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S l o v o  ú v o d e m  

Vážení čtenáři! 
Dosavadní vydávání zpravodaje Bakovsko (vyjma dvou 

speciálních čísel) pro nás zajišťovalo Informační centrum pro 
mládež v Mladé Boleslavi (ICEM-KELTOI, občanské 
sdružení). Bakovsko vycházelo jako dvouměsíčník v nákladu 
1500 kusů za prodejní cenu  2,-Kč. 

V únoru jsme  distribuovali do Vašich domovů zvláštní 
vydání, týkající se změn souvisejících se zánikem okresních 
úřadů, a poté jsme se odmlčeli. Rada města totiž uložila 
tajemnici městského úřadu paní Jaroslavě Čermákové zjistit 
podmínky a předpokládané náklady na další vydávání našeho 
zpravodaje. Podmínky byly koncem dubna městské radě 
předloženy a ta rozhodla vydávat zpravodaj měsíčně  a to do 
každé domácnosti zdarma.  

Nápad zpravodaj vytvářet vlastními silami: Městský úřad 
v Bakově nad Jizerou ve spolupráci s občany města, se 
objevil již koncem loňského roku. Osloveno bylo několik lidí, 
kteří by se mohli podílet na tvorbě Bakovska. Zpravodaj tak 
byl svěřen do péče nové redakční rady včele s paní 
Magdalenou Bulířovou.  Dalšími členy redakční rady 
zpravodaje se stali:  paní Jaroslava Čermáková, 
PhDr. Vladimír Bednář,  Mgr. Marie Tulková,  Mgr.    Zdeňka 
Dlasková, Mgr. Marie Sejpalová a Mgr. Marta Masopustová. 
S „prvním“ novým číslem jsme čekali, až budou známy 
výsledky referenda v Bakově. Bakovsko bude tedy vycházet 
v polovině každého měsíce. 

Redakční rada během přípravy tohoto nově 
koncipovaného čísla vytvořila anketní dotazník  pro Vás, 
obyvatele města, aby se aktuálně dověděla, co od městského 
zpravodaje občané očekávají a z jakých oblastí by je 
informace především zaujaly. Své místo zde tak budou mít 
nejen zprávy z městského úřadu, ale i bližší zprávy 

z kulturního a sportovního života ve městě (historické okénko 
i aktuality), rozhovory s občany Bakova i blízkého okolí, objeví 
se zde i rubrika ,,Občané se ptají, my odpovídáme“, 
informace o činnosti mateřské a základní školy, spolupracovat 
se bude i s dětmi v rubrice ,,Ze školních lavic“,uvažuje se 
o vyhlášení literární a výtvarné soutěže s regionální 
tematikou, počítá se rovněž s vydáváním reklamy a inzerce 
široké bakovské veřejnosti. Vše se budeme snažit doplnit 
zajímavými fotografiemi. 

Tímto úvodním článkem bychom Vás chtěli i oslovit. Velice 
rádi uvítáme příspěvky z jakékoliv kulturní či sportovní akce, 
aby byli všichni občané co nejlépe aktuálně informováni. 
O spolupráci proto žádáme hlavně sportovní a zájmové 
organizace. Vždyť zde mohou prezentovat svůj oddíl či 
kroužek! Očekáváme však i příspěvky řadových občanů 
města – vyjadřujte se k aktuálním problémům Bakova (vždyť 
se Vás to přímo dotýká), hodnoťte již proběhlé kulturní či 
sportovní akce (pořadatele to jistě potěší a ovlivní v dalších 
přípravách), pokud literárně tvoříte (básně, povídky,…), 
doneste je k uveřejnění, vytiskneme i Vaši reklamu či inzerát. 
A další nápady rozšíření Bakovska nás potěší. Můžete 
kontaktovat členy redakční rady výše uvedené nebo 
příspěvky donést na správní odbor městského úřadu. 
Uzávěrka příspěvků bude vždy k poslednímu  pracovnímu dni 
v měsíci. 

Doufáme, že Bakovsko nebude sloužit jen jako papír do 
sběru, k zatápění či vysoušení bot, ale že si v něm mnozí 
z Vás rádi počtou a budou se také podílet svými náměty 
a připomínkami  na jeho rozkvětu. Nejsme studovaní 
žurnalisté, ale i přesto bychom Vám chtěli přinášet kvalitní 
a nestranné  čtení. Pomozte nám, abychom toto své 
předsevzetí mohli co nejlépe k Vaší spokojenosti uskutečnit. 

Redakční rada Bakovska

 
 

 
  

R o z h o v o r  m ě s í c e  
Téma: OO BB EE CC NN ÍÍ   PP OO LL II CC II EE  
Znáte je všichni. Chodí a jezdí po městech a obcích, 

na sobě slušivou uniformu s městským znakem 
a dohlížejí nad dodržováním pořádku ve městě, 
upozorňují, radí.  Kdo ? Přece strážníci městské nebo 
obecní policie.  

A protože je v našem městě často diskutována 
možnost zřízení městské policie v souvislosti s ochranou 
veřejného pořádku, oslovila jsem, dne 23.5.2003, osobu 
v této problematice nadmíru povolanou, a to náčelníka 
Městské policie Mladá Boleslav,  komisaře  Bc. Jaromíra 
Pumra, který  řídí boleslavskou městskou policii již od 
jejího zrodu v r.1991, a položila mu několik otázek.   

Věřím, že odpovědi na ně budou naše čtenáře 
zajímat. 

Pokračování na str.3 

Z e  z a s e d á n í  

Aktuální informace 
zastupitelstva města Bak
v pondělí 9.června 2003
místnosti MěÚ u kina. 

Přítomni byli: starosta 
Lubomír Landa (ODS), rad
(KDU-ČSL), MUDr. Přemy
zastupitelé: MUDr. Jaro
Dlasková, Václav Grünwald
Štěpánka Oliveriusová, L
Miroslav Dvořák (KSČM), D
Ing. Martina Vodičková, Pe
Kaluhová (ČSSD), Jiří Pela

   Vybrané body 
k předpokládanému zájmu 
najdete na str. 6. 
 

 
z a s t u p i t e l s t v a  

 
z veřejného zasedání 

ova nad Jizerou konaného 
 od 18 hodin v zasedací 

Jiří Hieke (SZ), místostarosta 
ní města: Ing. Marie Dürrová 
sl Dvořák (KDU-ČSL), dále 

slav Chalaš, Mgr. Zdeňka 
 ml. (ODS), Alena Šnajdrová, 
uboš Brodský, JUDr. Ing. 
agmar Vlastová (KDU-ČSL), 

tr Šverma (SNK), Mgr. Helena 
nt(SZ). 

jednání vzhledem 
obyvatel Bakova nad Jizerou 



I n f o r m a c e  z  ú ř a d u

ČESKÁ  SPOŘITELNA 
Většina obyvatel Bakova na vlastní 

kůži pocítila zánik České spořitelny ve 
městě.  Neustále se vedou spory, kdo 
je vlastně viníkem a zda město udělalo 
vše pro to, aby spořitelna v našem 
městě zůstala. Ti z Vás, kteří se 
zúčastnili jednání městského 
zastupitelstva dne 9.4.2003, si 
vyslechli obhajobu z úst  zástupců  
České spořitelny, ze které vyznělo, že 
město má na tom svůj díl viny. 
Nebudu zde hájit ani město, ani 
nebudu napadat vedení České 
spořitelny, jen Vás chci informovat, 

 
 

že ve vstupních prostorách budovy 
MěÚ naleznete veškerou písemnou 
korespondenci vedenou mezi městem 
a Českou spořitelnou včetně dopisu 
vedení města  ombudsmanovi České 
spořitelny a jeho odpověď. Úsudek, 
nechť si vytvoří každý sám… 

Magdalena Bulířová 
 

PRÁZDNÉ PROSTRANSTVÍ PO 
„POLSKÉ UBYTOVNĚ“ 

V PODSTRÁNÍCH 

Jistě jste si všimli, že 
u tenisových kurtů v Podstráních 
konečně „zmizela“ budova ubytovny. 

 Stalo se tak po dlouhém vyjednávání. 
Budova totiž nesplňovala  současné 
stavební, hygienické ani bezpečnostní 
předpisy, a tak odbor výstavby 
a životního prostředí MěÚ Bakov n. J. 
nařídil její demolici. Jak bude 
pozemek, který je ve vlastnictví města, 
dále využíván, je otázkou nejen pro 
vedení města a zastupitele, ale i pro 
Vás občany.  Napadá Vás jak by se 
dal pozemek využít? Pokud ano, dejte 
nám o Vašem nápadu vědět. Třeba to 
bude zrovna ten pravý… 

Magdalena Bulířová 

STUDÉNKA 
Pod tímto názvem se nám všem 

v současné době vybaví „skládka“ či 
„ruina“.  Ne vždy tomu tak bylo.  

 
V 1. pozemkové reformě v letech 

1925 - 1926 stát vykoupil tento statek 
od rodu Valdštejnů. Vznikl tzv. 
„zbytkový statek“. Tak byly nazývány 
statky o výměře min. 300 ha, které 
zbyly z původních usedlostí po 
oddělení pozemků drobným 
vlastníkům. Objekt měl ve správě 
Státní statek Mnichovo Hradiště. 
V 70.letech min. století, když farma 
zanikla, začal objekt chátrat, jelikož 
byla veškerá zemědělská produkce 
postupně přesunuta do nově 
vybudované „Nové Studénky“. Později 
přešel objekt pod správu 
Pozemkového fondu ČR. Ten je, jako 
vlastník nemovitostí, zodpovědný za 
objekt i vzniklou divokou skládku. 

Město Bakov  vedlo mnoho jednání 
s Pozemkovým fondem ČR 
a vynaložilo nemalé peněžní 
prostředky na likvidaci černých 
skládek na Studénce. 

Odbor výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad 
Jizerou vydal dne 7.4.2003 
rozhodnutí, ve kterém nařizuje 
Pozemkovému fondu ČR provést 
zabezpečovací práce a odstranění 
nepovolené skládky v lokalitě Stará 
Studénka, a to do 15.10.2003, a dále 
provést opatření, která zabrání 
divokému ukládání odpadů. Co se 
týká chátrajících objektů je PF ČR 
povinen do 30.9.2003 požádat odbor 
výstavby a ŽP  MěÚ Bakov n. J.  
o odstranění staveb v havarijním stavu 
a  předložit projektovou dokumentaci 
s technologickým postupem prací 
souvisejících s demolicí včetně 
sanace dotčených pozemků.  

Magdalena Bulířová  

CO  SE  CHYSTÁ  NA  
MALÉ  BĚLÉ ? 

To Vás jistě zajímá a  Maloběláky 
zejména.  Dvě změny, které se tam 
připravují , je jistě potěší. 

Ta první ?   
Zase bude otevřena prodejna 

potravin a smíšeného zboží v objektu 
města čp. 174 , kterou musela pro 
nemoc uzavřít pí Mindlová. Novým 
nájemcem se stala po výběrovém 
řízení, kterého se zúčastnila 
i předsedkyně osadního výboru 
pí Bejdáková,  zastupitelé města 
pí Šnajdrová a p. Šverma a po 
následném  schválení v městském 
zastupitelstvu dne 9.6.2003, 
Malobělačka sl.  Michaela Berkyová.  

Prodejna by měla být otevřena  
ještě tento měsíc a my věříme, že ke 
spokojenosti  všech místních 
i návštěvníků obce.  

A ta druhá změna? 
Již  v průběhu r. 2001-2002 byl 

v zastupitelstvu města projednáván 
záměr vybudovat na Malé Bělé pro 
zvýšení bezpečnosti občanů chodník 
od mostu ke mlýnu.  

 
Po vyřešení technických problémů 
a o schválení  rozpočtu města dojde 
k jeho vybudování. Povede po pravé 
straně od mostu ke mlýnu 
Rechcíglových. Bylo již provedeno 
geodetické zaměření, v současné 
době se zpracovává projektová 
dokumentace,  pracuje se na výkupu 
potřebných pozemků. S realizací akce 
bude započato ještě v letošním roce. 
Takže se Maloběláci konečně dočkají.  

Jaroslava Čermáková 

INZERCE V BAKOVSKU 
Rada města  schválila návrh poplatků 
za inzerci v měsíčníku „BAKOVSKO“: 

občanská inzerce  50,- Kč 
formát   9 x 5 cm    300,- Kč 
formát 19 x 5 cm     500,- Kč 
formát  A5               800,- Kč 
formát  A4             1.000,- Kč 

Své požadavky na inzerci můžete 
zasílat písemně na adresu – MěÚ, 
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov 
nad Jizerou, faxovat - 326 781 207 či 
mailovat – info@bakovnj.cz.  
Uzávěrka příspěvků je vždy 
k poslednímu dni měsíce, poplatek lze 
uhradit v pokladně městského úřadu, 
popř. složenkou, kterou zájemcům na 
požádání zašleme. 
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R e f e r e n d u m

 
VSTUP  ČESKÉ REPUBLIKY 

DO EVROPSKÉ UNIE 

O budoucnosti naší země 
rozhodovali občané v minulých 
letech při volbách do různých typů 
zastupitelských sborů již mnohokrát. 

Poprvé se však v naší zemi 
rozhodovalo v referendu (lidovém 
hlasování). Před pár dny, v pátek 
13. a v sobotu 14. června, 
rozhodovali občané o přistoupení 
ČR k Evropské unii. Jak celostátní 
referendum dopadlo,  již všichni víte 
z medií a s tím, jak jsme hlasovali 
v Bakově a jeho místních částech,  
Vás seznámíme nyní my: 

hlasováno   

počet 
oprávněných 

voličů 
zapsaných  
v seznamu

počet 
vydaných 
úředních 
obálek 

% 
účasti 

počet 
platných 

hlasů 

ANO % NE % 

1-kino 1148 743 64,8  728 575 79,0 153 21,0  

2-sokolovna 706 486 68,9  474  372 78,4  102 21,6  

3-Trenčín 915 578 63,2  574  434 75,6  140 24,4  

4-Malá Bělá 508 288 56,7  274 205 74,9  69 25,1  

5-Buda 99 78 78,8  75 60 80,0  15 20,0  

6-Horka 68 59 86,8  57 45 78,9  12 21,1  

7-Chudoplesy 94 54 57,4  54  44 81,5  10 18,5  

8-Podhradí 63 35 55,6  35 32 91,4  3 8,6  

9-Zvířetice 33 22 66,7  21 14 66,7  7 33,3  

Bakov n. J.  3634 2343 64,5   2292 1781 77,7 511 22,3  
 

Výsledky hlasování známe. Na otázku , co nám vstup do EU přinese, odpoví čas. 

Jaroslava Čermáková

OBECNÍ POLICIE   – pokračování ze str. 1 

Pane náčelníku, v současné době 
mají obce několik možností jak 
napomoci k ochraně svých občanů 
před pácháním přestupků, trestných 
činů, nedodržováním obecně 
závazných vyhlášek obce apod., a to 
buď zřízením vlastní městské policie, 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy 
s jinou obecní policií k zajišťování 
výkonu úkolů podle zákona o obecní 
policii, neboť novelou zákona o obcích  
č. 313/2002 Sb., byla v r. 2002  
zrušena možnost pověření 
zaměstnance zařazeného do 
obecního úřadu úkoly 
k zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku, anebo požádat 
Policii ČR o zvýšení dohledu ve 
městě. Zaměřila bych náš rozhovor  
na činnost městské policie. 

Můžete stručně vyjmenovat 
hlavní pravomoci obecní policie 
(dále jen OP ) ? 

Neptal bych se na pravomoci, neb 
to je nástroj na zajištění úkolů. Každá 
obec je ze zákona povinna zabezpečit 
veřejný pořádek a zákon o obcích 
a dále zákon o obecní policii stanoví 
postup, kterým může obec tuto 
povinnost přenést, delegovat na orgán 
obce- obecní, nebo městskou policii. 
Hlavními úkoly obecní policie jsou dle 
§ 1,2 zabezpečení veřejného pořádku, 
poskytování pomoci občanům, 
spolupracovat s Policií ČR, dohlížet na 
dodržování vyhlášek obce, přispívat 
bezpečnosti osob a majetku, 
odhalovat přestupky, ukládat pokuty, 
upozorňovat fyzické a právnické osoby 
na zjištěné nedostatky. Zní to 
jednoduše, ale je to pořádný balík 
problémů, které má nejen město, jako 

Bakov nebo Mladá Boleslav, ale každá 
i sebemenší obec. 

Pravomocí pak je například právo 
strážníka zjišťovat totožnost, právo 
požadovat potřebná vysvětlení,  
předvést osobu, omezit osobu na 
osobní svobodě, použít při plnění 
svých úkolů donucovací prostředky 
a zbraň. Na popsání všech úkolů 
a pravomocí by se zde dal opsat celý 
zákon o obecní policii a několik 
dalších zákonných právních norem 
(zákon o pozemních komunikacích, 
přestupkový zákon…)  

Kdo se může  stát strážníkem 
OP a jaká kritéria pro přijetí  musí 
splňovat? 

Bezúhonný, spolehlivý občan 
starší 21 let, tělesně a duševně 
způsobilý k výkonu pravomocí zákona 
o obecní policii. V dnešní době nesmí 
strážník ani během roku způsobit 
přestupek. Je to jeden z nejpřísnějších 
zákonů na provozování profese. Nikdo 
jiný není tak zákonem omezen  jako 
strážník. 

Jaký by byl ideální počet 
obecních strážníků proto, aby byl 
celý systém v Bakově  plně 
funkční? Podotýkám, že máme  cca 
4 500 obyvatel. K našemu městu  
dále patří Buda, Horka, Chudoplesy, 
Malá Bělá, Podhradí, Zvířetice, 
Velký a Malý Rečkov, Klokočka, 
a i tam by bylo  nutno dohlížet nad 
veřejným pořádkem. 

Pokud by nebylo rozhodnuto 
o zřízení nepřetržité služby, která 
například podminuje pravomoc 
strážníka používat botičky, nebo 
odtahovat vozidla, případně provést 
elektronické zabezpečení zájmových

 objektů města, tak odhaduji, že pro 
město Bakov by postačilo 5-6 
strážníků. Obecně platí, že ve městě 
by mělo být na 700-800 obyvatel jeden 
strážce zákona. V případě nepřetržité 
služby to pak je nejméně 16 strážníků. 

To se mi zdá na naše město 
poměrně vysoký počet. Mohou ve 
městě sloužit  např. 1-2 strážníci 
s tím, že by jejich pracovní doba 
byla nepravidelná, kontrolovali 
např. dodržování nočního klidu 
v noci, přes den  kontrolu parkování 
vozidel či dodržování veřejného 
pořádku ?  

Ano, já myslím, že mohou. Ale 
upřímně. Nahoře v parlamentu se 
vesměs prosazují zákony lobované 
silnými skupinami. A za městskou 
policii prosazuje její zájmy kolegium 
ředitelů Městských policií statutárních 
měst, jehož jsem členem. Takže 
současné znění zákona pomáhá 
velkým městům, kde právě mají dosti 
velké počty strážníků. A pro výkon 
služby v městech a v obcích už vůbec 
není tento zákon stavěn. Ale z druhé 
strany. Já osobně si myslím, že stejně 
jako v kronikách nacházíme ponocné 
a četníky i strážníky i v těch 
nejmenších obcích, tak dnes je 
zapotřebí tuto veřejnou službu zavádět 
na všech místech. Fandím obci, která 
i přes své nepříznivé finanční stránky 
dojde k rozhodnutí zřídit strážníky. 
Strážník je totiž veřejný činitel, kterého 
každý po dobu své služby vidí a jehož 
působení není jen represivní, ale 
i preventivní. Jsem ochoten i mimo 
svou pracovní dobu pomoci při řešení 
otázek spojených s činností městské, 
obecní policie v našem okolí.  

Pokračování na str.4 
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OBECNÍ POLICIE – pokračování ze str. 3 

Jaké jsou celkové průměrné 
mzdové náklady na 1 strážníka 
ročně ? 

K této otázce bych požádal 
o kontaktování personálního oddělení 
Magistrátu Mladé Boleslavi, protože 
MP v Mladé Boleslavi je tým strážníků 
bez administrativy a tyto záležitosti 
plní dle vyhlášky správní odbor. Ale 
rozpočet MP v Mladé Boleslavi je 
19 mil. korun.  Na 45 strážníků. 

(pozn. redakce: na magistrátu 
zjištěno, že na mzdové prostředky je 
to 14 700 000,- Kč) 

Je zřejmé, že nově přijatý 
pracovník ( pokud nepřechází z jiné 
OP ) se musí  odborně vyškolit. Co 
ho neprodleně po přijetí a během 
služebního roku  čeká ? 

V našem případě, než je pracovník 
poslán na školení( základní školení 
stojí necelých 13 000,- Kč), je zařazen 
jako zaměstnanec města a tzv. 
čekatel. Během 3 měsíců je 
posouzeno, zda-li se na práci hodí 
a pak je vyslán na školení. Školení 
trvá cca čtvrt roku a během něj je 
čekatel vždy část na školení, část na 
praxi. V této době je zařazen do 
4.platové třídy bez příplatků. Po 
absolvování školení se podrobí přísné 
státní zkoušce a pak následuje 
zařazení do výkonu práce strážníka. 
Upozorňuji, že dobrým strážníkem se 
pracovník stává cca po    3-5 letech 
výkonu služby. 

Můžete uvést přibližné  náklady 
na odbornou přípravu strážníka  
a náklady na jeho vybavení? Myslím 
tím  jak výstroj,  tak výzbroj,  jak 
v roce přijetí, ale i v  letech 
následných. 

Omlouvám se, ale to se dosti mění 
a odvisí i od specifiky Městské policie. 
Informace z MP kde slouží 
45 strážníků by byla značně 
zavádějící. Rozpočet MP v Mladé 
Boleslavi na MTZ představuje 4,5mil. 
Korun. Zde je však třeba uvést, že jde 
i o provoz kamerového systému, pultu 
centrální ochrany, odchytu psů 
a podobně. 

Provozní náklady pro město Bakov 
bych odhadl na 1 mil. Kč pro 

5 strážníků v prvém roce a dále dle 
specifik a povinností. 

Nemůžeme ani vynechat  
mobilitu strážníka. Je nutné, aby byl 
vybaven automobilem nebo by 
stačil jiný dopravní  prostředek? 
Jak by se postupovalo např. 
v případě předvedení osoby ? 

Naše MP má 4 vozidla, 
3 motocykly a 3 malé mopedy, 
uvažovali jsme o kolech, ale náš rajon 
není tak rozsáhlý. Pro město Bakov 
bych doporučil 1 vozidlo typu combi 
a kola. 

A co služebna městské policie?  
Je třeba ji nějak speciálně vybavit  
a jaké by byly náklady na její 
vybavení ? 

To záleží na rozsahu a potřebách. 
Pokud budou strážníci používat 
zbraně, pak je nutné kvalitní 
zabezpečení. Pokud budou 
zabezpečovat objekty města, je 
nezbytné počítat s více telefonními 
linkami. Ale jinak požadavky na 
služebnu nejsou vysoké. V Mladé 
Boleslavi tímto řešíme zájmové 
objekty města, rezervy, které na 
příměstských částech strážníci 
využívají a  přitom jde také 
o průběžnou péči o majetek města. 

Suma sumárum,  z vašich 
odpovědí vyplývá,  že celkové 
náklady na zřízení obecní policie  
jsou poměrně vysoké. Dá se 
předpokládat nějaká návratnost  
vynaložených finančních příspěvků 
výběrem pokut ? 

Ne. Samozřejmě, že výběr pokut je 
doplňkem rozpočtu města, ale jakákoli 
myšlenka na souvislost činnosti policie 
s výběrem pokut je zcestná. Cílem 
policie není si na sebe vydělat, ale 
zajistit pořádek s tím, že ideální stav je 
žádná pokuta. V případě Mladé 
Boleslavi vybíráme ročně kolem 
1 milionu korun. Bohužel. 

Na základě vašich odpovědí je 
třeba zvážit i možnost  využití 
dalších dvou možností, tj. uzavření  
veřejnoprávní smlouvy  nebo zvýšit 
spolupráci s Policií ČR.  

Poskytuje již tuto službu město 
Mladá Boleslav prostřednictvím 
městské policie některé obci na 

okrese a v případě že ano, za jakých 
podmínek ? 

Spolupráce s Policií ČR je dnes 
jednoduší, protože ji neúkoluje rada 
města, ale sám starosta žádá o pomoc 
velitele obvodního oddělení. 

Zákon č.553/2002 Sb.. o městské  
policii od letošního roku svou novelou 
rozšířil možnosti spolupráce obcí 
a sdružování prostředků na výkon 
úkolů spojených se zajištěním 
veřejného pořádku  v rámci kraje. 
Předpokládá se, že spíše na sebe 
navazující obce budou chtít 
a potřebovat zajistit veřejný pořádek 
a bude jednodušší,  když využijí 
města, kde je strážník již delší dobu. 
V případě Mladé Boleslavi počítáme 
s podáním informací pro města 
a obce,  které jsou v našem regionu. 
Základní informace již byla podána na 
první schůzce na bývalém okresním 
úřadě svolané za účelem debaty nad 
přesunem agend z okresů na 
pověřená města. 

Mohu pouze říci, že bychom byli 
schopni a případně měli zájem naše 
teritorium rozšířit, ale zde mají hlavní 
slova poslanci zastupitelstev a rovněž 
tak smlouvu potvrzuje krajské zřízení. 

Vážený pane náčelníku, děkuji 
za vaše odpovědi, které nám 
pomohly objasnit problematiku 
obecní policie, mohou napomoci  
zastupitelům při rozhodování, 
děkuji za nabídnutou pomoc a  přeji 
vám ve vaší práci hodně zdaru.  

Protože znám město Bakov nad 
Jizerou, dovolím si ještě na závěr 
něco říci. Nelze srovnávat nápad 
trestné činnosti a narušování 
veřejného pořádku ve vašem městě a 
Mladé Boleslavi. Tyto negativní jevy 
se vždy více soustředí do větších 
aglomerací. Ale Bakov je krásné a 
v našem regionu velké město, které by 
mělo mít svého strážníka. Je to i 
propagace, kolorit města, pokud 
v něm denně je ke spatření uniforma 
s městským znakem. Naše společnost 
se vyvíjí a já doufám, že v případě 
Mladé Boleslavi jsme jako strážníci 
byli přínosem a orgánem pomáhajícím 
zajišťovat činnost samosprávy města. 
Děkuji za dotazy. 

Rozmlouvala: Jaroslava Čermáková

 

 P Ř Í S P Ě V K Y  O B Č A N Ů  

ŠKOLÁČCI  A  DEN ZEMĚ 
V sobotu 26.4.2003 se na 

Zvířeticích konaly oslavy Dne Země, 
kterých jsme se zúčastnily i my, 
učitelky l. stupně, se svými žáčky. 

Zájem byl veliký! Všichni zájemci 
se sešli ráno u bakovského stadionu 
a společně jsme došli na vyzdobené 
a připravené Zvířetice. Děti se  

okamžitě vrhly do soutěží o 
přírodě, projevily opravdu pěkné 
znalosti a vyhrávaly jednu cenu za 
druhou. Nadšení rostlo. Během 
dopoledne jsme zhlédli ještě divadelní 
představení O květinové víle. Krásný 
den dovršila prohlídka Zvířetic, výstup 
na věž a vyhlídky do okolí. Velice 
spokojeni a poučeni jsme se 
v odpoledních hodinách vrátili domů 
a už se těšíme na další pěkné akce. 

 
Mgr. Marie Sejpalová

 4 



   BAKOVSKÉ OKOLÍ..       To, co jsem viděl, mě 
rozlítostnilo až do hanby. Do 
hanby nad obyvateli, občany 
mého města, do hanby i nad 
sebou samým.  

Prošel jsem pouhých 
několik set metrů svého 
rodného města v místech, 
kde jsem už několik let nebyl. 

 

Zbába.   Či jak se toto 
místo nazývalo dřívějšími 
generacemi… Pod Zbábou? 

V mládí jsem tam býval 
často. Téměř denně. Také 
tam nebylo nic nádherného k 
vidění, ale okolí bylo čisté - 
tak lidsky čisté. Ženy sem 
chodily prát a bělit prádlo  

a občas se stalo, že 
s nadávkami vyháněly husy 
a kachny, které se jim dostaly 
na "plajchované prádlo". Jaké 
to bylo pozdvižení! 
Všude nádherná zelená 
travička, čistý bublající 
potůček, obklopený nádherně 
žlutými blatouchy. Občas 
probleskla  vlnkami i rybička. 
V pozadí se pohupovaly trsy 
vrbiček, pozůstatek bývalých 
"prutníků", ze kterých dříve 
žilo několik desítek 
bakovských košíkářů. Nic 

z toho nezůstalo, vůbec nic. 
S úžasem jsem procházel 

po moderních betonových 
panelech, které nahradily 
dřívější dvě projeté koleje 
povozů. Potok? Jaký potok? 
Tak už se to nazvat        
nedá. Všechno zarostlé, 
zpustošené,olše neprořezané 
a ve zbytcích "potoka" 
spousta odpadků nového 
tisíciletí. A co dál? Co další 
generace?  

Petr Livora, bakovský občan

Z e  š k o l n í c h  l a v i c
Jak je patrno již z názvu, budou do této rubriky přispívat 
děti ze základní školy. Podíváme se na svět kolem sebe 
jejich očima. Pro toto číslo Bakovska jsme dostali od žáků 
velké množství krásných článků. Bylo velmi těžké z nich 
vybrat, ale nezoufejte! Pokud jste, děti, očekávaly, že si  

v Bakovsku přečtete svůj slohový výtvor a ono tomu tak není, 
věřte, že máme vaše příspěvky schované a jen co budeme mít 
trochu místa na jejich zveřejnění, tak to uděláme.  
 
V článcích jsme si dovolili  opravit drobné „nepřesnosti“.                             

Redakční rada
 

NAŠE VESNIČKA BUDA 
Kousíček od Bakova leží naše malá 

vesnička jménem Buda. I tak malá část 
naší republiky může něco znamenat, 
zejména pro naše místní obyvatele, ale 
i třeba pro nové, přistěhovalé.  

Zaměříme se tedy na naši 
nejnavštěvovanější část. A to je naše 
hřiště.  My všichni jsme patřičně hrdí na 
naše hřiště.   Je totiž středem zábavy, 
her a hlavně různých akcí, které jsou 
naší tradicí. Mohla bych vám například 
vyprávět o Dětském dni, karnevale, 
akcích dospělých a lampiónovém 
průvodu. Oblíbili jsme si také různé 
druhy zábav: například bruslení na ledě, 
koulování a hraní bahenní války 
v našem rybníku Pátku.  

Určitě by vás také zajímalo, co děláme 
za deště. No, přece nebudeme doma! 
Sejdeme se v našem „Vagóně“ 
a hrajeme hry a povídáme si.  Jestliže 
vysvitne slunko, hrajeme fotbal, florbal 
a různé hry. Občas jdeme za krásou 
přírody k potůčku nebo na lávku. 

Zajisté se mnou budete souhlasit, že 
byste  se ani vy  u nás nenudili. 
O zábavu máme stále postaráno. Z toho 
vidíte, že mnohdy malá vesnička předčí 
velkoměsto! 

Iva Ernestová, 7.ročník 

HISTORIE BAKOVSKÉ ŠKOLY 
Jsem žákyně 9. třídy a chodím do 

Základní školy v Bakově nad Jizerou. 
Myslím si, že by současní žáci, ale 
nejen ti, měli něco vědět o historii školy 
svého města. Proto jsem se rozhodla 
tímto námětem zabývat a některé údaje 
vypsat. 

Prvotní zmínky o bakovské škole 
pochází z roku 1590 z privilegia bratří  
Jindřicha a Zikmunda z Vartemberku. 

Prvním známým kantorem byl Václav 
Peregrinus, který působil na škole do 
roku 1659. Mezi významné kantory 
1.poloviny 18.století se řadí Jiří Linek 
starší. Jiří Linek měl sedm dětí 
a  jedním z nich byl známý hudebník Jiří 
Ignác Linka, který se stává ředitelem 
kůru. Umírá 30. 12. 1791. 

I v letech působení otce a syna 
Linkových trpěla škola chudobou, 
a proto si občané museli školu přestavět 
sami. V roce 1717 byla škola 
dokončena.  

Roku 1873 se škola začala rozšiřovat 
o 4. třídu. Rok poté i o 5. třídu. Jelikož 
narůstal počet dětí, bakovská školní 
rada souhlasila s pobočkami 
a s rozšířením budovy. V roce 1893/94 
počet dětí stoupl na 700. 

27.prosince 1898 se školní rada 
usnesla na rozdělení školy. Vznikla tak 
škola   dívčí a chlapecká. Řídícím 
učitelem chlapecké školy se stal 
Antonín Mašek a dívčí školu vedl 
Vojtěch Hořčička.  

V srpnu 1906 byla provedena 
kolaudace nově stavěné budovy na 

místě současné školy (budova I.stupně 
ZŠ) a 2. 9. 1906 se otevřela. Dívčí škola 
zůstává ve starší budově u farního 
kostela na náměstí.  

Od roku 1905 začal vyučovat na 
chlapecké škole známý spisovatel Karel 
Sellner.            

Po atentátu na následníka trůnu 
Františka Ferdinanda de Este byla 
zahájena mobilizace. Řada učitelů 
musela nastoupit vojenskou službu. 
Vyučovalo se jeden den týdně a žáci se 
jinak učili doma. Po válce se vrátili  
Karel Sellner a Ladislav Matoušek. 

V roce 1921 byl vydán tzv. „malý 
školský zákon", který zavedl osmiletou  
školní docházku. Roku 1924 byly školy 
poznamenány restrikcí, která přinesla 
rušení  malých tříd. Proto děti z jiných 
obcí začaly chodit do bakovské školy. 
Po vpádu fašistů v r. 1939 a po 
vyhlášení protektorátu mohli učitelé 
zůstat na svých místech. Učit měli 
v němčině, některé předměty byly 
zakázány.  Gestapo si odvedlo ředitele 
Františka Žofku, který se do svého 
města vrátil až v roce 1945. Václav 
Větvička, okresní školní tajemník, se už 
nevrátil, byl umučen v Osvětimi. 

Po osvobození ČSR se škola mohla 
dál rozvíjet: byla postavena další 
pavilónová budova, upravena školní 
jídelna na náměstí, budovy školy se 
spojily moderními šatnami a v poslední 
době došlo i k výstavbě úplně nové 
školní jídelny vhodně propojené se 
školou.           

 
Helena Mrákotová,  9.B, použitá literatura: 

Stezkami domova, Bakovsko, starší ročníky
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
pokračování ze str. 1 

 
Bod č. 7 – zpráva starosty města pana 
Jiřího Hiekeho (SZ) – ve zkratce: 
1/ lokalita Pod Vápeníkovými byla 
uzavřena, byl zpracován projekt 
v  součinnosti s lokalitou V Podstráních, 
město uvolnilo ze svého rozpočtu 
1.000.000,- Kč, připravují se podklady 
na výběrové řízení (počítá se 
s oplocením celého pozemku), 

2/ k 31.7. 2003 by měla být dokončena 
stavba Domu s pečovatelskou službou, 

3/ práce na úpravě lesoparku 
V Podstráních byly přerušeny, 
pokračovat se bude na podzim v době 
vegetačního klidu, 

4/ v lokalitě Na Výsluní se stává 
problémem kanalizace , 

5/ městskému úřadu - odboru výstavby 
a životního prostředí  přišel dopis od 
Báňského českého úřadu z Prahy, aby 
odbor zaslal své oficiální stanovisko 
k lokalitě Na Zálučí - bližší vysvětlení 
v jednacím bodě č. 12a, 

6/ koupaliště musí být vzhledem 
k technickému stavu prozatím uzavřeno, 
pro občany je vyhlášen zákaz vstupu 
na koupaliště, 

7/ s výstavbou chodníku na Malé Bělé 
se začne po dokončení projektové 
dokumentace, 

8/ v mateřské škole se postavilo nové 
pískoviště pro děti, 

9/ v lokalitě Podstráně došlo k demolici 
polské ubytovny, městský úřad uvítá 
návrhy od občanů na další využití tohoto 
prostoru. 

Bod č. 9 – schválení přidělení dotací 
(příspěvků) sportovním a zájmovým 
organizacím. K tomuto bodu jednání se 
vyjádřila Ing. Dürrová: ,,Organizace 
musely předložit přehled své současné 
i plánované činnosti pro rok 2003.“ 
Sportovní organizace získaly celkem 
v tomto roce 570.000,- Kč (TJ Sokol, SK 
oddíl kopané, LTC Bakov nad Jizerou, 
FC Total Slavík, Kynologický klub Bakov 
nad Jizerou). Ani zájmové organizace 
nejsou bez příspěvků (110.000,- Kč). 
Nejvíce finančních prostředků již 
obdržely tyto organizace se zájmovou 
činností: Baráčníci v Bakově nad Jizerou 
a na Malé Bělé, Dinosauři, SDH Bakov 
nad Jizerou, Školní sportovní klub při ZŠ 
Bakov nad Jizerou. 
Bod č. 12a – opětovné projednání 
bodu usnesení 17 z jednání 
zastupitelstva ze dne 24.3.2003 
(o zahájeném správním řízení 
o stanovení dobývacího prostoru 
v lokalitě Na Zálučí nařízeným 
Českým báňským úřadem v Praze). 

 Zastupitelé potvrdili své rozhodnutí 
vydané v tomto usnesení (15-0-1, zdržel 
se MUDr. P. Dvořák): 

Zastupitelstvo zásadně nesouhlasí se 
stanovením dobývacího prostoru, trvá 
na stanovisku předchozího 
zastupitelstva a nesouhlasí s těžbou 
štěrkopísku v lokalitě Na Zálučí, trvá na 
stanovení ochranného pásma kolem 
městského hřbitova. K dané 
problematice se musí oficiálně vyjádřit 
do 30.6.2003 odbor výstavby a životního 
prostředí městského úřadu. O tomto 
bodu jednání se rozpoutala živá 
diskuse. Některé reakce zastupitelů: 

 „Zvažte, o kolik finančních 
prostředků město přijde, když 
nepovolíme stanovení dobývacího 
prostoru.“  /místostarosta L.Landa 
(ODS)/  

 ,,Stanovisko musí být 
zamítavé. Je jedno, zda nás vyšší státní 
orgán ,,přetlačí silou moci“. Naši občané 
,,NE“ očekávají.“ /JUDr. Ing. M.Dvořák 
(KSČM)/ 

 ,,Ztotožňuji se. Není nutné 
měnit naše stanovisko. Stanovisko musí 
dát vzhledem k žádosti Českého 
báňského úřadu orgán státní správy – 
odbor výstavby.“ /MUDr. P.Dvořák(KDU-
ČSL)/ 

Bod č. 13 – schválení převodu 
pozemků(viz.usnesení) na obec Nová 
Ves jako dokončení dezintegrace 
z roku 1991 darovací smlouvou. Tento 
bod jednání byl zastupiteli jednomyslně 
schválen (16-0-0), na jednání se dostavil 
omluvený P.Šverma (SNK). 

Bod č. 16 – schválení bezúplatného 
převodu parcely 459/7, na které je 
stavba autobusové zastávky a stavba 
vodovodní šachty, od Pozemkového 
fondu ČR v katastrálním území 
Zvířetice. Zastupitelé schválili hlasy (16-
0-0). 

Bod č. 18 – projednání sankce 
z porušení závazku z kupní smlouvy. 
Městem byla po konzultaci s právníkem 
zaslána výzva k zaplacení smluvní 
pokuty 500.000,- Kč. Zastupitelé tento 
bod jednání vzali na vědomí. 

Bod č. 20 – schválení smluvní ceny ve 
smlouvě s Českým mobilem, a.s., 
Praha o umístění vysílače na 
katastrálním území Bakov nad Jizerou 
(v prostoru za katolickým hřbitovem 
u koupaliště) za cenu 55.000,- Kč ročně. 
Zastupitelé odsouhlasili (14-0-2). 

Bod č. 22 – schválení nového nájemce 
(slečna Michaela Berkyová) 
nebytových prostor čp.174 na Malé 
Bělé za stejných podmínek jako 
s předchozím nájemcem (obchod 
s potravinami). Schváleno všemi 
zastupiteli (16-0-0). 

Bod č. 23 – projednání návrhu Obecně 
závazné vyhlášky o čistotě 
a veřejném pořádku 1/2003 ve městě 
(předloženo tajemnicí městského úřadu 
paní Čermákovou k diskusi). Připomínky 
a náměty mohou zastupitelé a občané 

dodat městskému úřadu do příštího 
projednávání zastupitelstva (do srpna 
tohoto roku). 

Bod č. 24 – zrušení organizační složky 
Městské kino Bakov n.J. ke dni 
30.6.2003 a odvolání vedoucího, pana 
Karla Kuny, z funkce. K tomuto bodu 
jednání proběhla opět diskuse 
zastupitelů, kterou otevřela Ing. 
Vodičková (SNK):,,Je škoda kino zrušit. 
Měli bychom hledat řešení. Kultura 
města pomalu mizí.“ Místostarosta 
Landa (ODS) se vyjádřil:,,Rád chodím 
do kina, ale i do toho nejlepšího kina 
přijde minimum lidí. Jedná se tu 
o peníze města a v kině máme 
prodělek.“ Mezi zastupiteli převládl 
názor hledat investora a řešit pronájem 
místností. Pan Pelant    (SZ)  dodal, že 
by se musela udělat elektroinstalace 
v řádu 220.000,- Kč a MUDr. 
P.Dvořák(KDU-ČSL) připomenul, že 
kino již nelze provozovat městem, 
v rozpočtu se s ním nepočítá. Tento 
problém shrnula paní tajemnice 
Čermáková, která uvedla, že město 
Bakov n.J. má v současné době tři 
organizační složky – Městskou 
knihovnu, Technickou četu a Městské 
kino. Organizační složka má přesně 
vymezené činnosti a podmínky 
hospodaření (u kina například promítání, 
prodej vstupenek atd.) Pokud tedy 
město zavře kino, je nutné zrušit celou 
organizační složku kina a nalézt pro 
objekt jinou formu využití. Závěrem 
zastupitelé hlasovali, zda organizační 
složku Městské kino zrušit. Tři 
zastupitelé byli proti /L. Brodský, JUDr. 
Ing. M. Dvořák, A. Šnajdrová – všichni 
KSČM/, dva se zdrželi hlasování /Ing. 
Vodičková, P.Šverma – SNK/ 

Bod č. 25 – schválení kritérií pro 
umístění do nového Domu 
s pečovatelskou službou: Tento bod 
jednání uvedl MUDr. P.Dvořák(KDU-
ČSL), předseda zdravotní komise, 
a navrhl rozšíření a úpravu kritérií 
o další dva body(uvedeny v usnesení-
celkem 10 kritérií).Informoval rovněž 
o velkém počtu zájemců o umístění. 
Bylo také projednáváno, že v tomto 
zařízení není možné zřídit 
ošetřovatelskou službu, která je 
zajištěna v domově důchodců či 
v léčebně pro dlouhodobě nemocné. 
Podmínkou přijetí a i dalšího umístění 
v Domě je tedy hlavně soběstačnost. 
Pokud musí uživatel bytu na nějakou 
dobu odejít do celodenní ošetřovatelské 
péče, ubytování neztrácí, když si stále 
platí nájem. Zastupiteli bylo rozhodnuto, 
že za metr čtverečný se bude platit 
45.69,- Kč. Informace o výši nájemného 
má podávat paní Reslová. Všichni 
zastupitelé souhlasili s kritérii přijetí, 
schválili dopis určený zájemcům 
o přidělení bytu a určili již výše 
uvedenou částku za nájemné(16-0-0). 

 
Mgr. Marta Masopustová 
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H i s t o r i e  B a k o v s k a  z  pera  PhDr. Bednáře 

BAKOVSKÉ  PENĚŽNÍ  ÚSTAVY 
 
Snahy po zřízení peněžního ústavu 

v Bakově začaly v polovině šedesátých 
let devatenáctého století. Místní 
představitelé učinili první krok 
k ustavení Občanské záložny v Bakově 
dne 24. srpna 1868. Příslušné povolení 
obdrželi od nadřízených úřadů 
počátkem příštího roku, a tak mohla být 
záložna 27. března slavnostně 
otevřena. Prvním jejím ředitelem se stal 
trenčínský mlynář Karel Hála, v té době 
už usedlý v Bakově. V roce 1872 byl 
zvolen za pokladníka jednooký 
pensionovaný setník Josef Hála. 
V dalším volebním období se stává 
ředitelem měšťanosta Augustin Fibiger, 
revizorem městský tajemník Josef 
Ladislav Koloc a pokladníkem zůstává 
výše uvedený Josef Hála. Právě 
posledně jmenovaný byl příčinou 
defraudace záložny na podzim v roce 
1891. Tehdy byl pověřen revizí účtů 
zdejší ředitel dívčí školy Vojtěch 
Horčička. Při kontrole účtů mu stále 
něco nevycházelo, a proto požádal 
o pomoc ředitele mnichovohradišťské 
záložny. Kontroloři nevyšli z údivu. V 
záložně chybělo celkem 52 tisíc zlatých. 
Přísnou revizí všech účtů bylo zjištěno, 
že pokladník Hála zpronevěřil 38 tisíc 
zlatých a dalších 14 tisíc bylo 
promrháno nedbalým vedením účtů. 
Hlavní viník Hála jako kasír, ředitel 
záložny Fibiger a revizor J.L. Koloc byli 
eskortováni do vězení do Hradiště 
a posléze do Mladé Boleslavi. Hála byl 
odsouzen k pětiletému žaláři, J.L. Koloc 
na 7 měsíců a starosta Fibiger, co by 
ředitel záložny, ovšem odpovědný za 
její správu, jen na šest týdnů. Nejhůře 
však dopadli podílníci, kteří museli 
uhradit ze svého celou částku. Jimi byli 
většinou místní drobní živnostníci 
a majitelé domů, z nichž každý měl 
i více podílů v záložně. Proto se 
nedivme, že v Bakově v té době vznikla 
satirická píseň, která si bere na mušku 

tehdejší představitele občanské 
záložny. Satira měla celkem 30 strof. 
Uvádíme z ní první čtyři: 

 „Bakove, Bakovečku, 
zpívaj o tobě písničku. 

Ležíš pěkně nad Jizerou, 
ukradli nám kasu celou. 

Hálo, Hálo, jednooký, 
ty‘s nám vybral všechny cvoky. 

Byl‘s kasírem u záložny, 
žil‘s jako pán velkomožný.“ 

Nadlouho potom v Bakově žádný 
další peněžní ústav neexistoval. Nejvíce 
tím trpěl zdejší obchod a živnosti. 
Iniciativy se ujal ředitel Živnostenského 
společenstva v Bakově František 
Kulštrunk, obchodník z čp. 25, který 
rozvinul mezi živnostníky svůj plán na 
založení nového peněžního ústavu. 
Začátky nebyly nikterak snadné. 
Nejdříve bylo třeba se obrátit na správu 
města o radu. Městské zastupitelstvo po 
úradě schválilo 25. listopadu 1896 
jednomyslné usnesení o zřízení 
Městské spořitelny v Bakově. Byl 
sestaven návrh stanov a odeslán ke 
schválení nadřízeným orgánům. Trvalo 
však dlouhých pět let, než po různých 
intervencích a přímluvách vlivných osob 
(jednou z nich byl poslanec na říšské 
radě Ervín Špindler), rakouské 
ministerstvo vnitra 10. května 1901 
svým výnosem čj. 16370 zřízení 
spořitelny povolilo.Vlastní stanovy 
schválilo místodržitelství v Praze 
15.listopadu téhož roku. Městská 
spořitelna mohla být konečně otevřena 
2. ledna 1902.  

Vedením účetní a peněžní agendy 
byl pověřen tehdejší městský tajemník 
Josef Grünwald z Trenčína, který 
úřadoval plných deset let. Oporou mu 
byl též druhý pokladník Josef Štěpánek, 
později zde pracuje Josef Čapek, Josef 
Šťastný, Josef Turek, Emanuel Kyncl 
a další. 

Městská spořitelna v Bakově velmi 
prospívala, jak je patrné z výročních 
zpráv v předválečném období. Proto 
mohla také ve spolupráci s městským 
úřadem postavit v roce 1929 nový dům 
spořitelny i se znamenitou výzdobou 
v průčelí. Celkové náklady včetně 
vnitřního vybavení činily 1 milion Kč. 

Po druhé světové válce, kdy došlo 
ke znárodnění bankovnictví, přešla 
bakovská spořitelna do systému 
Československé, později České státní 
spořitelny. Její význam proti předchozím 
letům se neustále zmenšoval. 
Rozsáhlou agendu stačila vyřizovat při 
dvou a třídenních úředních dnech 
pouze jedna úřednice. Za přepážkou 
jsme vídali paní Šťastnou a paní Danu 
Kyselovou, v devadesátých létech ještě 
paní Koubovou a Babákovou. 
Především jejich zásluhou bylo, že 
zdejší pobočka měla důvěru v široké 
občanské společnosti a po léta nejen 
prosperovala, ale především sloužila 
zdejším občanům. Z nepochopitelných 
důvodů dne 1. dubna letošního roku 
byla její činnost v Bakově z rozhodnutí 
jejích nadřízených orgánů ukončena. 
Poctivá snaha jejích zakladatelů před 
více než sto léty i podpora poctivých 
střádalů, kteří ji po dlouhá desetiletí 
důvěřovali, přišla snadným 
rozhodnutím, aspoň tak se autor článku 
domnívá, v niveč. I v nejhorším si však 
lidé vědí rady. Už tu zase putuje 
písnička: 

 „Bakove, malý Bakovečku, 
tak už máš po spordomečku. 
Zavřeli ti spořitelnu, 
tu letitou střádatelnu, 
udělali tečku. 

Floky si zde vybrali, 
do Hradiště pobrali. 
Jeden nemá kam je dávat, 
do peřiny snad ukládat. 
Vše jsme prohráli.“ 
 

-ář 

K R Á T K É  Z A M Y Š L E N Í     
aneb „JAK SI ZKRÁŠLIT ZAHRÁDKU?“

Každé jaro rozkvétá 
Bakov do barevné krásy, 
lahodící nejednomu oku. 
Nejinak tomu bylo i letos.  

 
Zahradník technické čety 

města vysázel okolo 

nejsvětější Trojice a do 
okrasných truhlíků na 
náměstí ledovky a salvie. 
Radost pohledět.  

 
Krásné květiny ocenili 

i občané. Jistě si někteří pro 
sebe řekli: „To tak mít na 
zahrádce“. No a od myšlenky 
není daleko k činům. Někteří 
zajdou do zahradnictví,

 zakoupí sazenice, doma se 
lopotí s výsadbou a mají 
radost, jak dostává zahrádka 
nový, barevný kabát. Pak 
jsou ti druzí, také se lopotí na 
zahrádce, ovšem jejich 
pracovnímu úsilí 
nepředcházel finanční výdaj 
v zahradnictví. Stačí jen 
sebrat trochu odvahy či 
drzosti a zaskočit si 
v nestřeženém okamžiku na 
bakovské náměstí a pár 
sazenic si prostě 
vydloubnout…  

A vsadím se, že potom 
stojí před „probranými“ 
květináči a říkají: „Jak tohle 
může někdo udělat?“ 

 
 Sáhněme si do svědomí 

a zamysleme se, zda nám 
těch pár ušetřených korun 
stojí za to.  

Magdalena Bulířová
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PĚŠKY ČI NA  KOLE  POZNÁVÁME  ČESKÝ  RÁJ 
Rada města schválila v letošním roce finanční příspěvek  na projekt 
Mikroregionu Český ráj - 

"Letní turistické autobusy Český ráj". 
Zajisté to ocení nejen pěší turisté, ale i cyklisté, jelikož na této lince je 
umožněna přeprava jízdních kol. Turistické autobusy též navazují na 
pravidelné linky Českých drah. 

Stali jsme se tak jednou z více než 30 obcí, které se v roce 2003 
projektu zúčastní. 

Projekt vznikl v roce 2000 z aktivity Mikroregionu Český ráj. Zúčastnily 
se ho členské obce Mikroregionu  za podpory města Turnova. Celkem 
13 subjektů. Byly v provozu dvě autobusové linky o celkové délce tras 
101 km a bylo na nich přepraveno 3 700 osob a 50 kol. 

V roce 2001 nositel projektu Mikroregion Český ráj pomocí hlavního 
koordinátora (JENA-CZ, s.r.o.) zajišťoval technickou, organizační 
a ekonomickou přípravu a propagaci jako ucelený systém.  Příprava 
propagačních materiálů a informačního systému probíhala za úzké 
spolupráce zejména s MIS Turnov. V rámci přípravy a propagace byly 
vyrobeny letáky, barevné plakáty s mapou a  zastávkami a byly vydány 
turistické noviny. Počet zúčastněných subjektů se zvyšuje na 28, počet 
linek na 6 a délka tras na 208 km. Přepraveno bylo 13 184 cestujícíh 
a 991 kol. 

 V roce 2002 je i nadále nositelem projektu Mikroregion Český ráj za 
spolupráce okolních Mikroregionů (29 subjektů) Podhůří, 
 Podkozákovsko, Kozákov a Český ráj Pod Mužským. Projekt svým 
rozsahem zasahuje do území tří krajů : Královéhradecký kraj, Liberecký 
kraj a Středočeský kraj mezi městy Turnov, Semily, Jičín, Mladá 
Boleslav a Mnichovo Hradiště s napojením celého systému na oblast 
Jablonce nad Nisou. Bylo přihlédnuto i k  návaznosti na linku 
Jabloneckého cyklobusu, který byl v provozu od dubna do září. Počet 
linek zůstává stejný, jen bylo přepraveno cca o 2 000 osob více než v r. 
2001 a z nich 985 převáželo i kola. 

V roce 2003 se projektu účastní 32 obcí a  měst a mezi nimi i Bakov n.J. 
Projekt je v letošním roce spolufinancován nejen jednotlivými obcemi 
a městy,  ale i krajskými úřady dotčeného území, Libereckého kraje, 
Královéhradeckého kraje a Středočeského kraje. V rámci propagace je 
v letošním roce pamatováno i na zahraniční turisty, a to hlavně díky 
získanému grantu  z programu Phare. Propagační materiály byly 
vyrobeny v několika jazykových mutacích a samozřejmě nechybí ani 

Turistické noviny Český ráj 2003 (s mapou linek 
a jízdními řády), které můžete zakoupit v našem 
městě v trafice p. Bareše a na Trenčíně v trafice pí 
Olšákové.  

Víkendový provoz začal již 31.5.2003, hlavní 
provoz potrvá od  1.7.2003 do 29.8.2003. Výjimkou 
je hlavní linka (červená), na které započal 
víkendový provoz již 19.4.2003 a potrvá do 
28.9.2003. Bakov protíná linka č. 5 - zelená - 
Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Kněžmost. 
Mnichovo Hradiště je "přestupní stanicí" na linku č. 
6 - hnědá - končící v Sobotce. Ale i odtud můžete 
pokračovat dále...... Přejeme Vám mnoho 
šťastných kilometrů při poznávání Českého ráje! 

Barevná mapa tras a kompletní jízdní řády jsou též 
k nahlédnutí ve vývěsní skříňce MěÚ na zastávce 
nebo na internetových stránkách 
www.jenacz.cz/2003/cz.htm. Na  8. straně 
Bakovska přinášíme jen stručný výtah z jízdních 
řádů, a to linek souvisejících s naším městem. 

Magdalena Bulířová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tak a jsme u konce. Doufáme, že se Bakovsko našim čtenářům 
Jak jsme již napsali v úvodu: máte-li náměty, nápady, návrhy či 
distribuci…), obraťte se prostřednictvím MěÚ na redakční radu.  
Teď už nezbývá než popřát krásnou dovolenou, plnou slunce a 
A právě o nich, našich školáčcích  a předškoláčcích, bude červen

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové nám
tel.:326 781 500, fax: 326 781 207, info@bakovnj.cz. Vychází jako měsíčník, v nákladu 1500 ks, zdarma, dne 16.6.2003. Př

Trasa V. - zelená 

Mladá Boleslav - Kosmonosy - Bakov n.J. - Kněžmost 

provoz: 31.5.-31.8.2003  - sobota a neděle               
1.7.-29.8.2003 - pondělí - pátek (viz pozn. dole) 

odjezd   příjezd Př
es

tu
p 

na
 tr

as
u 

      
jen 

So,Ne     
7.50 19.15 Mladá Boleslav,aut.st. 7.45 19.13   
7.57 < Chudoplesy < 19.05   
8.01 < Trenčín, Jednota < 19.03  
8.03 < Bakov n.J,žel.st. < 19.01   
8.11 < Mnichovo Hradiště,nám. < 18.58 6 

  19.35 (Kněžmost) 7.25     
příjezd   odjezd   

Ve všední dny zajišťuje spojení Mladá Boleslav-Kněžmost 
také linka 260 622. Autobusy jsou vybaveny nosiči kol.   

Odjezdy z MB: 6,23; 10,00; 15,30; 16,30; 17,45.    

Tra

Mnichovo Hra

odjezd   

  M     
8.15 9.32 17.24 Mnich.Hr., ná
8.28 9.50 17.36 Příj. > Kněžm
8.28   17.36 Odj. > Kněžm
8.37   17.45 Kněžmost, Sr
8.45   17.55 Sobotka, kou
8.50   17.59 Sobotka, nám

příjezd    

  
Pozn.:ve všední dny zajišťu
6,10,12,14,5,11 a 15 linky 2

  Odjezdy z Kněžmostu do M

  Spoj označený M zajíždí v p

Mil
tatínko

Při
písniče
prvňáč
a učite
dají sb
všem 
Všichn
„Akad
Uskute
z mate
15.30 
zhlédn

 
  
P

trýčkové! 

t 24.6.2003 od 18 hod. 
Děti z Mateřské a Základ

se svými učitelkami  

O Z V Á N K A  
é maminky, babičky, tetičky, 
vé, dědečkové a s
pravili jsme si pro Vás pásmo 
k, scének a vyprávění. Budoucí 
ci se zde rozloučí se svými kamarády 
lkami z mateřské školy  a „deváťáci“ 
ohem základní škole. Od září nám 
začne nová etapa našeho života. 
i Vás proto co nejsrdečněji zveme na 
emii základní a mateřské školy“. 
ční se tradičně na radnici. Děti 
řinky se představí 19.6.2003 od 
hodin a školní vystoupení můžete 
ou

ní školy v Bakově  
 
líbilo, že v něm našli zajímavé informace.  
připomínky k Bakovsku (k vydávání, obsahu, 

zajímavých zážitků a dětem super prázdniny! 
cové Bakovsko.  

 
ěstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou,IČO: 00237418, 

íští vydání 15.7.2003, uzávěrka příspěvků 27.6.2003 

sa VI. - hnědá 

diště - Kněžmost - Sobotka 

příjezd 

Jen PO   Př
es

tu
p 

na
 tr

as
u 

m. 9.30 < < 18.55 5 
ost, nám. < Odj. 9.17     18.40   
ost, nám. < Příj. 9.17 14.50 17.59 18.27   
bsko 9.08 14.42 17.46 18.17   
paliště 9.00 14.32 < 18.07   
ěstí 8.55 14.25 < 18.00 3 

odjezd   
jí spojení s Mladou Boleslaví spoje č. 
60 622. Autobusy jsou vybaveny nosiči kol.   
B: 9,34; 13,52; 14,57; 16,08; 17,24   

řípadě požadavku na Mužský   
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