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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

sLoVo starostkY

Vážení občané, 

letošní jaro nám připravilo spoustu příjemných chvil a vět-
šinu z nás to láká ven, na zahrádky nebo jen tak do přírody. 

Jsem ráda, že v tomto období přicházejí do našeho města 
také příjemné zprávy v podobě příslibu finančních pro-
středků ve formě další dotace. Jedná se v tomto roce již 
o druhou úspěšnou žádost o dotaci v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Čechy, tentokráte na rekon-
strukci místních komunikací v Bakově nad Jizerou. Před-
mětem tohoto projektu je rekonstrukce komunikace kolem 
Stadionu, kde dojde k uzavření této komunikace, která ne-
bude nadále průjezdná do Rybního Dolu, dále bude rekon-
struována ul. Jungmannova a ul. Riegrova. Celková výše 
dotace ze strany ROP Střední Čechy činí 16,6 mil. Kč. Sta-
vební práce budou zahájeny po projednání zastupitelstvem 
města a vysoutěžení dodavatele stavebních prací. 

V jarním období probíhaly práce na několika městských 
parcích a ostatní zeleni. Mezi všemi ostatními bych ráda 
zmínila výsadbu stromů v parku u základní školy. Jednalo 
se o společný projekt města, které zajistilo financování této 
akce, a základní školy. Děti při své školní práci navrhly vý-
sadbu určitých dřevin a návrhy byly konzultovány s komisí 
životního prostředí, která pomohla s tímto výběrem, a její 
zástupci se účastnili samotné akce. Výsadbu provedla od-
borná firma, která současně dětem připravila výklad o par-
ku a jeho zeleni. Děti stromkům zazpívaly a samy přiložily 
ruku k dílu, stromům jsme společně popřáli dlouhý život. 

Další částí města, která v současné době prochází nemalý-
mi změnami je okolí scateového hřiště. Po dohodě se SŽDC 
došlo k vykácení a probírce nevhodných dřevin, částečně 
na pozemcích města i SŽDC. Celá plocha byla vyčištěna 
a srovnána a postupně zde bude kromě travního porostu, 
který bude pravidelně udržován, provedena výsadba dře-
vin. Komise životního prostředí by ráda v této části města 
založila arboretum. Věřím, že vedle doposud zlepšeného 
prostředí Stadionu bude i tato část lákat k procházkám 
a bude důstojnou částí našeho města. 
Pohodové jarní dny Vám přeje

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Dne 25. 3. 2014 nás navždy opustil pan jaroslav Šimon ve věku nedožitých 85let, dlouholetý starosta 
města Bakov nad Jizerou. 

Pan Jaroslav Šimon se stal starostou města v roce 1990 a funkci starosty vykonával až do roku 1998, 
a i po té nadále pracoval v zastupitelstvu města a účastnil se veřejného života. 
Byl člověkem, který se nebál rozhodnutí ani odpovědnosti. Odvážný a pracovitý přístup s sebou přinesl 
řadu úspěchů a stal se základem pro práci jeho nástupců. 

Pan Jaroslav Šimon se nesmazatelně zapsal do života našeho města a my ho vždy budeme vnímat jako 
starostu a našeho představitele. Zaslouží si poděkování za svou práci a obětavost. 

Vždy na něho budeme vzpomínat s úctou a vážností. Čest jeho památce.
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Dne 24. 2. 2014 byla na městský úřad doručena rezignace Lukáše Bláhy, 
DiS. na funkci člena zastupitelstva města a zároveň také člena finančního 
výboru. Uvedeným dnem jeho funkce zanikla. 

V souladu s ustanovením § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, vznikl 

dnem 25. 2. 2014 mandát člena Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou 
Mgr. Zdeňce Dlaskové, která složila slib zastupitele na jednání zastupitel-
stva dne 24. 3. 2014. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

ZMěnY V ZastuPiteLstVu Města

Na začátku toho roku došlo na našem úřadě k několika personálním změnám. Dovolte mi, touto cestou, představit Vám nové posily, které nahradily 
zaměstnance, kterým pracovní poměr u města Bakov nad Jizerou skončil. 

PersonÁLnÍ ZMěnY na MěstskÉM úřadě

Jaro už je v plném proudu a já bych 
Vás rád na tomto místě seznámil s ně-
kterými změnami, které se ve městě 
dějí, nebo budou dít:

Prostřednictvím technické čety byla 
kompletně zrekonstruována sociál-
ní zařízení ve Volnočasovém areálu 

u bývalé restaurace Jezerka včetně 
vybudování plynového vytápění, což 
zajistí v případě potřeby i zimní pro-
voz. 

Kolem obou hřbitovů došlo k rekul-
tivaci okolních ploch – odstranění 
náletových dřevin a úpravě a vyrov-

nání terénu pro snadnější údržbu oko-
lí hřbitovů. U městského hřbitova se 
chystá oprava vstupní části hřbitovní 
zdi. 

Kolem sběrného střediska se také 
budou dít změny – bude vybudována 
další část zpevněné plochy u sběrné-

ho střediska tím, že budou položeny 
další panely, které budou sloužit pro 
shromažďování biologického odpa-
du, také počítáme s tím, že se díky 
rozšíření plochy ke sběrnému stře-
disku pomalu přemístí deponie z uli-
ce 5. května, kde bývá složen např. 
posypový materiál a podobně. Tímto 

Co se děje Ve Městě?

Bc. Miroslava Pavlíková je novou tváří po-
datelny a její hlas můžete slyšet v městském 
rozhlase. Během zkušební lhůty již absolvo-
vala zkoušky z vidimace a legalizace a v sou-
časné době ji čeká absolvování zkoušky ma-
trikářky. 

Olga Píclová je novou posilou finančního od-
boru. Její hlavní pracovní náplní je účtování. 
Po absolvování vstupního vzdělávání úředníků 
územně samosprávných celků, se plně zapojila 
do práce finančního odboru.

Mgr. Petr Paclt, právník, nastoupil do pracovního po-
měru k městu proto, aby nahradil Mgr. Petru Vaisovou, 
jejíž pracovní poměr končí. K jeho základním pra-
covním povinnostem patří především příprava smluv, 
právních rozborů, obecně závazných vyhlášek a jiných 
předpisů.

Všem novým zaměstnancům přeji, aby se jim i nadále v práci dobře dařilo a práce je bavila. 
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu
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Jak někteří z Vás vědí, začali jsme již 
v roce 2012 podnikat kroky vedoucí 
k získání dotace na varovný a vyro-
zumívací systém a aktualizaci stáva-
jícího digitálního povodňového plánu 
z evropských fondů, konkrétně Stát-
ního Fondu životního prostředí ČR. 
Koncem roku 2012 jsme obdrželi 
avízo, že v případě splnění dotačních 
podmínek bude městu poskytnuta 
dotace ve výši dosahující téměř čty-
ři miliony Kč. V loňském roce pro-
běhla výběrová řízení na zhotovitele 
a na konci března nám bylo poskyto-
vatelem dotace oznámeno, že je vše 
v pořádku a my můžeme začít realizo-
vat. Pro ty, kteří nevědí, co by si měli 
pod pojmem „varovný vyrozumívací 
systém“ představit, jde o ozvučení 
města a povodňových oblastí pro-
střednictvím městského rozhlasu, 
budou instalovány dvě nové elektro-
nické sirény, pro lepší informovanost 
o případné blížící se povodni budou 

umístěna na řece Mohelce v Mohel-
nici a na Jizeře na Malé Bělé čidla, 
která nás dokážou včas upozornit, že 
se blíží povodeň. Ve městě a míst-
ních částech bude umístěno 32 no-
vých hlásičů, které budou sloužit jak 
pro hlášení městského rozhlasu, tak 
i v případě krizového stavu. Digitální 
povodňový plán pro nás není nic no-
vého, ten už máme pro město zpraco-
ván od roku 2009, ale protože se od té 
doby některé skutečnosti změnily, 
bude provedena jeho aktualizace. 
V dubnu by realizace akce měla za-
čít, a počítáme, že do konce červen-
ce bychom měli být hotovi. Pro Vás, 
občany města, to neznamená žádná 
omezení. Takže když uvidíte ve měs-
tě „viset“ na sloupu človíčka, který 
tam něco kutí, nyní už budete vědět, 
cože to tam vlastně dělá. 
 

Václav Grűnwald
místostarosta města 

však zkvalitňování služeb občanům 
nekončí, protože máme v úmyslu 
zpevněnou plochu u sběrného středis-
ka ještě dále rozšiřovat, abychom za-
jistili dostatečnou kapacitu střediska 
a zlepšili obslužnost a kvalitu služeb 
občanům. 

Abychom měli město opravdu krás-
né a udržované, bylo nutné zakoupit 

nový travní traktůrek za starý, který 
už dosluhuje. Technická četa tedy 
mohla rozšířit svůj „vozový park“ 
o Kubotu GZD 15L. S tímto výdajem 
jsme počítali v rozpočtu na letošní 
rok. 

Václav Grűnwald
místostarosta města 

aktuaLiZaCe diGitÁLnÍHo PoVodŇoVÉHo PLÁnu 
a VYBudoVÁnÍ VaroVnÉHo inforMaČnÍHo sYstÉMu Před PoVodněMi

V průběhu měsíce března byla poří-
zena webová aplikace „Rozklikávací 
rozpočet“. Aplikace přináší občanům 
možnost nahlédnout na čerpání roz-
počtu města formou přehledných ta-
bulek a grafů. Aktualizace dat bude 
probíhat vždy jednou měsíčně na zá-
kladě výkazů z účetní evidence. 

Aplikace je přístupná na webových 
stránkách města v menu Samospráva 
-> Rozpočet města -> Rozklikávací 
rozpočet. 

Ing. Václav Veselý
vedoucí finančního odbor

roZkLikÁVaCÍ 
roZPoČet

Všem držitelům pejsků, kteří za svého mazlíčka dosud neuhradili místní popla-
tek, připomínáme, že splatnost tohoto poplatku vyprší 30. 4. 2014. 

PoPLatek Ze PsŮ

Poplatek je možné uhradit na po-
kladně MěÚ od 5. 5. 2014 do 30. 
6. 2014, vždy v pondělí a ve stře-
du od 7:30 do 12:00 a od 13:00 
do 16:30 hod. 

PoPLatek 
Za sVoZ 
koMunÁLnÍHo 
odPadu na 
ii. PoL. 
2014

VoLBY do eVroPskÉHo ParLaMentu

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: 
dne 23. května (pátek) 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin, 
dne 24. května (sobota) 2014 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin. 

2. Místa konání voleb do Evropského parlamentu:

ve volebním okrsku č. 1 – Bakov nad jizerou
•  je volební místnost v zasedací místnosti v Domě s pečovatelskou služ-

bou ve Školní ulici
• pro voliče bydlící v ulicích: 
Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, Družstevní, 
Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, Ko-
menského 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, Fügnero-
va, Macharova, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, Slepá, části Sme-
tanovy, 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, 

Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, Na Návsi, části Na Výslu-
ní, 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:  

V souladu s ustanovením § 32 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že
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Každá dopravní uzávěra způsobuje 
řidičům mnoho problémů a starostí. 
Nejinak je tomu i v Bakově nad Jize-
rou. Současná uzávěra, spojená s cel-
kovou rekonstrukcí jedné z hlavních 
příjezdových komunikací do Bako-
va a průtahem ulic Žižkova, Husova 
a Boleslavská se dotýká zejména míst-
ních občanů, v této lokalitě bydlících. 
V této fázi je nutno podotknout, že tito 
občané jsou plně disciplinovaní, plně 
pochopili důležitost této rekonstrukce 
a k této situaci se postavili odpověd-
ně. Svá vozidla parkují v místech, kde 
nikterak nebrání průjezdu objízdných 
tras a kolikrát musí parkovat i ve vzdá-
lenějších místech od svého domu.

Zcela jiná situace nastává s návštěv-
níky volnočasového areálu, kteří 

nechtějí akceptovat nutnost dodržo-
vání přechodného dopravního zna-
čení a svá vozidla chtějí zaparkovat 
co nejblíže sportovního areálu. Tak 
dochází k situaci, že vozidla parkují 
v Čechově ulici podél volnočasového 
areálu v místě, kde je parkování za-
kázáno přenosnou dopravní značkou 
B28 „Zákaz zastavení. Následně pak 
na parkovišti v Žižkově ulici, před 
hlavním vchodem do areálu, plně 
dokazují tvrzení, že dopravní znač-
ka B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
není zeď a přes tento zákaz vjíždějí 
na toto parkoviště. Je zarážející, že 
tito „sportovci“, a to i bakovští, musí 
dojet svým vozidlem až k areálu, ač-
koliv o pár set metrů dále je parko-
viště na Mírovém náměstí, které zeje 
zcela prázdnotou.

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie

MěřenÍ rYCHLosti

Stejně jako v loňském roce, 
v měsíci březnu začali stráž-
níci Městské policie v Bakově 
nad Jizerou měření rychlos-
ti. V prvních dnech provedli 
kontrolu dodržování rychlos-
ti v obcích Podhradí a Malá 
Bělá. Při měření bylo strážníky 
zjištěno 6 přestupků, z nichž 
byly čtyři řešeny blokový-
mi pokutami v celkové výši 
2000,- Kč a řidiči přišli o dva 
body z karty řidiče a dva pře-
stupky, jejichž řidiči překročili 
rychlost v obci o více jak 20 
km/hod. byli oznámeni pří-
slušnému správnímu orgánu. 
Těmto řidičům hrozí odebrání 
3 bodů a při opakování stejné-
ho přestupku v období jednoho 
roku i ztráta řidičského průka-
zu. V dalších měsících budou 
strážníky provedena další mě-
ření a to i na ostatních místech 
v Bakově nad Jizerou. 

Aleš Konývka, ředitel MP

BakoVskÁ uZÁVěra

 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 na Městském úřadě Bakov nad Jizerou
• pro voliče bydlící v:  Podhradí

ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice
• je volební místnost v zařízení Famoz club, č. p. 38
• pro voliče bydlící v:  Zvířeticích
 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním 
průkazem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského stá-
tu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství 
jiného členského státu. 

4.  Hlasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede 
dnem konání voleb, volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti v den voleb. 

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

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

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu
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Co více dodat k tomuto jednání? Že 
ze služby konajícího strážníka se pak 
stává hromosvod různých výmluv 
a odůvodnění, proč zrovna „JÁ“ 
musím dojet vozidlem přes zákaz 
na uzavřené parkoviště nebo porušit 
zákaz zastavení, abych měl k brus-
lařské dráze blíže. 

Každý řidič by si měl uvědomit, že 
uzávěry a s nimi související doprav-
ní značení mají svůj význam a svým 
jednáním může znepříjemnit či ome-
zit činnost kohokoliv jiného. Z toho-
to důvodu budou přestupky spáchané 
v souvislosti s tímto dopravním zna-
čením strážníky řešeny a řidiči budou 
muset počítat se „zvýšenými finanč-
ním náklady“ při parkování v těchto 
místech. 

Aleš Konývka,  
ředitel MP Bakov nad Jizerou

Z MěstskÉ kniHoVnY

noVÉ kniHY V MěstskÉ kniHoVně

románová tvorba
Taťána Hlocká: Čas divokých malin
Robert Galbraith: Volání kukačky
Hana Marie Körnerová: Dům u tří borovic 
Jojo Moyesová: Poslední dopis od tvé lásky
Kateřina Petrusová: Zakázaná přitažlivost
Halina Pawlowská: Díky za každé nové ráno

Historické
Jaroslava Černá: Mikuláš, vévoda opavský
Žofie Podlipská: Horymír Neumětelský
Hana Whittonová: Aphra
Hana Whittonová: Císařova hvězda. Rudolf II. 
Hana Whittonová: Královna Dagmar
Roman Cílek: Přejde vás smích aneb Prokletí moci
Dagmar Košťálová: Rodokmen a soukromí  
T. G. Masaryka
Vlastimil Vondruška: Život ve středověku  
(encyklopedie)

krimi
Petr Eidler: Mrtvý v obecném zájmu
Jaroslav Kuťák: Vraždy na turnaji hvězd
John J. Lamb: Smutný medvídek
Veronica Stallwood: Stíny nad univerzitou

Cestopisy a průvodci
Šárka Horáková:  
Po stopách s Miroslavem Vladykou
Marie Třešňáková: Potkala jsem Sicílii
Monika a Jiří Vackovi: Japonsko & Korea
Monika a Jiří Vackovi: TransAsia
Jan Zvelebil: Na vandru s Reflexem IV.-VII. 
Ottův turistický průvodce 

knihy o zvířatech pro mládež i dospělé
H. Kholová – J. Hošek: Koně
Evžen Kůs: Ryby
Antony Lawrence: Můj život se slony
Andrea Sanitzki: Velký atlas ryb

o zbraních
Vladimír Dolínek: Palné zbraně
Dolínek – Francev – Šach: Zbraně I. a II. světové 
války

nové díly komiksů
Jim Davis: Garfield
Walt Disney: Super komiks
René Goscinny: Asterix 
Matt Groening: Simpsonovi

dětské
W. Awdry: O mašince  
Tomášovi 15
Walt Disney:  
Medvídek Pú
P. Morkes – P. Etrychová:  
Komisař Vrťapka 
Sue Mongredien: Zatoulané štěňátko
Dagmar Muellerová: Divoký poník
Luděk Munzar: S vůní vánku po heřmánku
Charles Perrault: Kocour v botách
Pohádky pro holky
Ivana Pilařová: Truhla plná pohádek
Příběhy pro malé princezny
Holly Webb: Šmudla se ztratil

o velkých strojích pro děti
Velká kniha o velkých traktorech
Velká kniha o velkých vlacích
Letadla 
Sportovní automobily
Vlaky 

Mgr. Karel Novák, 
městská knihovna

ŽiVotnÍ ProstředÍ

ZVeLeBenÍ okoLÍ katoLiCkÉHo HřBitoVa

Technická četa města pro-
vedla rekultivaci okolí 
katolického hřbitova, kte-
rá spočívala v odstranění 
náletových dřevin a úklidu 
hřbitovního a ostatního 
odpadu za hřbitovní zdí. 
Pařezy po těchto dřevinách 
byly odstraněny lesnickou 
frézou, následoval odvoz 
nadbytečné hmoty a úklid 
„dočista“. Tímto viditel-
ným počinem přibyla další 
lokalita, kterou město v po-
slední době zrekultivovalo. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

Městský úřad Bakov nad Jizerou 
oznamuje otevírací dobu sběrného 
střediska „Pod Vápeníkovými“:

• každou středu 
(od 15°° do 18°°),

• každou sobotu 
(od 8°° do 12°°).

sBěrnÉ středisko
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VZPoMÍnkY

Dne 17. 4. 2014 uplynul jeden rok, 
co nás navždy opustil náš drahý manžel, 
tatínek a dědeček, pan

OTTO KOUBA. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

VÍtÁnÍ PtaČÍHo ZPěVu

Letošní organizovaná vycházka 
za jarním ptačím zpěvem proběhne 
jižně od Kněžmostu, v lukách u Ko-
prníku. V sobotu 3. května bude sraz 
u čapího hnízda naproti budově sila 
ZZN před Koprníkem v půl sedmé 
ráno a do místa se před polednem 
vrátíme. Lze tam parkovat. Půjde-
me nejvýš dva kilometry po dobré 
cestě a půjdeme za každého počasí. 
Součástí akce budou znovu odchyty 
ptactva za účelem kroužkování. 

Prostředí, které navštívíme, je or-
nitologicky zajímavé. Uvidíme 

ptactvo vodní 
hladiny, ráko-
sin, mokřadů 
a polí. Z druhů, 
které se dají slí-
bit předem, jsou 
skřivani, čápi 
a divoké husy. 
Možná uvidíme 
jeřáby, chytneme 
snad opět slavíka 
a budeme-li mít 
štěstí opravdu 
veliké, uvidíme 
slavíka modráč-

ka, který podle 
prvotních pozo-
rování v oblasti 
znovu po letech 
hnízdí. Uslyšíme 
kukačku a množ-
ství rákosníků. 
Cvrčilky, strna-
dy, holuby hřiv-
náče. Představím 
zrekultivovanou 
skládku s mla-
dým lesem, uve-
du vzácný bioko-
ridor, navazující 

na ptačí tahovou dálnici do krajiny 
Podbezdězí.

Oproti vycházce bakovské a před 
rokem dolnobousovské, nabízí se 
tentokrát změna. Unikátní mokřad 
je navíc útočištěm mnoha obojži-
velníků i vzácných květin. 

Věřím, že naše v pořadí již čtrnáctá 
vycházka bude důvodem pro krás-
né ohlížení za nevšedními zážitky. 
Psům na dopoledne doma vyjednej-
te hlídání, na pozorné návštěvníky 
se těší Pavel Kverek. 

od ČtenÁřŮ

Občanské sdružení Semiramis, které 
poskytuje sociální služby v oblasti 
protidrogové prevence také v Be-
nátkách nad Jizerou, nabízí na svém 
webu veřejnou on-line poradnu týka-
jící se drogové problematiky. 

Otázky i odpovědi se zobrazí 
na stránkách www.os-semiramis.
cz. Služba je samozřejmě určena jen 
těm tazatelům, kteří s tímto druhem 
komunikace nemají žádný problém 
nebo píší anonymně. Ostatní mohou 

použít pro své dotazy a problémy e-
-mailový formulář, který je na webu 
také k dispozici a jehož obsah nikde 
zveřejněný nebude. 

Posláním Semiramis o. s. a jeho se-
sterské organizace Laxus o. s. je 
poskytovat odborné služby osobám 
ohroženým užíváním návykových 
látek formou terénních, ambulantních 
a poradenských programů ve Středo-
českém, Libereckém, Královéhradec-
kém a Pardubickém kraji. V současné 

době provozuje na Mladoboleslavsku 
tyto služby:

Centrum primární prevence posky-
tuje služby specifické primární pre-
vence rizikového chování a působí 
zejména na II. stupních základních 
škol. 

k-centrum Mladá Boleslav je níz-
koprahové zařízení pro uživatele 
nealkoholových drog a jejich blízké 
okolí. Zabývá se minimalizací rizik 

vyplývajících z užívání drog. 

Centrum terénních programů vy-
hledává problémové uživatele drog 
přímo v ulicích měst. Prostřednictvím 
práce s nimi a také prostřednictvím 
sběru odhozeného injekčního mate-
riálu přispívá k ochraně veřejného 
zdraví. 

Kontakty na všechny programy a avi-
zovanou webovou poradnu najdou zá-
jemci na www.os-semiramis.cz 

oBČanskÉ sdruŽenÍ seMiraMis na weBu naBÍZÍ droGoVou Poradnu

PoHLed do sVěta finanCÍ

některé e-shopy nerespektují nový 
občanský zákoník - nevracejí poš-
tovné

Nový občanský zákoník ukládá e-
-shopům, aby vracely poštovné v pří-
padě, že zákazník v prvních 14 dnech 
odstoupí od kupní smlouvy. Některé 
e-shopy si povinnosti vykládají své-
rázně a peníze si nechávají. Kou-
píte-li si zboží ve svém oblíbeném 
e-shopu a poté zjistíte, že vám nevy-
hovuje, můžete jej do 14 dnů vrátit 
a požadovat zpět vše, co jste zaplatili, 
tedy i poštovné. Nová právní úprava 
říká, že náklady na dodání musejí 
být zákazníkovi vráceny jen do výše 
nejlevnějšího způsobu dopravy, který 
provozovatel e-shopu nabízí. 

Zákoník hovoří o nákladech na dodání 
- a některé e-shopy za nejlevnější způ-

sob považují vyzvednutí na pobočce. 
Takový výklad je obcházením zákona. 
Dodat znamená dopravit a odevzdat, 
nikoliv nechat ležet a čekat. Zákazník 
má vždy právo na vrácení nejlevnější-
ho poštovného, které prodejci zaplatil. 
Princip nakupování na internetu spo-
čívá v dopravování zboží, zákazník ze 
severní Moravy by asi příliš neocenil, 
že si zboží může vyzvednout zdarma 
na centrále v Praze. 

finanční abeceda „ i “
iBan (international Bank account 
number ) - je číslo účtu v meziná-
rodním formátu, který byl odsouhla-
sen v rámci EHP (Evropský hospo-
dářský prostor). Číslo účtu v tomto 
formátu uvádí banka klientovi- ma-
jiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto 
formátu je třeba číslo použít v přípa-
dě platby na účet v rámci EHP. 

inkasní způsob placení - je čas-
to využíván pro pravidelné úhrady, 
např. za elektřinu, plyn apod, musí 
být však mezi plátcem a příjemcem 
předem dohodnut. Klient (plátce) 
udělí své bance souhlas s tím, že jeho 
účet může být inkasován. Klient, pro 
kterého jsou platby určeny (příjem-
ce), pak dává bance pokyn ke zpro-
středkování platby z účtu plátce 
na svůj účet. Příkaz příjemce, který 
nebyl bankou plátce proveden (z dů-
vodu chybějícího svolení k inkasu, 
nedostatečného limitu uvedeného 
ve svolení, či kvůli nedostatečnému 
krytí na účtu plátce) je označován 
jako odmítnuté inkaso. 

internetové bankovnictví - služba, 
která klientovi umožňuje komunikaci 
s bankou (včetně zadávání příkazů) 
pomocí internetu - nepotřebuje insta-

lovat žádné speciální programy, po-
stačí mu pouze internetové připojení. 

investiční životní pojištění (iŽP) 
- je pojištění s vazbou na investiční 
fondy. Výplata pojišťovny při dožití 
se plně odvíjí od výkonnosti fondu či 
fondů, do kterých je v rámci investič-
ního životního pojištění investováno. 
Pojistník u tohoto pojištění nese část 
či celé investiční riziko a volí fondy 
nebo investiční strategii. 

RŠ
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Po vydařeném večeru (28. 2. 2014), 
kdy přípravný výbor TPK ve spo-
lupráci se zdejší ZŠ uspořádal „ta-
neční podvečer“ pod názvem STAR 
DANCE tančí v Bakově n. J. aneb 
Když děti tančí, která svojí návštěv-
ností možná překonala mnohé ple-

sy, se pilně připravujeme na naši 
činnost. 

Cílem bakovského „STAR DAN-
CE“ bylo přilákat bakovskou ve-
řejnost, ale především co nejvíce 
rodičů, aby vzali své děti a přišli 
se podívat na „nadšence“- vedoucí 
souborů, trenéry a jejich svěřence-
-převážně malé děti, kterým se tito 
nadšenci neuvěřitelně věnují v rám-
ci tanečně pohybových aktivit. 

A že o rytmický pohyb a tanec je 
zájem, když se děti podchytí, bylo 
evidentně vidět. 

Určitě bylo zpestřením vystoupení 
našich hostů, Jana Ondera a Dany 
Batulkové, vítězů III. ročníku Star 
Dance. 

A co dál?
Co je cílem tPk ? Získat co nej-
více dětí, především z Bakova n. J. 

a okolí, pro rytmický pohyb a tanec, 
nejlépe již od předškolního věku. 
Pokusit se napravit to, co se zde 
roky zanedbávalo - opětovné vytvo-
ření tanečně pohybové základny. 

je podmínkou věnovat se v tPk 
soutěžnímu tanci? Není, ale je 
to jedna z možností. Bude záležet 
jen na dětech (a trochu i rodičích), 
na co se chtějí zaměřit. Samozřejmě 
i kolik píle a zápalu tomuto „koníč-
ku“ chtějí věnovat. 

Každopádně budou mít obrovský 
náskok před svými vrstevníky už 
na „dětských diskotékách“ nebo až 
půjdou do tanečních. 

Ne všichni se stanou špičkovými ta-
nečníky, ale většina se může naučit 
slušně tančit. Rádi jejich taneční 
posun představíme třeba na II. roč-
níku bakovského „Star Dance“ nebo 
na jiné taneční akci. 

kdo trenérsky povede děti? Zku-
šení tanečníci a trenéři především 
z Mladoboleslavska. Není prvotním 
cílem zvát nejlepší republikové tre-
néry či tanečníky a zbytečně finanč-
ně zatěžovat rodičovskou kapsu. 

jaké jsou další plány tPk ? Při-
vést na taneční parket i dospělé, ty, 
kteří si rádi chodí zatančit na plesy 
a rádi by se ještě v tanci zdokonalili. 
V minulosti jsem jeden ročník „Ta-
nečních pro dospělé“ zde v Bakově 
n. J. organizoval a byla to velice 
zdařilá akce. Rád bych na ni znovu 
navázal. Je to o příjemné taneční 
zábavě manželských či partnerský 
párů pod vedením zkušených taneč-
ních instruktorů. 

Již nyní se mi řada lidí hlásí a já vě-
řím, že bude o tyto „taneční“ zájem. 

Za přípravný výbor TPK
Luboš Brodský

tPk BakoV n. j. (taneČně PoHYBoVý kLuB) od ZÁřÍ roZjÍŽdÍ sVoji Činnost

Dne 29. 4. 2014 se dožívá paní

ANIČKA ZVĚŘINOVÁ
z Bakova n. Jizerou krásných 90 let. 

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. 

Rodina.

Jan Onder, Dana Batulková 
a moûn· naši „budoucí tanečníci“

Historie

Boleslavský deník přinesl dne 6. pro-
since 2013 na titulní stránce článek 
Martina Weisse Tajemství zmizelého 
kříže: po letech ho objevili na hrobě! 
Údajně to má být železný kříž, jenž 
stával před bakovským špitálem č. 
p. 158 v Boleslavské ulici. Článek se 
opírá o některá fakta, která jsem uve-
dl v knize Stezkami domova. V ná-
sledujících řádcích je hodlám doplnit 
o některé další informace. 

Původní bakovský špitál byl umís-
těn do domku v průčelí Kozího 
rynku a Nové (Jizerní) ulice. První 
zmínky o něm uvádějí privilegia 
vydaná v roce 1590 českokame-
nickými Vartenberky městečku Ba-
kovu. V jednom z nich je uvedeno, 
že dědictví bez následníků připa-
dá majiteli panství, církvi, špitálu 
a škole. Špitál, kam byli umisťo-
váni nejchudší, nemohoucí a staří 

bakovští obyvatelé, byl provozován 
na náklad městyse a zvláště miloda-
rů. Brzy po požáru v roce 1733, jenž 
postihl domy v jeho okolí, byl pře-
stěhován do čísla domu 158 vedle 
hřbitovní vartenberské brány v Bo-
leslavské ulici. Počet špitálníků byl 
omezený, protože do dvou světniček 
úzkého přízemního domku se vešly 
pouze čtyři postele. I tak žili v nou-
zi a v trvalé bídě, o věčném hladu. 
Svůj vděk museli dávat povinnou 
každotýdenní modlitbou za své 
chlebodárce, jak bývalo od středo-
věku zavedeným pravidlem. Za tím 
účelem město pořídilo za 33 kop 
míšenských kamenný kříž ze štuka-
térského pískovce, z něhož byl vy-
tesán reliéf s figurami Ježíše Krista 
a pod ním stojící Matky bolestné 
P. Marie. Jeho slavnostní vysvěce-
ní provedl zdejší farář P. František 
Čapek 23. května 1752 za přítom-
nosti zdejších radních v čele s pri-
masem Janem Pázlerem. Vlivem 
nepříznivých přírodních podmínek 
se v průběhu století rozpadl a byl 
v roce 1861 nahrazen železným kří-
žem, zapuštěným do pískovcového 
podstavce a umístěným do stejného 
místa mezi okna v průčelí domku. 

Před něj bylo umístěno též kamenné 
klekátko. Nová boží muka neslou-
žila jen obyvatelům špitálu, nýbrž 
i všem kolemjdoucím, jak bývalo 
tehdy zvykem. Jeho umělecké kva-
lity nebyly vysoké, ani jeho poříze-
ní nebylo drahé. Podobné kříže se 
nacházely i na vedlejším hřbitově 
na rovech lépe finančně situova-
ných měšťanů. 

V létech 1886 a 1887 byl špitál pře-
stěhován z důvodů hrubé opravy 
do č. 45 v Jizerní ulici, kde muse-
li špitálníci trpělivě snášet soužití 
s loupači vrbového proutí. Od roku 
1851 v důsledku státních nařízení 
byl v Bakově vytvořen chudinský 
fond, jenž byl každoročně počína-
je rokem 1853 uváděn v rozpočtu 
města. (Kromě toho od roku 1830 
byly na každém panství povinně 
zřizovány ústavy chudých. Městys 
Bakov do nich vytipoval 20 svých 
nejchudších obyvatel. 

Po vzniku Československé republiky 
vzniklo vlivem radikálního revoluč-
ního hnutí značné protihabsburské, 
tedy i protirakouské pnutí, jež se 
vystupňovalo též odporem ke kato-

ZÁHada ZtraCenÉHo křÍŽe roZřeŠena?
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lické církvi, jež byla ztotožňována 
se stoupenci antiaustroslavismu. 
Důsledkem bylo ustanovení nové 
československé církve v roce 1920. 
V Bakově se stal jejím zakladatelem 
bývalý katolický kaplan P. Antonín 
Blahout. Za to byl katolickou círk-
ví suspendován a zbaven kněžství. 
Na svou stranu přetáhl stovky Bako-
váků a obyvatel z okolních vesnic. 
Nevraživost mezi katolíky a odpad-
líky, jak byli pejorativně označová-
ní stoupenci nové moderní církve, 
se v Bakově stupňovala a dosáhla 
vrcholu v roce 1926. Tehdy rada 
starších nové církve pořídila tabul-
ku se svým označením a umístila ji 
na zdejší špitál. (Na církevní budo-
vu kostela sv. Barbory, kde konala 
dosud své bohoslužby, si to z úcty 

nemohla dovolit.) Proti tomu vy-
stoupil předseda zdejší lidové strany 
železničář Karel Bubák v radě města 
26. září 1926. Zdejší radní si nevě-
děli rady, a proto uvažovali o prodeji 
kostela, jenž byl majetkem města, 
aby se zbavili odpovědnosti. Bubák 
už dříve strhl plakát československé 
církve z průčelí špitálu a v městské 
radě to zdůvodňoval tím, že nebyl 
úředně orazítkován, a tudíž odporo-
val městskému nařízení. Ani tabulka 
na špitálu nezůstala. Kdosi ji zcizil. 
Důsledek se objevil okamžitě. Jistá 
skupina mládeže polámala na hřbi-
tově dřevěné kříže a srazila k zemi 
i některé železné kříže, což poklá-
dala za symboly katolicismu. Ani 
kříž před chudobincem nezůstal bez 
pohromy. Za viníky byli považováni 

stoupenci a členové československé 
církve. Provinilci nebyli zjištěni 
a kříž u špitálu byl vrácen zpátky. 
I když se neví, zda to byl tentýž kříž, 
který byl povalen. 

Po výstavbě dvou nouzových domů 
v roce 1925 ve Smetanově ulici 
a v roce 1940 v Tyršově ulici ztratil 
starý špitál a vedle stojící chudobi-
nec č. 157 svůj význam. Rada města 
rozhodla o jejich zbourání. Ve vy-
hlášené ofertě zvítězila firma arch. 
Jana Oplta, která vyhrála v této 
veřejné soutěži a navrhla městu 
zbourání obou domů za 27 000 Kč. 
Demolice proběhla v roce 1940. Zá-
roveň s ní byla jinou stavební fir-
mou posunuta hřbitovní brána asi 
o jeden metr zpátky do hřbitova. 

S ní byl odstraněn i železný kříž, 
který též překážel v silničním pro-
vozu. Po jeho stopách se vydali dva 
členové muzejní rady Mgr. Václav 
Čech a Jan Turek, jak jsme si moh-
li přečíst v článku v Boleslavském 
deníku z prosince loňského roku. 
Objevili ho na zdejším katolickém 
hřbitově. Nápomocen jim byl pa-
mětník, tehdy asi osmiletý, pan 
František Volák. 

Osobně soudím, že kříž je symbolem 
křesťanství obecně, nikoliv jen kato-
licismu, a rozpory mezi oběma círk-
vemi v době meziválečné už dávno 
pominuly. O jeho dalším osudu bude 
veřejnost jistě informována. 

-ář

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY

Už je tomu té-
měř rok, kdy 
se prostřednic-
tvím Bakovska 
začaly na ve-
řejnosti obje-
vovat zprávy, 

které poškozují náš taneční klub 
Rytmus. Jejich šiřitelem je bohu-
žel jedna jediná postava, a to pan 
Luboš Brodský, „bakovský patri-
ot“ – jak se sám nazývá, který byl 
jedním ze zakládajících členů TK 
Rytmus v roce 1998, ke kterým pat-
řili manželé Šléglovi, Šebestiánovi, 
Mazurovi, Marešovi, Radek a Miro-
slav Ježkovi, všichni ti, kteří nebyli 
spokojeni s úrovní tance v Mladé 
Boleslavi a snažili se pozdvihnout 
tanec na vyšší úroveň. Mezi teh-
dejší členy patřila i dcera Brod-
ských – Lenka, která se věnovala 
soutěžnímu tanci pouze do roku 
2005, stejně tak jako Radek Ježek 
a většina původních členů. V této 
době, po neshodách s vedením TK, 
opustil taneční klub i pan Brodský. 

Dle svých slov odešel sám, proto-
že „s lidmi zahleděnými do sebe 
a jen do svých dětí, bych už stejně 
nikdy nemohl dál spolupracovat“. 
(Bakovsko, červenec–srpen 2013, 
s. 7) Od té doby o něm v souvis-
losti s klubem nikdo neslyšel. Až 
poslední rok začal dělat problémy 
současným členům klubu svými 
jedovatými řečmi, které ale nejsou 
pravdivé. A z neznámých důvodů 
pan Brodský bombarduje již od mi-
nulého jara vedení obce a místní 
média články a stížnostmi a vědomě 
tím poškozuje taneční klub. 

Neustále se obrací k minulosti, kdy 
byla členská základna širší, než je 
dnes. Ano, dnes je párů v tanečním 
klubu méně, ale žádný klub v České 
republice (ani ty nejslavnější jako 
TK Heller či Madat Praha) nema-
jí dnes tak širokou základnu členů 
jako dříve. Je to dáno demografic-
kým vývojem a samozřejmě také fi-
nanční krizí, jež začala v roce 2009. 
To už ale pan Brodský v klubu dáv-

no nepůsobil a ani se nikdy nesnažil 
nijak rozšiřovat její členskou zá-
kladnu. Při zakládání klubu, který 
měl být hlavně pro „Bakováky“, 
byl v klubu jediný bakovský člen 
– Lenka Brodská. Všichni členové 
byli buď z Mladé Boleslavi, nebo 
okolí. Na fotce z červnového Ba-
kovska (s. 10) můžete vidět členy 
klubu, kteří do Bakova nad Jizerou 
dojížděli i z Benátek nad Jizerou – 
Ondřej Vraník, nebo Dobrovice – 
Pavel Mareš a Vendula Reinberge-
rová. Ve stanovách TK z roku 2003 
se dokonce píše, že „činnost klubu 
navazuje na tradici zájmové umě-
lecké činnosti v oblasti společen-
ského tance v okrese Mladá Bole-
slav“. Nikoliv pouze v Bakově nad 
Jizerou! Tudíž se počítalo s tím, že 
do klubu budou dojíždět i tanečníci 
z blízkého okolí. Pan Brodský dále 
uvádí (Bakovsko, červen 2013, s. 
10), že v roce 2001 bylo členem 34 
tanečníků přímo z Bakova nad Jize-
rou. Podle evidence pro rok 2001 
TK registroval Bakováky pouze 2 

(Brodská, Mocová), ostatní Bako-
váci byli vedeni pod hlavičkou Ta-
nečního studia manželů Stinkových, 
kteří po úspěšném náboru v roce 
1999, 2000 přivedli na taneční par-
ket dvě desítky dětských tanečníků 
ve věku 6 až 7 let, a také taneční-
ky z řad absolventů tanečních. Pod 
jejich pečlivým vedením někteří 
tanečníci během dvou let již re-
prezentovali TK a mnozí reprezen-
tují dodnes – Vít Domorád, Tomáš 
Turek, Radim Bobek, Adam Zítka, 
Anna Štučková, Michaela Ročejdlo-
vá … Proč tedy „bakovský patriot“ 
ničí zázemí fungujícího tanečního 
klubu bakovské mládeži a zároveň 
vzpomíná velkolepou akcí na 15. 
výročí tance v Bakově nad Jizerou, 
když původní taneční parta se tan-
ci již několik let nevěnuje? Kde je 
vděk současné reprezentaci, která 
dosahuje stále výborné úrovně (viz 
články TK v Bakovsku) bez jakéko-
liv intervence pana Brodského?!

Tým TK Rytmus

fakta a MýtY o tk rYtMus BakoV nad jiZerou

V úterý 1. dubna převzala předsedkyně Denního centra pro 
seniory z Bakova nad Jizerou šek na částku 50 tisíc korun 
z Konta Bariéry. Marcela Friedrichová se vypravila se svými 
kolegyněmi do Prahy, aby zde slavnostně převzala z rukou 
ředitelky Konta Bariéry - Nadace Charty 77 Boženy Jirků 
šek na částku 50 tisíc korun, které poslouží k bezbariérovým 
úpravám Denního centra Jizera v Bakově nad Jizerou. 

Bakovské centrum oslaví v letošním roce pět let své existen-
ce a může se pochlubit vlastní tvořivou dílnou, programy pro 
seniory a rozšiřováním sociálních služeb. Centrum se snaží 
získávat dotace nejen z grantů Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR a Středočeského kraje, ale také z různých nadací 
pomáhajícím seniorům. A tak se klienti navštěvující denní 
centrum mohou těšit, na zprvu asi nepříjemné stavební úpra-
vy, a však později na pohodlí, které malá přestavba přinese. 

Setkání s pracovnicemi Nadace bylo velmi příjemné a veselé. 

Monika Čapková

konto BariÉrY-nadaCe CHartY 77 PoMÁHÁ i MaLýM suBjektŮM.
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V sobotu 22. 2. 2014 se naši malí 
Soptíci zúčastnili soutěže požár-
ních dvojic a Memoriálu Bořivoje 
Buriánka v Uzlování v Dobrovici. 
Ve štafetě požárních dvojic skončilo 
naše družstvo na 9. místě ze 17 zú-

častněných. V uzlování jsme skon-
čili desátí. V uzlování byli hodnoce-
ni i jednotlivci-výsledky v tabulce. 

Jan Kertész

soPtÍCi soutěŽÍ

Memoriál Bořivoje Buriánka 22. 2. 2014 – Dobrovice

PořadÍ druŽstVo kateGorie jMÉno Čas trest. Min. VýsLed. Čas

1. Hrdlořezy mladší-jed. Matěj Špringl 29,10 0 29,10

2. kosořice mladší-jed. anna Posltová 34,67 0 34,67

3. kosořice mladší-jed. erika Halasová 35,70 0 35,70

34. Bakov n. J. mladší-jed. Tomáš Šafránek 70,97 10 80,97

37. Bakov n. J. mladší-jed. Matěj Bureš 68,88 20 88,88

51. Bakov n. J. mladší-jed. Jan Honc 108,85 0 108,85

56. Bakov n. J. mladší-jed. Matěj Holubec 102,63 10 112,63

58. Bakov n. J. mladší-jed. Lucie Brunčová 94,22 20 114,22

64. Bakov n. J. mladší-jed. Dominik Čakrda 100,25 20 120,25

70. Bakov n. J. mladší-jed. Jakub Švarc 110,72 20 130,72

75. Bakov n. J. mladší-jed. Antonín Bureš 126,88 20 146,88
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Obec baráčníků 
ve spolupráci 
se souborem 

Furiant

pořádá 
 

ve středu 
30. dubna 2014

tradiční pálení 
čarodějnic 

na jeřÁBu 
na Malé Bělé

kostýmované čarodějnice a čarodějové vítáni
pro všechny sladké odměny, 

občerstvení zajištěno
zapálení vatry v 19:30 hodin

V sobotu 29. března pořádala Obec 
baráčníků Malá Bělá za vydatné po-
moci souboru Furiant velmi vydařený 
poslední ples sezóny na sále v Nové 
Vsi u Bakova nad Jizerou. 

Počasí bylo celý den velmi krás-
né, a tak se tato skutečnost odrazila 
i na samotné akci. Přípravy začaly již 
dopoledne ve veselém duchu a sál se 
vyzdobil do jarní podoby. Nechyběla 
tradiční májka a rozkvetlé pódium. 

Při vchodu každý účastník dostal 
čokoládové velikonoční vajíčko. Bě-
hem večera pak na návštěvníky čeka-

lo nejedno taneční překvapení. Plný 
sál tleskal nejprve slavnostnímu tři-
cetičlennému krojovanému nástupu, 
dále klasickému folklornímu pásmu 
souboru Furiant i Pozdního sběru, 
což jsou takzvaní "starší dorostenci", 
kterým není méně než 55 let. 

Tombola byla bohatá a krom jiných 
do ní přispěl i europoslanec dr. Li-
bor Rouček, který říká: „Naše země 
vlastní obrovské kulturní bohatství. 
Tím bohatstvím jsou lidové a folklor-
ní tradice. Díky dobrovolnickým 
spolkům a organizacím jako Baráční-
ci, jsou tyto tradice předávány z ge-

nerace na generaci i dál do Evropy. 
Dnešní Evropská Unie, je založena 
na konceptu jednoty v rozmanitosti. 
Tato rozmanitost, krása a bohatství 
Evropy se nejvýrazněji projevují prá-
vě ve starých zvycích, které tak krás-
ně a poctivě udržujete“. 

Na plese hrála výborná kapela Di-
fur Band, na kterou nedají místní 
dopustit. V 23 hodin se na parketu 
představili hoši ze souboru s vtipným 

tancem trenýrkovým. O půlnoci pak 
své "přednosti" předvedla děvčata ze 
souboru v kabaretním výstupu. Zába-
va však nevázla ani po půlnoci a ani 
poté, co se posunul čas ve dvě ráno 
o hodinu vpřed. Závěrem je třeba 
poděkovat všem, kteří přiložili ruku 
k dílu a zasadili se o jeden z nejhez-
čích kulturních zážitků letošního jara. 

Monika Čapková

PLes MaLoBěLskýCH BarÁČnÍkŮ
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V sobotu 5. 4. se konal v Domě kul-
tury v Mladé Boleslavi župní baráč-
nický ples, jako důkaz, že baráčníci 
nejsou na vymření a že se nejedná 
pouze o seniory, posíláme několik 
fotografií od Petra Prokoráta, který 
zachytil krásu našich krojů při tanče-
ní České besedy. Celý večer hrála ka-

pela Adamis a JH Song, akci natáčela 
TV Šlágr a krom jiného se tančil i ori-
ent, který předvedla taneční skupina 
Ariana. Folklorní vstup měl soubor 
Furiant a pro zpestření a pobavení 
předvedli hoši z Furiantu irské tance. 

Monika Čapková

ŽuPnÍ PLes
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Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

noVÉ stroMY V Parku u ŠkoLY

„Na stejné zemi co my 
bydlí tu s námi stromy, 
mlčí a hledí si svého 
listíčka zeleného.“            (Z. Svěrák)

V pátek 4. 4. 2014 probíhalo sázení 
dvou stromů v parku před základní 
školou. Žáci ZŠ si na podzim sami 
v anketě zvolili z pěti stromů dva, 
které se zde zasadí. Nejvíce hlasů 
získala jedle korejská a jasan červe-
nolistý. 

Vše začalo před 10. hodinou, kdy 
přijeli zaměstnanci firmy AGarden 
z Bosně a za přítomnosti vedení měs-
ta, školy, tisku - Boleslavský deník 
a dvou zástupců z každé třídy (z dru-

hého stupně to byli zástupci ze škol-
ního sněmu) vše mohlo začít. Zatím-
co někteří pracovníci firmy hloubili 
jámy pro nové stromy, jiní nám začali 
vyprávět o kladech a zajímavostech 
námi vybraných stromů. Zajímavá 
byla i procházka po parku a povídání 
si o zeleni vysázené v předchozích le-
tech. Po příjezdu paní starostky násle-
doval zpěv školního sboru Krákorky 
s písněmi na téma stromů a přírody. 
Vše završila slova z úst paní starostky 
a paní ředitelky a pak už jen přihození 
posledních lopatek hlíny ke stromku. 

Myslím, že to bylo hezké dopoledne. 

Anna Fantová, IX. A

Projekt „trianGL“

V červnu minulého roku se naše ško-
la přihlásila do projektu s názvem 
„TRIANGL: Podpora zájmu žáků 
o přírodovědné obory ve Středočes-
kém kraji“. K vlastnímu uskutečnění 
projektových aktivit však dochází až 
v letošním roce. Projekt Triangl se 
snaží podpořit tři vyučovací předmě-
ty (fyzika, chemie a přírodopis) třemi 
způsoby – besedami s vědci, návště-

vou odborných vědeckých pracovišť 
a ukázkovými hodinami v průběhu 
projektového týdne. 

Beseda s vědcem na téma „Detek-
tivem v říši bezobratlých“ proběhla 
zatím pouze jedna. Ve středu 19. 2. se 
sešli žáci 6. ročníku a 7. třídy s vě-
deckým pracovníkem Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy Mgr. Pe-

trem Juračkou, Ph. D. Mladý vědec 
přivezl na naši školu ukázat spoustu 
makrofotografií, na kterých si žáci 
měli možnost prohlédnout živočichy, 
kteří se kolem nás pohybují ve vzdu-
chu, na zemi i ve vodě, ale pouhým 
okem jsou neviditelní. Zajímavé bylo 
i vyprávění o tom, jak je mnohdy ná-
ročné fotografie bezobratlých živoči-
chů pořizovat. 

 V průběhu měsíců ledna a března měli 
žáci možnost navštívit tři ústavy Aka-
demie věd České republiky v Praze. 
16. ledna navštívili žáci 7. třídy a 9. 
ročníku Ústav experimentální botani-
ky a Geologický ústav v Praze - Lyso-
lajích. Exkurze byla plná zajímavých 
informací a poskytla krátký pohled 
do pracovního dne vědců. Účastníci 
se seznámili s vybavením laboratoří 
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a postupy vědeckého bádání. Odnesli 
si nejen mnoho informací, ale i se-
mínko citlivky stydlivé, ze kterého si 
doma každý mohl vypěstovat květinu 
na památku. 12. března zavítali žáci 
devátého ročníku do Fyziologické-
ho ústavu v Praze - Krči. Ve čtyřech 
blocích pracovníci ústavu seznámili 
žáky se svojí prací a s praktickým 
využitím svých poznatků. Mimo jiné 
získali žáci informace o příčinách 
a léčbě infarktu a cukrovky, o půso-
bení kvasinek v našem okolí a mohli 
si dokonce otestovat svou paměť. Bě-
hem exkurze získávali body za správ-
ně položené dotazy a tři výherci si 
domů odnesli tričko. 

Projektový týden, během něhož 
k nám zavítali odborníci předvést 
ukázkové motivační hodiny, se usku-
tečnil v polovině března. Největší 
ohlas mezi žáky měl blok Moderní 
hodiny chemie vysokoškolského 
učitele Ing. Petra Běliny, Ph. D. 
z Fakulty chemicko-technologic-
ké univerzity v Pardubicích. Celý 
dvouhodinový program byl věnován 
pokusům – hydroxid sodný ničil alo-
bal, peroxid vodíku, jar a katalyzátor 
vytvořily „sloní pastu“, barva rozto-
ku se po zatřepání změnila, filtro-
vání směsi výluhu z červeného zelí 
smíchaného s aktivním uhlím, … 
Hodiny Fyziky pro praxi Mgr. Len-

ky Kurtevové byly vystavěny na sa-
mostatné práci žáků s tablety a note-
booky. Žáci byli rozděleni do skupin 
a pomocí různých přístrojů a čidel 
zjišťovali tepelné úniky z obou bu-
dov školy, porovnávali, které bar-
vy je vzhledem k energetickým 
úsporám vhodné použít na vnitřní 
i vnější omítky, posuzovali vhodnost 
různých materiálů k zateplení, … 
Během vyučovacího bloku Ochrana 
duševního vlastnictví Mgr. Jaroslavy 
Barbory Sporkové se žáci seznámili 
s autorskými právy, patenty, ochran-
nými známkami atd. 

V souvislosti s výše zmíněným pro-
jektem se škola zapojila do výzvy 
„Oranžová učebna“ vyhlášené Nada-
cí ČEZ. Za získanou finanční pomoc 
jsme chtěli učebnu fyziky vybavit in-
teraktivní tabulí, tablety a pomůcka-
mi na realizaci pokusů. Správní rada 
nadace naši žádost bohužel zamítla. 

Celý projekt Triangl bude ukončen 
až na podzim letošního roku. Máme 
před sebou ještě minimálně 3 besedy 
s vědci a 2 exkurze do vědeckých pra-
covišť. 

Václav Čech
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BřeZnoVÉ dnY Ve ŠkoLCe

Březnové dny nás naladily opravdu 
jarně. S dětmi jsme zažívali probou-
zení přírody všemi smysly. Povídali 
jsme si o jarních kytičkách, o lido-
vých obyčejích a zvycích. Malovali, 
kreslili, a vyráběli jsme s dětmi ob-
rázky sněženek, bledulek, sluníček, 
ptáčků a mnohé další. Procházky jarní 
přírodou jsme si opravdu užili, poča-
sí nám přálo. Naučili jsme se s dětmi 
nové písničky, hry a básničky. Se 
zimou jsme se rozloučili vynesením 
a zapálením Morany. Pomohlo nám 
v tom naše Jaro, které připlulo na lo-
dičce a Moranu odvezlo co nejdál, 
abychom mohli přivítat první jarní 
paprsky. 

S předškoláky jsme navštívili Divadlo 
kouzel Pavla Kožíška. Představení 
nás zavedlo do různých zemí světa, 
děti si mohly několik kouzel vyzkou-
šet. Měli jsme i možnost některé triky 
za pomoci kouzelníka trochu pro-
kouknout. 

Nejstarší děti měly možnost prohléd-
nout si stálé expozice v Muzeu Ba-
kovska. Nejvíce se jim líbily orobin-
cové výrobky, loutky a dívka v kroji. 

Ve školce nás navštívili herci z diva-
dla Matýsek s Malovanou pohádkou. 
Originální příběh, nápadité kulisy, 
půvabné rekvizity i příjemný projev 
herců, pěkné písničky. Opravdové 
umění pro děti, i pro dospělé. Již se 
těšíme na další pohádku. 

Poslední březnový týden jsme s dětmi 
vyrazili na Klokočskou stezku. Čeka-
ly tam na nás paní starostka Mgr. Jana 
Štěpánová a paní tajemnice Mgr. Len-
ka Koucká. Znovu po zimě jsme 
společně otevřeli lesní stezku, paní 
ředitelka nám přečetla dopis od víly 
Klokočenky, spolu s dětmi jsme při-
dali básničku a písničku a vyrazili 
jsme objevovat jaro v lese. 

Děti a učitelky z mateřské školy.
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VýstaVa PraCÍ dětÍ Z BakoVskÉ ŠkoLkY a jejiCH rodiČŮ

V průběhu měsíce dubna můžete 
navštívit Muzeum Bakovska, které 
kromě stálé expozice nabízí výstavu 
bakovské mateřské školy s názvem 
„Moje město Bakov nad Jizerou“. 
Výstava je vyvrcholením projektu 
Moje město. V rámci tohoto projektu 
děti postupně získávaly základní po-
znatky o místě, kde žijeme. Seznámi-
ly se s historií, památkami a dalšími 
zajímavými místy našeho města. Uči-
ly se orientovat v okolí svého bydliš-
tě, mateřské školy. Společně se svými 
učitelkami navštívily oblíbená a za-
jímavá místa v Bakově nad Jizerou. 
Do našeho projektu se zapojili i rodi-
če dětí a společně výtvarně zachytili 
krásy našeho kraje, dominanty města 

a své domovy. Společné aktivity naší 
mateřské školy a rodičů dětí považu-
jeme za velmi cenné a přínosné pro 
výchovu našich nejmenších. Právě 
spoluúčast rodičů výrazně přispěla 
k hlavnímu cíli celého projektu, a to 
vzbudit v dětech lásku k místu, kde 
žijeme. 

Vernisáž výstavy proběhla v sobo-
tu 29. 3. 2014. Po milých úvodních 
slovech vedoucí městské knihovny 
Taťány Dvořákové a ředitelky mateř-
ské školy Dagmar Vlastové potěšilo 
přítomné vystoupení dětí plné jarních 
básniček, písniček a říkadel. Ná-
vštěvníci výstavy ocenili netradiční 
ztvárnění řeky Jizery, trojrozměrné 

exponáty – místní kostely, hřbitovní 
bránu, zříceninu hradu Zvířetice, sv. 
Trojici, budovu městského úřadu, 
základní školu, areál mateřské školy, 
bakovské nádraží, železniční zastáv-
ku, mosty přes řeku Jizeru, fotbalový 
stadion, volnočasový areál a mnohé 
další. Se zaujetím si prohlédli rozma-
nité výkresy a seznámili se s dosud 
neznámými pohádkami o Bakově nad 
Jizerou, jejichž autory jsou právě ro-
diče našich dětí. 

Přáli bychom si, aby tato výstava 
měla co nejvíce návštěvníků a byla 
i pro ně milým potěšením. 

Kolektiv mateřské školy. 

Z kuLturY a sPortu

MuZejnÍ MÍstnosti se oPět otVÍrajÍ

Muzeum Bakovska oznamuje, že je 
od dubna opět v provozu. Otevřeno je 
o sobotách a nedělích v době od 10. 
00 do 12. 00 a od 14. 00 do 16. 00 
hod. 

Do konce měsíce dubna si ve výstav-
ní síni muzea můžete prohlédnout 
výstavu „Naše město Bakov nad Jize-
rou“, kterou zde uspořádala mateřská 
škola. Výstavu je možné navštívit 
po dohodě se zaměstnanci knihovny 
i ve všední den. 

Na návštěvu výstavy a muzea Vás sr-
dečně zveme. 

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK
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inZerCe

9. 3. se bakovské družstvo mladších 
žáků zúčastnilo celorepublikového 
finále Zimního halového poháru 
České Republiky. 

Účast si kluci zajistili ve Středo-
českém oblastním kole, kde nepo-
znali porážku a zcela zaslouženě si 
mohli začít balit kufry na dalekou 
cestu do Staré Vsi nad Ondřejnicí, 
která leží v těsné blízkosti Ostra-
vy. Bohužel ještě před samotným 
odjezdem museli trenéři řešit velké 
komplikace v podobě zdravotních 
potíží hráčů Krejčího a Holdy, kteří 
nakonec s týmem neodcestovali. 

Ve finále, kterého se účastni-
lo 7 družstev, si v prvním utkání 

mladší žáci vedli až příliš bojácně, 
především v útočné fázi a podlehli 
družstvu KNH Litvínov 2:6. Re-
putaci a náladu si vylepšili ve dru-
hém utkání, kde porazili domácí 
Starou Ves 9:6. Následovalo utkání 
s budoucím vítězem ze Studénky, 
ve kterém se bohužel nepodařilo 
udržet nadějnou jednogólovou ztrá-
tu z prvního poločasu a utkání skon-
čilo 8:3 v náš neprospěch. V dalších 
třech utkáních se hodně projevova-
la špatná produktivita bakovských 
útočníků a tím pohasly veškeré na-
děje na lepší než šesté umístění.

Bakov : Nezvěstice 6:13, 
Bakov : Krčín 3:11, 
Bakov : Draken Brno 2:8. 

HÁZenkÁřŠtÍ MLadŠÍ ŽÁCi ŠestÍ V ČeskÉ rePuBLiCe

Věříme, že během jarní části oblast-
ního přeboru, ve kterém na podzim 
družstvo neutržilo ani jednu poráž-
ku, kluci trošku zapracují na své 
střelbě a své umístění na celore-
publikové úrovni zlepší na Mistrov-
ství České Republiky ve Studénce, 
ke kterému mají velice blízko. 

Družstvo odcestovalo v sestavě: 
hráči: Trakal David, Beran Jan, Hi-
trik Milan ml., Tůma David, Lešák 

Daniel, Honc Kryštof, Bárta Adam, 
Masopust František, Beneš Domi-
nik, Čučka Zdeněk, Šulc David, Ma-
tohlína Radim, Ďurač Lukáš, trenéři: 
Hemzal Zdeněk, Beran Miroslav 
a vedoucí družstva: Hitrik Milan st. 

Přijďte kluky podpořit v jejich cestě 
za Mistrovství ČR. Rozpis zápasů 
na stránkách NH Bakov. 

Mirek Beran

ŠaCHY

Šachisté Sokola Bakov opět mění his-
torii - poprvé se jim podařilo udržet 
svou účast ve 2. České lize! 

V posledních dvou kolech soutěže 
měli velmi komplikovanou úlohu - 
chybělo jim velmi mnoho hráčů zá-
kladní sestavy, takže měli problém 
vůbec dát se dohromady! V 10. kole 

proto podlehli suverénně vedoucímu 
a do 1. ligy již jistému postupujícímu 
ŠK Sokolu Vyšehrad v Praze vysoko 
1, 5:6, 5. Ale že měli - jak se říká, 
nahráno z dřívějších kol, tak i tento 
výsledek stačil v souhře ostatních vý-
sledků na udržení již před posledním 
kolem. V tom pak opět s lidmi na do-
raz, kdy dostali opět příležitost úplně 
všichni hráči soupisky, ukončili se-
zónu doma prohrou s ŠK Děčínem 2, 
5:5, 5 a skončili tak devátí, když 10. 
až 12. tým tabulky Litvínov Liberec 
a Novoborský ŠK C soutěž opouští. 
Zvítězil dříve zmiňovaný ŠK Sokol 
Vyšehrad, druhý skončil ŠK Teplice 
a třetí TJ Bohemians B. 

Jaroslav Záhorbenský
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BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 214 023, fax 326 781 207, bakovsko@bakovnj.cz

Šéfredaktor – Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 22. 4. 2014. Příští vydání 26. 5. 2014, uzávěrka příspěvků 11. 5. 2014.

Prodej sLePiČek
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává 
slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, tetra hnědá a dominant – černý, 

modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149 – 185,- Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: 
V neděli 25. května a 22. června 2014 

Bakov n. jizerou – vlak. zastávka Bakov-město – 12:35 hod. 

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po–Pá 9:00–16:00 hod., 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Výroba – opravy komínových těles nad střechou. 
Výroba – instalace krycích hlavic. 

Konzultace – cenová nabídka zdarma. 

Volejte 604 906 671
Martin Mistaler, Dlouhá Lhota 43


