
Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
  ročník Xii                                                zdarma                                                            září 2013 

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

volBy

V souladu s ustanovením § 15 zákona  
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně  
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
oznamujeme:

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
se uskuteční ve dnech:

•  v pátek 25. října 2013 – od 14:00 do 22:00
•  v sobotu 26. října 2013 – od 8:00 do 14:00

2.  Místa konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – Bakov nad jizerou
•  je volební místnost v zasedací místnosti  v Domě s pečovatelskou službou 

ve Školní ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích:  

Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, Družstev-
ní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, 
Komenského sady, Linkova, Luční, Mírové náměstí, Nerudova, Palackého, 
Pionýrů, Riegrova, části Smetanovy, Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova.

ve volebním okrsku č. 2 – Bakov nad jizerou
•  je volební místnost v sokolovně v Boleslavské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 

5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořákova, Füg-
nerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, Slepá, části 
Smetanovy, stadion, části Svatojánské, Tyršova, Zahradní.

ve volebním okrsku č. 3 – Bakov nad jizerou
•  je volební místnost v restauraci „Na Rychtě“ v Pražské ulici
•  pro voliče bydlící v ulicích: 

6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, Brigádnická, Ko-
nečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, Na Návsi, části Na Výsluní, Nad 
Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, 
Sadová, Slunečná, Spojovací, části Svatojánské, Čapkova a ze Studénky.

ve volebním okrsku č. 4 – Malá Bělá
•  je volební místnost v osadním výboru Malá Bělá
•  pro voliče bydlící v:  

Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém Rečkově
ve volebním okrsku č. 5 – Buda
•  je volební místnost v osadním výboru Buda
•  pro voliče bydlící v: Budách
ve volebním okrsku č. 6 – Horka
•  je volební místnost v osadním výboru Horka
•  pro voliče bydlící v: Horkách
ve volebním okrsku č. 7 – Chudoplesy
•  je volební místnost v osadním výboru Chudoplesy
•  pro voliče bydlící v: Chudoplesích a Brejlově
ve volebním okrsku č. 8 – Podhradí
•  je volební místnost v osadním výboru Podhradí
•  pro voliče bydlící v: Podhradí
ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice
•  je volební místnost v osadním výboru Zvířetice
•  pro voliče bydlící v: Zvířeticích.

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem 
nebo cestovním pasem České republiky). 

4.  Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 1 den přede 
dnem konání voleb, volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti v den voleb. 

5.  K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise.

6.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka

oznámení o dni a místě konání voleb
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výBěrové říZení č. 5/2013 
– prodloužení lhůty pro podání přihlášek

Město Bakov nad Jizerou vyhlásilo dne 28. 6. 2013 
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Právník Města

• Místo výkonu práce: Městský úřad Bakov nad Jizerou

•  Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

•  Charakteristika vykonávané práce: výkon komplexních právních 
činností územního samosprávného celku, včetně zastupování veřej-
ných zájmů v soudních sporech (všeobecný právník).

• Předpokládaný termín nástupu: dohodou.
•  doba trvání pracovního poměru: doba určitá – zástup za rodičov-

skou dovolenou.
• na výzvu se může přihlásit uchazeč/ka, který/á: 
  1. fyzická osoba, která splňuje předpoklady: 
–  je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, 

která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý 
pobyt, 

 –  dosáhla věku 18 let, 
 –  je způsobilá k právním úkonům, 
 –  je bezúhonná, 
 –  ovládá jednací jazyk. 

 2.  splňuje kvalifikační a další podmínky stanovené vedoucí úřadu 
pro toto výběrové řízení, kterými jsou: 

 –  vysokoškolské vzdělání v oboru právo, 
 –  znalost práce na PC, 
 –  řidičský průkaz skupiny B, 
 –  dobré komunikační schopnosti, 
 –  flexibilita, samostatnost, 
 –  praxe ve veřejné správě výhodou. 

 3.  uchazeč/ka podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto 
náležitosti: 

 –  jméno, příjmení a titul, 
 –  datum a místo narození, 
 –  státní příslušnost, 
 –  místo trvalého pobytu, 
 –  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, 

jde-li o cizího státního občana, 
 –  datum a podpis. 

 4.  k přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
 –  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis),
 –  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
 –  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 –  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: 
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihláš-
ku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování“. 
Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis. 

 5.  lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte 
do 20. 9. 2013 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou, Mírové nám. 208 (do 12. 00 hodin) nebo poštou 
na adresu:     Městský úřad Bakov nad Jizerou 

tajemnice 
Mírové nám. 208 
294 01 Bakov nad Jizerou

uzavřenou obálku označte heslem „výběrové řízení č. 5/2013“. 
Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. Lenka Koucká,  
tel. 326 782 918, 725 052 799. 
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písem-
né materiály k výběrovému řízení vráceny. 
výběrová komise může rozhodnout o osobním pohovoru s oslove-
nými uchazeči. 

Mgr. Lenka Koucká, tajemnice

Žádosti o dotaCe na rok 2014

Dle schválených Zásad o po-
skytování dotací z rozpočtu 
města společenským, zájmo-
vým a sportovním organiza-
cím upozorňuji, že žádosti 
o dotaci na rok 2014 je nutno 
podat nejpozději do 30. lis-
topadu 2013. 

Žádost je možno podat v pí-
semné podobě v zalepené 
obálce označené textem 
„Dotace – Neotvírat“ a to: 

buď osobním doručením 
v podatelně Městského úřa-
du Bakov nad Jizerou, Mí-
rové náměstí 208, 294 01 
Bakov nad Jizerou;
poštou jako doporučenou 
zásilku na adresu Městského 
úřadu Bakov nad Jizerou;

nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem po-
dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu na adresu info@bakovnj.cz.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a příslušné formuláře jsou 
k dispozici na finančním odboru města nebo na webových stránkách www.ba-
kovnj.cz v sekci Městský úřad – Dokumenty a formuláře. 

Pokud žadatel žádá opětovně, předloží čestné prohlášení žadatele o trvání plat-
nosti dokumentů předložených v předešlých letech. Žádost se podává vždy 
na předepsaném formuláři. Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem 
pro vyřazení žádosti z výběrového dotačního řízení. Dojde-li po podání žádosti 
ke změnám týkajících se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity, 
statutárního orgánu apod., musí být tato změna poskytovateli neprodleně pí-
semně oznámena a doložena. 

Ing. Václav Veselý, vedoucí finančního odboru



Poděkování

Z Městské kniHovny

Městská knihovna Bakov nad Jize-
rou by ráda touto cestou poděkovala 
doc. Mudr. evě králíkové za da-
rování knihy „Závislost na tabá-
ku“ bakovským čtenářům.

Kniha Závislost na tabáku, která 
vyšla v letošním roce, se zabývá ši-
rokým okruhem témat týkajících se 
problematiky kouření. Přestože je 
tato publikace určena z velké míry 
odborné veřejnosti, je zde i řada té-
mat zajímavých i pro laického čte-
náře. Pro bližší představu vybíráme 
např. tyto názvy kapitol: Mentolové 
cigarety, vodní dýmka, elektronic-
ké cigarety, kouření a náboženství, 
kouření z pohledu hasiče, pasivní 
kouření, prevence kouření ve ško-
lách. Dále zde naleznete řadu kapi-
tol týkajících se zdravotních problé-
mů souvisejících s kouřením, kniha 
se též zabývá zdaněním tabákových 
výrobků v ČR a řadou dalších okru-
hů. 

Chtěli bychom touto cestou také 
poděkovat paní janě krčmové, 
která nám věnovala knížku rozhla-

sových komentářů svého manžela, 
pana Jiřího Ješe „Hovořil jiří ješ“. 
Knížka obsahuje komentáře tohoto 
znamenitého novináře, publicisty 

a komentátora, které Český roz-
hlas odvysílal v letech 2009–2011. 
Pan Jiří Ješ dokázal ve svých roz-
hlasových příspěvcích nejen velmi 
objektivně posoudit politickou situ-
aci v naší zemi, byl to také člověk 
velmi čestný a statečný, který se 
nebál svůj názor vyslovit i v době 
totalitního režimu. Po roce 1948 mu 
komunisté zakázali studovat, poz-
ději byl i vězněn. 

Za svou práci byl vyznamenán ce-
nou Ferdinanda Peroutky. Pan Jiří 
Ješ zemřel po dlouhé těžké nemo-
ci v roce 2011. Jeho tvorba je stále 
živá. Ukazuje totiž čtenářům správ-
ný a čestný přístup k životním situ-
acím a odpovědnost každého z nás 
při každodenním jednání. 

Taťána Dvořáková

nové kniHy Pro děti Plné Poučení a ZáBavy Z ediCe Co jak Proč

SoUHVěZDí a ZNaMeNí
Moře a oCeáNy

KVětiNy V PříRoDě
StRoMy
HoUBy

RyBy
HaDi
PaPoUŠCi
MeDVěDi
PSi
LiDooPi

PiRáti
KRiMiNaLiStiKa
HaSiČi
VyNáLeZy

Karel Novák,
knihovník

Z deníku Městké PoliCie

obec Buda – v rámci zklidnění do-
pravy v obci Buda byl dán návrh 
na instalaci zpomalovacího semaforu. 
Radou města byla schválena instala-
ce, ovšem pouze ve stádiu přípravy 
s tím, že budeme vyčkávat možnosti 
získání financí v dotačním programu. 
V současné době máme schválenu 
instalaci Di PČR a SÚS. Čekáme 
na vyjádření Magistrátu města MB – 
odboru dopravy.

obec Chudoplesy – v rámci dotační-
ho programu firmy Škoda a.s. byl dán 

návrh na umístění aktivního zařízení 
na přechodu pro chodce, který byl 
radou města schválen a v současné 
době máme souhlasné vyjádření Di 
PČR. Na ostatní dvě vyjádření v sou-
časné době čekáme.

obec Zvířetice – podán opakovaně 
návrh na umístění dopravní značky 
B20a „Nejvyšší povolená rychlost“ 
a to omezená na 30 km/hod. Jedná se 
o vytíženou a nejvíce používanou pří-
jezdovou cestu k hradu kolem budovy 
osadního výboru a knihovny a dět-

ského hřiště. tato dopravní značka 
již přišla schválena Di PČR. Čekáme 
na vyjádření Magistrátu města MB – 
odboru dopravy.

Bakov n j.: 
– ulice Boleslavská – trenčín podán 
návrh na změnu dopravního značení 
u místní trafiky, kde dopravní znač-
kou B29 – „Zákaz stání“ bude nahra-
zen B28 „Zákaz zastavení“ s dodat-
kovou tabulkou „Mimo zásobování“. 
tento krok byl učiněn z důvodu znač-
né nekázně místních řidičů. 

– ulice smetanova – byl instalo-
ván informativní radar na příjezdu 
od benzínové pumpy. Radar měří 
rychlost přijíždějících vozidel cca 
u cedule s označením obce.

radarové měření – v rámci radaro-
vého měření rychlosti vozidel byla 
uzavřena zápůjční smlouva s MP 
Mladá Boleslav a v současné době 
máme již funkční (kalibrovaný) ra-
dar a proškolené strážníky. Z důvodu 
výběru řádných dovolených strážníků 
bylo radarové měření provedeno pou-

ze zkušebně jeden den a to s negativ-
ním výsledkem.

od měsíce září bude již prováděno 
měření v nepravidelných intervalech.
V současné době máme povoleno 
měřit v obcích Buda, Chudoplesy, 
Podhradí, Malá Bělá a v Bakově n J. 
v ulicích Boleslavská, Pražská a nově 
i Smetanova. 

Ulice Linkova a Malá Bělá (komuni-
kace s dopravním omezením 30 km/
hod na příjezdu od Bítouchova) neby-
ly Di PČR schváleny.

i nadále pokračuje kontrolní činnost 
v místech, kde nás parkování vozidel 
trápí nejvíce, tj. ulice Boleslavská 
(před Galaxií a na trenčíně), B. Něm-
cové, Zahradní, 5. května a Smetano-
va.

Nově se objevil i nešvar parkování 
vozidel na travnaté ploše – veřejném 
prostranství v Jizerní ulici.

Ředitel Městské policie,
Aleš Konývka

ZPráva o doPravní situaCi ve Městě
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Kolem problematických stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad je ne-
ustálý nepořádek (stanoviště za bý-
valým obchodním domem, křižovat-
ka ul. Brigádnická/Pražská, sběrné 
středisko)! Pro ty, kterým je třídě-
ní/odkládání odpadu stále nejasné 
a dělají nepořádek: kontejnery jsou 
barevně rozlišeny (plast žlutý, papír 
modrý, sklo zelený, tetrapak oran-
žový, textil bílý) a opatřeny popis-
ky/poučeními; směsný komunální 
odpad patří do vlastní popelnice, 

příp. na sběrné středisko! Ve výše 
uvedených problematických sta-
novištích je průběžně umisťována 
fotopast, zachycující každý pohyb 
snímaného místa. takto pořízená 
data (foto/video) mapují nekázeň 
občanů, potom je snadnější hříšní-
ka chytit při činu, popř. zahájit pře-
stupkové řízení za znečištění veřej-
ného prostranství. 

Zbyněk Hýzler, DiS., 
referent OVŽP

nePořádek koleM kontejnerŮ

Ve městě byl umístěn další kvalitní 
městský mobiliář, a to: na mírovém 
náměstí 4 odpadkové koše (před 
prodejnou CooP, u bankomatu, 
v parku a u vchodu do MěÚ), v par-

ku na zastávce oblouková sestava 
dvou laviček a odpadkový koš. 

Zbyněk Hýzler, DiS., 
referent OVŽP

nový MoBiliář

Uteklo to a v přírodě se už zas mno-
hé mění. K jihu odlétají ptáci, někteří 
netopýři a dokonce i hmyz. Sami se 
můžeme přesvědčit, tam kde včera 
na drátech švitořily vlaštovky, je dnes 
už prázdno. a bude do jara. Nad lou-
kou se zdá, že naoranžovělí žluťás-
ci upalují taky jen jedním směrem, 
mizí v dálce a nejsou jediní. K těmto 
tažným žluťáskům čilimníkovým se 
přidávají babočky bodlákové, v noci, 
kdybychom tu rozsvítili reflektor, za-
staví se u něj lišaji. třeba lišaj svlač-
cový, svízelový, nebo vzácný smr-
tihlav, jak se stalo nedávno kousek 
od Chlumu. a stěhují se i někteří ne-
topýři, přesvědčil jsem se o tom u sítí 
v Jeseníkách, kde jsme sledovali noč-
ní i denní průtah ptactva Červenohor-

ským sedlem. Dávným odkazem to 
mají dáno živočichové, kteří by tady 
zimu nepřežili. Utíkají před ní, dokud 
je čas, dokud jsou podmínky pro ces-
tu dobré. Před pár dny se nám u domu 
objevily početně vlaštovky a drže-
ly se u něho dlouho. Byly na cestě 
k africe a objevily nad skalkou rojící 
se mravence. ti, kteří vzlétali, byli 
pro ně ve vzduchu snadnou kořistí 
a možností k doplnění sil. Když jsem 
se podíval pozorněji, zjistil jsem, že 
mravence tu loví i mnoho vážek a ši-
délek, takové to bylo drsné divadlo! 
Příroda nám vůbec nabízí zajímavé 
pohledy a příjemně zaměstnává naše 
smysly. Bylo tomu tak odedávna. 

Pavel Kverek

čas stěHování

Bude Bakov ještě krásnější?

Příběh sochy jizery

Životní Prostředí

Ve čtvrtek 29. srpna 2013 rozjasni-
la kamenná skulptura zelený parčík 
bakovského náměstí. Její poněkud 
abstraktní tvar podnítil zájem několi-
ka náhodných turistů a přihlížejících 
k otázkám, co to je za plastiku. Když 
dostali odpověď, že se z bělavého 
kamene teprve bude v příštích dnech 
dotvářet socha - alegorie řeky Jizery, 
projevili ihned zájem se zúčastnit. 

trochu historie: V minulých dvou 
letech, po jednáních se sochaři a ve-
dením Sochařské školy v Hořicích 
a profesorem akademickým sochařem 
Michalem Moravcem, byly zhotove-
ny tři návrhy, předložené ve formě 
modelů k veřejné diskusi. Na zákla-
dě připomínek a upravených námětů 
byly dopracovány další tři, zcela již 
korespondující s představami a do-
konale harmonující s charakterem 
náměstí. Vybraný model byl opět 
podrobněji diskutován a odsouhlasen 
k realizaci. 

Pečlivě bylo zvažováno i umístění 
v prostoru. Samozřejmě vedle este-
tického účinku a zapojení do stáva-

jícího rozmístění architektonických 
prvků i zeleně náměstí nesmí bránit 
ve výhledu v rušné křižovatce. Bude 
akcentovat rozměry i vertikální linie 
pohledem návštěvníka přicházejícího 
k náměstí a zvolený materiál – jakost-
ní hořický pískovec – je charakteris-
tickým kamenem našeho okolí. 

alegorie čisté řeky, která protéká 
naším krajem, po staletí dává obživu 
i práci lidem v okolí a nakonec i pro-
půjčila své jméno našemu městu, má 
v sobě ještě jednu, skrytou symboli-
ku. Je to její poloha. Natáčí se přesně 
směrem od svých pramenů, jakoby 
právě přitékala z potůčků a mokřadů 
pod skalnatými hřbety Jizerských hor. 

Dokončení sochy, úpravy okolí, to 
ještě bude znamenat spoustu prá-
ce. avšak její ladné, poetické tvary 
i symbolický vzkaz jistě potěší kaž-
dého návštěvníka. Věříme, že kulti-
vovaný prostor po dlouhou dobu bude 
ozdobou i hodnotným přínosem naše-
ho města všem obyvatelům, rodákům 
i návštěvníkům. 

JR
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Městský úřad Bakov nad jizerou oznamuje:
 

sBěrné středisko 
„Pod váPeníkovýMi“

je od 1. 9. 2013 otevřeno:

ve středu: od 15°° do 18°° hod.
a v sobotu: od 8°° do 12°° hod.

Co je novéHo v CHudoPlesíCH?

Zástupci vedení města si společně 
s oV Chudoplesy na jaře roku 2013 
stanovili úkoly ke zlepšení našeho ži-
votního prostředí. Většina prací urče-
ných pro letošní rok se již realizovala. 
Finančně náročná byla oprava místní 
komunikace - zatáčka k nové zástav-
bě. Vlastní realizaci předcházela řada 
nezbytných úkonů: projektová doku-
mentace, územní rozhodnutí, výběro-
vé řízení realizační firmy, schválení 
záměru radou a zastupitelstvem měs-
ta. Předmětem opravy byla kompletní 
výměna konstrukce vozovky, obnova 

systému odvodnění a rekonstrukce 
chodníků. opravou dotčeného úseku 
došlo k propojení již vybudovaných 
úseků asfaltové komunikace. Nový 
asfaltový povrch také dostala plocha 
v místě kontejnerů pro tříděný od-
pad. Zpevněná plocha navazuje bez-
prostředně na přilehlou komunikaci. 
oprava infrastruktury byla hrazena 
z finančních prostředků města Bakov 
nad Jizerou. 

Zahájeny byly práce na revitalizaci 
okolí vodní nádrže. Cílem je vytvo-

od čtenářŮ

ření klidové zóny a stabilizace hráze 
vodní nádrže. Nedávno byla provede-
na liniová výsadba 6ks dřevin alnus 
glutinosa (olše lepkavá), výsadba 
keřů Hamamelis mollis (vilín měkký) 
a instalace laviček. Na obou stranách 
hráze byly instalovány kameny pro 
zamezení průjezdu motorových vo-
zidel. Po hrázi je umožněn přístup 
pouze pro pěší, cyklisty a rodiče 
s kočárky. Práce budou pokračovat 
srovnáním terénu na severní straně 
vodní nádrže s ohledem na klimatické 
podmínky až do podzimu. Dále budou 
probíhat jednání o možnosti instalace 

dětských herních prvků. Na revita-
lizaci se podílí oV Chudoplesy spo-
lečně s městem Bakov nad Jizerou, 
odbor výstavby a životního prostředí. 
Práce v naší vesnici zdaleka nekončí. 
V současné době probíhá výběrové 
řízení pro výměnu původních dřevě-
ných oken a dveří v budově osadního 
výboru. Probíhají jednání o zlepšení 
bezpečnostní situace na silnici ii/610 
pomocí světelné signalizace přechodu 
pro chodce. Jedná se o pilotní projekt 
za finanční dotace Škodaauto. 

OV Chudoplesy

Státní příspěvek na penzijní připojiš-
tění letos nedostává 1, 4 milionu lidí 
z celkového počtu cca 5 milionů. 

Zhruba 1, 39 milionu Čechů v prv-
ních měsících letošního roku ne-
dosáhlo u penzijního připojištění 
na státní příspěvek. Podíl lidí narostl 
kvůli změně podmínek pro vyplácení 
příspěvku. od ledna na něj má nárok 
jen ten, kdo spoří minimálně 300 ko-
run měsíčně. Ještě loni stát přispíval 
už od minimální stokorunové měsíční 
úložky. 

finanční abeceda
„a“
anuita – je konstantní platba 

po smluvené období. obvykle se jed-
ná o pravidelnou splátku úvěru. 
Jedná se o platbu, která je složena ze 
splátky jistiny a úroku. Její výše je 
ve zvoleném období neměnná, plynu-
le se mění pouze poměr mezi splátkou 
(úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je 
vyšší poměr mezi úrokem a splátkou 
jistiny. Na konci doby splatnosti se 
poměr snižuje. 

akontace – je obchodní a právní ter-
mín, v nejširším pojetí chápaný jako 
platba předem.
U hypotečních úvěrů a úvěrů ze sta-
vebního spoření se akontací rozumí 
výše naspořených prostředků ze sta-
vebního spoření vzhledem k výši úvě-

PoHled do světa finanCí
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nehledě na čas tomu věnovaný, bez 
nároku na odměnu, je mnohem víc. 
těm všem patří poděkování. 

a jak to vypadá s tK Rytmus?
Krátce po mém odchodu byl „zvolen“ 
nový výbor. Ve vedení tK se objevily 
nové tváře (J. řípová, Kopecký, Bor-
ská…). ty staré už nebyly potřeba 
– J. Stinka (pomohl vytvořit širokou 
základnu tanečníků), R. Ježek (byl 
u zrodu tohoto klubu a teď nemohl 
ani „volit“ – neměl údajně zaplacen 
členský příspěvek – rozhodla paní 
J. řípová). 

Vedení klubu bylo devítičlenné a klu-
bová taneční základna obrovská. Co 
víc si přát. Výsledky jednotlivých 
párů tK Rytmus byly skvělé. ale 
„i do rozjetého vlaku se musí přiklá-
dat“, tedy i o klub se musí pečovat. 
Přicházeli i noví trenéři, aby však 
záhy zase odešli. 

odešli i manželé Hana a Jan Stinkovi 
a s nimi i R. Janoud (neuvěřitelní obě-
tavci v práci s malými dětmi). Do tK 
přišlo i pár nových tanečníků (přešli 
od manželů Zitových), ale postupně 
jich daleko víc odcházelo do jiných 
tanečních klubů. 

Z klubu odešel i Jiří Šlégl, ten, kte-
rý tento klub spoluzakládal a tolik 
lpěl na svém dominantním postavení 
v něm. 

Na venkovních dveřích DM se ob-
jevila „koule“= vstup už jen pro ty, 
co mají klíče. a tím je třeba možnost 
seniorů, kteří bydlí naproti a rádi 
by se podívali na trénink tanečníků, 
znemožněna. a ostatním občanům 
Bakova n. J. ,včetně dětí, také. Jediná 
možnost – zavolat na telefonní číslo 
uvedené ve venkovní vitríně. Bohužel 
už se tam neuvádí, kdy a od kolika 
hodin jednotlivé tréninky jsou. Roz-

ru (udávaná jako % z cílové částky) 
nebo obecněji část ceny nemovitosti, 
kterou klient musí uhradit z vlastních 
prostředků.
 
amortizace – má několik významů – 
zde myšleno v pojišťovnictví.
Při úhradě opravy poškozeného vozi-
dla je většinou řešena i otázka amor-
tizace, kdy pojišťovny často snižují 
bez bližšího vysvětlení náhradu ško-
dy za opravu vozidla. Stručně řečeno 
snížení náhrady za opravu poško-
zeného vozidla o amortizaci vychá-
zí z předpokladu, že po provedené 
opravě se vozidlo zhodnotilo a došlo 

ke zvýšení jeho ceny, proto nemá 
poškozený nárok na náhradu částky 
opravy, o kterou se hodnota vozidla 
po opravě zvýšila. 

atM – automated teller machine 
– mezinárodní (původně anglické) 
označení pro bankomat.
Počet míst v České republice, kde si 
mohli lidé vybrat své peníze z ban-
komatu, opět vzrostl. V závěru roku 
2012 provozovaly tuzemské banky 
celkem 4299 bankomatů, což bylo 
o 217 více než v roce 2011. Češi si 
loni z bankomatů vybrali 654, 7 mi-
liardy korun.

VýVoJ PoČtU BaNKoMatů V ČeSKé RePUBLiCe: 

rok 2009 2010 2011 2012

počet bankomatů 3679 3868 4082 4299 RŠ

4. až k samotnému zániku?

Uplynulo už hodně vody od té doby, 
co jsem tento taneční klub spoluza-
kládal s vidinou silného klubu se ši-
rokou členskou základnou, především 
z řad bakovských tanečníků, který 
bude reprezentovat naše městečko 
na tanečních soutěžích jak v ČR, tak 
i třeba v zahraničí. 

Uběhl už také dlouhý čas od chvíle, 
kdy jsem tento klub opustil z důvodu 
sobectví a sebestřednosti některých 
rodičů ve vedení tK. 

tím samozřejmě nenastalo to, že 
bych se o soutěžní tanec a taneční 
klub Rytmus přestal zajímat. Už jsem 
to pouze začal sledovat jako divák. 
Jak taneční soutěže, tak chod taneč-
ního klubu – vše už jen sporadicky. 

Sem tam jsem se jel podívat na něja-

kou taneční soutěž, či přímo na Po-
jizerský pohár – soutěž, kterou jsme 
v roce 2000 prvně uspořádali a kaž-
doročně se od té doby koná v Mladé 
Boleslavi. Stále je organizačně na vy-
soké úrovni, bohužel už skoro bez 
bakovských tanečníků. 

Stala se z ní v podstatě jediná veřejná 
činnost, kterou se tK Rytmus ještě 
může pochlubit. 
Jako člověku žijícímu celý život 
v Bakově n. J. a vnímajícímu dění 
v tomto městě mi nemůže uniknout 
zápal a nasazení některých nadšenců 
plně oddaných různým sportovně-zá-
jmovým činnostem. ať je to kopaná 
a k ní neodmyslitelně patřící Lukáš 
Bláha, házená, tenis nebo folklór 
malobělských baráčníků s Monikou 
Čapkovou, kteří každoročně na svém 
plese s něčím novým překvapí. Urči-
tě těch bakovských nadšenců, kteří 
„jsou vidět, aniž by se ukazovali“, 

jak jseM sPoluZakládal tk rytMus Bakov nad jiZerou

bankomat
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setkání MoCnářŮ 
v MniCHově Hradišti v roCe 1833

Revoluční hnutí v evropě se po způsobu Velké francouzské revoluce a násled-
ných napoleonských válek, které decimovaly evropské země, vyvolávalo revo-
luční bouře i po Vídeňském kongresu v roce 1815, kde evropští panovníci usta-
vili Svatou alianci za účelem spojení vojenských sil Ruska, Rakouska, Pruska, 
anglie i Francie na obranu svých státních systémů proti revolučním vzpourám 
v jednotlivých zemích. i v období po Vídeňském kongresu vypukly revoluční 
bouře v Rusku, v itálii, ve Francii, jež ohrožovaly existenci tamějších absolu-
tistických režimů. Proto se přední evropští panovníci rozhodli sejít na nejvyšší 
úrovni a projednat a znovu stvrdit platnost Svaté aliance. Diplomaté rozhodli, 
že se setkání uskuteční ve Frýdlantu v Čechách, ale nakonec a narychlo bylo 
sněmování přeloženo na mnichovohradišťský zámek.

Celý Boleslavský kraj se na setkání vzácných hostů náležitě chystal, ač měl 
na přípravu jen necelý týden, stejně tak i hrabě Kristian z Valdštejna, majitel 
panství a mmnichovohradišťského zámku. Jen v Ml. Boleslavi byly postaveny 
na uvítání čtyři slavnostní brány (na Podolci, v Pražské bráně, na Starém a No-
vém městě), další v Kosmonosech a samozřejmě na hranicích valdštejnského 
panství nad Chudoplesy a z druhé strany od města v Březině. Zdejší chudo-
pleská brána ozdobená smrčím, květy a prapory v rakouských a valdštejnských 
barvách měla jako jediná ve svém průčelí český nápis „Vítejte nám!“ Na jejich 
stranách tvořili špalír bakovští radní, cechmistři a mistři s prapory i četní hudeb-
níci. Zde očekával rakouského císaře s doprovodem hrabě Kristian Valdštejn. 
Císařský pár s mnoha vozy svého doprovodu pobýval v Čechách už od 25. čer-
vence a do zahájení mnichovohradišťského sněmování navštívil postupně České 
Budějovice, Strakonice, Plzeň, Žatec, terezín a Prahu. Na cestu do Hradiště se 
císař František ii. s chotí a dalším doprovodem vydal v úterý 3. září před osmou 
hodinou ranní. Panovníkovy kočáry byly taženy dvorskými, poštovskými i sel-
skými koňmi, již ujížděli přibližnou rychlostí asi 15 km za hodinu po císařské 
silnici přes Vysočany, Brandýs, Staré Benátky a Mladou Boleslav k Hradišti. 
od Veselé cestu lemovaly špalíry školní mládeže a ostatní poddaní z celého oko-
lí. Na počátku města byli shromáždění panští myslivci a úřednictvo, za branou 
vítali vzácné hosty kněží z okolních far a především místní konšelé a cechovní 
mistři se svými praporci. Císaře vítal nápis v německé řeči: „Weilet lange!“, 
zatímco české obyvatelstvo provolávalo naučené „Žijte blaze!“ nebo „Vivat!“, 
„ať žijí!“. Zněly kostelní zvony a mohutné rány z hmoždířů. Hradiští měšťané 
pěli naučené „Gott erhalte“, (Bože, zachovej nám krále!) Všude vlály rakouské 
prapory, valdštejnské praporce i svítily české národní barvy na vlaječkách. Špa-
lír přes náměstí až k zámku tvořili Mnichovohradišťané, školní mládež a před 
vjezdem do zámeckého nádvoří povstávalo na sto bíle oděných družiček s kvě-
tinovými věnečky a girlandami. Před třetí hodinou odpoledne uvítal panovníka 
ve svém sídle Kristian z Valdštejna.

Císařský doprovod byl tak četný, že pro něj nedostačovaly zdejší zámecké 
prostory, a tak museli být někteří ubytováni na faře i v měšťanských domech 
ve městě. Jen císařovnu doprovázelo osm dvorních dam, komorné, komorník 
a tři osobní lokajové. Doprovod císaře byl daleko početnější. Náleželi k němu 
vojenští hodnostáři, knížata Schwarzenberk, Lobkovic a rakouští vyslanci 
na dvorech rokujících zemí. Nechyběli zde ani potřební služebníci a řemeslníci, 
jako nádvorníci, správci vozů, sedlář, kovář, řemenář, stájoví čeledíni, čistič po-
kojů, vojenská stráž a další lokajové.

Ve středu 4. záři dorazil na očekávaná jednání státní kancléř Metternich s chotí 
a četným doprovodem. týž den a ve čtvrtek 5. září se konala dvoudenní příprava 
císaře se státním ministrem.  

Historie

Takto vypadala vystoupení TK Rytmus pro bakovskou veřejnost v Domě mlá-
deže v minulosti. Jak vypadají dnes? Odpovězte si sami.

pis na venkovní nástěnce nenajdete. 
Většinou tam jen visí (skoro celoroč-
ně) pozvánka na Pojizerský pohár. 
Změna nastala až od letošního května, 
kdy se objevilo pár fotek tanečníků. 

Zajímají mě výsledky z jednotlivých 
tanečních soutěží a ty se dají vyhledat 
i na internetu, dá se zde zjistit taneční 
základna klubu – tanečníci, kteří jsou 
registrovaní pod ČStS (Český svaz 
tanečního sportu), tanečníci, kteří re-
prezentují svůj klub - město na taneč-
ních soutěžích. 

reprezentační stav tk rytmus je 
víc jak žalostný (údaje 4/2013)!

Dětská 
kategorie D1, 2 0 tanečních párů!

Junioři J 1  0 tanečních párů!

Junioři J 2 1 taneční pár 

Mládež 
a Dospělí  3 taneční páry

Celkový počet registrovaných 
a soutěžně tančících tanečníků 
za tk rytmus Bakov nad jizerou 
je 8 (4páry)! 

naprosto nejnižší stav soutěžně 
tančících registrovaných taneční-
ků tk rytmus Bakov n. j. v his-
torii. 

Co dělal po celou tu dobu výbor tK 
Rytmus, že dopustil tak neuvěřitelný 
propad soutěžně tančících taneční-
ků?
Nevím, zda toto „uskupení“ tří lidí, 
kteří se sem tam pohybují v tK Ryt-
mus, se dá nazvat ještě výborem, 
většina z toho „zvoleného“ už v něm 
nepůsobí.

Skutečnost je, že nevyužili k získání 
nových tanečníků ani vynikajících 
výsledků sourozenců Markových. 

jak je možné, že víc jak 7 let ne-
našli „účinnou“ cestu na zdejší Zš, 
aby získali zájemce pro soutěžní 
tanec? 

odpověděl bych asi takto: Uspokoje-
ní z výsledků vlastních dětí bylo pro 
ně nadevše a k dosažení vysněného 
cíle jim vyhovuje zázemí bakovské-
ho klubu. Vše ostatní nebylo tak dů-
ležité. 

tento „výbor“ tK rád poskytne zá-
zemí klubu i pro taneční soustředě-
ní. Proč ne, jen těch tanečníků z tK 
Rytmus je tam poněkud málo, značná 
většina je z jiných tanečních klubů.  

Využití sálu tK je „opravdu široké“ 
– od Jičína až po Polsko, a bakov-
ských tanečníků – poskrovnu. 

až ukončí taneční dráhu Pavel Ma-
reš s Míšou Ročejdlovou (což nazna-
čovali), kolik zbude reprezentantů 
tK Rytmus Bakov nad Jizerou? 3 ta-
neční páry? opravdu skvělá vizit-
ka pro současný výbor tk rytmus 
Bakov nad jizerou. Z padesáti re-
gistrovaných tanečníků se dostat 
na současný stav osmi tanečníků 
(4/2013). K tomu opravdu není co 
dodat. 

a tak snad zase až příště. . . 

Téma: Jak může vzniknout 36členná 
klubová základna s reprezentací 8 ta-
nečníků? 

Luboš Brodský
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V pátek 6. září pozval hrabě Valdštejn císaře k prohlídce nově postaveného, 
na svou dobu moderního panského dvora v Hněvousicích, kde císař nešetřil chvá-
lou. Podle programu udělil císař představitelům české šlechty Clam-Gallasovi, 
Karlu thurn-taxisovi, Josefu z Dittrichštejnu  vysoké státní řády. Už za setmění 
dorazil do zámku sasko-výmarský vévoda Karel Bedřich s chotí, jež byla sestrou 
ruského cara alexandra.
Dne 7. září navštívil dvůr chrám sv. anny, v níž je pochován vojevůdce albrecht 
eusebius z Valdštejna spolu se svou první chotí Lukrecií. Druhý den 8. září se 
konala ranní bohoslužba v zámecké kapli, již sloužil děkan Nigrin a jíž se císař 
s doprovodem též zúčastnil. V další části dne se panovník vypravil na projížďku 
do maníkovické obory, kde při zastávce v loveckém zámečku, vystavěném v roce 
1711 hrabětem arnoštem Josefem, se mohl kochat pohledem do širokého a hlu-
bokého panoramatu kraje.

Na pondělí 9. září byla připravena vyjížďka do káčovské obory, ale pro nepříz-
nivé počasí byla odvolána i vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu rakous-
kého císaře.

Konečně nastalo úterý 10. září, kdy byl očekáván ruský car Mikuláš, jenž se 
přepravoval z Petrohradu lodí po moři a z důvodů nepříznivého počasí musel 
jízdu přerušit a pokračovat koňským spřežením přes Branibory do Čech. Byl 
pokládán za nejvzácnějšího hosta, a proto mu v ústrety vyjel i císař rakouský. 
V Březině byla postavena mohutná brána, kolem níž se shromáždilo velké množ-
ství venkovského lidu z dalekého okolí. Učitelé připravili s dětmi písně a říkanky 
vysloveně v českém jazyce především pro příbuznost češtiny s řečí ruského cara.  
Císař se zastavil v Podolí, kde přijal pozvání tamějšího rychtáře Berana a usadil 
se v jeho domě. Čas do příjezdu ruského panovníka si krátil vyřizováním státních 
záležitostí. Bohužel pro jeho zpoždění se musel vrátit do hradišťského zámku, 
neboť nocleh v selském domě nebyl pro císaře vhodný. teprve v noci car dorazil 
na pomezí hradišťského panství do Podolí, a tak se mu císař rakouský opět vydal 
vstříc. V polích za Hoškovicemi se oba panovníci setkali a společně vjednom 
kočáře dorazili do hradišťského zámku, kde byl car za noční tmy při lucernách 
a loučích uvítán neuvěřitelnými sto a jednou ranou z hmoždířů.

teprve ve středu 11. září dorazil na jednání pruský korunní princ Bedřich Vilém, 
též v pozdních nočních hodinách. Ve čtvrtek 12. září František i. zavítal na pro-
jížďce k hradu Valečov, kam se nahonem seběhlo velké množství venkovského 
lidu, kteří prostým způsobem adorovali úctu k císaři pánu, když mu hladili paže 
a líbali ruce. Císař se prý obrátil na jednu z žen dotazem v českém jazyce: „Kdo 
roztloukl ten hrad?“ „Jemnost pane císaři, já slyšela od svých rodičů, že Žižka,“ 
pravila oslovená. Císař se ptal dále: „a proč ten rytíř ten hrad roztloukl?“ Do-
tyčná jen pokrčila rameny: „ Já nevím.“ Monarcha se usmál a pravil: „to věřím“ 
a pokračoval v audienci tamějšího panského dvora. odpoledne se dočkali přístu-
pu do zámeckého parku i lidé z Hradiště a jeho okolí. Konala se zde vojenská 
přehlídka. Císař i jeho hosté se procházeli volně mezi diváky. 
V pátek 13. září opět pršelo, přesto se konal lov ve lhotické bažantnici. Císař 
František i. jako hostitel se pro svou chorobu omluvil. Z ohledu na svého hostite-
le se též lovu nezúčastnil ruský car, který si hostitele vážil jako předního evrop-
ského panovníka.  téhož dne dorazil do Hradiště i nasavský vévoda Vilém, jenž 
byl ubytován se svým malým doprovodem v hostinci U Zlatého hroznu na mni-
chovohradišťském rynku. Večer předvedli v zámeckém divadle herci Stavovské-
ho divadla z Prahy dvě jednoaktové veselohry Jeden pomáhá druhému a Sluha 
dvou pánů v německém jazyce.

Maníkovskou oboru navštívili vzácní hosté opět v soboru 14. září. tentokrát byl 
pro ně připraven hon na jeleny.  Císař s carem obsadili stejné stanoviště, z něhož 
jeden z nich střelil jelena osmeráka. Dámy měly opět vlastní program. tentokrát 
navštívily Valečov, Mužský a valečovský dvůr.

Nedělní ráno 15. září věnovali přítomní potentáti účasti na ranní mši v zámecké 
kapli. Poté se odebrali na cvičiště u hněvousického dvora, kde jim 2. prapor císař-
ských myslivců předvedl ukázkové cvičení. Večer byla předvedena v zámeckém 
divadelním sále Rossiniho opera Linganno fellice v italštině. 
Náročný program byl připraven i na  další dny pobytu. V pondělí 16. září se 
císař s chotí a členové zahraničních delegací odebrali na polní cvičiště za dnešní 
mladoboleslavské letiště do prostoru mezi obce Bezděčín a Chrást, kde očeká-
valy nastoupené bataliony granátníků, husarů, myslivců, kyrysníků a dalších vo-
jenských jednotek, aby předvedly vojenské manévry, jimž velel polní maršálek 
kníže Windischgrätz. Car prý byl nadšen ukázkami jezdeckého umění husarského 
pluku barona Wielllanda. Na zpáteční cestě zhlédli panovníci provoz továrny 
na kartouny firmy Köchlin a Singer pod boleslavským hradem a navštívili vojen-
ský výchovný ústav pěšího pluku barona Polombiniho v Kosmonosech.

V úterý 17. září zasedly jednotlivé delegace ke vzájemnému rokování ve zlatém 
zámeckém salonku. Večer byl opět věnován zhlédnutí divadelního představení. 
Byla předváděna veselohra Čech a Němec, kterou s herci Stavovského divadla 
připravil jeho ředitel J. N. Štěpánek, autor této hry, jež je založena na česko- ně-
meckém dialogu. Kromě profesionálních herců v ní účinkovali i někteří místní 
divadelní ochotníci.  ostatně i oni předváděli doprovodným hostům z panov-
nických deputací své umění hrami v podzámeckém Rennerově domě.  Ve hře 
Loupežníci na Chlumu vynikli místní herci Františka Jirešová –Mrázová, Helena 
Mašková, Fr. Šebek, Jan Lipan, Fr. John i Kysela, Ferkel a Hergert.

Na středu 18. září byl připraven ve lhotickém remízu velký hon, k němuž bylo 
povoláno 1200 honců z řad poddaných z širokého okolí. Lovu se zúčastnili členové 
všech delegací, jimž vyhrávaly dvě přítomné kapely.

Rokování mocnářů v Mn. Hradišti vrcholilo. Po vzájemném ubezpečení, stvrzeném 
panovnickými podpisy, byla prolongována i nadále Svatá aliance evropských moc-
ností, jež se i přes tato ujištění v roce 1848 vlivem nastupujících celoevropských 
revolucí rozpadla. Ve čtvrtek brzy ráno o 4. hodině opustil Hradiště pruský korun-
ní princ Bedřich Vilém se svým doprovodem. Dopoledne se konalo v polích pod 
Kosmonosy k Mladé Boleslavi slavnostní předání Wielandova jezdeckého pluku 
ruskému carovi, jenž byl přítomen v převleku rakouského plukovníka. Po zdařilé 
přehlídce se opět císařská delegace s hosty vrátila do Mn.Hradiště, kde na večerním 
setkání na rozloučenou poděkoval car zámeckému hostiteli Kristianu Valdštejnovi 
za vzorné zajištění celého rokování a udělil mu zlaté pouzdro posázené brilianty 
a do pouzdra vrytou vlastní podobiznou. Valdštejnova choť obdržela zlatou čelenku 
a jejich dcera briliantový náhrdelník. Valdštejnův zmocněnec MUDr. hrabě  Marte-
rer byl podarován též zlatým pouzdrem. Dostalo se i na Valdštejnovy místní úřed-
níky vrchního Svobodu, děkana Nigrina, nadlesního Veselého a vrchního lovčího 
Penče, kteří přijali z rukou ruského panovníka zlaté prsteny s briliantem.

o půlnoci vyrazil ruský car na zpáteční cestu domů. Vydal se se svým doprovodem 
silnicí na Sobotku, Jičín, trutnov a dál směrem do slezské Vratislavi, kam dorazi-
li za uplynutí devíti hodin jízdy. Rakouský císař František opustil mnichovohra-
dišťský zámek v pátek 20. září o 8. hodině ranní a zamířil se svým doprovodem 
po silnici k Jičínu a dál na Hořice k Hradci Králové. Silnici na valdštejnském pan-
ství lemovaly zástupy venkovského lidu, vyhrávaly říčné kapely a ozývaly se rány 
z hmoždířů. S přestávkami ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli opustil 22. září 1933 
Čechy. Ještě před jeho odjezdem vyrazili na svou cestu domů z Mnichova Hradiště 
vévodové nassavský a sasko – výmarský.

Paradoxem setkání bylo vystoupení prostého lidu, jenž se radoval z přítomnosti 
svého panovníka a jeho zahraničních hostů, aniž chápal, že jejich zdejší jednání 
směřuje ještě k většímu upevnění stávajícího feudálního systému, k posílení abso-
lutistické moci a zabránění neodkladných revolučních bouří. Na druhou stranu i pa-
novníci se snažili pod vlivem osvícenství a francouzské revoluce přijímat některé 
zásady rovnosti lidí. Například František i. před nástupem do kočáru při opouštění 
Valečova 12. září ostře odmítl nedůstojné otrocké jednání tamější venkovanky, kte-
rá si lehla před císaře a chopila se jeho urozené nohy, aby poníženě políbila jeho 
botu. Císař ji odmítl slovy: „to se nepatří, to nech!“ ale v Čechách to tak chodí, jak 
víme z eposu Svatopluka Čecha Písně otroka.

-ář

Bakovské ZájMové sPolky
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doŽínky

Po měsíci a půl pauzy se náš soubor 
vypravil v komorní sestavě (někte-
ří ještě na dovolené, jiní za dalšími 
povinnostmi) na Dožínky do Křenku 
u Staré Boleslavi. Ještě nikdy jsme 
v těchto končinách nevystupovali, 
a tak nás mile překvapilo prostředí, 
ochotní lidé, vstřícný starosta, skvělá 
dechovka Jitřenka a zájem místních 
se účastnit dění v obci. Po bohatém 
průvodu, který přešel celou vesnici 
v čele s koňmi, a kde nemohli chybět 
hasiči a baráčníci, došlo na tančení 
České besedy. Účastnily se tři ko-
lony, kdy jedna byla naše, další dvě 
pak místních a sousedních baráčníků. 
Poté hrála k tanci a poslechu dechová 

kapela a následovalo naše dožínkové 
pásmo. Všichni přítomní z něho byli 
trochu paf, neb takovou „vysokou“ 
kulturu ještě v obci neměli. to bylo 
trochu na odlehčení. ale skutečně, 
ač jsme byli jen ve dvanácti lidech, 
všem divákům se naše vystoupe-
ní moc líbilo. Do naší scénky jsme 
zapojili i pana starostu, který se ani 
moc nebránil a svou úlohu (donést 
lahev kořalky) sehrál na výbornou. 
Z Křenku jsme proto odjížděli s ve-
selou myslí a náladou. a tak, bude-li 
chuť a zájem, rádi se do Křenku opět 
vypravíme. 

Monika Čapková
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HistoriCký den na ZvířetiCíCH

Soubor Furiant zve na Vii. ročník historického dne na hradě Zvířetice, který pořádá v sobotu 21. 9. 
2013 od 14 hodin, ve spolupráci s obcí baráčníků Malá Bělá, městem Bakov nad Jizerou a pod zášti-
tou Jana Hamáčka a krajského zastupitele Mgr. Karla Horčičky. těšit se můžete na rytíře, tanečnice, 
krále, královnu a mnoho dalšího co potěší. Děti si prožijí pohádku dle vlastní režie. Na každého čeká 
zážitek a pozornost. občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné!
 

Program: 
 
14: 15 slavnostní zahájení
14: 30 tanečnice Villanella
15: 00 začátek vlastních pohádek - stanoviště s razítky a sladkostmi
15: 30 rytíři - Fratres in armis
16: 00 tanečnice Villanella
16: 30 korunovace princezen a pasování rytířů
17: 00 rytíři - Fratres in armis
17: 30 - 20: 00  hudba
20: 00 - 24: 00  nenechte si ujít pohled na nasvícený hrad 
 

Monika Čapková

15. ročník MeMoriálu josefa dvořáka

Svatý Florián, patron hasičů, určitě držel nad našimi hasiči v sobotu 24. srpna 
ochrannou ruku. Počasí se totiž vydařilo, a tak mohl již 15. ročník Memori-
álu Josefa Dvořáka v hasičském sportu na volnočasovém areálu proběhnout 
zcela hladce. Už kolem osmé hodiny začaly do areálu najíždět sousední sbory 
se svojí technikou, samozřejmě i naši hasiči (ale ti vše připravovali již den 
předtím a ráno od šesté hodiny). Pro ně, ale i pro návštěvníky bylo připraveno 
občerstvení; nechyběly již tradiční voňavé bramboráky, grilované klobásky, 
pivko, kofola. K tomu příjemná hudba a mohlo by se myslet, že to je ten pravý 
důvod k návštěvě areálu. ale chyba lávky – přijelo se soutěžit! V devět hodin 
zazněl povel velitele a hasiči se „stavěli do latě“. Soutěže se zúčastnilo celkem 
6 družstev mužů a 4 družstva žen. Soutěže „starých gard“ se zúčastnilo jen 1 
družstvo – naši hasiči, tedy už předem jasný pohár. 

Doplňkové soutěže „o sud piva“ se zúčastnilo 7 družstev a nutno říci, že u ní 
jsme se opravdu dobře pobavili, jelikož byla velmi dobře vymyšlena. 

a jak vše dopadlo? Vidíte sami, tradiční putovní pohár tentokrát vyhrálo druž-
stvo z Nové Vsi. 

Muži:   Ženy: 
1. SDH Nová Ves  22, 75s  1. SDH Škoda M. B.  23. 28s
2. SDH Bakov a  24, 10s  2. SDH Bítouchov  25, 05s
3. SDH Bakov B  30, 44s  3. SDH Nová Ves  26, 34s
4. SDH Horní Stakory  31, 00s  4. SDH Veselá  29, 31s
5. SDH Horní Bukovina  31, 59s
6. SDH Buda-Horka  38, 16s

stará garda: SDH Bakov nad Jizerou čas: 1:04, 53 s. 
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tk rytMus v BlaCkPoolu

Léto je pomalu, ale jistě za námi. Je 
to část roku, kdy mají tanečníci tzv. 
přestávku od soutěžení a připravují 
se na novou taneční sezonu na sou-
středění, kde pilují své choreogra-
fie a taneční techniku. a proto vám 
v tomto díle přiblížíme nejslavnější 
taneční soutěž na světě, a to je soutěž 
v anglickém městě Blackpool…

tato soutěž se koná vždy v druhé 
polovině května a sjíždí se na ni nej-
lepší páry z celého světa již od roku 
1920. obvykle soutěže trvají pouze 1 
den, zde se tančí celkem 8 dní, jedná 
se tedy o obrovský taneční festival. 
i pro taneční páry je to veliká udá-
lost, Winter gardens (místo, kde se 
soutěž koná) má neuvěřitelné kouzlo 
a tančit zde je nezapomenutelný zá-
žitek. Jestliže na běžných domácích 
soutěžích a mistrovství soupeříte 
s desítkami párů, zde jsou to stovky 
párů, které musíte porazit. takovou 
zvláštností soutěže je např. to, že ta-

nečnice mívají na finále (6 nejlepších 
tanečních párů) bílé šaty a také to, že 
tanečníci netančí na reprodukova-
nou hudbu, ale na živý orchestr, což 
dělá soutěž velice atraktivní. tančí 
se na nejdelším tanečním parketu 
na světě. a samozřejmě ani páry tK 
Rytmus si tuto událost nenechaly 
ujít. V minulých ročnících se soutěže 
v Blackpoolu zúčastnili např. Marti-
na a tomáš Markovi. Letošní ročník 
si nenechal ujít taneční pár Vít Do-
morád a Simona tejcová. a už teď se 
těšíme na další ročník…

Závěrem ještě jedna informace z do-
mácího dění. od září se na vás opět 
těšíme v našem tanečním klubu, kde 
stále vládne taneční duch a chuť vě-
novat se soutěžnímu tanci. Přijďte 
se podívat na naši taneční přípravku 
nebo na soutěžní prektis. 
Více na wwww.tkrytmus.eu

Tým TK Rytmus

doplňková soutěž o sud piva: 
1.  SDH Bakov n. J  1: 55, 47s
2.  SDH Buda -Horka  1: 58, 47s
3.  SDH Horní Stakory  2: 04, 94s
4 SDH Nová Ves  2: 10, 12s
5.  SDH Bakov ženy  2: 26, 09s
6.  SDH Bítouchov  2: 32, 69s
7.  SDH Horní Bukovina  2: 54, 04s
 

Samozřejmě, že nás prohra s již tradičními soupeři ze Vsi mrzela, ale už po sou-
těži jsme jim vyhlásili pro příští rok odvetu. Zato v doplňkovém souboji o sud 
piva jsme byli nejlepší a radost z toho byla veliká (aby také ne). Jen družstvo 
žen nám zatím chybí, ale příští rok ho už třeba i my budeme mít a třeba také 
přibudou i poháry za umístění a rozšíří sbírku ve zbrojnici. 

a když to nebude pohár, který se dostával za 1.–3. místo, tak to také nevadí. Po-
svícenské koláče, které upekla paní J. Vlastová s naší jednatelkou byly opravdu 
vynikající a byly sladkým oceněním za další místa v soutěži. 

V každém případě to byl hezký posvícenský den, škoda jen, že ten sv. Florián 
nezajistil tam nahoře pěkné počasí i na neděli. třeba se příští rok polepší. 

 Jaroslava Čermáková



12

Milí žáci základní školy v Bakově nad Jizerou, vážení rodiče. aktiv rodičů – 
zástupců tříd ZŠ Vás tímto zve na druhý ročník akce s názvem

rodiče děteM – veletrH ZájMovýCH 
volnočasovýCH aktivit

akce se koná 21. 9. 2012, 14. 00–17. 00, 
ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou.

Na akci se Vám představí různé zájmové kroužky a uvidíte i ukázky jejich 
činnosti. Potkáte například Krákorky, Furianty, hasiče, sportovce ze Sokola, 
gymnastky z Bělé pod Bezdězem či rybáře, a mnohé další. 

Užijeme si odpoledne plné soutěží (koloběžky s sebou) za doprovodu bakovské 
skupiny Bráchové a ohřát se můžeme u táborového ohně. 

Těšíme se na Vás!
RODIČE 

Ze Základní a Mateřské školydenní CentruM Pro seniory jiZera, o. s

jóga

Milí senioři,  
přátelé a kolegové, 

přijďte si zacvičit jógu.

Začínáme 23. září 2013 každé pondělí od 17:30 do 18:30 hodin 
v prostorách ZŠ v Bakově nad Jizerou.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na tel. čísle 725 787 577.

těšit se na Vás bude paní Blanka Jiroušková.

Září v Mateřské škole

Příchod dětí po prázdninách se nese 
v duchu očekávání a seznamování, 
kdy všechny zainteresované strany 
společně hledají cestu ke sblížení, po-
rozumění a respektování. První dny 
vzájemného seznamování a sdílení 
dojmů z prázdnin uplynuly. Do naší 
školky nastoupilo 65 nových dětí 
a kapacita školy 180 dětí je zcela na-
plněna. i přes havárii vody, která nás 
začátkem prázdnin postihla, se nám 
podařilo všechny prostory školky 
připravit a vyzdobit. Program na celý 
rok je pečlivě připraven a jako kaž-
dý rok bude i ten letošní obohacen 
o spoustu akcí pro děti, jejich rodiče 
i širší veřejnost. Všichni se těšíme 
a zveme Vás na společné akce. Pohár 
města Bakova nad Jizerou, na který 
mateřská škola připravila doprovod-
ný program s názvem V mraveniš-
ti. V listopadu se společně vydáme 
do Podstrání uspat broučky a věříme, 

že jako obvykle uvidíme svatého 
Martina na bílém koni. V prosinci se 
na zahradě naší školky objeví město 
Betlém se všemi postavami, které 
k němu patří. Doufáme, že leden bude 
plný sněhu a budeme moci uspořádat 
školkovou zimní olympiádu. Po zimě 
s radostí vyneseme Moranu a přivítá-
me jaro, které se jistě jako každý rok 
k nám vrátí na loďce po Jizeře. Před 
Velikonocemi budeme v Podstráních 
hledat velikonočního zajíčka, který 
nám jistě zas něco pěkného přinese. 
V květnu plánujeme ve Volnočaso-
vém areálu velkou společnou akci 
s rodiči Sportovní den s rodinou. 
Červen se ponese ve znamení tradiční 
školní akademie. 
Přejeme si, abychom společně proži-
li zajímavý školní rok plný pohody 
a radosti. 

Zaměstnanci mateřské školy. 

výstava

V sobotu 24. srpna proběhla ve výstavní síni Muzea Bakovska výstava ob-
razů a textilních doplňků akademické malířky paní Brigity Vyhnalové Krum-
phanzlové. Své pozvání do Muzea Bakovska také přijal pan Přemysl Vacek, 
který výstavu zahájil krátkým loutnovým recitálem a v průběhu prohlídky do-
tvářel atmosféru hrou na tento krásný historický nástroj. 

tvorba paní Brigity Vyhnalo-
vé Krumphanzlové má velmi 
široký rozsah. Na výstavě 
můžete vidět jak její obrazy 
s abstraktními, tak figurální-
mi motivy. Největší inspirací 
autorky je však příroda, která 
se promítá na jejích půvab-
ných obrazech i na šátcích 
a šálách. 

Výstava určitě stojí za zhléd-
nutí, bude otevřena do 22. 
září vždy v návštěvních hodi-
nách muzea, tedy o sobotách 
a nedělích v době od 10.00 
do 12.00, 14.00–16.00. Mimo 
tuto dobu je možné si pro-
hlídku domluvit v městské 
knihovně. Pokud Vás osloví 
vystavené dílo, je možné si 
obraz nebo hedvábný šátek 
po skončení výstavy zakoupit. 

Taťána Dvořáková

Z kultury a sPortu

kurZ PočítačŮ

od října 2013 začínáme nový kurz počítačů pro seniory.

Zájemci se mohou hlásit na tel. 725 787 577.
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Bakovské PosvíCení

Jak je již zvykem, konalo se na kon-
ci srpna v prostoru za sokolovnou 
posvícení, na němž byl připraven 
program pro děti i dospělé. Letos 
tato akce vycházela na neděli 25. 8. 
odpoledne. Děti zde měly možnost 
malovat pohádku a některé výkresy 
pastelkami či voskovkami se oprav-
du vydařily. Kromě toho zde pro ně 
byly připraveny i soutěže s drobnými 
odměnami. Bohužel letos příliš nevy-
šlo počasí, a tak si každoroční pěvec-
ká soutěž pro děti Bakovská notička 
musela vystačit s malým počtem 
soutěžících. Nicméně oněch pár zú-
častněných se drželo statečně a navíc 
se jejich arbitrem stal Bohuš Matuš, 
čímž se nemůže pochlubit každý. to-
muto českému zpěvákovi poté patřila 
celá druhá část akce, když za dopro-

vodu kapely Wječná žízeň zazpíval 
různé šlágry české popmusic včetně 
písní z vlastní tvorby. Přilákal řadu 
diváků, kteří přišli navzdory tomu, že 
chvílemi i hustě pršelo, navíc dokázal 
vytvořit velice příjemnou atmosféru 
a publikum ho vděčně odměňova-
lo svým potleskem. Celou akci také 
doplňoval stánkový prodej bižuterie 
a občerstvení a v neposlední řadě zde 
byla k zhlédnutí výstava drobného 
zvířectva, kterou připravil bakovský 
svaz chovatelů. Děti i dospělí si moh-
li prohlédnout kozy, králíky, slepice 
i holuby. i když deštivé počasí této 
venkovní akci příliš nepřálo, dokáza-
la si najít své příznivce a pobavit ty, 
kteří se sem vydali. 

Mgr. Karel Novák

vZPoMínka na karla valdaufa v dPs

Příjemným zpestřením předposled-
ního srpnového pátečního odpoledne 
se stalo setkání Jiřiny Hennlichové 
a PhDr. Zdeňka Sobotky s obyvateli 
domu s pečovatelskou službou a dal-
šími návštěvníky. Pamětníci zavzpo-
mínali na osobnost Karla Valdaufa 
v komponovaném pořadu až nás cesty 
svedou. Paní Hennlichová seznámila 
přítomné s životem tohoto dirigenta 
a skladatele, od jehož narození letos 
uplyne 100 let, pan Sobotka zajistil 

poslechové ukázky Valdaufových po-
lek a valčíků. Málokdo z přítomných 
si nezanotoval oblíbené písně, které 
dnes trochu upadají v zapomnění, což 
je zajisté škoda. Povídání o charis-
matické postavě české dechové hud-
by uteklo rychle, a tak místní pobyli 
ještě nějakou chvíli ve společenské 
místnosti, kde bylo pro ně připraveno 
malé pohoštění. 

Mgr. Karel Novák

PřiPravujeMe … 

Pátek 11. 10. 2013, 19:00 hod. – divadelní sál budo-
vy Radnice v Bakově
ubohý Cyrano – moderní úprava známého romantic-
kého příběhu o muži neobvyklých schopností, který 
dokáže pro ženu, kterou miluje obětovat své štěstí. 

V hlavní roli uvidíte Davida Suchařípu. 
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další seZóna národní HáZené je tu!

Začala nám další sezóna a my zve-
me všechny, kteří nejsou líní, mají 
rádi hru s míčem a týmovou spolu-
práci, aby přišli rozšířit naše týmy 
ve všech věkových kategoriích. 
Přijďte a zažijte s námi radost ze 

hry a výhry. V sezóně 2012–2013 
jsme se mimo jiné zúčastnili Pohá-
ru České republiky s mladšími žáky, 
dorostenci i dorostenkami a Mist-
rovství České republiky s mladšími 
žákyněmi. 



15

inZerCe

Prodej slePiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen 

Hisex hnědý, tetra hnědá a dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, 
modrý a bílý.

Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 15–18 týdnů 

cena 149–170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej se uskuteční: v pátek 20. září 2013

Bakov nad jizerou – u vlakové zastávky Bakov-město – 12:35 hod
Bližší informace Po–Pá 9–16 hod. – tel: 728605840, 728165166, 415740719.

Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč/ks

Alena Řeháková

Přijďte se podívat na naše tréninky a staňte se součástí naší dobré party!
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