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Repaři za zvýšení výnosů cukrovky
Kdo se připojí k Jičínskému
hnutí z našeho okresu? O tom a
o nové technologii pěstování cukrovky se jednalo na okresní konferenci v pondělí 22. února v Mladé
Boleslavi. Na 250 účastníků z družstev a státních statků přijalo usnesení, ve kterém si kladou za cíl vyrobit minimálně na každý hektar
o 15 q cukrovky víc, než ukládá
uzavřená smlouva.
Ke splnění tohoto cíle zahrnuje
přijaté usnesení řadu agrotechnických opatření. Do 6. března prověří umístění ploch cukrovky v osevním postupu. Zabezpečí plnou výživu pomocí umělých hnojiv tak,
aby na každý hektar bylo dodáno
10 q hrubých hnojiv. Uplatní včasný osev podle klimatických podmínek, zkrátí dobu jednocení mechanickým předjednocením porostu a
ve všech závodech ukončí jednocení nejpozději do 31. května při
dodržení optimálního počtu jedinců ve výši 70—80.000.
Všechny plochy po vyjednocení
budou řádně okopány, kultivovány
a přihnojovány na list 1 chráněny
proti škůdcům.
Další body usnesení pamatují na

bezztrátovou sklizeň, řádnou přípravu strojů a nářadí, aby sklizeň
mohla skončit nejpozději 5. listopadu. Splnění všech termínů a organizačních opatření podpoří socialistická soutěž a zavedení mimořádných prémií při jednocení a ve
sklizni.

0 perspektivách průmyslu,
dopravy a investiční výstavby
V úterý 23. února se konalo zasedání okresního výboru KSČ v Ml.
Boleslavi, které se zabývalo návrhem dokumentu k rozvoji průmyslové výroby, dopravy a investiční výstavby v okrese. K průběhu
jednání se ještě vrátíme v příštím
čísle podrobnou zprávou.

0 výstavbě ve světových jazycích
Hovory s občany celého světa se
uskutečnily v minulých dnech. Hovořil
s nimi, i když ne přímo, laureát státní
ceny, arch. Osvald Dóbert. Nedávno
vyšel obrázkový časopis Life, ve kterém se převážně psalo o Mladé Boleslavi, a to ve čtyřech jazycích. Pro Německo a Rakousko se Life jmenuje Im
Herzen Europa. Reakce na vyjití žurnálu byla velká. Z Anglie, Francie,
Španělska i Švédska, přicházely dotazy
do Čs. rozhlasu, ve kterých se cizinci
ptali na podrobnosti, jako kupříkladu:
Jak rychle postavíme panelák, jak to,
že v typové výstavbě může být individuální architektura apod. Proto se
reportéři Čs. rozhlasu, kteří řídí vysílá-

Co sledují výsledky kontroly
ORGANY LIDOVÉ KONTROLY V OKRESE SI BĚHEM SVÉHO PŮSOBENI
ZÍSKALY DUVĚRU ZEJMÉNA TAM, KDE RYCHLE A BEZPROSTŘEDNĚ
REAGUJI NA PŘIPOMÍNKY OBČANU. TAKÉ PROTO, ZE PO ZÁSAHU KOMISE LIDOVĚ KONTROLY JSOU NEDOSTATKY ODSTRAŇOVANÝ DALEKO
RYCHLEJI.
Nedávno uzavřená prověrka stížností u okresních orgánů a organizací, které obdržely 449 stížností, ukázala, že nejvíce stížností je
stále na úsek hospodaření s byty.
Tuto situaci nepříznivě ovlivňují ti
stěžovatelé, kteří vzhledem ke svému zaměstnání obdrží pro přechodné ubytování místnost, do té
se nastěhují, uvolní svůj byt mimo
Mladou Boleslav a v zápětí si stěžují, že není řešen jejich bytový
problém, jak tomu bylo y případě
E. F. z Bělé p. B. Na druhé straně
není dobrým zjevem, když B. B.
z Ml. Boleslavi čekal na uvolnění
rodinného domku 8 roků a obdobná situace byla s uvolněním rodinného domku A. S a j. případy.
Další skupinu tvoří stížnosti na
nedodržování cen v obchodech,
podnicích místního hospodářství a
družstevních organizací. Většinou
šlo o stížnosti na nedostatky v čistírnách, nesprávnou fakturaci nebo účtování zboží. Většina těchto
stížností je oprávněná, což potvrzuje stížnost J. E. na přefakturaci
opravy vozu, kterou provedl Auto-

vícemístných forem vyřešili soudruzi z konstrukce a nářaďovny
AZNP. Touto metodou je lita v závodě většina drobných odlitků. Výhodně řešená a zvládnutá vtoková
soustava umožňuje přejít na tlakové stroje větších rozměrů i u drobných dílů. V některých případech
se tímto způsobem podařilo zvýšit
produktivitu až o 300%.

servis — Kovodružstvo Mladá Boleslav. Rozdíl 235 Kčs byl stěžovatelce vrácen a vedoucí Autoservisu
byl upozorněn na dodržování předpisů pro fakturací opravárenských
prací.
Okresní orgány vyřídily většinu
podaných stížností. U všech orgánů mimo OK LKS a ONV došlo ke
snížení počtu podaných stížností,
to značí, že místní a závodní složky věnují vyřizování stížností zvýšenou pozornost.
Na druhé straně však z řady stížností vysvítá, že si stěžovatelé dělají z okresních orgánů zprostředkovatele, aniž předem žádali přešetření místními či závodními orgány nebo složkami.
Než uděláme tečku za stížnostmi
roku 1964, ještě slovo Ke stěžovatelům. V mnohých případech žádají občané orgány a organizace
o zásahy ve věcech, které si mohli
sami zařídit zápisem do Knihy přání a stížností, jež jsou většinou
prázdné nebo zásahem u vedoucího apod.
VLAD. PORŠ, OKLKS

ní v těch řečech, spojili se soudruhem
Dober tem, který pomocí mikrofonu
uspořádal tiskovou konferenci, kde hovořil nejen o výstavbě, ale i o automobilce. Tato akce zaslouží pozornosti.
Otázka propagace v cizině je pro každý stát důležitá. Je potěšitelné, že
jméno Mladé Boleslavi je dnes známo
takřka v celém světě a má dobrý zvuk.

Na počest 17. výročí
se uskuteční v Mnich. Hradišti, Benátkách nad Jiz., Bakově nad Jiz.
i v jiných místech okresu, slavnostní
shromáždění.
Historického vítězství
vzpomenou na četných besedách závody, školy, občanské výbory, společenské organizace. V menších obcích okresu se budou konat slavnostní veřejné
schůze KSČ.
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V minulých dnech se sešli na celozávodních konferencích komunisté z mladoboleslavské automobilky
a z Liazu Mn. Hradiště, aby zhodnotili práci uplynulého období a
určili si úkoly pro letošní, jubilejní
rok.
V AZNP byl hostem člen ústředního výboru strany a ministr všeobecného strojírenství Karel Poláček a tajemník krajského výboru
strany Josef Třesohlavý.
Na konferenci v Liazu se hovo
řilo o technicko-ekonomické radě
podniku. Její práce měla sloužit
pro všechny závody, ale soustředila se především na vývoj nového
motoru M 630, vyráběného v blízkosti závodu, a tak spolupráce
s ostatními zůstala jen na papíře,
jako trvající úkol. Vcelku se členové strany v obou podnicích shodli, že hlavním úkolem je zlepšení
kvality výrobků, aby nové vozy —
zejména z mladoboleslavské automobilky — potyrzovaly světovost
škodovácké značky.
-AM•

USPOŘÍ

STATISÍCE.

Ekonomický přínos celozávodního závazku AZNP na první čtvrtletí je 30 vozů nad státní plán.
Kromě toho na nákladech se uspoří 100.000 Kčs. Celkový přínos závazku je tedy 600.000 Kčs pro národní hospodářství navíc.

Malí školáčci znají únorové události jen z vyprávění
kresbě musí trochu pomáhat vlastní fantazie

rodičů

a

učitelů, proto při
(Foto D. Sudik)

Únor 1948 hovoří k dnešku
Prostinkou otázku — oč šlo tehdy v únoru v osmačtyřicátém — jsem
položil při besedě s několika žáky z 8. a 9. tříd. Odpovědi byly rozpačité.
Tito mladí občané se již narodili v letech, kdy jsme úspěšně dovršovali
dvouletku. Není to tak veliký historický úsek od té doby a přece mladší
lidé nemají přesnou představu, oč tehdy šlo.
Dejme proto slovo nositeli Únorového vyznamenání II. stupně Janu Kupcovi, který vzpomíná, co
předcházelo únorovým událostem:
„Bývalí statkáři a továrníci, kteří
za války většinou kolaborovali,
vstoupili do ostatních stran, odkud
se snažili oslabit vliv KSČ a snažili
se odstranit komunisty od rozhodování, aby sami mohli uchopit
moc a tak zabránit znárodňování
továren, znemožnit pozemkovou reformu, zbavit lid vlády a znovu
přesunout moc na okresní hejtmany. Ti by jim pomohli uchovat továrny a velkostatky. K tomu peužívali všech prostředků".
O to tedy šlo, zmařit úsilí lidu
o vybudování lidovědemokratického zřízení, oloupit pracující o revoluční vymoženosti, vydobyté průběhem národní a demokratické revoluce. Rozhodná opatření strany
rázně a navždy zmařila snahy
buržoasie.
Za sedmnáct let, které uplynuly
od únorových událostí, jsme ušli
veliký kus cesty a vyřešili mnohé
složité situace v národním' hospodářství, nastoupili cestu zvyšování

životní úrovně a rozvoje kulturních potřeb všech obyvatel našeho
státu. Dosažené výsledky dokazují,
že je moc ve správných rukou. Po
celou dobu socialistické výstavby
se vždy vracíme k Únoru 1948, jako
významnému zdroji zkušeností a
poučení. I v současné době nám
mají tyto zkušenosti co řícL Úkoly
nynější etapy kladou na komunistickou stranu i její členy nemenší
nároky, než na nás kladla situace
na konci roku 1947 a počátkem roku 1948. Konkrétní podoba současných úkolů je podstatně jiná, než
v únoru 1948, ale cesta k jejich
splnění však vyžaduje stejné úsilí
a nadšení.
V Únoru 1948 zvítězila linie KSČ,
protože strana měla plnou důvěru
pracujících, byla s nimi v těsném
spojení, prosazovala proti buržoasii nejširší zájmy pracujících, vytvořila
širokou
demokratickou
frontu boje proti reakci, která se
opírala o vysokou aktivitu všech
komunistů. V současné době při
plnění velikých úkolů na tyto tradice navazujeme a jejich plným
uplatněním při řešení nových cílů
v našem hospodářství.
-MH-

Únorové oslavy v jubilejním roce
Oslavy 17. výročí Únorového vítězství pracujícího lidu se v Mladé
Boleslavi uskuteční právě v historický den, dnes ve čtvrtek 25. února. Na Mírovém náměstí bude velká manifestace pracujících z okresu a slavnostní pochod útvarů
Lidových milicí. Historického výročí vzpomenou na četných besedách občanské výbory, závody, školy a společenské organizace. V kině bude v pátek 26. února slavnostní premiéra nového významného českého filmu o rumburské
vzpouře — Hvězda zvaná Pelyněk.

Svou premiéru budou mít v tento den v Praze, v Gottwaldově muzeu i žáci čtyř tříd z devítiletky
v Engelsově ulici. Složí tam svůj
pionýrský slib. Odpoledne je pro
ně připraven na pražském Hradě
kulturní program. Třída III. č, která odměnou za celkový nejlepší
prospěch jede k pionýrskému slibu
v kompletním složení, si toto vyznamenání jistě plně zaslouží.
• DÁREK K MD2? Komunální služby Benátek nad Jiz. rozšiřují služby na. vesnicích. Zřídily — jako
prvé na okrese, smíšenou sběrnu a
žehlírnu v Bezně.

O TOM, CO VÁS ZAJÍMÁ i

Bude zimaf bude ještě mráz?
„Jednou je příjemné teplo, jindy
zase chladno. — Nejnepříjemnějši
jsou tyto výkyvy teploty v sobotu
a v neděli, kdy je celá rodina doma pohromadě..." — Podobných
stížností jsme od obyvatel paneláků na třídě Lidových milicí vy
slechli i přečetli několik. Zašli
jsme tedy za hlavním energetikem
AZNP soudruhem R y s e m a položili mu několik otázek. Zde jsou
odpovědi:

Zemědělská strojně početní stanice zahájila v těchto dnech provoz. Na
strojích ARITMA za pomoci děrných štítků vypočítávají mladé pracovnice
zatím jen mzdy zaměstnanců Čtyř státních statků.
Podle sdělení ředitele stanice V. Svobody, zahájí v druhé polovině roku
dvousměnný provoz, budou zpracovávat účetní doklady za 4 JZD a evidenci výroby státních statků.
(Foto Z. Golaj

Při projektování výstavby nové
teplárny v závodě AZNP bylo dohodnuto, že z této teplárny budou
vytápěny i nově budované bytovky
na třídě Lidových milicí. Toto rozhodnutí je podloženo ekonomickým
zájmem, kdy dodávka z centrálního
velkého zdroje vyjde nejlevněji.
Potud není asi nutné nic vysvětlovat neboť je to logické. Méně příznivá je však situace s vlastním dodáváním tepla.
• Nestačí kapacita? Kapacita teplárny i horkovodních potrubních

vedení pro vytápění bytovek je dostatečná. Občasné nedostatky ve
vytápění musíme tedy hledat již
jen na vlastní teplárně AZNP a výměníkových stanicích v jednotlivých blocích.
H Jaké závady tu mohou vzniknout? Teplárna AZNP od svého po
stavení a spuštění vykazovala řadu
závad technického směru. Byly to
nevhodné mazutové hořáky, úpravna vody také nezajišťovala vodu
potřebné kvality, odpopílkovací zařízení apod. Tyto závady byly prů
během provozu, zejména v letním
období, většinou odstraněny. Vyskytly se však nové. Základy různých zařízení, zejména uhelných
mlýnů začaly být nestabilní. Základy začaly klesat a různě se
kroutit. To se nepříznivě projevilo
na vlastních mlýnech a značně se
zvýšila jejich poruchovost. Pracovníci teplárny za tohoto stavu udržovali provozuschopnost zařízení jen
zvýšeným pracovním úsilím, nasa-

zováním mimořádných sobotních,
nočních a neděl, směn, aby opřa
vili zařízení, následkem špatných
základů předčasně opotřebovaného
či zničeného. Proto ta chladná nedělní rána a nevydrželo-li zařízení
až do soboty, tedy i chladné dny
uprostřed týdne, ,
• Co s tím však budete dělat. Jak
zjednáte nápravu? Trvalé zlepšení
lze očekávat po provedení navržených rekonstrukcí, které mohou
začít až v letním období, neboť si
vyžádají zastavení celého kotle i
s příslušenstvím.
• A pak bude všechno v pořádku?
Na výměníkových stanicích v jednotlivých obvodech mohl být nepříznivý stav v dodávkách tepla
ještě zhoršen nevhodnou regulací
či zanešením výměníků apod. Nemusíme snad zdůrazňovat, že snahou všech je postarat se obyvatelům Mladé Boleslavi o příjemnou
tepelnou pohodu. V budoucnu, i
když poruchy vyloučit nemůžeme,
rozhodně obětavou prací všech
zúčastněných zmírníme jejich následek na nejmenší míru.

Podle svých sil
Zanedlouho budeme oslavovat
MDZ. Nechceme předbíhat událostem, ale domníváme se, že ženy
si zaslouží ten jeden den v roce,
který je vyhrážen pouze jim. Nebudeme připomínat jejich zásluhy.
Je všeobecně známo, že na ně připadají dvě směny. V práci a doma.
Osvědčují se tu i tam. Podívejme
se pro zajímavost, kolik kolektivů
soutěžících o titul BSP vedou ženy. Tak třeba ve Státní bance, pobočka Mladá Boleslav, pokladní lísek soudružka Kerdová. Titul získal kolektiv již v roce 1963. — Ve
spořitelně Mladá Boleslav - vklady, vedoucí Prokopová, získaly titul v minulém roce. V účtárně, vedoucí Tykalová rovněž tak. Kolektiv ekonomického oddělení Státní
pojišťovny, vedoucí soudružka Matoušové, na titul čeká. Okresní ústav geodezie a kartografie, kolektiv, který vede soudružka Kubíčková, získal titul dokonce před
třemi roky. .Ekonomický útvar, fi-

nanční odbor ONV vede soudružka
Plachá a titul jim byl propůjčen
také v roce 1962. Komunální služby, holičství a kadeřnictví v Bělé
vede soudružka Fryčková, titul jim
byl přidělen loni. V prádelně v Benátkách vede 12 žen soudružka
Glosová a jsou BSP od roku 1963.
• Brigádu XII. sjezdu opraven igelitového zboží vede soudružka Baráková. Dvanáct žen z výroby orobincových tašek si zvolilo vedoucí
soudružku Holubcovou a o titul
usilují všemi silami. Opravnu punčoch OPP vede v Mladé Boleslavi
soudružka Jirounková a těchto 16
žen je držitelkami titulu Brigáda
XII. sjezdu.
Tak bychom mohli pokračovat do
nekonečna. V závodech, provozovnách, školách, závodních kuchyních, úřadech, všude se setkáme
se ženami, jejichž dobrá práce si
zaslouží a je také uznávaná po celý rok a nejen o MDŽ.

Průmyslové závody jubilejnímu [roku
V minulém ?oce byly vytvořeny
některé předpoklady, aby plán na
rok 1965 se mohl stát východiskem
k dalšímu rozvoji národního hospodářství a lepšímu uspokojování
potřeb obyvatel. Úsilí o vysokou
rentabilitu výrobků je prvořadý úkol. Pracující průmyslových závodů okresu Mladá Boleslav uzavřeli
na počest 20. výročí celookresní
závazek, který je podložen dílčími
závazky kolektivů, dílen, provozů,
závodů, podniků i jednotlivců. —
O jak cenný závazek jde, se pře
svědčíme skutečností, že plán exportních dodávek má být překročen o 1.050.000 Kčs a ve vlastních
nákladech hodlají závody uspořit
2,000.000 Kčs. Přitom produktivita
má být v relaci s průměrnými vý-

dělky. — Automobil, závody - opravny uspoří za rok 30.000 Kčs na nákladech, Karbo 800.000, akumulátorka 100.000, Sepap 1,000.000, OPP
Bakov nejméně 12.500, Družstevní
kombinát Dražice 50.000, Okresní
vodohospodářská správa plánuje
59.000 úspor, lihovar 25.000 Kčs.
Mimoto na nutných
pracích,
zlepšení vzhledu závodu a pracovišť věnují soudruzi 60.000 brigádnických hodin a na pomoc národnímu hospodářství odevzdají 1.000
centů sběrových surovin. V patronátní činnosti pomohou JZD hlavně v- opravách strojů a budování
vodních nádrží a závlah.
KROPÁČOVA VRUTICE. — O jednotných pracovních normách se jednalo na členské schůzi JZD již
v říjnu. Nábor mládeže do zemědělství a rozmisťování se bude dělat
za přímé součinnosti rady MNV a
školy v Dolním Slivně i Bezně.

Spolupráce
přináší výsledky
Uznání se dočkali zaměstnanci
místních prodejen ve Vlkavě. Na
výroční schůzi jim občané poděkóvali za poctivou práci. Zvláště pak
byla oceněna práce soudružky Čihákové. Rovněž si všichni pochvalovali jakost chleba, dodávaného
boleslavskou pekárnou.
Na této schůzi si místní dohlížecí
výbor dal na rok 1965 hodnotné a
věcné závazky. Hovořilo se 1 o nedostatcích, jako je nevyhovující
prodejna smíšeného zboží, chybějící mrazicí pult a dovoz bílého pečiva by měl být časnější. MNV vyslovil dík všem zaměstnancům i
spotřebitelům za dobrou spolupráci a úsilí za zlepšení nedostatků.
V. ČERMÁK

„Pořádek a přehled musí být," říká skladník jabkenického družstva, a také se to
na první pohled pozná v každém oddělení
družstevního skladiště.
(GZ)

JDo

stopách

jednoho

dopisu

„Vážená redakce, skupina čtenářů velmi pozorně přečetla a prodiskutovala článek Produktivita nejen na papíře a došli jsme k n á z o r u . . "
Tak začínal dopis, který se jednoho dne octl na redakčním stole. I nezbylo redaktorovi, než jej — i když byl anonymní, pečlivě pročíst a hledat odpověd na různá proč.
Čtenáři se ptají: Na třídě Rudé
rozvrhnout dle postupu výstavby
...
armády se kopalo pro kabel na
V
dopisu
se
hovoří
dále,
že
široosvětlení. Pak se to zadláždilo a
ká veřejnost není dostafečně
inforza nějaký čas na tomtéž místě se
mována, jak bude Mladá Boleslav
kopalo zase. A zde je odpověď staopravdu vypadat a dožadují se mavitele MěstNV J. Burýška: Je pravkety, která by byla pro občany
da, že se kopala rýha pro kabelové
k dispozici.
vedení veřejného osvětlení na tříLaureát státní ceny arch. Osvald
dě Rudé armády, které je doplňRobert nás upozornil, že „perspekkem celkové výstavby města a o něž
tivní pohledy" jsou umístěny na Lese stará odb. služeb MěstNV. Pak
ninově náměstí za výkladem
dříse kopala ve třídě Lidových milicí
vějšího Klubu mladých a pak na
z náměstí Hrdinů práce rýha pro
Rozvoji. U příležitosti
20. výročí
kabel aby mohli lidé v panelácích
osvobození bude instalována
výstasvítit. Protože kabelové vedení pro
va o výstavbě ve výkladu bloku 58
bytovou výstavbu má své spínací
na tř. Lidových milicí. Ostatně asi
body, z nichž jeden je na budově
za dva měsíce vyjde brožura s 50
lékárny ve třídé Rudé armády a Jaobrázky pod názvem „Od fantazie
selské ul., muselo být toto kabelokde se občané
vé vedení dovedeno v tato místa. ke skutečnosti",
mohou seznámit se vším co je o noTím se kopalo na krátkém
úseku
vé Boleslavi zajímá. Mimoto jsou
a není pravda, že se kopalo v mísneustále pořádány přednášky o butech, jak píší čtenáři. Musím dodoucí tváři Mladé Boleslavi.
dat, že výstavba energ. zařízení je
náročný a nákladný úkol, finančDalší dotaz: Škola se prý postaví
ní prostředky
nejsou k dispozici
proti koupališti, ale poslanci na
v takové výši, aby se všechno moh- besedách s občany na dotazy odpolo dělat najednou a musí se práce
vídají, že škola se stavět nebude.

k

úschově

řádně

Dobré dílo se daří IKRAYCK
Je čas výročních schůzí. I místní
organizace Čs. chovatelů drobného
zvířectva z Dolního Bousova hodnotila svou práci. Výsledky jsou
potěšující. Loni dodali 236 kg králičího masa, 987 kožek I. tř., 1256
vajec. Sebrali 185 centů železného šrotu a odpracovali 695 brig.
hodin.
Poněvadž u převážné většiny
chovatelů je krmivová základna
nepatrná, museli se ohlížet po
zdrojích. Po dohodě s MNV a JZD

získali 3 a půl ha ladem ležící půdy. Obdělání dá mnoho starostí, ale
všichni mají chuť do práce. MO zakoupila starší traktor. Členové jej
sami opravují, aby byl na jaře
k dispozici. Za zmínku ještě stojí,
že během letošního roku bude založen při ZDŠ v Dolním Bousově
chovatelský kroužek, aby zájem
k pěstování drobného hosp. zvířectva byl v mládeži pěstován včas.
JOSEF NYPI.

0 zlepšení pracovního prostředí
uvažují soudruzi z vedení Středočeského masného průmyslu, závod Mladá Boleslav. V rámci perspektivního plánu se postarají o
výrobnu vařeného zboží, zvýšení
chladicích a mrazicích prostor a
připraví dokumentaci, příp. realizaci nové uzenářské výrobny. Také

U nakládaček se cuprikol osvědčil
Během posledních let doznávají
okurky nakládačky ve vzrůstu řadu závad. Jde o onemocnění rostlin během vegetace. Loňského roku vyzkoušelo JZD Benátky n. Jiz.
na ploše 3 ha postřik cuprikolem.
Během prvních dvou sběrů porost
byl napaden pseudoperenosporou
cubencic čili nepravým padlím okurek tak silně, že hrozilo nebezpečí naprostého vyřazení ze sběru. Agrotechnik Novotný rozhodl
se rychle a včas pro postřik cuprikolem v množství 1800 litrů a 4
kg chemické látky na 1 ha. K postřiku použili postřikovače P 900
v době suchého počasí, aby se přípravek pokud možno dostal i na
spodní stranu listů. Před postřikem všechny plody vysbírali, aby
nedošlo k event. závadám v konservárně. Během několika málo
dnů bylo zřetelné ozdravění poro-

Polní mlat v JZD Nové Hlavno v zimním období dobře slouží
nakonzervovaných a opravených strojů.

stů a šíření choroby se zastavilo.
Došlo k novému rychlému nasazení plodů. Již běherri 10 dnů po postřiku se prvně sbíralo a sklidilo
přes 130 q.
I když je výnos na ploše 3 ha
malý, přece je nutno říci, že to
byl úspěch chemického ošetření
nemocných trsů.
Pro letošní rok proto se doporučuje ošetřit kultury nakládaček
preventivně v době, kdy rostliny
nejsou ještě nemocné — 10—14
dnů před prvním sběrem. Důležité je, aby se při postřiku dbalo na
jakost práce, aby se postřiková
látka dostala pokud možno na všechny listy i zespodu. Proto píšeme
v zimě o okurkách, abyste si zajistili včas u ZNZP' dostatečné
množství chemických prostředků
k ošetření letošní plochy.
INŽ. PORlZ

A jak je to se školou v Engelsově
ulici?
Odpovídá arch. O. Dóbert: již letos započne výstavba největšího typu školy, jaký v Boleslavi
máme.
Bude mít 27 tříd a stát bude na
Rozvoji. V další etapě se dostaví
křídlo školy v Engelsově
ulici.
Opět výňatek
z dopisu: Hovoří
se o výstavbě poschodových garáží
k Jičínu. Čili sídliště na Slavoji,
Rozvoji, mech. škola, koupaliště se
zaneřádí výfukovými plyny, až budoucí uživatelé garáží odzkouší
motory svých 1000 MB.
Odpověď: V městě
automobilů,
právě tak, jako v kterémkoliv
větším městě, se garáže stavět musejí
a nemohou být daleko z města.
Obavy z tůrování aut jsou zbytečné.
Vozy najedou na rampu a nebudou
zbytečně před garážemi
zastavovat
nebo se rozjíždět. Ostatně
garáže
budou stát za servisem, tedy na
okraji města. Nám se zdá výhodnější postavit víceposchoďovou
garáž než trpět řadové garáže.
Další námitky: Mezí domy a podél vozovek nových tříd se plánuje zeleň. Ale podestýlá se jí na
škváře a pak, proč se staví ke Kosmonosům, máme-li prostor ještě
v městě — Tylova, Jaselská, ale hl.
na Radouči. A co kulturní dům? A
proč ústřední stadión stojí za městem na opačné straně centra bytové výstavby. Snad aby nebyl příliš
opotřebován dětmi a mládeží?

bude zvýšen počet hygienických
rozvozných vozů.
Nemalý úkol si do budoucna určily Kolínské cukrovary, provozovny Dobrovice, Čejetičky, Mnichovo
Hradiště, Brodce n. Jiz. a Kropáčova Vrutice. V rámci pětiletého
plánu se postarají o zlepšení ubytování a stravování kampaňových
zaměstnanců, zvýšení čistoty odpadních vod a zmenšení úletu popílku z kotelen.
Restaurace a jídelny budou zvyšovat hygienu ve výrobně polotovarů a také ve všech vyvařujících
restauracích a pohostinstvích se
bude dbát na dodržování sanitačních dnů. Investice se převážně
použijí na kuchyně a vylepšování
hygienických podmínek pro hosty
i zaměstnance. Ve dvou městech
okresu zařídí dietetické stravování. Pro všechny závody okresu je
závazné plnění plánu ozdravných
opatření ve smyslu metodických
pokynů státní plánovací komise.
Z toho vidíme, že skutečná, hluboká péče o člověka může být vybudována jedině neustálým úsilím
příslušných resortů. K tomu také
směřuje pětiletý plán, který je
součástí perspektivního plánu. Ten
jsciti povinny vypracovat průmyslové i potravinářské závody, distribuce i služby.

Jak vidíme, „proč" je čím dál více a některá jsou opravdu do pranice. Ale na všechna jsme dostali
uspokojivé
vysvětlení.
Ohledně té
zeleně. Jako podklad se všude vozí
20 cm ornice. To by mělo stačit. Jiná věc je, když ji lidé
rozšlapou.
A vzhledem k směru výstavby předbíhají čtenáři událostem. I v místech, o nichž se zmiňují, je plánovaná výstavba, ovšem až v poslední etapě. Dojde k propojení
na
Kosmonosy
i zastavení
Radouče.
Mladé Boleslavi chybí škola, hotel
a kulturní dům. Všechny tři objekty jsou v plánu. S výstavbou
kulturního domu se kupříkladu
postoupí kupředu — dle plánu, v roce 1966. A ohledně ústředního sportovního stadiónu
byl
rozhodující
prostor. Dnes se může zdát, že stadión stojí na okraji města, ale kdyby čtenáři, kteří dle svého dopisu
se tak zajímají o tvář města, více
navštěvovali přednášky, věděli by,
že zanedlouho i ústřední
stadión
bude stát ve středu města ...
Tím by byly hlavní otázky dopisu zodpovězeny.
Odpovídali
jsme
na ně proto, že budou jistě zajímat
co nejširší okruh čtenářů. Jen jedno nám vadí. Celý dopis byl tak milý, že nás mrzelo, že se autoři nepodepsali. Zbytečný anonym. Rádi
bychom poznali své čtenáře i osobně. Ozvou se pisatelé?
DANA RAJMANOVÁ
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•
POKRAČUJÍ -V OSVĚDČENÉ
PRAXI. Jak v minulých letech, tak
i nyní, zahájí pohostinství Jednoty
v ,Mladé Boleslavi školení nejméně
sedmi žen k samostatnému vedení závodní kuchyně. Jde o ženy ze zemědělství. Jednota se tak zasloužila
o rozšiřování společného stravování
pro členy JZD a jejich rodinné příslušníky.
H líSt.TRI VÁM ČAS prodejna Pramene v Mladé Boleslavi u pošty,
kde je vedoucí soudružka Zámíšová. Připravuje pro spotřeoitele další zlepšení služeb. Roznášku mléka
a pečiva až do bytu. — Potřeouje
ovšem dostatek předplatitelů a
proto se přihlaste co nejdříve.
V prodejně vám rádi poskytnou
bližší informace.
M ZA SPRÁVNOU VÝŽIVU. V prodejnách polotovarů v Mladé Boleslavi, v prodejnách občerstvení
v Mn. Hradišti, Benátkách nad Jiz.,
v restauraci „Na zastávce" v Bakově nad Jiz., v „Radnici" Bělá pod
Bezd. bude rozšířen prodej bramborových knedlíků a ostatních výrobků z bramborových těst. Také
bude zaveden prodej předsmažených bramborových hranolků,
li NEJOBLIBENEJSI MASNÍ VÝROBEK na našem okrese jsou vinné
klobásy. V rámci k r a j e jich bylo
v min. roce spotřebováno asi 550 q
a z toho potřeba našeho okresu je
přes 325 centů.
•
Úspěšnou vitaminovou středu
připravil podnik Zelenina. V hotelu Věnec uspořádal úspěšnou výstavku spojenou s prodejem a
ochutnávkou zeleninových a ovocných jídel všech druhů. Podle informací ředitele soudruha Rybáře,
prošlo víc jak tisíc návštěvníků výstavou a návody na přípravu jídel
ani pro všechny nestačily. Ochutnávka tak obohatila jídelníčky.
• V cukrovaru v Dobrovici bude
opět letos zpracována kubánská
třtinová surovina, bude-li do srpna
provedena údržba.
-or-

Pochvalu si zaslouží
soudruzi, kteří v Benátkách n. Jiz.
obsluhují Kuka vůz. Pro urychlení
a zlepšení služeb by však měli občané vystavit v určený den popelnice na o k r a j chodníků nebo vozovky. Po vyprázdnění je zase uložit na patřičné místo, aby nedocházelo k zbytečnému poškozování.

O závod s časem Pracovníci Průmstavu v Mladé Boleslavi jsou dobře seznámeni se svými
čtvrtletními úkoly. Většina kolektivů
přijala na počest 20. výročí osvobození
progresivní soc. závazky směrem k produktivitě, kvalitě a technické úrovni.
Za první čtvrtletí odevzdají 133 bytových jednotek, to je 26% hytů plánovaných v tomto roce. V nadplánu
předají 14 bytů v Brozánkách ve vzorné kvalitě. V okrese Mladá Boleslav
předají do konec září celkem 369 bytů.
Plánované bytové jednotky přihlašují do soutěže o získání štítku staveb
vzorné kvality. Přitom se zavazují, že
.úkoly I. čtvrtletí budou splněny na
102%, čímž se vytvoří předpoklady
pro splnění náročného úkolu, který je
v tomto roce čeká.
Kolektivy, které své úkoly splní,
jistě nemine uznání spolu s odměnou.
Čestná uznání jim předá ZV ROH na
slavnostních veřejných schůzích v závodě mezi 1. a 9. květnem.

Oslavují uprostřed pilné práce
Byli trochu v rozpacích. Jako každý,
kdo vzpomíná. A pracovníci Osvětového domu v Mladé Boleslavi mají
v těchto dnech jubileum. Deset let je
trmu, co byl oficiálně otevřen — Dám
osvěty. Zašli jsme tedy za ředitelem
Osvětového domu Jiřím Valentou a jeho zástupcem Otakarem Bártou. Soudruh Bárta stál u kolébky zrodu.
»Prvním ředitelem byl Josef Donát
a prvním metodikem LUT já. Ze začátku byl Dům osvěty jedním z největších pořadatelů v městě. Nebyla tu
OB a tak jsme pořádali přednášky,
estrády, besedy, opery, operety apod.
Současně jsme však plnili úkoly na
vesnici. Každý večer vyjížděla auta na
tři směry. Putovní kino, lektoři a v'astní estrádní pořady: Pozvolna se těžiště přesouvalo na metodickou pomoc
osvětovým zařízením, souborům apod.
Ted již Osvětový dům tolik nepořádá.«

KULTURNÍ

ZAPI\ftlík
• PŘIPRAVILI PRO VÁS. Členové
Krajského divadla v Mladé Boleslavi
připravili pro vás scénické pásmo k 20.
výročí ČSSR a scénické pásmo Vladimír Iljič Lenin. Budete-li v obci organizovat oslavy, nezapomeňte tedy do
něj zařadit vhodný kulturní pořad.
•
MUZIKÁL V MLADÉ BOLESLAVI. -Divadlo malých forem Lyra
ČSM SVVŠ Mladá Boleslav připravuje nový pořad — Studentský muzikál. Rovněž moderní poetický kabaret
od Vladimíra Januse: Okamžiky prchavé i neprchavé nastudovali svěžím
způsobem.
* VÝBOR ŽEN V REJŠICÍCH pořádá 27. února ples. Začátek je určen
na 19.30 hodin.
• DOPISOVATELÉ A SPOLUPRACOVNÍCI okresních novin Zář Mladoboleslavska si vyměnili zkušenosti a
poznatky za poslední období na poradě, svolané v minulých dnech. —
K hlavnímu referátu taj. OV KSČ V.
Syrového, přinesli v diskusi zajímavé
podněty soudruzi J. Stránský a J.
Hudský.
A. M.
*
OBSÁHLÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED pořadů, přednášek a filmu vydal v těchto dnech pro potřeby vších
společenských organizací Osvětový dům,
kde si jej můžete vyzvednout.
+ KULTURNÍ PORAD PŘI MDŽ
jako každoročně si vzal na starost ZK
ROH Tiba Jos. Důl. Letos bude na
celookresní oslavě ve Věnci recitovat
členka klubu, soudružka Marková.
Dále v pásmu písniček a básniček vystoupí děti ze ZDŠ Mladá Bo eslav
a pionýrská dechová hudba ZDŠ Mn.
Hradiště. Není vyloučeno, že přijdou
soudružky obveselit i Komáři z AZNP.

• Jaké jsou tedy vaše plány do budoucna?
Začátkem příštího roku se má struktura činnosti přebudovat. Pledevš m se
prohloubí pozornost pracovníků OD na
mimoškolní vzdělání i vzdělání osvětových pracovníků, čímž se poskytne více
pomoci než dosud kupříkladu školským
a kulturním komisím, radám osvětových besed, kulturním komisím společenských organizací, kronikářům a
vlastně všem pracovníkům LUT. Nezapomínáme ani na základní kursy, které
jsou velmi oblíbené, jako kupříkladu
hudební, pohybové výchovy, šití a střihů a jazykové kursy. Nově p"ibudou
kursy pletení a háčkování, údržby a
menších oprav automobilů.
•

Jak to všechno stačíte?
V průběhu desíti let se rozšířil stav
pracovníků OD. Vybudovala se tři oddčlení, vzdělávací, estetické výchovy a
výchovy umění a hospodářské. Vedle
toho pracuje filmové studio, pobočka
OD v Mnich. Hradišti. Osvětový dům
spravuje i okresní lunapark a p írodní
chráněnou oblast Drábských světniček.
Dále jsme se dověděli, že všech 163
obcí okresu mají pracovníci OD roz-

Zasloužené uznání
V Rejšicích je dobře vedena knihovna. Její pracovník, soudruh Štoček,
úsilovně o ni pečuje. Rád čtenáři poradí a neustále se stará o nové knihy.
Knihovna potřebuje rozšířit o nové
svazky a na nákup je potřebí mít penize. Pomoc přišla. Nezbývá, než poděkovat družstevníkům za dar 1000 Kčs
a výboru žen za 100 Kčs. A tak obětavý soudruh Štoček má důvod ke spokojenosti. I rada osvětové besedy mu
poděkovala za vzornou práci, které věnuje všechen volný čas.

Nenahraditelná ztráta
V Dobrovici zemřel sbormistr Josef
Škubal. Téměř 42 roků řídil pěvecký
odbor Rudého koutka cukrovaru. Celý
život byl propagátorem české hudby a
zpěvu, jedním z význačných a neunav*
ných kulturních pracovníků v městě,
členem mladoboleslavské filharmonie
a kvarteta Tiby. Nedočkal se . oslav
100. výročí za'ožení Dobrovana, na
jejichž přípravě aktivně spolupracoval.
Inž. Frant. Knor
POVALEČNÝ VÝVOJ VZTAHŮ
mezi ČSSR a SSSR, Význam smlouvy
o přátelství a spolupráci mezi ČSSR a
SSSR, Vedoucí úloha KSČ v boji proti
fašistickým okupantům, Dvacet let budování a úspěchů ČSSR i jiné přednášky si můžete objednat u Okresního
výboru společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí. Vzhledem
k tomu, že jubilejní rok bude značným
zatížením pro lektory, zašlete1 své požadavky nejméně 14 dnů předem.

děleno do obvodu a určený pracovník
se ve svém obvodě podílí na metodické
pomoci osvětovým zařízením v místě,
včetně úkolů zemědělské agitace. Podařilo se jim mimo jiné podchytit zájem MNV o vydávání míš ních novin.
Dnes se jich na okrese asi 22 a 15
vychází pravidelně! Jistě bohatá a všestranná činnost. Škoda, že v průběhu
těchto desíti let se nepodařilo obstarat
vlastní místnosti alespoň pro přednášky LA. Nedostatek místností oddálil
plánovanou reorganizaci OD v Dům
kultury a vzdělání. Ale důsledkem toho je i omezení nákupu odborných
knih, technických názorných pomůcek
a přístrojů, které by prakticky sloužily
lektorům i ostatním osvětovým zařízením v okrese.
Oslavenci si obyčejně mohou něco
přát, proto jsme se ještě zeptali obou
soudruhů na jejich osobní přání. Shodli
se jednomyslně.
»Přáli bychom si, aby MNV nepodceňovaly účinnost osvětové práce na
vesnici a volili do komisí a osvětových
zařízení lidi, kteří mají pro tuto práci
patřičné předpoklady a osobní zájem.«
•

Masopustnímu reji a veselí se na svých karnevalech oddávají i děti. Zatímco v Mn.
Hradišti se již bavily, boleslavské «c připravují na příští neděli.

A druhé přání?

Osvětová zařízení v místech by měla
více využívat služeb osvětového domu,
který je jim kdykoliv k dispozici.
Jak vidíme, přání skromná a my
jim tedy přejeme, aby v další desítce
se vyplnilo všechno, po čem tajně
i zjevně touží. Za těch deset let záslužné práce by si to všichni pracovnici OD v Mladé Boleslavi zasloužili.
DR

Nejen pro děti
V Benátkách nad Jiz. bude v druhé
polovině března probíhat Druhá okresní přehlídka loutkářských souborů.
Uvidíme zde 2 soubory AZNP. Dospělí nastudovali hru B. Svatoně
Ukradený míč. Srdce z perníku je záležitostí dětí. Soubor z Kosmonos bude
mít na repertoáru hru s titulem Na
stříbrné pavučině a soudruzi z Karba
nastudovali pohádku Emy Skálové,
Začarovaný Kašpárek. Mimoto se vyjednává o účast předního loutkářského souboru Středočeského kraje. Přehlídku pořádá OOR, Osvětový dům
a ZV ROH Karba v rámci STMP.

Přemýšlejte o spolupráci
Blíží se oslavy 20. výročí osvobo- nátkách s Karborundem a školou.
Budova školy, i když je stará, vyzení a v čele soutěží by měly být
padá pěkně. Mládežníci a členové
jak BSP, tak l kolektivy,
které
o získání titulu 20. výročí
usilují. BSP spolupracují na úpravě a výzdobě školy. Proto mohla být loni
Jedna z příležitostí je ve spoluprápo zásluze hodnocena jako nejlépe
ci se školou. Zavádí se polytechupravená škola. A tak na závěr
nická výchova, zřizují se polytechbych chtěl říci, že příležitostí
je
nické dílny. A tu by měly závody
všude dost a BSP st nemohou stěvycházet
školám
mnohem
více
žovat, že nemají možnosti
obohatit
vstříc při výrobní prácí.
Výchova
své závazky o nové, aby titul 20.
mládeže je záležitostí celé společvýročí osvobození
získali
zaslounosti. Škola potřebuje vedoucí pro
-DYzájmové kroužky dětí a mládeže, ženě.
potřebuje i materiální pomoc, zbytkový materiál pro práci v dílnách * O P Ě S T O V A N Í DROBNÉHO
a příslušné výrobní zařízení. Pra- OVOCE se dovíte podrobnosti 28.
cující v závodech jsou svými zna- února v kině Jas v Mladé Boleslavi.
lostmi vítanými spojenci učitelů. A Čs. ovocnářský a zahrádkářský svaz
zde je příležitost pro BSP. Jsou to okr. organizace zde pořádá na toto
téma přednášku. Začátek je v 9.30
patronáty a kde ještě nejsou, měly
hodin.
by se urychleně
uzavřít,
zvláště
nyní po pololetních prázdninách je
k tomu vhodná doba. Máme řadu
příkladů o dobré spolupráci, z nich
snad nejlepší na okrese je v Be-

Zájem, k t e r ý zušlechťuje
Začátkem února se na OOR sešla skupinka obětavých liďi. Schází
se pravidelně jednou měsíčně, ale
tentokráte se sešla mimořádně. Komise pro práci s knihou
vyhodnocuje totiž soutěž odborových
knihoven — Budujeme vzornou
knihovnu.
Komise
navrhla
předsednictvu
OOR k odměně čest. uznáním jednoho z nejobětavějších
odborových
knihovníků
soudruha KARLA HASTlKA. Jako knihovník působí v závodě LIAZ Mnichovo Hradiště již
15 let. Každou pracovní
přestávku
využívá k půjčování literatury. Jen
za minulý rok půjčil pracujícím závodu 5.639 knih. Přitom všem• jeho
pracovní podmínky nejsou
nejlepší.

Knihovna je jako dlaň, ale zato
hodně vysoká. Proto se sem všechny ty knihy vešly. Ale co dál, kam
s knihami, to už bude musit řešit
ZV ROH spolu s vedením
závodu.
Knihovník
Karel Hastík
věnuje
knihám značnou část svého volna.
Není ojedinělý případ, že v prodejně Knihy nedostanete tu kterou
novinku, o kterou máte zájem, ale
soudruh Hastík vám ji s největší
pravděpodobností
obstará.
Kde?
Třeba v Pardubicích, Plzni, zkrátka
všude, kam jezdí nákladní
auto
Škoda 708. Tak dobrý knihovník je
dělník předmontáže K. HASTlK.
JIŘI ZEJBRLlK,
pracovník OOR

Co se odehrává před . . .
Soutěž školní mládeže
ve znalosti dopravních předpisů, bude
na okrese vyhlášena v nejbližší době.
Zúčastnit se mohou žáci 8. a 9. tříd
ZDŠ, studenti SVVŠ a to jednotlivě
i v kolektivech. Soutěž začíná 1. března a končí 15. května. Jména vítězů
a odměny budou vyhlášeny v Záři
Mladoboleslavska začátkem června. —
Soutěžní otázky o informace vám na
každé škole poskytne vedoucí, kterého
určí ředitel školy.

Jak na io jdou v Debři?
O pionýrech z Debře jsme se zmiňovali několikrát. Je zde dobrá spolupráce vedoucích PO s třídními učiteli.
Radí se s nimi pravidelně jednou za
dva měsíce. Na těchto poradách se většinou řeší pedagogické problémy a
učitelé radí vedoucím, jaký obsah dát
schůzkám oddílu. Podobně, jako vedoucí oddílu, tak vedoucí jisker spolupracují s učiteli a hlavně s vedoucí
družiny soudružkou Močovou. Vydatně pomáhají rodiče, ale i svazáci z devátých tříd.
Jistě se i na jiných ikoUch podobným způsobem pracuje. Je to totiž nejjistější cesta k dobrým výsledkům. Byli
bychom proto rádi, kdybyste i vy nfim
něco ze svých zkušeností napsali.
- DP -

CO JSI DĚLAL V ZIMĚ?
Tuto otázku si jistě položí každý,
kdo provozuje turistiku a sport. Turistický kroužek soudruha učitele Bernarta ze ZDŠ Dolní Bousov se této otázky nemusí bát. Členové kroužku využili nabídky závodu Technolen Lomnice a o vánočních svátcích se rozjeli na brigádu. Za 476 odpracovaných
hodin v závodě bylo skupině vyplaceno 3000 Kčs. Práce nebyla těžká a
dobře sehraný kolektiv se s drobnými
potížemi brzy vyrovnal. Odměnu členové kroužku určili na letní putováni
po řece Lužnici. A až se léto zeptá,
cos dělal v zimě, budou Dolnobousovšfl se dávno plavit proudem, jak
oznámili ve svém časopise Proud.
J. H.

Představení je u konce. Diváci se rozcházejí, někteří odjíždějí vlastními vozy,
jiní svozovými autobusy. Asi za hodinu opustí divadlo herci a budova se ponoří
do tmy. A přece ne. Nahoře pod střechou září obdélníček. Je to okno pracovny
výtvarníka . . .
Josef Jochman nám ochotně poskytl půlnoční rozhovor — vždyť do rána je
dlouho a jeho práce na inscenaci Léto a dým, má dávno první krůčky za sebou.
»Můžete nám prozradit, jak dlouho
jste v Mladé Boleslavi, která byla »vaše první hra«, jak se vám v m'adoboleslavském divadle líbí, kde jste pracoval předtím, v čem záleží tvorba divadelního výtvarníka a tak dále?*
Usmál se. »Nechcete toho mnoho
najednou? Zkusme to probrat po pořádku — když myslíte, že to bude
čtenáře zajímat. V Mladé Boleslavi
pracuji rok a půl. Předtím jsem byl
v Gottwaldově a ještě předtím v Realistickém divadle. Moje první hra —
jak vy tomu říkáte, byla Výstřel nikdo neslyšel. Rád jsem dělal na Bílém
praporu, ale Výstřel vyšel přesně, jak
jsem chtěl. Ono je to tak, člověk dělá
na všem rád a se zaujetím, ale je-li
nutný chvat, není to ono. A v čem
začíná tvorba divadelního výtvarníka?
Kupříkladu, vedení divadla výtvarníkovi přidělí výpravu. Začíná to domluvou režiséra á výtvarníka na základní koncepci. Důležité je půdorysné
rozdělení scény. To je hmotný výraz
koncepce a na jeho základě pak hraje
dramatický prostor. Můj názor je, že
scéna má záměrně sloužit dramatické
předloze a režijní koncepci, ale především pomáhat herci k zvládnutí
úkolů.«

«Mohou být i jiné — kupříkladu
moderní názory o samoúčelnosti scény?* »Modernost názorů není jen ve využití nových prostředků nebo deformací. I z klasických materiálů může
být moderní scéna. Záleží na správném určení scénografické složky v divadle.*
»Nemůže tedy být divadelním výtvarníkem každý, kdo umí malovat?*
»Rozhodně ne. To je specifická práce. Nestačí umět řemeslo, musíte rozumět i architektuře, umět pracovat
s prostorem, ovládat principy jevištní
techniky, mít obsáhlé vědomosti historické apod.*
»Na čem ted pracujete?*
»Na výborné hře Léto a dým. Jde
o sled 12 obrazů a pěti různých prostředí na jedné základní scéně. Děj se
odehrává v roce 1916 ve státě Misisipi. Řeší konflikt dvou životních názorů. Na této inscenaci se mi s režisérem Dalíkem pracuje výborně. Ideové
návrhy jsou dokončeny, právě jako
rozkresy pro výrobu, to je truhlárnu,
malímu a čalouníka. Ted probíhá proces realizace a hotová scéna na jevišti
ukončuje práci výtvarníka na inscenaci.*

v TÝDNU OD 25. ÚNORA DO 4. BŘEZNA
MLADA BOLESLAV: JAS: Inspektor a noc,
Pohádka m á j e . OKO: K a s a ř . SVĚT. Hvězda
zvaná Pelyněk. DEBft.: 3 X Frigo. KOSMONOSY: Fiasko, Kápo. BENÁTKY: Cyklistou
proti své vůli. DOBROVICE: Zpívali jsme
Arizonu. MNICH. HRADIŠTĚ: N e s n a d n á láska, Kouzelné léto. BRODCE: Babička a já.
BAKOV: Foto Háber. KL. HRADIŠTĚ: Jen
dva mohou h r á t , K a m e r a n a toulkách. DOL.
BOUSOV: Ruce n a d městem, Skok do t m y .
DOLNÍ SLIVNO: Noční motýl, Kluci a sombrero. PREDMĚŘICE: Modrý závoj. SKALSKO: Otok n a Hindukuš. BEZNO: P r a h a
0.00 hod. BŘ.EZOVICE: Tří vejce do skla.
ClSTÁ: Zbabělec. CHOTÉTOV: Uličník. JABKENICE: Místo v h o u f u , Co bylo v klobouku. KATUSICE: Černá dynastie. LOUKOVEC: P r á z d n i n y v Římě.
LUŠTÉNICE:
Obžalovaný.
MOHELNICE:
Na
obchůzce,
Podnikavé děti. ZERCICE: Pacientka dr.
Hegla, Cestou necestou. KRNSKO: Chodím
po Moskvě. KNĚŽMOST: Harry a komorník.
DOUBRAVA: 800 mil po Amazonce, Popelka. CACHOVICE: Někdo to r á d horké.

»Pracujete s režisérem Dalíkem poprvé?*
»Ne. Předtím to byla Morálka paní
Dulské a Jak je důležité míti Filipa*.
»Je otázka režiséra pro výtvarníka
důležitá?*
xjak by nebyla. Režisér má přímý
vliv na práci výtvarníka. Já jsem zde
zatím mimo režiséra Dalíka pracoval
s M. Švarcem a M. Matiáškem. Režisér Císler zase rád pracuje s výtvarníkem K. Marxem.«
»Kolik času potřebujete na inscenaci ?«
»Každý výtvarník by měl mít zaručeno aspoň 6 týdnů na zpracování, ale
někdy vzhledem k provozu se nedostává ani 14 dnů. Úkoly jsou nepravidelné. Někdy jdou 2—3 hry za sebou,
jindy je větší pauza.*
»Které hry jste na mladoboleslavské
scéně dělal vy?*
»Jak jsem říkal, Výstřel nikdo neslyšel, Bílý prapor, Tři chlapi v chalupě, Morálka paní Dulské, Jak je důležité míti Filipa, Divotvorný klobouk,
kostýmy do Fyziků a Dva na houpačce, kostýmy do Marné soboty, Kdo zachrání kovboje, Moliěra a Idiotku.
Ovšem, chtěl bych upozornit, že' výtvarník má spoustu spolupracovníků,
jako truhláře, krejčovnu, malírnu, čalouníka, osvětlovače, jevištní techniku,
vlásenkárnu, rekvizitárnu apod.«
Dalo by se ještě vyprávět hodně, ale
čas pokročil. Tento článek měl za úkol
seznámit čtenáře se skutečností, že nejen herci vytvářejí divadlo. Že je
spousta profesí, které jsou v divadle
nezbytné a mají svůj podíl na úspěchu
té či oné inscenace.
DR

Jaký je výhled z vašich oken? Sportovní
„Vyzýváme naše občany, aby pomohli upravit prostranství a okolí
svých domovů." Tuto vúzvu jsme
slyšeli v městském rozhlase několikráte i četli v tisku. A teď se
rozhlédněme.
Udržuje se
čistota
v našich ulicích? Podívejme se na
Mírové náměstí nebo k hlavní budově AZNP. — Špína, papíry apod.
Když je větrno, poznají to na oční
klinice
nejdříve.
Sám jsem byl
svědkem, jak přátelé z ciziny se
divili,, jak u hlavní budovy AZNP
se povalují papíry a v jakém stavu
je chodník. Rovněž si pozorně prohlíželi hlavní vchod s
poznámkou,
že takový vchod má být representační. Teď si představme, jak na
ně musela
působit
budovatelská
hesla nad hlavním vchodem a pod
nimi na chodnících
ta špína. Co
jsou nám platné všechny
závazky,
zaměřené
k čistotě, když se dodržují jen při nějakých
zvláštních
událostech a pak další měsíc si ničeho nevšimneme. Výstavbou našeho města se chlubit můžeme, ale
za rozbité koše na odpadky, vyrůs• 20. VÝROČÍ chtějí oslavit i členové mysliveckého sdružení z Dl.
Lhoty. Proto také na své výroční
schůzi 14. února si udělali jako kolektiv pěkný závazek. Každý člen
odpracuje v JZD 15 brig. hodin, na
úpravě vzhledu obce a akci Z rovněž 15 hodin. Na počest oslav překročí úkol výkupu zvěřiny o 50 kg.
Zdánlivě malý závazek, ale když
budeme brig. hodiny násobit 23 čle
ny MS, lze očekávat i dobrý podíl
myslivců na hospodaření JZD i na
akcích obce.
KV.
• PRO LEPŠI ORIENTACI. Dnes
končí internátní školení budoucích
funkcionářů ZV ROH ze zemědělství a lesního hospodářství. — Na
programu je přednáška na téma:
Úkoly agitace a propagace, péče
o mládež a kvalifikaci pracujících.
Přednáší pracovník OOR J. Zejbrlík.
Dr. Frant. Vopálka seznámí posluchače s výchovným půspbením odborové org. při zabezpečování jednoty osobních a společenských zájmů. Školení probíhá v objektu ZV
ROH Státního statku Mn. Hradiště.

tající trávu na chodnících,
převrá
cené popelnice a pošlapané
záhony
se stydět
musíme.
Blíží se 20. výročí osvobození republiky. Závazky se uzavírají na
všech stranách. Co kdybychom
si
všichni mimo to dali společný závazek. Jakmile uvidíme, že někdo
odhazuje papíry jinam, než do odpadního koše, upozorníme
ho, že
jedná nesprávně. Sami ovšem musíme jít příkladem. A okolí našeho
bydliště by mělo být právě takové,
jako je náš domov. Upravené! To
bude nejlepší předsevzetí
k významnému
jubileu.
FR. POKORNÝ

Co dokáže
společné úsilí
Jako předseda MNV, jsem byl Baráčnickou obcí Dolní Bousov a okolí,
pozván na slavnostní výroční sezení.
Mimo jiné se zde hodnotila činnost za
uplynulý rok. Celkem 9052 hodin odpracovali baráčníci brigádně v akci Z,
na řepné kampani apod. Přitom mají
patronát nad mateřskou školkou, pro
kterou pořádají několikrát za rok maňáskové divadélko. Horské slunce pro
děti, je také jejich dar. Ták mi napadlo, že kdyby každý občan dokázal
po pracovní době udělat tolik, byl by
to vítaný přííios pro národní hospodářství.
/
Odnášel jsem si mnoho cenných poznatků. V prvé řadě, abychom i my,
pracovníci MNV, dokázali v občanech
vzbudit také takový zájem o společnou
práci.
Jan Vilhan

Zachráněné životy
Nedávno došlo na montáži v mladoboleslavské automobilce k události, jež mohla skončit velmi tragicky. Skupina montérů Transporty Chrudim svářela při instalaci
dopravníkového zařízení autogenem nad sudy s benzínem. Od jisker se vznítil sud s nepatrným
množstvím benzínu a nečistot. Mohlo lehce dojít k detonaci a ohrozit tak život několika desítek lidí.
Vznikající požár uhasil pohotově
podnikový ředitel soudruh Kadeřávek, který byl právě nablízku. Je
to další varování před nedodržováním protipožárních předpisů.

Opatrnost
a zase opatrnost

Když může mít Pissa šikmou věž, proč by
se nemohla Ml. Boleslav proslavit třeba
šikmým sloupem? Nebo je to snad přání
některého obyvatele, aby uspořil za světlo
ve svém bytě?

Není to tak dávno, co jsme psali
o smrtelných úrazech, které si postižení zavinili sami. I lednová černá kronika na silnicích zaznamenává těžká i smrtelná zranění. Příčiny? V převážné většině neopatrnost. Lidé — až je to zarážející,
mnohdy přímo se svým zdravím
hazardují.
Podívejme se na čísla celkové
úrazovosti a nemocnosti v okrese
za minulý rok. Ohlášeno bylo 3445
pracovních úrazů a 3773 nepracovních úrazů. Mimoto 7 smrtelných.
Pro nemoc jsme promeškali 547
tisíc 11 dnů. Celkem tedy pro nemoc a úrazy a to pracovní i nepracovní bylo zameškáno 676.620 dnů.
Následkem úrazů a nemocí nepracovalo v okrese 2.349 lidí. Částka,
vyjadřující ztráty ekonomické, je
značná. Představuje hodnotu 643
bytových jednotek nebo 511 vozů
Škoda 1000 MB. Mimoto jsou tu
ztráty, které se néhodnotí korunami a nedají se nikdy nahradit. Proto je na nás všech, aby bilance letošního roku byla příznivější.

PO DVACETI LEfECH ŽIVOTA V OSVOBOZENÉ ZEMI
Zážitků by bylo víc. Tak třeba před Mělnickým
Vtelnem stála kolona s výzbrojí. Opevnili jsme
vesnici.
Vozy naložili kládami a povytáhli kola. V případě,
potřeby stačilo cuknout, ty se zvrátily a nemohli by
to odvézt, protože klády zatarasily
cestu.
Vojáků
bylo velké-množství.
Vystřelili jsme proti nim pancéřovku. Přidalo se k nám 50 maďarských
chlapců,

Na partyzánské, chodníčky
kteří se vraceli na kolách domů. Němci zastavili, přišel velitel a že bude vyjednávat, zdali je pustíme. Po
vyjednání se nám vzdali. A tehdy jsme získali
velké
množství zbraní a nábojů, prádla, lihovin a všeho
možného.
Zbraně jsme rozdali partyzánům. Sám jsem jel tehdy do Mšena, aby si chlapci přijeti pro zbraně. Přijel
jsem na náměstí a nikdo mě nemohl poznat — ověšeného jak vánoční stromeček samopalem, granáty. I
na Mělník jsme dali spoustu zbraní.

týden zaznamenal

Dobrý závěr v Hradci
SP. HRADEC KRÁLOVÉ -

SP. MLADÁ

Mladoboleslavští odjeli k poslednímu utkání mistrovské Soutěže II. hokejové ligy,
oslabeni o Exnera a Andlta. Exner je zraněn a Andlt reprezentuje ČSSR ve Švédsku.
Proto musely nrát jen dvě útočné řady.
O výsledku rozhodl prakticky lepší nástup
Boleslavských, kteří mohutným náporem a
brankami Langa a Hodka si zajistili vedení. Domácí, i když se snažili, nedokázali
překonat boleslavského brankáře. V druhých

BOLESLAV 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

dvaceti minutách byla hra oboustranně bohatá na možnosti, z nichž každá strana
vytěžila po jedné brance. Za domácí byl
autorem Janeček, za hosty Trégl, který také
uzavřel celkové skóre. Hosté obrannou hrou
dokázali udržet náskok a tím i vítězství.
Hrálo se velmi slušně. Domácí měli vyloučeného jen jednoho hráče, hosté dva. Rozhodčí Vyhlídko a Slanička. Přihlíželo 1500
diváků.

Kolem bílého míčku
AZNP

VÍTĚZÍ

v

POHÁRU

POLABSKÝCH

MÉST
•
SP. AZNP ML. BOLESLAV JISKRA
PODĚBRADY 14:2. V posledním utkání domácí Spartak porazil Poděbrady přesvědčivě a stal se tak vítězem celé soutěže. Za
hosty byl úspěšný pouze Kukal, který porazil Sluku 2:0 a Seifert st., který zvítězil
nad Mocem 2:1.
• SPARTAK AZNP v této soutěži smíšených
družstev ani jednou neprohrál. Zvítězil ve
všech 8 utkáních — získal 16 bodů a skóre
107:18.

Pod vysokými koši
SP. ML. BOLESLAV - TESLA KOLÍN
66:43 (22:28)
Hosté překvapili pozornou a obětavou
hrou. Body domácích získali: Šimerka 36,
Just 14, Kučera 7, za hosty Nentvich 19,
Horáček 14. Řídil Šťovík a Hanzlík.
SP. ML. BOLESLAV - LOK. KOLÍN B
96:47 (38:24)
Body Šimerka 42, Just 20, Svoboda 11,
Svatuška 7, Rynt a Kučera po šesti. Za
hosty Zákora
22, Procházka
15. Řídil
Šťovík.
• KOŠÍKÁŘI SP. ML. BOLESLAV mají do
konce soutěže před sebou ještě utkání
s Tatranem Kostelec, s kterým se střetnou
6. března, o den později budou hostit doma
Sj. Č. Brod, s kterým prohráli jako s jediným v prvním kole soutěže. K získání
prvenství v soutěži by museli doma zvítězit
o 31 bodů. K poslednímu utkáni zajíždějí
20. března do Městce Králové.

Zdařilé vystoupení
• KRASOBRUSLAŘSKÝ ODDÍL SPARTAKU
AZNP v Mladé Boleslavi uspořádal ve čtvrtek 18. února vystoupení. Potěšitelným zjevem byl zájem veřejnosti. Pásmo ukázalo,
že také v Mladé Boleslavi máme talentované krasobruslaře. To svědčí o cílevědomé
práci oddílu. Přejeme mu, aby brzy úspěšně vyřešil obtíže, které dosud brzdí jeho
další plány v rozvoji krasobruslařského
sportu, a aby našemu městu vedle hokeje
vyrostl další sport, který velmi dobře mládeži prospívá a je tak pěkný, že si jistě
získá ještě větší přízeň naší sportovní veřejnosti.
— Rv —
—

•
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9 NA ZELENÝCH STOLECH MEZINÁRODNĚ. V sobotu 27. února v 15 hod. dojde
v mladoboleslavské sokolovně k utkání mezi
BSG Zittau (NDR) proti Spartaku AZNP.
• V SOBOTU 27. ÚNORA pořádá TJ Spartak AZNP sportovní karneval v sále hotelu Věnec v Mladé Boleslavi.
• V SOBOTU 27. ÚNORA pořádá oddíl kopané Spartaku Liaz Mnichovo Hradiště tradiční
LUMPÁCKÝ
BÁL.
Hraje
taneční
orchestr KP Rytmus. Začátek ve 20 hodin.
• V TURNAJI O STŘÍBRNÝ MÍČ.,zajíždí
Sp. Ml. Boleslav A do Semil.
• V ZIMNÍM TURNAJI MLADOBOLESLAVSKA jsou v neděli n a pořadu zápasy Dobrovice — Pěčice, Sp. Ml. Boleslav B — Sp.
Benátky B. Dukla Ml. Boleslav - Sp. Mn.
Hradiště, Sj. Ml. Boleslav - J. D. Bousov.
• V NEDĚLI HOSTI SP. BENÁTKY A - S.
VŠEJANY. V předzápase se střetnou dorostenecké celky obou oddílů.

Rohovníci úspěšní
DUKLA ML. BOLESLAV - RH PARDUBICE
12 : 8
K třetímu utkání druhé rohovnické ligy
nastoupili boleslavští borci opět doma, když
druhý zápas, který se měl konat před 14
dny v Jafclonci, byl odvolán, neboť domácí
oddíl vystoupil ze soutěže. Boleslavští rohovníci m a j í po tomto vítězství 6 vybojovaných zápasů, z nichž dvakrát prohráli.
K dobru ňiají ještě nedořešený protest
prvního kola proti Slavoji. Č. Budějovice,
který má skončit příznivě pro boleslavský
oddfl.

Soudruh Kaniščev znal dobrou taktiku. Často nám
vytýkal věci, které se mu nelíbily. I když nám to nebylo vhod, brzy nás přesvědčil. Vždyt tu byl již od
3. února. Seznámili jsme se až v březnu. Oni totiž seskočili na jiném úseku a k nám přišli až začátkem
března. Pozval nás do Zamach, kde již nám určil, co
a jak máme dělat. Jak se má dál jednotka vést, co
máme sledovat a jemu hlásit. Nabádal nás k opatrnosti.
Přesto z naší skupiny padlo 11 lidí. Nejvíce v boji
ú Radouně. Později zemřeli další na následky
zranění.
Tehdy nám mnoho pomohl dr. Řehoř, který za námi
přijel s dalšími
soudruhy.
Truhláři Chalupovi můžeme vděčit, že se tanky nedostaly až do vesnice. Držel je v šachu
kulometem,
než dojela posila. Čtyřikrát byl postřelen v této bitvě
a byl první, který padl.
Ve vzpomínkách
na rušné dny partyzánských
bojů
vystupují další jména —-např. mladý zemědělec
A.
Mašek, který se neohroženě postavil proti
tankům.
Přes značné ztráty naše nadšení neochablo. Každý se
chtěl postavit fašistům. Toužili jsme po svobodném životě. A naše tužby se naplnily. Se ctí můžeme vzpomínat zesnulých .kamarádů. Jejich oběti nebyly marné.

B. PŘÍBRAM - SP. BĚLÁ 3:7. Utkání
krajského přeboru žen. Body za Sp. Bělá
získaly: Koťátková 3, Pfauová 2, Šafková 1
a ve. čtyřhře Koťátková a Šafková. Za domácí byla nejlepší Janů. Tímto vítězstvím
si upevnil Sp. Bělá v třetí místo v krajském
přeboru.
B. PŘÍBRAM - SP. BĚLÁ 7:7 - UTKÁNI
MUZÚ. Body Kohn - K. Polák 2:0, Dlouhý — Bartoš 1:2, Papež — P. Polák 0:2,
Kohn - P. Polák 1:2, Dlouhý - K. Polák
2:1, Papež — Bartoš 2:0, Kohn — Bartoš
2:0, Dlouhý — P. Polák 1:2, Papež — K.
Polák 2:1. Kripner — Svoboda 0:2, Janů —
Kroucký 2:0, Kripner — Krucký 2:0, Janů —
Svoboda 0:2, čtyřhra Kripner, Janů — Svoboda, Krucký 0:2. — U domácích byl nejlepší Kohn, u Bělé P. Polák a Svoboda.
Utkání bylo od začátku až do konce napínavé a skončilo zaslouženě nerozhodně.
•
V KRAJSKÉM PŘEBORU se v neděli
utkali SP. AZNP - SP. CAKOVICE 8 : 6.
Překvapivé vítězství stolních tenistů Spartaku, kteří nastoupili pouze o 4 hrácích.
Body: Krupička 3, Králíček 2, Moc 2, Čeřovský 1. U hostí nejlepší Radoch a Kubeinát.
• PŘÍŠTÍ NEDĚLI HOSTI MUŽI SP. BĚLÁ
doma S. Vinoř. Začátek v 10.30 hodin. V sobotu m a j í ženy Sp. Bělá za soupeřky
Sp, Vlašim B. Začátek v 16.00 hod.

O Stříbrný míč

SP. ML. BOLESLAV - DUKLA JIČÍN
4:0 (2:0)
Hrací plocha připomínala více kluziště
než fotbalové hřiště. Obě mužstva i přesto
podala obětavý výkon. Začátek patřil Dukle,
ale Šoltys zajistil ve 14. min. Spartaku vedení. Dukla měla několik příležitostí, ale
střelecky se jí nevedlo. V závěru poločasu
Chromec upravil skóre. Ve druhém poločase probíhala hra n a polovině Dukly, která ze svých možností vytěžila jen několik
rohových kopů. Konečný výsledek domácím
zajistili Zvěřina a v poslední minutě Mann.
Spartak během utkání vystřídal Linku Výborným. Řídil Zárybnický před 150 diváky.

Zimní turnaj Mladoboleslavska
SOKOL PĚČICE - SP. BENÁTKY B 3:10
Domácí nastoupili k utkání jen s osmi
hráči. Branky poražených střelili Kovář,
Nypl a Sládeček.
S. DOBROVICE

-

SP. ML. BOLESLA,V B
2:2 (1:1)
Branky domácích dr. Záruba a Plachý.
Za hosty Horna a Novák. Nedostavil se delegovaný rozhodčí, řídil Lang. Hrálo se
na těžkém, zasněženém terénu. Domácí vynikali v prvním poločase, hosté lepší technickou hrou ve druhém.
SP. LIAZ MNICH. HRADIŠTĚ B - JISKRA
DOLNÍ BOUSOV 4:1 (2:0)
Další utkání v poháru turnaje OV ČSTV
bylo sehráno v Mnich. Hradišti. Domácí
mužstvo bylo lepší po celé utkání. Hosté
hráli dobře v poli, ale před brankou jejich
útočníci byli nerozhodní. Branky za domácí
dali Šámal 2, Maděra a Janků po 1. Utkání
řídil Blažek, když delegovaný rozhodčí se
nedostavil.

Přátelská kopaná
SP. BĚLA - D. DOKSY 4:3 (2:1)
SP. BENÁTKY A - S. KRCHLEBY 4:2 (2:1)
Průměrná hra domácích stačila n a vítězství nad snaživým vedoucím celkem I. B
třídy. Na těžkém, zasněženém terénu střelili
branky za domácí Roudnický 3 a Novotný.

Hokej nejmladších
Sp. Ml. Boleslav A - PZ Kladno 1:4,
Sp. Ml. Boleslav B - PZ Kladno 1:5.

DROBNÉ ŠACHOVÉ ZPRÁVY
• V PRVNÍM UTKÁNÍ KRAJSKÉHO PŘEBORU v šachu družstev — skupina východ,
se družstvo Slavoje Dražíce utkalo 14. února
s Jiskrou Zruč nad Sáz. Přestože h o s t é ' n a stoupili jen s 9 hráči, zvítězili n a d domácími v poměru 5,5 : 4,5 bodu. Za Dražíce
získali body výhrami Grolmus,
Matouš,
Krbeček a Polívková a remízami inž. Múhl,
Jaček, dr. Šepák.
• DNE 12. ÚNORA byl zahájen okresní
piebor Mladoboleslavska v šachu jednotlivců, za účasti 11 účastníků. Při neúčasti
mnichovohradišťských a bělských šachistů
se přeboru účastní: Koutek a Kosovič ze
Spartaku AZNP Ml. Boleslav a Novák, inž.
Múhl, dr. Šerák, Jaček, dr. Čižinský, Skok,
Matouš, Krbeček a Polívková ze Slavoje
Dražíce.
VÝSLEDKY 1. KOLA: inž. Múhl porazil
ostrým útokem Polívkovou, Matouš po velmi pěkném výkonu dr. Čižinského a dr.
Šerák
Koutka
hrubou
chybou
soupeře
v lepší pozici. Partie Jaček — Kosovič byla
přerušena s výhodou Jačka a partie Skok —
Novák s výhodou Nováka. VE 2. KOLE
zvítězil Skok po pěkné oběti věže nad Kosovičem a partie Jaček — Polívková a
Krbeček — Matouš skončily remízou. Utkání dr. Čižinský — dr. Šerák bylo přerušeno s i výhodou pro dr. Šeráka a partie
Kcutek — inž. Múhl byla odložena.
VÝSLEDKY 3. KOLA: dr. Šerák zvítězil
ostrým útokem nad Krbečkem a Polívková
velmi dobrou obranou uhájila nerozhodný

„ Oznámeni
wnfarmace

• KOUPÍM DOMEK NA VESNICI, v místě,
kdě je farma státního statku. Volný, adresa
v redakci.
•
NEOBYČEJNĚ
ZAJÍMAVÉ ^ VÝŇATKY
z dosud neuveřejněných deníků známého
sovětského spisovatele a básníka K. Simonová, začal od 7. čísla n a pokračování
otiskovat týdeník NOVÁ DOBA.
• PRODÁM FOTOAPARÁT EXA 2.8/50 se
sluneční clonou a žlutým filtrem, za 750
Kčs. Zdeněk Prkno, Újezdec.
• OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK V MLADÉ
BOLESLAVI přijme soustružníka kovů, řidiče a závozníky a zednické mistry. Informace na osobním oddělení OSP, Železná
ulice. Mladá Boleslav,
9 PŘIJMEME
"
ÚČETNÍHO
-•
- n á s t u p ihned.
Informace Komunální služby města Benátky
nad Jiz.
• PRO TECHNICKÉ OBORY hlavní a přidružené stavební výroby přijmeme stavebního technika. Bližší informace Komunální
služby Kosmonosy.
•
DRUŽSTEVNÍ
KOMBINÁT
DRAŽÍCE
přijme ihned pro kyslíkárnu ve Vinci 1
strojníka a 1 plniče kyslíku a pro elektrárnu v Krnsku 1 strojníka.
• ZHOTOVUJEME NA ZAKÁZKU prošívané
přikrývky plněné silonem, předsíňky ke stanu Ještěd a speciální spací pytle plněné
peřím. Objednávky vyřizujeme n a dobírku.
JAVOZ, jablonec n. Nis.
• PŘIJMEME KVALIFIKOVANÉHO VEDOUCÍHO (vedoucí) prodejny a pohostinství
v Jemníkách, dále kvalit, vedoucí prodejen,
vedoucí pohostinství v okrese Mladá Boleslav. Informace Jednota Mnichovo Hradiště.
• ELEKTRICKÉ CHLADNIČKY NA PŮJČKU.
429 Kčs stačí na lednici „Saratov" (80 lt),
5 5 5 , - Kčs n a lednici „Lehol" (120 lt).
informujte se v prodejnách Domácích potřeb.
• ZAŘIZUJETE A NEBO DOPLŇUJETE SI
BYT? Prodejna nábytku v Mladé Boleslavi
nabízí zvýhodněné služby při nákupu nábytku. Doplňkové půjčky — snížené na
15% z celkové ceny v hotovosti.
• ROZŠIŘUJEME SLUŽBY OBYVATELSTVU
a přijímáme důchodce, a též osoby do druhého zaměstnání: elektroinstalatéry, zámečníky, vodo- i plyno-instalatéry, malíře, lakýrníky, klempíře, pokrývače, zedníky atd.
Výhodná podílová mzda! — Komunální
služby města Mladé Boleslave.

výsledek se Skokem. Ostatní partie inž.
Múhl — dr. Čižinský, Jaček — Koutek a
Novák — Kosovič byly odloženy.
•
Šachisté Spartaku LIAZ Mn. Hradiště
uzavřeli 16. února přebor jednotlivců, kterého se zúčastnilo 20 hráčů. Přeborníkem
TJ Spartak na rok 1965 se stal Arnošt
Hartman, který zvítězil v I. skupině před
Pulkrábkem. Na dalších místech je pořadí
PhMr. Macháček, Filip, dr. Budil, Rydval,
inž. Fanta, Albrecht, Grindl a Hádek.
• Vítězem II. skupiny se stal inž. Michálek, následován inž. Škodou. Další pořadí
Bradáč, Ženíšek, dorostenec Ješke, Štůčka,
Paulík, Ježek, Blažek a dorostenec Bukvička.
• Jubilejního turnaje v šachu jednotlivců
na počest XX. výročí osvobození se zúčastni
26 šachistů, kteří byli rozděleni do tří skuin, s přihlédnutím k síle jednotlivých
ráčů, mezi nimiž je i pět dorostenců —
Bukvička, Hoření, Ješke, Kašpar a Kroužel
z místní ZDŠ. První kolo jubilejního turn a j e se hrálo v úterý 23. února. V bleskovém turnaji jednotlivců zvítězil V. Pulkrábek se 17 body před Hartmanem se 14
body a PhMr. Macháčkem.
if
• NA SIMULTÁNKU DO BAKOVA přijede
v neděli 28. února okresní přeborník a
kraj. přeborník v bleskové hře, Vl. Pulkrábek. V sále osvětové besedy (dívčí škola)
bude od 9 hod. hrát n a 25 šachovnicích
proti místním členům nově utvořeného šachového oddílu.
— KS —
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HUDEBNÍKŮM, VEDOUCÍM HUDEBNÍCH
SOUBORŮ, HUDEBNÍM ŠKOLÁM
A ZÁJEMCŮM O DOBRÝ HUDEBNÍ
NÁSTROJ
oznamujeme,
že speciální prodejna hudebních nástrojů
v Mladé Boleslavi se přestěhovala do nových prodejních místností na Českobratrském náměstí č. 1.
• Velký výběr houslí, tahacích a foukacích
harmonik, saxofonů, bicích nástrojů, dechových nástrojů, pouzder a povlaků na hudební nástroje a příslušenství k nástrojům.
• Možnost kompletního vybavení hudebních
souborů.
• V omezeném množství: pianina, kytary,
elektrofonické nástroje.
• Na doplňkové půjčky hudební nástroje
nad 500 Kčs kromě pianin PETROF a bary ton-saxofonů.
•
Pro mimotržní spotřebitele prodej na
faktury.
Čs. hudební nástroje, n. p.,
prodejna 801-07 - Mladá Boleslav,
Českobratrské náměstí č. 1
telefon 2918.
PODĚKOVÁNI
Děkuji všem pěvcům, řečníkům a dárcům
květin při ponřbu mého manžela Josefa
Škubala,
sbormistra
pěveckého
souboru
Dobrovan. Děkuji dále všem, kteří se snažili projevem soustrasti zmírnit můj žal.
RŮŽENA ŠKUBALOVÁ, manželka
VZPOMÍNKA
Dne 25. února je tomu rok, co nás navždy opustil můj manžel a dobrý otec
František Kučera z Bezna. Kdož jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
RŮŽENA KUČEROVA, manželka a děti
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