Pøesto, že v minulém èísle Bakovska
jsme podali úplné informace k volbám
do PS, základní informace znovu pøi-
pomínám:

Volby probìhnou 
v pátek 

2.6.2006 od 14.00-22.00 hod.

v sobotu 
3.6.2006 od 8.00 -14.00 hod. 

Okrsky a volební místnosti zùstávají
stejné, mìní se pouze volební místnost
okrsku è. 1, takže ti, kteøí chodili volit
do mìstského kina v Husovì ulici,
budou pprvé volit v Domì s peèova-
telskou službou ve Školní ulici.

Bližší informace k volbám jsou na
úøední desce MìÚ. 

Jaroslava Èermáková

VOLBY JSOU PØEDE DVEØMI
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Dlouho oèekávaná událost (hlavnì ze
stran mládeže) je tady. Nové sportovní
høištì u školy prodìlalo svùj køest
3. kvìtna 2006. Pozvání pøijal mimo
jiné i hejtman Støedoèeského kraje Petr
Bendl a diskaøská velièina mjr. v.v.
Imrich Bugár. Právì tito dva pánové
pomohli starostovi mìsta po pìkném
aerobikovém vystoupení dìvèat bakov-
ské ZŠ symbolicky pøestøihnout star-
tovní pásku na bìžeckém oválu, a pøe-
dali tak høištì do užívání nejen žákùm
základní školy, ale pøedevším všem
obèanùm Bakova. Imrich Bugár neza-
pomnìl ani na køest areálu šampaò-
ským. 
První, kdo si užíval nového høištì, byli
žáèci prvního stupnì, kteøí všem pøí-
tomným pøedvedli, že si dokáží poradit
i s netradièními sportovními disciplína-
mi. Aby nechodili pozdì do školy, tré-

novali  bìh s aktovkou na zádech, na
rozvodnìnou Jizeru se pøipravovali
skokem v holínkách, na konec školní-
ho roku hodem baèkory do koše ...
Mohu øíct, že soutìž pojali naprosto
vážnì, jak kdyby závodili na olympiá-
dì. Ti starší, z druhého stupnì, absol-
vovali atletické závody, o nichž se
mùžete doèíst v pøíspìvcích Mgr.
Brodského.
Doufám, že høištì bude sloužit všem ke
spokojenosti. Kdo ví, tøeba se jednou
na bakovském høišti zrodí další mistr
Evropy, svìta èi olympionik.
Pøedkládám Vám provozní øád spor-
tovního areálu a podotýkám, že èasem
mùže dojít k jeho úpravám. Vše záleží
i na "návštìvnících", jak se budou
k høišti za témìø milióny chovat....

Magdalena Bulíøová

NA HØIŠTI TEKLO ŠAMPAÒSKÉ

Provozovatel: Mìsto Bakov nad Jizerou, IÈO 00237418, Mírové námìstí 208,
Bakov nad Jizerou.
Tento provozní øád urèuje podmínky bezpeèného provozu na sportovišti a musí
být všemi návštìvníky a uživateli bezpodmíneènì dodržován. Areál i veškeré
vybavení je majetkem provozovatele a je postaven na jeho pozemku. Areál je pro-
vozován celoroènì.

èl. I Vstup do areálu:
1) Víceúèelové sportovištì je zaøízením pro rekreaèní a sportovní èinnost.
2) Sportovištì je urèeno ke všem druhùm kolektivních i individuálních 

míèových  her a vybraným atletickým disciplínám.
3) Do areálu mají pøístup osoby pouze se souhlasem správce. Pøi vstupu do 

areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto øádu.
4) V areálu je položen umìlý trávník EDEL ELITE (høištì) a polyuretanový 

povrch CONIPUR SP (atletická dráha). Vstup na umìlé povrchy je povolen 
pouze v bìžné sportovní obuvi, nejlépe se svìtlou podrážkou.  Na umìlý 
trávník je možno použít i kopaèky "tarfy". U povrchu atletické dráhy je 
možno použít i tretry, nesmí s nimi být však vstupováno na umìlý trávník. 
Nedoporuèuje se obuv s èernou podrážkou, která zanechává na povrchu 
stopy.

5) V areálu je úplný zákaz jízdy na kole, na koleèkových bruslích, na 
skateboardech, na tøíkolkách a na kolobìžkách po celé umìlé ploše høištì. 
Zároveò platí v celém areálu zákaz parkování malých motocyklù.

6) Do areálu je zákaz vstupu psù a jiných domácích zvíøat.

PROVOZNÍ ØÁD

7) Na umìlý povrch je zákaz vstupu s otevøeným ohnìm a v celém areálu platí 
zákaz kouøení.

8) Vstupující osoby se zavazují udržovat poøádek v celém areálu a veškerý 
odpad budou vhazovat do odpadkového koše. 

9) Uživatelùm je zakázáno provádìt veøejnou produkci, která by ohrožovala 
klidné využívání sportovního høištì a obyvatel žijících v pøilehlém okolí.

10) Míèe si hráèi zajišt`ují sami.
11) Hokejky se mohou používat pouze plastové f1orbalové.
12) Ten, kdo si pùjèil od správce klíèe, ruèí za to, že po jeho odchodu bude areál

vždy uzamèen. Zneužití klíèe nebo jeho ztráta = 500 Kè pokuta.
13) Uživatelé vstupují do prostoru areálu na vlastní nebezpeèí a zodpovìdnost. 

Provozovatel nenese odpovìdnost za škody a úrazy, které si zpùsobili 
uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním provozního øádu nebo mu je 
zpùsobí nìkdo jiný.

14) Na sportovištì nemají pøístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu a které
by mohly svým chováním narušit poøádek, bezpeènost a èistotu v areálu. 

15) Pøípadný úraz a poškození areálu se hlásí správci.

èl. II Provozní doba
1) Høištì slouží školní tìlovýchovì v dobì školního vyuèování. 
2) Doba využití pro veøejnost se stanovuje takto:

pondìlí, støeda ……………………………………… 14.00 - 21.00
úterý, ètvrtek …………………………………..…… 15.30 - 21.00
pátek …………………………………………..…… 14.00 - 22.00 
sobota ……………………………………………… 08.00 - 22.00
nedìle ……………………………………………… 08.00 - 21.00
o svátcích a školních prázdninách ………………… 08.00 - 22.00
(provozní doba mùže být po posouzení správcem zkrácena dle svìtelných èi
klimatických podmínek).

3) Rezervace pro skupiny (o minimálním poètu 4 osob) je možná u správce, na
níže uvedené adrese, maximálnì 14 dní dopøedu. Pøi rezervaci je 
objednavatel povinen uvést jméno a kontakt, aby mohl být v pøípadì 
neoèekávaného uzavøení areálu (èl. II, odst. 6) správcem nebo 
provozovatelem informován. Rezervace je pøijímána maximálnì na dobu 2 
hodin.

4) Pokud budou chtít høištì s umìlým trávníkem využívat bakovské sportovní 
a zájmové organizace a škola mimo dobu školního vyuèování, jsou povinni
si termín objednat u správce, maximálnì však 14 dní dopøedu. Rezervace se
též pøijímá maximálnì na 2 hodiny, k rezervaci delší (za úèelem poøádání 
turnajù apod.) je nutný souhlas provozovatele.

5) Nelze-li ze strany objednavatele dodržet pøedem smluvený èas, je povinen 
tuto zmìnu správci neprodlenì nahlásit, nejpozdìji 12 hodin pøedem. Pokud
tak neuèiní, je objednavatel, na nìhož se vztahuje povinnost platby za 
pronájem plochy, povinen uhradit cenu objednávku; jinak je správce 
oprávnìn nepøijímat napøíštì od tohoto objednavatele další objednávky.

6) Z dùvodu nepøíznivých klimatických podmínek nebo z bezpeènostních èi 
technických dùvodù mùže být rozhodnutím provozovatele, prostøednictvím 
správce, provoz omezen èi zrušen na dobu nezbytnì nutnou. S pøípadnými 
rozhodnutími o omezení (vèetnì rezervací sportovišt`) musí správce 
objednatele pronájmu neprodlenì seznámit a zveøejnit je vyvìšením u 
vchodu do sportovního areálu.

7) V pøípadì turnajù nebo jiných vìtších akcí je tøeba termín dohodnout 
individuálnì ve vìtším pøedstihu. 

8) Správce areálu: Alexander Tobiáš, Družstevní 856 Bakov nad Jizerou. 
Telefon 326 781 056.

èl. III Provozní pokyny pro návštìvníky, ceník
1) Místním obèanùm a bakovským sportovním a zájmovým organizacím je 

areál pøístupný zdarma. Pøi rezervaci skupinou (èl. II, odst. 3) èiní cena za 
pronájem: 
pro bakovské obèany ………  20,- Kè/hod. pronájmu
pro cizí ……………………. 100,- Kè/hod. pronájmu
Poplatek musí být uhrazen pøed vstupem na hrací plochu (pøi pøevzetí klíèe). 

2) V pøípadì, že se hráè nedostaví do 15-ti minut po objednané hodinì, jeho 
rezervace se ruší. 

3) Správce vydá platícímu zákazníkovi doklad o zaplacení. Pøehled rezervací je
pro informaci veøejnosti u správce.

4) Návštìvníci jsou povinni dodržovat pokyny správce a v pøípadì jakéhokoliv
porušení tohoto øádu mohou být uživatelé správcem z užívání høištì 
vylouèeni. 

èl. IV Telefonní kontakty

Závìreèná ustanovení
Provozní øád sportovního areálu byl schválen Radou mìsta Bakova nad 
Jizerou usnesením è. 80 dne 26.4.2006 a je platný od 5.5.2006.

Jiøí Hieke, starosta mìsta
3

Provozovatel: 326 781 500
Správce: 326 781 056
Mìstská policie: 724 933 100

Záchranná služba: 155
Hasièi: 150
Policie: 158
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Družstevní byty
O plánované výstavbì družstevních bytových domù v Bakovì nad Jizerou jsem
Vás již informovala v bøeznovém èísle Bakovska. "A jak to vypadá s výstavbou
nyní?" To je èastý dotaz obèanù , kteøí mají zájem o bytovou družstevní výstav-
bu. Projektová dokumentace je již pøipravená, firma ISA Consult, s.r.o. èeká na
vyjádøení od správcù
inženýrských sítí a poté
ihned podá žádost
o vydání územního roz-
hodnutí.  Poté by na
základì informací od
jednatele firmy pana
Mgr. Ing. Aleše Samiece
mìla být uskuteènìna
schùzka se zájemci
o bytovou výstavbu, kde
by již mìla být známa
cena za 1 m2 podlahové plochy bytu.

Ing. Martina Nikodemová

Z ODBORU VÝSTAVBY ...

Doherty, P. : Píseò gladiátora
Denker, H. : Experiment
Petersová, E. : Mnišská kápì
Woodová, B. : Vìštkynì
Deaver, J. : Pekelná kuchynì
Cimický, J. : Poslední návrat
Robertsová, N. : Modrý záliv
Øeháèková, V. : Chlapec se srdcem 

mého syna
Coulterová, C. : Utajená závìt`
Fuchsová, I. : Když Anna utekla
Špilarová, L. : Afrika - jiný svìt
Špilarová, L. : Oceánie - perly 

Havajských ostrovù
Obrien, P. : Svìtové dìjiny 

v kostce
Veselý, Z. : Smlouvy, pakty, 

dohody
Prùcha, J. : Moderní pedagogika

Hanousek, M. : Domácí výroba 
moštù

Štorch, E. . Zastavený pøíval
Havlíková, M. : Moje první ètení
Brezina, T. : Totálnì ulítlé 

prázdniny
Rudolf, S. : Budu na tebe èekat, 

lásko!
Lamkovi, H. a J.: Tajemství železné 

masky
Rozum do batùžku
Dìtský lexikon

Hana Gregorová

CO NOVÉHO V KNIHOVNÌ?

OD ÈTENÁØÙ

Vždy, když jsem na høbitovì, mám urèitý, snad nostalgický pocit. Vzpomenu na
lidi z mého okolí, které již nespatøím, možná tam nìkde na nebi. Možná se sejdu
i se strejdou, kterého znám jen z èernobílých fotografií, který padl spolu s ostat-
ními v II. svìtové válce. Proto jsem rád, že obèané, zástupci mìsta, Obec baráè-
nikù z Malé Bìlé a nìkolik politických stran na padlé ani tento rok nezapomnì-
lo a pøišlo vìncem, kytièkou èi svou pøítomností uctít jejich památku. I já bych
chtìl podìkovat p. starostovi a ostatním zúèastnìným za tìch nìkolik minut,
které si našli a vzpomenuli.                                                             Petr Rajtr

VZPOMÍNKA

Bakovští baráèníci poøádají v sobotu 17.6.2006 zájezd do Jizerských hor. Trasa
vede pøes Turnov, Železný Brod - Riegrovou stezkou podél Jizery, Bozkovské
jeskynì, Potoèní mlýn (funkèní), Roztoky u Semil pøes Navarov do Tanvaldu,
kde nás èeká obìd. Potom zamíøíme do Josefova Dolu - údolí Jedlového potoka
(vodopád a peøeje), na rozhlednu Bamberk a Slovanku. Odjezd je v 7 hodin
a cestovné 150 Kè.

Jiøina Kùlová

BARÁÈNICKÝ VÝLET

300 tajemných míst a jejich pøíbìhy
Zcela nový pohled na krajinu Èeského ráje a jeho histo-
rii nabízí nová obrazová publikace libereckého naklada-
telství KNIHY 555. Jejím autorem je archeolog mlado-
boleslavského muzea PhDr. Jiøí Waldhauser, CSc. , který
se nejstarší historií této turisticky oblíbené oblasti zabý-
vá více než 40 let. 
V knize shrnuje dosavadní archeologické výzkumy
v Èeském ráji a seznamuje nás se tøemi stovkami
archeologicky cenných lokalit, z nichž mnohé dodnes
zùstávají obestøeny tajemstvím. Dešifruje archeologic-

ké objevy nejen z pravìku, ale i ze støedovìku a novovìku a prostøednictvím 450
fotografií a kresebných rekonstrukcí podává originální a názorné svìdectví, jak
mohla jednotlivá místa v dávné minulosti vypadat. Historické pøíbìhy vyprávìjí
o životì, obživì, bojích, kultech a pohøbívání lidí doby kamenné, bronzové, želez-

né, Keltù, Germánù a Slovanù. Publikace je èlenìna do šesti oblastí: Trosky, Pra-
chovské skály, Kost, Mužský, Vyskeø a Hruboskalsko. Najdeme zde i pøehlednou
historii Èeského ráje a jeho archeologického objevování. Kniha mùže rovnìž slou-
žit jako turistický prùvodce, nechybí podrobné mapky a tipy na výlety po stopách
našich pøedkù. 
Vázaná publikace, formát 23 cm x 28 cm, 216 stran, 450 kreseb a fotografií, cena
550 Kè. Vychází v kvìtnu 2006. 

Besedy a setkání s autorem
Støeda 24. kvìtna v 17 hod. - Mladá Boleslav (Knihkupectví Eva Holeèková, Sta-
romìstské nám. 13)
- køest publikace spojený s malou výstavou fotografií a autorským vyprávìním
- host: PhDr. Miloslav Slabina (archeolog Národního muzea Praha)
Úterý 6. èervna v 17 hod. - Sobotka
- vernisáž výstavy Archeologie Èeského ráje (výstava potrvá do 7. èervence)
- beseda s autorem v rámci festivalu Šrámkova Sobotka (1. -7. èervence)

Dana Filipová, redaktorka, KNIHY 555, Liberec

ÈESKÝ RÁJ OÈIMA ARCHEOLOGIE

Staroslavná obec "Baráèníkù" v Bakovì n. J. - Trenèínì uspoøádala 13. kvìtna svoje
druhé letošní zasedání spojené s oslavou Dne matek a jubilantù II. ètvrtletí. 
Nádherný kvìtnový den hýøil barvami rozkvetlých stromù a kvìtin a omamná
vùnì šeøíkù pøedurèovala pøíjemný prožitek sváteènì naladìných našich èlenù.
Zahájení provedl náš rychtáø J. Bednáø, který pøivítal vzácné hosty, a to starostu
Mìstského úøadu v Bakovì n.J. p. Hiekeho s chotí, ochotníky paní Ludmilu Brod-
skou a pana Luboše Brodského a naši pøíznivkyni paní ing. Štìpánovou a hosta
nejmilejšího, kterým byla paní Jiøina Petrovická, naše vynikající hereèka, která
ztvárnila na scénì Národního divadla množství nádherných rolí. Její milé a srdeè-
né vystupování, kouzelný hlas a její mimoøádná osobnost bez teatrálních gest
uchvátily všechny pøítomné. 
Po vzpomínce na zemøelého souseda J.Kalambu následovala zpráva o èinnosti
konšelstva. Zpráva rychtáøe byla výstižná a vypovídala o nadšené práci celého
konšelstva. Pøivítali jsme nové tetièky, a to M. Bartošovou a H. Hužerovou, které
složily pøedepsaný slib na rychtáøské právo. Náš vzdìlavatel PhDr. V.Bednáø pøi-
blížil ve svém projevu význam MDŽ i oslavy Dne matek. Jeho vystoupení nepo-
strádalo historii obou svátkù, jejich význam i prosté jeho vyznání lásky ke všem
èeským matkám za jejich lásku a výchovu naší další generace. Poté se sálem roz-
bìhly krojované dívenky, které s pøáním pøedaly všem pøítomným ženám perní-
ková srdíèka. Ženy se ani nesnažily skrýt svoje dojetí, vždyt` tato pozornost
možná byla jediná, které se jim ke Dni matek dostalo, nebo tøeba dìti nemají, nebo

je již ztratily a nebo jejich dìti na tento projev úcty a díkù již zapomínají. 
Dalším "dárkem" bylo taneèní vystoupení L. Hronovské a Radima Bobka. Roze-
vláté šateèky mìly barvu jarní zelenì a perfektnì ladily k decentní èerné druhého
protagonisty. Mládi a perfektní profesionalita okouzlily všechny pøítomné a taneè-
ní pár se doèkal bouølivého potlesku. 
Pak již pøišla dlouho oèekávaná chvíle - beseda s Jiøinou Petrovickou, kterou naše
generace zná z jejího vrcholu slávy a dnes jsme mìli možnost ji vidìt jinak, než z
divadelních prken. Švandymistr na úvod uvedl výèet jejích rolí za jejího dlouho-
dobého pùsobeni na naší pøední scénì. Paní Petrovickou evidentnì dojalo, že "její
publikum" na ní nezapomnìlo ani po ukonèení její úspìšné divadelní kariéry. 
Dále zaznìly v jejím podání verše Seifertovy a Hrubínovy a vroucnost pøednesu
tak nadchla posluchaèe, že nešetøili potleskem. Došlo k vzácnému souznìní herce
a publika a k vytvoøení nádherné atmosféry v sále. 
Chutné obèerstvení, sladké dobroty od našich tetièek, náladová hudba pana Rùžiè-
ky a pochvalná vyjádøení našich dalších hostí jen zvýšily pøíjemnost tohoto srdeè-
ného prožitku a nikomu se ani nechtìlo odcházet po zakonèení naší akce. 
Jsme rádi, že se nám podaøilo v dnešní uspìchané dobì na chvilku "zastavit èas"
a užít si "plnými doušky" tento nevšední zážitek. 

L. Bednáøová - syndièka 

DEN MATEK
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ROZHOVOR S ...

Když zastupitelstvo mìsta schválilo 15. 3. letošního roku obecnì závaznou vyhláš-
ku o zøízení mìstské policie, následovaly kroky k jejímu zøízení. Jedním z nich
bylo vypsání výbìrového øízení na obsazení plánovaných ètyø míst strážníkù.
Samotné výbìrové øízení probìhlo v dubnu a podmínky stanovené mìstem splni-
li tøi uchazeèi. Vlastnì bych mìla napsat: dva muži a jedna žena (tu od 1. èerven-
ce pøibydou zbývající dva, možná už i tøi kolegové).

A právì ta žena v uniformì Mìstské policie Bakov nad Jizerou už od 1.kvìtna pro-
chází èi projíždí mìstem a budí zaslouženou pozornost obèanù. Urèitì vás zajímá,
kdo to je, odkud pøišla , jakou má pøedstavu o své práci v našem mìstì. Proto jsem
se rozhodla udìlat po nìjaké dobì odmlky "Rozhovor s ..." právì s ní. 

Takže se seznamte s prvním strážníkem ( nebo strážnicí?) mìstské policie. Identi-
fikaèní èíslo 0001 má sleèna 

Ludmila Žemberyová.  
A já jí položím první otázku.

Pøedstavíte se, Lído, našim obèanùm? Urèitì je zajímá, odkud jste se v Bako-
vì vzala?
Pøedstavovat a seznamovat s bakovskými obèany jsem se zaèala hned první den
své služby ve mìsta a nadále v tom pokraèuji. Pocházím z Mìlnicka, z malé ves-
nièky, která leží v Chránìném území Kokoøín. 

Kde jste pracovala, než jste pøišla do našeho mìsta,  jak dlouho a na jakém
postu?
Moje poslední pùsobištì bylo v Líbeznicích u Prahy, kde jsem pracovala šest let
jako velitel obecní policie.

A proè jste tedy pøešla do Bakova - pro vás neznámého mìsta?
Když jste z kraje roku navštívila s panem starostou a jednou zastupitelkou naši
obec za úèelem získání poznatkù o obecní policii, a po dvouhodinovém povídání
o tom, co  "trápí Bakov", jsem si øekla: "Pojedu se tam podívat". A tak jsem jed-
noho krásného dne vyrazila do Bakova a pøesvìdèila se pøesnì o tom, co jste mi
øíkali. Projela jsem si celé mìsto, navštívila i hrad Zvíøetice a na zpáteèní cestì do
Líbeznic jsem mìla jasno. Jsem èlovìk, který miluje výzvy, a tak jsem tady. 

Staèila jste za krátkou dobu v Bakovì poznat, jaké máme "nešvary", co je
potøeba pohlídat?
Je to opravdu krátká doba, ale je pár vìcí, které bijí do oèí. Pokud bych mìla být
konkrétní, tak je to absolutní neukáznìnost øidièù, kteøí pøijíždìjí a parkují ve
mìstì. Nejedná se jen o "návštìvníky", ale pøedevším o místní obèany. Auty par-
kují na chodnících, v protismìru, na místì zákazu zastavení, na pøechodu pro
chodce a samozøejmì málokterý øidiè dodržuje ve mìstì nejvyšší povolenou rych-
lost. Ale ani chodci, jako úèastníci silnièního provozu, se také nechovají zrovna
pøíkladnì. Pøecházejí mimo pøechod pro chodce, èasto v nebezpeèných úsecích,
vstupují a pøecházejí pøes kolejištì, nedbají zapnutého výstražného signalizaèního
zaøízení na železnièním pøejezdu. Dále tu jsou cyklisté. K povinnému vybavení
jejich kol se prozatím radši nebudu vyjadøovat. Ale velmi mì zaráží, že dìti mlad-
ší 15ti let nenosí ochrannou pøilbu, což jim ukládá zákon. Apeluji na rodièe,
protože bìhem své praxe jsem byla u nìkolika nehod cyklistù a bohužel i v jed-
nom pøípadì i u nehody, kdy došlo ke smrtelnému zranìní dítìte, které nemìlo
zmínìnou pøilbu. Dle vyjádøení lékaøe mu mohla život zachránit. Nesmím zapo-
menout na "oblíbenou jízdu" po chodníku. Následují bìžné pøestupky proti veøej-
nému poøádku, napø.: neoprávnìný zábor veøejného prostranství, volnì pobíhající
psi bez dozoru, zneèišt`ování veøejného prostranství a porušování zákazu parko-
vání nákladních aut ve mìstì po 22. hodinì a rušení noèního klidu. Kdybych mìla
konkrétnì veškeré pøestupky vyjmenovat, tak by tento rozhovor nebyl o nièem
jiném a možná by se to do Bakovska ani nevešlo.

Urèitì máte nìjakou pøedstavu o práci v našem mìstì. Co nám mùžete nabíd-
nout èi slíbit? 
Pøedstavu mám docela jasnou: "Prioritou mìstské policie není za každou cenu
sekat pokuty a prudit lidi, ale pùsobit jako prevence, zachovat ve mìstì klid
a poøádek a pøispívat k ochranì osob a majetku." Tímto odpovídám i na druhou
èást otázky, toto Vám nabízím a slíbit mohu, že za tímto si budu vždycky stát.
Do budoucna bych ráda navázala na èinnost ze svého posledního pùsobištì, která
úzce souvisí s prací mìstské policie, tj. preventivními programy pro mládež, nejde
vždy jen o besedy a pøednášky. Pro Vaši pøedstavu uvedu pøíklady z Líbeznic: dìt-
ské diskotéky s vìdomostními soutìžemi, soutìž v jízdì zruènosti na kole apod.

Uložila jste už nìjaké pokuty? Prozradíte, zda byl prvním pøestupcem Bako-
vák èi obèan jiného mìsta? 
S ukládáním pokut jsem zaèala pozvolna až po ètrnáctidenním seznamování, upo-
zoròování a "domlouvání". První blokovou pokutu uloženou na místì dostalBako-
vák, druhou Bakovák, tøetí ... 

A nebojíte se pøi práci tøeba agresivních obèanù?
Ne.

Nebude Vám vadit, když na Vás prozradím, že jste i "mediálnì známá"? 
Už jste to prozradila.

Nìkteøí obèané Vás možná vidìli v televizním poøadu "Vypadáš skvìle" nebo
"Mùžu u Vás pøespat?". Jak jste se k tomu dostala?
V mém posledním pùsobišti žije Blanka Hašková, jedna z tvùrcù a aktérù poøadu
"Vypadáš skvìle", která mì pøed rokem oslovila, zda bych nechtìla úèinkovat ve
speciálním díle XXL. Vzhledem k tomu, že jsem splòovala "požadované propor-
ce" (byla o tøicet kilo tìžší než jsem dnes) a jsem pro každou legraci, ani chvíli
jsem neváhala. Další pùsobení v televizi je následkem "lavinového efektu" - nìkdo
Vás nìkde vidí, nìèím zaujmete a nabídky se jen hrnou. 
Když jsme u toho, chystám pro Bakováky pøekvapení, každopádnì jeden den bude
pár "vyvolených" Bakovákù vypadat skvìle, a kde jinde, než ve Vašem, vlastnì
našem mìstì.

Právì z televize vím, že máte rozvìtvenou rodinu . Nestýská se vám po ní,
když tady ve mìstì trávíte vìtšinu svého èasu?
Samozøejmì stýská, ale i  ve svém pracovním nasazení si najdu chvíli se s rodinou
vidìt.

Máte nìjaké  koníèky, co máte ráda kromì své práce a rodiny?
Fotografování, hudbu, zpìv, ráda ètu, a jak jste si již mohli všimnout, ráda po
Bakovì jezdím na kole.

Jak se Vám u nás líbí?
Zatím ano. Bakov a jeho okolí je krásné a lidé relativnì "v pohodì".

Lído, jsem moc ráda, že se Vám u nás líbí, a pøeji Vám, aby Vám  to hodnì
dlouho vydrželo a naši obèané mìli pocit, že peníze z  kasy  mìsta na provoz
mìstské policie nejsou zbyteènì vyhozené. 

Jaroslava Èermáková
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SPOLUPRACUJEME ...
O tom, co zajímavého a hezkého prožívají dìti v mateøské škole, se témìø pravi-
delnì dozvídáte z otiskovaných èlánkù. 
Tentokrát bychom vás chtìli seznámit se spoluprací mateøské školy s dalšími part-
nery. Dlouholetou spolupráci máme se ZŠ. Navštìvujeme naše bývalé dìti v 1. tøí-
dách, na oplátku dìti ze ZŠ nás pøibìhnou "postrašit" jako èertíci v pøedvánoèním
období apod. 
Mezi další neformální spolupráci patøí i návštìvy ve školní družinì pøi základní
škole. Paní vychovatelky nás zvou pøed Vánocemi na výstavku prací vytvoøených
dìtmi. V lednu se byli ve ŠD podívat budoucí prvòáèci, prohlédli si prostøedí, kam
mnozí z nich od záøí budou také chodit. A pøed Velikonocemi jsme byli v družinì
opìt všichni zhlédnout výrobky dìtí. 
Také ZUŠ nás nejménì 1x za rok zve na koncert svých žákù. Tuto akci navštìvu-
jeme vìtšinou s pøedškoláky a dìtem se koncert vždy líbí. 
V letošním roce jsme zde mìli poprvé na návštìvì pøíslušníky Èeské policie. Dìti
si mohly na zahradì MŠ prohlédnout policejní auto, podívat se, kde se pouští "bli-
kaèe", varovná svìtla a "STOP". K nemalému zážitku patøila i ukázka výcviku slu-
žebního psa a "zásah na narušitele". 
Již druhým rokem spolupracujeme také s DDM Mladá Boleslav. Jejich pí uèitelka
zde loni zaèala poprvé uèit dìti hrát na zobcovou flétnu. Od záøí 2005 je pí uèitel-
ka naší spolupracovnicí a pokraèuje ve výuce hry na flétnu a v logopedické porad-
nì. Zamìstnankynì DDM pøijely a seznámily dìti se zpracováním keramické
hlíny. Svoje první výrobky darovaly dìti maminkám k svátku. Možná v pøíštím
školním roce bude kroužek keramiky i v naší MŠ. 

V. Doškáøová a D. Souèková, uè. MŠ

JAK TO BYLO U ZÁPISU?
Zápis nových dìtí do bakovské mateøské školy probìhl 5.4.2006. MŠ pøijala 53
žádostí k pøedškolnímu vzdìlávání. Jelikož poèet pøihlášených dìtí pøevyšoval
kapacitu školy, bylo pøi rozhodování o pøijetí (resp. o nepøijetí s možností se odvo-
lat) postupováno podle následujících kritérií zakotvených v øádu školy :
- dìti s bydlištìm v Bakovì nad Jizerou a mìstských èástech
- dìti v posledním roèníku pøed vstupem do ZŠ
- dìti zamìstnaných matek
- dle volné kapacity dìti matek na rodièovské dovolené
V letošním roce nemohlo být pøijato 13 dìtí. Tato skuteènost není lhostejná rodi-

èùm, ale ani nám zamìstnancùm mateøské školy. Víme ale, že tento problém neøe-
šíme sami, ale spousta dalších školek po celé republice. Ani v roce 2007 - 2008 se
situace v naší MŠ nezlepší, spíše naopak. Do ZŠ odejde ménì dìtí než letos a míst
k pøijetí nových dìtí bude ménì. Øešení se samozøejmì nabízí v rozšíøení MŠ. Je
ale otázka, co s draze vybudovanými novými prostory až populaèní exploze pomi-
ne. Vyøešit tuto situaci nebude urèitì jednoduché.

Dagmar Vlastová, 
øeditelka mateøské školy

POZVÁNKA NA AKADEMII
Konec školního roku se rychle blíží a nejstarší dìti z mateøské školy mají napilno.
Pøipravují se na slavnostní vyøazení z MŠ - školní akademii. Ta je spojena s nácvi-
kem básnièek, taneèkù, písnièek a pohádek, se kterými se naši budoucí školáci
pøedstaví na radnici dne 

7.èervna 2006 
Pøijïte se na nás podívat, moc se tìšíme.

Dìti z MŠ v Bakovì n.Jiz. se svými uèitelkami

Z MATEØSKÉ ŠKOLY

BAREVNÝ TÝDEN VE ŠKOLE
V týdnu 24. - 28. dubna jsme mìli ve škole barevný týden. Všichni jsme se moc
tìšili. 
Žluté pondìlí jsme prožili s vèelkou Májou, která pro nás pøipravila bìhací diktát,
matematický závod a recept na výborné wafle. Podle návodu jsme pøipravili tìsto
a každý si upekl srdíèkovou wafli. Výborné jsou s marmeládou nebo skoøicovým
cukrem. To jsme si pochutnali a ještì jsme dostali Øád zlaté wafle. 

Modré úterý si pro nás pøipravil modrý zajíèek Kvítko. Èetli jsme o jeho naroze-
ní, mìli jsme modrou èeštinu a barevnou matematiku. Dokonce v jídelnì bylo
i modré pití. 
Oranžová støeda s veverkou Barkou byla moc hezká. Vymýšleli jsme pøíbìh
o veverce a lízátku, poèítali barevnou matematiku a také "vaøili" mrkvový salát
podle vlastního receptu. Byl fakt výborný. 
Rosnièka Žofka si pro nás pøipravila úkoly na zelený ètvrtek. V žabí èeštinì jsme
mìli doplòovaèku a také žabocvik se nám líbil. Nechybìla ani zelená bábovka
a zelený tvarohový koláè od vzorných maminek. 
V pátek byl èervený den a nás navštívila beruška Baruška. Tìžký diktát jsme
zvládli na výbornou. Berušèí slovní úlohy jsme také správnì vypoèítali a doèkali
se pochvaly od Barušky. Krásný barevný týden završila rajská omáèka ve školní

jídelnì. Velký dík patøí tedy i paním kuchaøkám za krásnì barevný jídelníèek. 
Všem školákùm byla udìlena pochvala za plnìní barevných úkolù.          2. A ZŠ 

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

PØEDŠKOLIÈKA
Letos poprvé jsme pøipravili pro budoucí školáky a jejich rodièe "pøedškolièku"
nebo jak my øíkáme OTRKADLO. Každou støedu v dubnu pøicházeli malí "školá-
ci" i jejich rodièe do školy. A zatímco dìti se vìnovaly školním èinnostem, jejich
rodièe také nezaháleli. Seznámili se s chodem školy, s uèiteli, s výukou genetické
metody ètení, s uèebnicemi pro 1. roèník, s akcemi školy, které pro dìti poøádáme,
a také s nabídkou kroužkù. . Rodièe si v praxi vyzkoušeli nìkteré nové metody
výuky a dostali i domácí úkol, který vzornì splnili i se svými dìtmi. Vytvoøili bez-
vadné myšlenkové mapy. Takže kdyby mìli žákovskou knížku, mají v ní už teï
jednièku s pochvalou. 

Dìti se zatím seznamovaly se svými budoucími spolužáky a paní uèitelkou, se
školní budovou, zkoušely uvolòovací cviky, kreslily a pracovaly s keramickou hlí-
nou. Vytvoøily pìkný šneèí svìt. 
V kvìtnu nás èeká poslední setkání, ale to už nebude ve škole. Sejdeme se u tábo-
ráku, kde nás èeká nejen opékání, ale také soutìže a hry. 
Dìkujeme všem, kteøí pøišli a nepovažovali èas strávený s námi za "ztracený".
Dobøe jsme se s vámi bavili a tìšíme se na další spolupráci. Doufáme, že pøed-
školièka usnadní vašim dìtem vstup do školy. 

Uèitelský sbor 1. stupnì ZŠ

P o z v á n k aP o z v á n k a
ZŠ Bakov  nad Jizerou  zve  všechny  bývalé  žáky  a  žákyně  naší  školy  na oslavy  

100.  výroč í  otevření  hlavní  školní  budovy  (chlapecká škola).  

Oslavy  proběhnou v  sobotu  17.  6 .  2006.  

Školní budovy budou pro veřejnost otevřeny od 10. 00 do 16. 30 hod. Pro návštěvníky bude připraven
školní jarmark, výstava žákovských výtvarných prací spojená se soutěží o nejhezčí nakreslené obrázky,
školní kroniky aj. Na hřišti za školou si budou moci změřit své síly ve fotbale nebo volejbale ročníky
dříve narozených s našimi současnými žáky. Oslavy vyvrcholí školní akademií, která proběhne
17. června 2006 od 18. 00 hod. na radnici na bakovském náměstí.  Na Vaši návštěvu v naší škole se těší
žáci a všichni pracovníci základní školy. Mgr. Zdeňka Dlasková, ředitelka školy 

Pøedžákyòky 200 metrù TR 40, 8 
1. Jislová Sára MŠ Montessori Jablonec 39, 3

trat`ový rekord 
2. Kejmarová Soòa MŠ Veselá 44, 7 
3. Dembická Lenka MŠ Frýdlant 1:15, 0 
4. Tomanová Bára Bakov n. J. 3:07, 4 

Pøedžáèci 300 metrù TR 1:00, 7 
1. Pelikovský David Bakov n. J. 1:27, 1 
2. Turek Jan Bakov n. J. 1:42, 1 

Žákyòky 600 metrù TR 2:18, 4 
1. Zakonovova Barbora Autoškoda Mladá Boleslav 

2:28, 5 
2. Žïánská Radka ZŠ Bakov n. J. 2:29, 6 
3. Šimonová Petra ZŠ Bakov n. J. 2:31, 6 
4. Hronovská Pavlína ZŠ Bakov n. J. 2:48, 1 
5. Pelikovská Lucie ZŠ Bakov n. J. 2:53, 4 
6. Beranová Zuzana ZŠ Bakov n. J. 2:58, 4 
7. Turková Monika ZŠ Bakov n. J. 3:02, 1 

Žáèci 800 metrù TR 3:01, 1 
1. Mattis Michal ZŠ Bakov n. J. 3:10, 3 
2. Zakonov Filip 7. ZŠ Mladá Boleslav 3:17, 6 
3. Chládek Michal Praha 3:22, 7 
4. Brzobohatý Václav ZŠ Bakov n. J. 3:26, 2 
5. Macek Miroslav ZŠ Bakov n. J. 3:37, 4 
6. Beran Jaroslav ZŠ Bakov n. J. 3:43, 7 
7. Láska Vojtìch ZŠ Bakov n. J. 4:08, 7 

Mladší žákynì 600 metrù TR 2:00, 8 
1. Jislová Erika SOŠ Jablonec n. N. 2:03, 5 
2. Mlynková Jana ZŠ Bakov n. J. 2:04, 9 
3. Jislová Jessika ZŠ Arbesova Jablonec 2:05, 9 
4. Krejbichová Tereza ZŠ Bakov n. J. 2:14, 9 
5. Bufáková Kristýna ZŠ Bakov n. J. 2:30, 4 
6. Øeháková Eliška ZŠ Bakov n. J. 2:31, 5 

Mladší žáci 1000 metrù TR 3:21, 4 
1. Wudy Josef Autoškoda Mladá Boleslav 3:35, 7 
2. Reiman Martin Mladá Boleslav 3:39, 9 
3. Vošvrda Sebastian Mladá Boleslav 3:42, 6 
4. Vitmajer Petr ZŠ Bakov n. J. 3:55, 3 
5. Maøík Michal ZŠ Bakov n. J. 3:55, 6 
6. Turek Lukáš ZŠ Bakov n. J. 5:12, 8 

Starší žákynì 1500 metrù 
1. Staòková Anna Atletika Mladá Boleslav 6:06, 9 
2. Holická Martina TJ Stadion Brno 6:32, 6 

Starší žáci 1500 metrù TR 4:54, 9 
1. Hammer Lukáš ZŠ Bakov n. J. 4:55, 2 
2. Kuèera David ABK Liberec 4:55, 3 
3. Melich Michal ZŠ Bakov n. J. 5:11, 9 
4. Krištof Tomáš AC Turnov 5:23, 1 

Štafeta 4 x 1 KOLO TR 3:41, 2 
1. 
Staòková Anna Autoškoda Mladá Boleslav 3:53, 8

kat. C 1. 
Barbora Zakonovová Autoškoda Mladá Boleslav 
Mattis Michal ZŠ Bakov n. J. 
Wudy Josef Autoškoda Mladá Boleslav 

2. 
Mlynková Jana ZŠ Bakov n. J. 3:57, 4

kat. C 2. 
Holická Martina TJ Stadion Brno 
Rajman Martin Autoškoda Mladá Boleslav 
Vošvrda Sebastian Autoškoda Mladá Boleslav 

3. 
Jislová Erika SOŠ Jablonec n. N. 4:14, 1

kat. B 1. 
Jislová Jessica ZŠ Arbesova Jablonec n. N. 
Vitmajer Petr ZŠ Bakov n. J. 
Maøík Michal ZŠ Bakov n. J. 

4. 
Brzobohatý Václav ZŠ Bakov n. J 5:18, 2 

kat. A 1. 
Macek Miroslav ZŠ Bakov n. J 
Pelikovská Lucie ZŠ Bakov n. J 
Beranová Zuzana ZŠ Bakov n. J 

ŽÁKOVSKÝ BÌH BAKOVEM
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60 m starší dívky
1.Vaníèková Simona 8, 5
2.Janšová Marcela 8, 6
3.Víchová Monika 9, 1

60 m starší chlapci
1.Ïuraèka Tomáš 7, 7
2.Mlynka Milan 7, 9
3.Hammer Lukáš     8, 0

60 m mladší dívky
1.Mlynková Jana 8, 6
2.Janšová Veronika 8, 7
3.Filipová Nikola 9, 3

60 m mladší chlapci
1.Matohlina Petr 8, 2
2.Hošmánek Lukáš 8, 3
3.Vích Ondøej 8, 6

300 m mladší dívky 
1.Mlynková Jana 50, 1
2.Janšová Veronika 50, 9
3.Krejbichová Tereza 59, 7

600 m starší dívky 
1.Cecavová Kristýna 2:04, 8
2.Janšová Marcela 2:16, 6
3.Èumpelíková Pavlína 2:30, 8

300 m mladší chlapci
1.Matohlina Petr 49, 5
2.Vích Ondøej 50, 3
3.Mach Richard 50, 5

800 m starší chlapci
1.Mlynka Milan 2:35, 7
2.Melich Michal 2:40, 2
3.Ïuraèka Tomáš 2:45, 5

štafeta 4 x 150 m chlapci
1.5.B 1:46, 1
2.3.A 1:47, 4
3.4.B DNS

šafeta 4 x 150 m dívky
1.5.A 1:48, 9
2.5.B 1:51, 5
3.4.A 1:52, 5

Skok daleký mladší dívky 
1.Pospíšilová Sabina 374
2.Švermová Daniela 346
3.Šimùnková Adéla 330

Skok daleký mladší chlapci 
1.Mach Richard 426
2.Hošmánek Lukáš 394
3.Maøík Michal 363

Skok daleký starší dívky 
1.Bušová Veronika 408
2.Víchová Monika 390
3.Cecavová Kristýna 381

Skok daleký starší chlapci 
1.Mlynka Milan 502
2.Hammer Lukáš 483
3.Melich Michal 472

Hod míèkem žákyòky
1.Pelikovská Sandra 18
2.Dvoøáková Lucie 17
3.Lojová Renata 14

Hod míèkem žáèci 
1.Slobodzian Vladimír 23
2.Vosála Jan 21
3.Ondøasina Pavel 20

Za ŠSK ZŠ Bakov n.J. Mgr. Luboš Brodský

Dne 22. 4. 2006 se uskuteènily na dvorcích LTC Bakov nad Jizerou okresní pøebory dorostenek. 
Na turnaji, který mìl dobrou úroveò zásluhou všech hráèek, slavila double Lenka Brùchová z TK LTC Mladá
Boleslav, která s pøehledem pøehrála své soupeøky jak ve dvouhøe, tak spolu s Klárou Vtelenskou ze stejného
klubu ve ètyøhøe. Z našich hráèek se umístila Linda Slavíková ve dvouhøe na tøetím místì a ve ètyøhøe spoleè-
nì s Veronikou Leheèkovou z TK LTC Mladá Boleslav obsadila místo druhé. 
Na závìr lze tlumoèit spokojenost s organizací turnaje, cenami a pøíjemným prostøedím od hráèek a jejich
doprovodu. 

OKRESNÍ PØEBORY DOROSTENEK 2006

Do tohoto celostátního turnaje je letos pøihlášeno
1791 škol. Našim žákùm se po velmi dobrém výkonu
podaøilo vyhrát jednu z 512 skupin, když v domácím
prostøedí postupnì porazili žáky ZŠ Bìlá p. B. 3 : 0,
dále družstva 2. základní školy Mnichovo Hradištì 
4 : 1 a 1. ZŠ Mnichovo Hradištì 7 : 0. S plným
poètem 9 bodù a s úctyhodným skóre 14 : 1 postou-
pili do další fáze turnaje. Nejlepším støelcem turnaje
se stal Milan Mlynka s 10 brankami, 2 pøidal Lukáš
Hammer, jednu Jan Mináø, jedna byla vlastní. V dal-

ším kole naše žáky èekají družstva 3. ZŠ MB, 5. ZŠ
MB a 6. ZŠ MB. Žáci hráli ve složení: Lukáš Ham-
mer, Milan Mlynka, Michal Horyna, Tomáš Louda,
Tomáš Dlask, Tomáš Kvasnièka, Josef Mináø, Michal
Melich, Petr Matohlina, Jan Tymich, Martin Petráò,
Tomáš Ïuraèka, Jan Bajer, Václav Koláø. Hráèùm
patøí podìkování za dobrou reprezentaci školy, fotba-
lovému klubu Bakov za zapùjèení høištì, kabin
a dresù. 

ŠKOLSKÝ POHÁR COCA-COLA CUP

16.5.2005 se na novém høišti u školy uskuteènilo okr-
skové kolo Mc Donalds v minikopané. Mladší i star-
ší chlapci Bakova, pod vedením Lukáše Hammera
skonèili na druhém místì, když je v obou kategoriích
od prvenství dìlil jen krùèek. Družstva hrála ve slo-
žení: Mladší- Libor Sameš, Michal Hyka, Lukáš Bar-
toš, David Moschalik, Patrik Dörfl, Dominik Pokor-
ný a Petr Šverma. Starší-
Jaroslav Žïánský, Jaroslav Sajver, Jan Sajver, Ondøej

Matohlina, Jan Kroupa, Daniel Pokorný, Michal
Èerný, Matìj Kraušner, Matìj Hampeis, Petr Fried-
rich, Filip Adam, Jakub Filip a Milan Mlynka.
Rozhodèími turnaje byli žáci 9.tøíd Lukáš Hammer
a Tomáš Dlask, funkci èasomìøièù, zapisovatelù
a hostesek zastávaly Tereza Bušová a Monika Bera-
nová, vedoucím obou družstev byla pí uè. Michaela
Vrabcová.

MC DONALDS

Chlapci 27. 4. 2006 (tìlocvièny 8. ZŠ MB)
Starší žáci se zúèastnili turnaje ve volejbalu, ve kterém 3x zvítìzili a 2x odešli poraženi. V koneèném poøadí
jim patøí po velmi dobrém výkonu všech hráèù pìkné 3. místo v okrese. Vítìzi se stali žáci ze sportovní
7. základní školy v Mladé Boleslavi. Naše družstvo hrálo ve složení: Lukáš Hammer, Milan Mlynka, Tomáš
Ïuraèka, Tomáš Dlask, Michal Horyna, Tomáš Kvasnièka a Josef Mináø. 

Poøadí: 
1. 7. ZŠ Mladá Boleslav 5 5 0 10 : 1 10
2. 8. ZŠ Mladá Boleslav 5 3 2 7 : 5 8
3. ZŠ Bakov n. J 5 3 2 7 : 5 8
4. 1. ZŠ Mnichovo Hradištì 5 3 2 8 : 5 8
5. 1. ZŠ Benátky n. J. 5 1 4 2 : 8 6
6. 9. ZŠ Mladá Boleslav 5 0 5 0 : 10 5

Dívky 25. 4. 2006 (tìlocvièny 8. ZŠ MB)
Dívkám se tentokrát pøíliš nedaøilo a ve ètyøèlenné skupinì skonèily na posledním místì, když 3x prohrály 
0 : 2 s žákynìmi boleslavských škol. Družstvo hrálo ve složení: Tereza Bušová, Veronika Bušová, Kristýna
Cecavová, 
Monika Beranová, Simona Vaníèková, Lucie Mrákotová, Michaela Nedvìdová, Veronika Doležalová. 

VOLEJBAL - OKRESNÍ KOLO

ZÁVODY NA NOVÉM HØIŠTI
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... pokraèování z minulého èísla

V dalších dnech dávají náèelník a náèelnice horlivì dohromady cvièitelský sbor.
V prùbìhu nìkolika dnù se pøihlásilo ke cvièení 91 žákù, 137 žákyò, 16 doro-
stencù, 46 dorostenek, 26 mužù 31 žen. Ke cvièitelské práci se pøihlásili èlenové
Sokola (Janeèek, Albert, Mašková, Havelková, Kunstová) a Orla (Zd. Krupièko-
vá a M. Brejšová).
Místní národní tìlovýchovný výbor byl doplnìn v prùbìhu èervna 1945 o èleny
Junáka (Zd. Havel a Jar. Janoušek) a delegované èleny Svazu èeské mládeže (V.
Èerného a L. Øezáèovou). V. Mìkota aj. Št`astný se rozjíždìjí do Krkonoš, aby
tam zajistili vhodnou chatu pro bakovské tìlovýchovné a turistické úèely. Poda-
øilo se jim objevit chatu Sport na Pøedních Míseèkách, jejíž majitelka se mìla
v krátké dobì vystìhovat. K zajištìní provozu tohoto horského objektu o devíti
pokojích, jídelnì a noclehárnì byla v bakovském MNTV pøipravena celá øada
opatøení. 
V èervenci byli pøizváni k práci zástupci jednotlivých sportù: Horèièka (plavání),
Kolda (atletika), B. Kameník (házená) a další. MístoM. Èapka, který odešel stu-
dovat vysokou školu do Prahy ses ujímá funkce jednatele B. Kameník. Výbor
vzal na vìdomí, že agilní fotbalisté a atleti, kteøí uspoøádali v èervnu taneèní
zábavu, vìnovali èistý pøíjem  Kè 6 459,80 pozùstalým po padlých ve druhé svì-
tové válce.
Místní národní tìlovýchovný výbor pøipravil na období léta roku 1945  okázalé
Tyršovy hry v nìkolika sportech: atletika, cyklistika, plavání, box, stolní tenis,
házená, kopaná, branný závod a veøejné cvièení. Tyršovy hry byly rozvrženy do
ètyø termínù. Na sobotu 25. 8. zorganizoval Karel Kuna ml. turnaj ve stolním
tenisu v malém sále sokolovny. Ze ètrnácti pøihlášených zvítìzil V. Tuzar pøed M.
Treglem. Druhý den se konaly zápasy v házené a kopané. O týden pozdìji 2. záøí
1945 byla v dopoledních hodinách uspoøádána na bakovském námìstí  manifes-
tace požadující sjednocení tìlovýchovy a po ní se uskuteènil promenádní koncert.
O., Kysela uspoøádal cyklistické závody po trati bakovskými ulicemi. V katego-
rii závodních kol na 35 km zvítìzil Fr. Honc pøed M. Bímem. Druhá kategorie na
21 km byla vypsána pro závodníky na cestovních kolech. V cíli byl první J. Bed-
náø pøed J. Kameníkem aj. Bímem. Ve stejném dni v odpoledních hodinách se
konal závod v pøespolním bìhu a atletické trojboje žákù a dorostencù. Bohužel se
neuskuteènily závody v plavání, turnaje v boxu a odbíjené a branný závod, které
mìl zorganizovat Junák, nebot` jeho pøedstavitelé odmítli se podílet na akcích
MNTV a ucházeli se o vstup do Svazu èeské mládeže (SÈM).

V prùbìhu záøí roku 1945 bylo jednáno na úrovni Ústøedního národního tìlový-
chovného výboru o svolání sjezdu zástupcù všech tìlovýchovných a sportovních
svazù. Sjezdové jednání 14. a 15. záøí 1945 však nebylo úspìšné. Pøedstavitelé
fotbalového svazu a Junáka odmítli vstoupit do jednotné organizace, i když jeho
èlenstvo bylo opaèného mínìní, jak dokládá názor SK Bakov. Poté se pøidávaly
i nìkteré další sportovní svazy, a tak  se sjednocení tìlovýchovy bezprostøednì po
osvobození republiky oddálilo. Snaha o sjednocení se stala napøíštì programem
politických stran.
I v Bakovì opadlo poèáteèní nadšení, aèkoliv vedení mìsta a pøedstavitelé tìlo-
výchovných a sportovních organizací spatøovali v chudém mìstì, kde nebyl
žádný prùmysl, úsilí o sjednocení za objektivní nutnost pøedevším z dùvodù hos-
podáøských. Pøedstavovali si, že spoleèným úsilím všech sportovních složek by
mohlo v brzké dobì k uskuteènìní velkých plánù na zøízení odpovídajících spor-
tovišt` ve mìstì. Jednalo se o výstavbì koupalištì mimo Jizeru (vpravo od želez-
nièní trati v Podstráních), o výstavbu nového stadionu v Podstráních, jak se pøed-
pokládalo už za války, o odkoupení lesního pozemku kolem kaple na Klokoèce,
o získání lesa Baby po jeho  konfiskaci pùvodnímu majiteli Zaòkovi, a o zajištì-
ní horské chaty v Krkonoších. Z velkých plánù nakonec témìø sešlo. Podaøilo se
jen z iniciativy lyžaøského odboru LTC Bakov získat jako noclehárnu pro bakov-
ské sportovce horskou chalupu o ètyøech místnostech v Rýžovišti u Harrachova.
Pùvodní zámìr o pøevzetí horského hotelu v Horních Míseèkách se bohužel neu-
skuteènil pro podvody na MNV ve Vítkovicích, jenž pøedal celý konfiskát
zamìstnancùm Melantrichu.
Po celý rok 1946 je však místní výbor MVTV v Bakovì v èinnosti, i když už
neorganizuje žádné akce. Na veøejném plenárním zasedání MNV v Bakovì 15.
dubna 1946 se vyslovili zástupci jednotlivých tìlovýchovných organizací kromì
Orla pro slouèení do jednotné organizace. Žádná další èinnost však nebyla ani
nadále vyvíjena. Poslední schùze MNTV v Bakovì se konala 17. února 1947
v sokolovnì. Z jejího jednání vyplynulo, že bude respektováno usnesení Ústøed-
ního tìlovýchovného výboru v Praze o likvidaci místních tìlovýchovných výbo-
rù. Penìžní prostøedky byly rozdìleny mezi jednotlivé sportovní organizace,
vývìsní skøíòka u plotu restaurace Na Zastávce pøipadla SK Bakov. Zápis ze
schùze konèí slovy pøedsedajícího J. Müllera, která doslova zapsal jednatel
V. Mìkota: "Usilujme, aby jednou ke skuteènému slouèení tìlovýchovy došlo!"

pokraèování pøíštì
- áø

120 LET BAKOVSKÉHO SOKOLA

9

HISTORIE
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Stejnì jako v loòském roce, tak i letos
po skonèení jarní èásti fotbalové sezó-
ny (v týdnu od 19. 6. 2006) probìhne
celková rekonstrukce fotbalového
trávníku. Tato èinnost spoèívá v pro-
vedení dvojitého øezu trávníku (pro-
vzdušnìní), jeho dohnojení a dosetí. 
Rekonstrukci bude opìt provádìt

firma Ironex Praha a náklady na tuto
akci se budou pohybovat okolo 60 tis.
Kè. Fotbalovému oddílu SK Bakov
nad Jizerou se po nìkolikaletém úsilí
podaøilo na tuto akci získat grant od
Støedoèeského kraje. Výše grantu
pokryje pøibližnì polovinu nákladù. 

Jiøí Pelant

ÚPRAVA HØIŠTÌ

V soutìži družstev skonèili šachisté
Sokola Bakov po nìkolika zaváháních
v 7. - 11. kole na pátém místì, když
Neratovice vše vyhrávaly a již kolo
pøed koncem si zajistily postup zpìt
do II. ligy. 
Oddíl také uskuteènil svùj tradièní
turnaj dvojic, kterého se zúèastnilo 10
párù z celé republiky. I když úèast
byla díky kolizi termínù s jinými tur-
naji trochu menší než minulé roèníky,
všichni si dobøe zahráli. Zvítìzili
Dalecký s Jínovou pøed Romanem

Borešem a Lasagem(všichni z 1.
Novoborského ŠK), tøetí skonèil
Kryšpín se Šperlem z Auto Škody Ml.
Boleslav. 
Alespoò trochu se tým polepšil
v Sendražicích u Kolína, kde se
v krajském pøedkole Èeského poháru
v rapidšachu pìtièlenných družstev
kvalifikoval na republikové finále,
když byl druhý za Kutnou Horou
a pøed tøetím Kolínem. 

Jaroslav Záhorbenský

ŠACHY

KULTURA A SPORT

Po dvouleté odmlce vinou datumové
kolize s mistrovskými zápasy se konal
dne 8.5.2006 ve sportovním areálu Pod
Stránìmi již 32.roèník žákovského tur-
naje - Memoriál Václava Oplta, který
poøádá fotbalový oddíl SK Bakov nad
Jizerou na poèest uctìní památky
bakovského odchovance a bývalého
ligového brankáøe Václava Oplta.

Letošního roèníku se zúèastnila ligová
družstva z Hradce Králové, Mladé
Boleslavi, Liberce a poøádající oddíl
SK Bakov nad Jizerou.
Vítìzem turnaje se stal Slovan Liberec,
pøed Mladou Boleslaví, Bakovem nad

Jizerou a Hradcem Králové.
Nejlepším støelcem turnaje byl Milan
Mlynka z SK Bakov nad Jizerou, nej-
lepším brankáøem se stal Jakub Finke
z Hradce Králové, nejlepším hráèem
celého turnaje byl zvolen Tomáš
Ïuraèka z SK Bakov nad Jizerou.

Poøadatelé turnaje dìkují za finanèní
pomoc tìmto sponzorùm: První Geo-
detická spoleènost Danuše Bláhová,
PEVA - spoj Petr Šlambor, Restaurace
Na Stadionì Marie Dušková. Velký dík
patøí i panùm rozhodèím Jachkovi
a Brodskému za øízení zápasù.

Lukáš Bláha

Jako už tradiènì, tak i letos jsme uspoøádali pálení èarodìjnic na Malé Bìlé na
Jeøábu. 

Tomuto èinu ovšem pøedcházela velká brigáda, kdy se parta èlenù Furiantu sešla,
aby upravila vatru do pøijatelné podoby a navozila ještì nìjaký ten otop. Pøipravil
se i prostor, kde se pak posedí pøi piveèku, buøtíku a muzice. Ten budeme doufá-
me využívat i bìhem jiných teplých dnù, jestli letos nìjaké budou. Ale snad už
ano. 
V nedìli 30. 4. se pak u naší velké vatry, které vévodila nádherná èarodìjnice,
sešlo asi na 60 lidí z vesnice, což jsme moc rádi. Taky se dostavilo plno èarodìj-

nic ve stylových kostýmech, kterým dìkujeme velice za úèast. Každá byla po
právu odmìnìna nìjakou tou sladkostí. Vítìzství pak nakonec ale slavily èarodìj-
nice, které pøilétly z vìtší dálky. První se umístila Lenka z Bakova. Druhé místo
pak patøilo Žanetce, která tu byla u babièky, takže zase musela pøiletìt na košt`átku

z daleka. A tøetí pøíèku obsadila další povedená èarodìjka - kluk,
rovnìž z Bakova. Mìli jsme tam ale mnoho dalších hezkých èaro-
dìjnic. Velký obdiv si pak zasloužily ty nejmladší èarodìjnice,
dokonce tam byla jedna teprve dvouletá. Tedy skoro dvouletá,
nebot` narozeniny mìla až za dva dny. A to byla Barunka. A aby si
mohla pøevzít sladkou cenu, musela pøiletìt až z Prahy. Tady je
ovšem vidìt, že "letecká" doprava je skuteènì bezpeèná. Žádná
z èarodìjnic totiž neutrpìla žádný úraz, a jak v poøádku pøiletìla, tak
se i v poøádku vrátila domù. 
S tìmi živými èarodìjnicemi nebyl žádný problém, ale ta nainstalo-
vaná na vatøe nám dala poøádnì zabrat. Ne a ne hoøet. Jak nám
nepøálo v pøedchozích dnech poèasí, tak se to projevilo i na podpa-
lu vatry. Zatímco jindy je to takzvaný "fièák" a poøadatelé nestaèí
odhánìt lidièky od ohnì, letos se nedaøilo vatru rozhoøet. Ale nako-
nec jsme se všichni pøece jen doèkali a poøádnì ohøáli. 
Martin Šimùnek nám pak pìknì zahrál na harmoniku u toho našeho
menšího ohýnku, kde nás jídlem zásobovala naše èlenka, vlastnící
obchod. Nestrádali jsme, jen se musíme pøiznat, že teplo, teplo oprav-
du nebylo. A tak jsme se úderem pùlnoci rozcházeli do svých teplých
domovù. No, ono vlastnì došlo pivo……

V sobotu 27. 5. se od 15,00 hodin koná v Bílé Hlínì festival folklorních souborù.
Úèinkovat budou dìtské soubory: Kominíèek, Šafránek a Dupák. Z dospìlých se
pak pøedstaví soubory: Furiant a Nisanka. Po skonèení programu se pokraèuje
taneèní zábavou se skupinou Phoenix.                                      Monika Èapková

ÈARODÌJNICE NA MALÉ BÌLÉ

FESTIVLA V BÍLÉ HLÍNÌ

FURIANTI poøádají ...
v nedìli 28. 5. se od 13,00 hodin v Malé Bìlé na plácku koná VELKÝ
DÌTSKÝ DEN. Tìšit se mùžete na bohatý program spojený se spoustou sou-
tìží o sladké ceny.

Monika Èapková

TJ SOKOL zve …
na DÌTSKÝ DEN, který již tradiènì poøádáme pro všechny bakovské dìti v are-
álu za sokolovnou. Tentokrát se sejdeme v nedìli 4. èervna od 9 do 11
hodin. Èekají na vás zajímavé hry a soutìže o ceny. 
S sebou si vezmìte dobrou náladu, chut` si zasportovat a na sebe sportovní oble-
èení. 

Za TJ Sokol starostka TJ  Mgr. J. Brychová

OCHOTNÍCI dìtem ...
Dne 1. 6. 2006 od 18, 00 hodin sehrají bakovští ochotníci pro dìti divadelní
pøedstavení: "Popletená pohádka". Srdeènì zveme zejména dìti ale i dospìlé na
netradièní pohádku v netradièním èase. Dìti mají vstup zdarma, dospìlí platí 30
Kè. Vstupenky budou k dispozici pøímo v divadelním sále "Radnice". 

Za DS Tyl Filip Novák

MEZINÁRODNÍ DEN DÌTÍ

MEMORIÁL VÁCLAVA OPLTA
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Robert Filip, Táborská 570, Bìlá p. Bezdìzem
opravy televizorù, videorekordérù, satelitních
pøijímaèù, DVD, CD pøehrávaèù, HIFI vìí, 
radiopøijímaèù
opravy vìtšinou do druhého dne 
(i v bytì zákazníka)
prodej dálkových ovladaèù a pøíslušenství
specializovaný servis pro znaèky SONY,
THOMSON, PHILIPS, PANASONIC

SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS   EEEE LLLL EEEE KKKK TTTT RRRR OOOO NNNN IIII KKKK YYYY
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PODÌKOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙM PODÌKOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙM 
EMERGE s .  rEMERGE s .  r.  o .  .  o .  

Dne 5. kvìtna 2006 uplynulo 15 let od založení firmy EMERGE s. r. o. Dìkuji tímto všem
jejím zamìstnancùm za vysoké pracovní nasazení, zodpovìdnou a kvalitní práci
a loajalitu k firmì. Tyto atributy nám umožnily stát se firmou s nejvyšším stupnìm
certifikace v automobilovém prùmyslu, vysokou schopností konkurence, moderní strojní
základnou a možností další expanze. 
Vím, že i v následujícím období se na Vás mùže firma spolehnout. Všem zamìstnancùm
a partnerùm dìkuji za spolupráci a pøeji pevné zdraví. 

Palounek Miroslav
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vestavìné skøínì na míru

velký výbìr z více než 40 druhù úpravy povrchù 
záruka na materiál 10 - 20 let bezkonkurenèní záruka na práci 3 roky
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kuchyòské linky na míru
elektrospotøebièe vestavìné i volnì stojící doplòkový program

*  K E  K A Ž D É  Z A K Á Z C E  D Á R E K  *

døevìné a laminátové plovoucí podlahy

dokonalé øešení úložného prostoru zrcadlové výplnì široký výbìr doplòkù

Cyklistický závod v romantic-
kém kraji Karla Hynka Máchy se
startem a cílem pod královským
hradem Bezdìz.

sobota 17. èervna 2006
Místo 

Bezdìz
Délka tratì

50 kilometrù
Startovné
350,- Kè

Zveme Vás na nový cyklomaraton 

AA uu tt hh oo rr 55 00   BB ee zz dd ìì zz   22 00 00 66 ,,   

který pro Vás pøipravil zkušený tým poøadatelù Author 50 Èeský
ráj. Závod v romantickém kraji Karla Hynka Máchy je opìt
urèen široké veøejnosti a všem milovníkùm cyklistiky a krásné
pøírody. Výbìr trati byl zamìøen pøedevším na lesní cesty
s malým podílem asfaltových silnic. Trat` závodu je vedena po
vyznaèených trasách v chránìném území Dokeské pískovce
a mokøady, kolem dominanty královského hradu Bezdìz, Bøe-
hyòského rybníka, vrcholu Velká Buková a Králova stolce,

odkud podle povìsti král Karel IV. shlížel na svùj Velký rybník -
pozdìji Máchovo jezero. Svým profilem a povrchem je trat`
urèena ke sportovnímu vyžití široké veøejnosti.
První roèník Author 50 Bezdìz je pøipraven, mùžete se pøihlásit!
- na www.50bezdez.cz, kde najdete i podrobnìjší informace.
- zasláním vyplnìné pøihlášky faxem na èíslo 326 781 128 nebo
poštou na adresu poøadatele Murdych, s.r.o., Rybní dùl 203, 294
01 Bakov nad Jizerou . 
- odevzdáním vyplnìné pøihlášky a zaplacením startovného
v prodejnì Cyklosport - Marcela Dlasková, Sportovní hala,
Mladá Boleslav. 

Uzávìrka pøihlášek je 31. kvìtna 2006. 
Rozhoduje vždy datum zaplacení startovného, bez zaplacení je
pøihláška neplatná. 
Zmìna pøijaté pøihlášky je možná pouze po dohodì s poøadateli
a za poplatek 100,- Kè. 
Vaše dotazy èi pøipomínky mùžete zaslat na info@50bezdez.cz .
Tìšíme se na shledanou na Bezdìzu.

Za poøadatele Jiøí Murdych a Petr Klouèek

Hlavním sponzorem akce je firma 
EMERGE s.r.o. Bakov nad Jizerou
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