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Městský úřad informuje
Slovo starosty
A prázdniny jsou tady!
Přestože máme za sebou teprve polovinu letošního roku, je to neklamné znamení
příchodu dlouho očekávaných prázdnin pro všechny školáky. Dny učení a příprav
na vyučování vystřídají dny volna a odpočinku. Krásné letní dny přímo vybízejí
k volnočasovým aktivitám a pobytu na čerstvém vzduchu.
Jsem rád, že i v našem městě máme prostory pro zájmové i individuální potřeby
našich dětí. Samozřejmě těchto prostorů není nikdy dostatek a je jistě v zájmu města i rodičů tyto prostory dále rozšiřovat. Je to i jeden z velmi důležitých nástrojů
v protidrogové prevenci. Drogová problematika se bohužel týká i našeho města,
což dokazují nálezy městské policie v podobě použitých injekčních stříkaček.
Chtěl bych popřát všem dětem hodně krásného a slunného počasí o prázdninách,
aby si odpočinuly od učení a načerpaly nové síly do dalšího školního období. Totéž
přeji i rodičům, příjemné prožití letních dovolených, krásného počasí a oddychu
od starostí, nejenom o naše děti, ale i od shonu, který nás provází každým dnem
v našem životě…
Jiří Hieke
starosta města

Rekord roku 2007
Ano, letošní rok je pro naše město rekordní v počtu obyvatel. Bakov nad Jizerou se svými místními částmi dosáhl nejvyššího počtu obyvatel a jejich počet
konečně překročil zakletou hranici 4500 obyvatel.
Počet obyvatel činil k 18. 6. 2007 celkem 4 611 a jednotlivé části města měly
tyto počty:
Bakov nad Jizerou

3 542

Brejlov

4

Buda

134

Horka

85

Chudoplesy

119

Klokočka

4

Malá Bělá

579

Malý Rečkov

8

Podhradí

61

Velký Rečkov

15

Zvířetice

60

Pro zajímavost uvádím počty narozených dětí:
2001

37

2002

50

2003

48

2004

43

2005

54

2006

50

2007

24 (stav k 31. 5.)

Vážení a milí spoluobčané,
i když to venku momentálně tak nevypadá, blíží se našim dětem prázdniny a s
nimi i nám dospělým zasloužená letní dovolená. Za všechny, kteří se podílejí
na vydávání Bakovska, si dovolím popřát dětem krásné slunné dny bez školních starostí, rodičům velkou trpělivost s jejich ratolestmi, studentům dobře
placené brigády a všem ostatním co nejdelší dovolenou s co nejkratšími kolonami na dálnicích, hranicích či letištích. Klid, pohodu a slunce nad hlavou
i ve vaší mysli, ať už jste kdekoli. Zbývá už jen doufat, že po prázdninách se
vrátíme domů všichni zdraví, opálení a ne moc zchudlí.
Jaroslava Čermáková

Magdalena Bulířová

Co se děje na úřadě?
Iveta Čermáková
(hlavní pokladní, poplatky, cestovní
náhrady)
• Správní odbor - matrika a evidence
obyvatel:
obsazení:
Alena Zajícová
(matrika, evidence obyvatel)
Taťána Dvořáková
(zástup pí Zajícové, inventarizace, kultura, podatelna, stížnosti)
• Správní odbor - správa majetku města:
(prostory bývalého finančního odboru)
obsazení:
Ten, kdo v poslední době vstoupil do
přízemí městského úřadu si určitě všiml, že se tam něco děje. Jednak je na
chodbě nově instalovaný informační
stánek PIAP, který byl pořízen z prostředků Krajského úřadu Středočeského kraje, jednak došlo k úpravě prostor
po bývalé spořitelně. Až půjdete v průběhu července zaplatit do pokladny
nějaký poplatek, zjistíte, že došlo k posunutí mříže a přepážky, tím se rozšířil pracovní prostor a v kanceláři už
nebude pouze jedna úřednice, ale budou tam sedět i její další dvě kolegyně
– nově finanční odbor. V jeho bývalých
prostorách budou společně sídlit úředníci, kteří komplexně zajišťují správu
majetku města – pozemky, nemovitos-

Luboš Peroutka
(pozemky, majetkové vztahy)

ti, bytové i nebytové prostory, správu
hřbitovů. Pokud se tato nově navržená
úprava ve zkušebním provozu osvědčí,
měl by úřad pracovat v budoucnu v této
podobě (podotýkám, že jsou vyznačeny
pouze hlavní pracovní náplně jednotlivých úředníků):

Blanka Reslová
(byty a nebyty, přestupky)
Alena Samešová
(evidence a správa hřbitovů, mzdy)

Přízemí:

I. patro:

• Finanční odbor: (bývalá spořitelna)
obsazení:

Správní odbor + vedení města:
obsazení:

Alena Brožová
(vedoucí odboru)

Jiří Hieke
(starosta)

Marcela Vaňková
(hlavní účetní)

Mgr. Jana Štěpánová
(místostarostka)

Jaroslava Čermáková
(vedoucí úřadu)
Magdalena Bulířová
(vedoucí odboru)
Jindřiška Kasanová
(sekretariát)
Mgr. Lenka Koucká
(právník)
II. patro:
Odbor výstavby a ŽP:
obsazení:
Bc. Pavel Jareš
(vedoucí odboru – životní prostředí)
Anna Šlechtová
(stavební řízení, doprava)
Miluše Hanušová
(stavební řízení, životní prostředí)
Petr Slezák
(stavební řízení, stát. stav. dozor)
Cílem této úpravy je s minimálními dopady na chod úřadu (přesuny a změnami pracovních náplní) dále zefektivnit
činnost úřadu a poskytnout lepší servis
občanům města.
Jaroslava Čermáková

Jednání zastupitelstva města
Jednání městského zastupitelstva bývají rušná, místy až emotivní a o jejich jednáních Vás průběžně informujeme. Možná vás bude také zajímat, kolik času na
nich zastupitelé a úředníci stráví.
Porovnala jsem proto roky 2006 (minulé zastupitelstvo do 1. 11. – volba starosty) a rok 2007 ( I. pololetí ):
Pořadí

Den jednání zastupitelstva

Počet bodů na pozvánce

Zahájení jednání

Konec jednání

Doba trvání

1.

18. ledna 2006

21

17:10

20:00

2:50

2.

22. února 2006

2

17:05

21:00

3:55

3.

15. března 2006

47

17:05

19:30

2:25

4.

12. června 2006

18

17:05

18:00

0:55

5.

16. srpna 2006

29

17:10

19:00

1:50

6.

4. října 2006

23

17:10

20:00

2:50

7.

1. listopadu 2006

10

17:00

18:00

1:00

CELKEM

150

15:45:00

1.

13. prosince 2006

32

17:10

23:30

6:20

2.

22. ledna 2007

21

18:00

22:30

4:30

3.

14. února 2007

30

18:05

0:15

6:10

4.

7. března 2007

23

18:05

22:35

4:30

5.

28. března 2007

8

18:05

21:35

3:30

6.

25. dubna 2007

2

18:05

23:00

4:55

7.

16. května 2007

23

18:05

0:30

6:25

8.

27. června 2007

17

18:05

24:00

5:55

CELKEM
156
42:15:00
Z předložené tabulky vyplývá, že minulé zastupitelstvo potřebovalo na projednání jednoho bodu programu 6:30 minuty, toto zastupitelstvo 16:25 minuty. Nelze
se však divit, stačí se podívat na dobu, kdy jednání zastupitelstva končí.
Jaroslava Čermáková
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Hasiči vypumpovali městské koupaliště!
Tedy málem a kdyby mohli! Viděla
jsem na vlastní oči, že od slov k činům
totiž nebylo v tomto případě daleko.
V pondělí 4. a úterý 5. června 2007
proběhl na městském přírodním koupališti praktický výcvik Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje – územního odboru Mladá Boleslav
s novou požární technikou. Při návštěvě výcviku jsem se dozvěděla, že
se jedná se o „Mobilní čerpací stanici
– MČS 20 – 1500“, která je určena pro
dlouhodobé zásahy jednotek požární
ochrany při likvidacích následků povodní, zejména při čerpání a přečer-

pávání velkého množství vody z lagun
a míst zasažených povodní na území
Středočeského kraje. Stanice byla vyvinuta ve Výzkumném a vývojovém
ústavu spol. s.r.o. LUTÍN v ČR jako
kontejnerový systém. A že by přečerpala koupaliště za pár hodin mi bylo
jasné v okamžiku, kdy jsem viděla, co
čerpací stanice dovede. Její výkon je
vysoký a dosahuje max. až 9 m3 za
minutu, tj. 540 m3 za hodinu. Tak si
spočítejte, za kolik hodin by bylo koupaliště prázdné.
Jaroslava Čermáková

Sirény nejsou na hraní!
Na přelomu noci z 5. na 6. června se na Trenčíně na budově restaurace „Na
Rychtě“ rozhoukala siréna záchranného systému. Neříkám, že vzbudila všechny, protože houkala jen krátce, ale ti, co byli vzhůru, jistě přemýšleli o tom,
co se stalo, kde hoří. Nehořelo nikde ve městě, to jen nějaký vtipálek zřejmě
zkoušel, zda siréna funguje (a ona fungovala).

Chtěla bych upozornit všechny „vtipálky“, aby to již nezkoušeli, protože zneužití sirén integrovaného záchranného systému je trestné, a to znamená pod
sankcí. Uvědomte si, prosím, že sirény slouží naprosto k jinému účelu, nejsou
na hraní!
Jaroslava Čermáková

městská knihovna
Z nabídky knižních novinek

Karafiát, J.: Broučci
Pitrová, J.: Zapomenuté pohádky
Stínil, L.: Falešná hra
Pospíšilová, Z.: Pohádky před spaním
Osbornová, M. P.: Výprava do doby ledové
Zloděj stínů a jiné povídky
Růžička, O.: Internet pro děti
Ulíková, L.: Kouzelná světýlka
Spier, C.: Super styl
Čísla

Pro dospělé:
Brown, D.: Pavučina lží
Widmer, U.: Milenec mé matky
Steel, D.: Muži na ženění
Crichton, M.: Proud času
Smith, W.: Řeka bohů IV. díl
Viewegh, M.: Andělé všedního dne
Frýbová, Z.: Milostí prezidenta
Harris, L.: Vražda o stříbrné svatbě
Köster, L. K.: Hakima
Huston, Ch.: Dopaden při činu
Macchiavelli, L.: Nečisté svědomí
Cartland, B.: Zmatky v Berlíně
Breuer, W.: Lsti a klamy II. světové války
Dvořák, F.: Louvre
Pavlosková, K.: Drama mezi oceány
Mihola, R.: Komici - příběhy smutných mužů?

Informace z městské knihovny
Od 1. července se čtenářské poplatky snižují na polovinu:
dospělý čtenář 50, - - Kč
děti, studující mládež a důchodci 25, - - Kč
Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna od 30. 7. - 10. 8. 2007 uzavřena.

Pro děti:
Lofting, H.: Příběhy doktora Dolittla
Rudolf, S.: První polovina nebe

Hana Gregorová
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Připravujeme pro Vás…

Zpráva městské policie

… slavnostní odpoledne na oslavu posvícení proběhne v neděli 26. srpna v prostorách za sokolovnou v Bakově nad Jizerou.
Ve 14.00hod. se s námi můžete přenést do minulosti, do dob, kdy stateční rytíři
usilovali ve svých turnajích o přízeň krásných dam. V podání pražských šermířů
a kejklířů „ D´ Arnisse - rolničky a meče“ uvidíte divadlo se scénickým šermem. Příběh o středověkém turnaji je určen především dětem, ale jistě pobaví
i dospělé.
Od 15.00hod. se představí kapela Mělničanka, která pod vedením Františka
Šťastného se sólistou Stanislavem Tatarem zahraje písničky v lidovém tónu, které si můžete zazpívat společně s hudebníky.
V průběhu celého odpoledne je zajištěno občerstvení, grilování, můžete si zakoupit sladké perníčky, cukrovou vatu, heliové balónky i drobné dárky.
Taťána Dvořáková

Sirény nejsou na hraní!
Na přelomu noci z 5. na 6. června se na Trenčíně na budově restaurace „Na
Rychtě“ rozhoukala siréna záchranného systému. Neříkám, že vzbudila všechny, protože houkala jen krátce, ale ti, co byli vzhůru, jistě přemýšleli o tom,
co se stalo, kde hoří. Nehořelo nikde ve městě, to jen nějaký vtipálek zřejmě
zkoušel, zda siréna funguje (a ona fungovala).
Chtěla bych upozornit všechny „vtipálky“, aby to již nezkoušeli, protože zneužití sirén integrovaného záchranného systému je trestné, a to znamená pod
sankcí. Uvědomte si, prosím, že sirény slouží naprosto k jinému účelu, nejsou
na hraní!
Jaroslava Čermáková

VZPOMÍNKA
Za „Černou sobotu“ můžeme označit
noc z 22. na 23. června, kdy při noční
směně, řešila hlídka MP tři dopravní
nehody. U dvou uvedených dopravních nehod bylo zjištěno požití alkoholických nápojů.
Hlídka MP přijala telefonické oznámení z obce Zvířetice, že v zahradě rodinného domu na dětském pískovišti je jedovatý had. Hlídka MP zajistila odchyt
a vypustila zmiji do volné přírody.
Při jednom ze zákroků objasnila hlídka MP krádež horského kola a dalších
předmětů. V nočních hodinách byla
přijata stížnost na rušení nočního klidu
v Bakově nad Jizerou. Hlídka MP při
řešení celé události odhalila u pachatele odcizené věci. Muž byl zadržen
a předán Policii ČR.

Dne 3. 7. 2007 uplynul rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček

Jiří Krejbich.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka a synové s rodinami

Humanitární sbírka
OS Diakonie Broumov a město bakov nad Jizerou děkují všem, kteří se zúčastnili
červnové humanitární sbírky.
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Již třetí měsíc se můžete setkat s hlídkou MP, která měří rychlost v našich
ulicích. Bude tomu tak i nadále. Městská policie má k dispozici radarové zařízení, které zjistí překročení rychlosti
v daném místě a pořídí fotografii. Na
místě je hlídkou MP udělena bloková
pokuta a po administrativním zpracování je celá věc odeslána na příslušný
městský úřad s rozšířenou působností,
kde jsou řidiči přičteny trestné body.
Dbejte proto dodržování rychlosti nejen v obci.
S přáním krásného léta.
Daniel Šulc
velitel MP

spanilá Jízda

HISTORIE
510 let od udělení městských práv Bakovu
Většina z nás si zajisté vzpomene na
velké oslavy udělení městských práv
Bakovu nad Jizerou, které proběhly
právě před deseti léty o posvícení.
Byly to slavné tři dny, v nichž jsme si
četnými kulturními akcemi vzpomněli 500. výročí událostí z roku 1497.
Mnohým na památku zůstala mince,
která byla tehdy ražena a prodávána
přímo na zdejším náměstí, aby připomněla dávnou historickou událost.
Když věrný stoupenec krále Jiříka
z Poděbrad Heřman ze Zvířetic zdědil zvířetické panství, panovala ještě
naděje, že tento starodávný český rod
udrží dotyčné panství ve svých rukou
na další staletí. Král zvláštní listinou
ujistil Heřmana ze Zvířetic, že původní zboží klášterských cisterciáků
(městečko Bakov, vsi Manikovice, oba
Ptejrovy, Haškov, Veselá, les Lovotín
a dále četné rybníky včetně dvou mlýnů), které Zvířetičtí spravovali od roku
1345, zůstává i nadále po zániku cisterciáckého řádu na Klášteře dne 30.
dubna 1420 (byl vypálen husity) v držení Heřmana ze Zvířetic. Celistvost
zvířetického panství byla tak i nadále
zajištěna.
Za oddanost králi získal Heřman v posledních létech králova života (zemřel

1471) i panství bydžovské. Heřman se
pak přestěhoval do hradu ve Starém
Bydžově spolu se svými syny Haškem
a Petrem, zatímco nejstarší Jan zůstal
na Zvířeticích, které dostal od otce do
správy. Jan byl zřejmě vážně nemocný,
a proto chtěl právně uspořádat zvířetické dědictví ještě za svého života. Dne
15. dubna 1496 potvrdil král Vladislav
II. jeho žádost o vlastnictví výše uvedených obcí s městečkem Bakovem.
Král doložil svůj písemný souhlas
ještě právní pojistkou, že tyto statky
nemohou být nikým přednostně vypláceny než původními cisterciáckými
majiteli, kteří se však po husitských
válkách na Boleslavsku už neobjevili.
Jan ze Zvířetic zemřel v zimních měsících 1496 – 1497 a jeho dědici se stali
oba jeho bratři Hašek a Petr ze Zvířetic. V roce 1497 si mezi sebou rozdělili
správu, a tedy i úroky bývalého Janova
panství: Petr získal Manikovice, oba
Ptejrovy, Haškov, Veselou a Lhotice,
kdežto Hašek městečko Bakov, Chudoplesy, Bradlec, Dalešice, Pryčhledy
(pusté), Bítouchov, Dolánky, Malou
Bělou, Podhradí a ves Zvířetice.
Zároveň se oba bratři dohodli, že požádají krále Vladislava II., který tehdy dlel v Čechách (jako král uherský

a český spravoval svá království z Budína) o udělení městských práv městečku Bakovu, aby se jejich největší
statek v rámci panství mohl hospodářsky rozvíjet, a tak přinesl i větší úroky.
Za králem se vydal sám pan Hašek,
aby krále osobně požádal o udělení
městských práv městečku Bakovu.
Vladislav II. z nepovědomých důvodů Haškovu žádost odkládal, než ji
konečně potvrdil při odchodu ze země
za svého pobytu v Olomouci 28. července 1497. Bohužel zmíněná listina
se v Bakově nedochovala pro četné
požáry (zvláště v květnu roku 1643,
kdy celý městys lehl popelem). Králův
list není bohužel uložen ani ve státním
archivu v Praze. Naštěstí existuje vidimus tohoto privilegia (vidimus je
ověřená listina třetí stranou), který
byl ověřen v den sv. Jakuba roku 1610
purkmistrem a městskou radou města
Boleslava Mladého. Též existuje vidimus mnichovohradišťský, jehož kopie
je vystavena ve zdejším muzeu. Ani
oba zmíněné opisy se však v Bakově
nedochovaly.
Vladislav II. ocenil Haškovy služby,
které „jest nám činil a činiti nepřestává,“ aby „nadepsané městečko Bakov i obyvatelé jeho měli trh téhodní
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a jarmark roční každé pondělí po sv.
Bartoloměji.“ Důležitou částí králova
privilegia je udělení pečeti (z ní se vyvinul městský znak). Bakovskou pečeť
představovala „na štítu bílá věž v červeném poli s krovem bílým.“ Král
přiložil k bakovskému privilegiu svou
pečeť v pátek o sv. Jakubu 1497.
Královo rozhodnutí podnítilo rozvoj řemesel a vznik cechů v Bakově.
Tržní právo se přiřadilo k základním
právům, která už dříve udělila zvířetická vrchnost (správa města, soudní
a cechovní právo). Byl to počátek bohatnutí městečka, byť jen skromného.
Bakovské privilegium zvýšilo cenu
celého panství. Snad to byl i původní
záměr pana Haška ze Zvířetic, který
po smrti svého bratra Petra (1501)
zdědil celé panství a prodal je roku
1504 pánům Sezimům z Ústí.
- ář
(Úsilí pana Haška ze Zvířetic je popsáno v povídce Anabáze pana Haška
z knihy Bakovské historické obrázky
autora V. Bednáře.)

Ze základní a mateřské školy
Červen v mateřské škole
Školní rok utekl jako voda a už tu
máme červen – poslední školní měsíc.
A také s ním spojené radovánky. V pátek 1. června celá naše školka oslavila
Den dětí. Některé třídy ho prožily na
naší školní zahradě, kde za hlučné podpory svých kamarádů soutěžily v jízdě
na koloběžkách, chůzi na chůdách, jízdě kolečkem, házení balónkem a dalších soutěžích. A ostatní třídy? Ty se
vydaly buď na stopovanou do přírody, a nebo navštívily cvičiště pro psy
u p. Andrýse, kde s údivem sledovaly
ukázku výcviku psů. Za velikou snahu
dostal každý medaili, nějakou drobnost a pochutnal si na dobrém nanuku.
Den dětí se nám zkrátka vydařil.
V naší mateřské škole každý školní rok
končí již tradičně školní akademií. Na
té se nejstarší děti svým vystoupením
rozloučí se svojí školičkou. Letošní
akademie se konala 13. června. Zahájily ji děti z červené třídy, zazpívaly
a přednesly básničky svým panenkám,
které chovaly v náručí. K jejich vystoupení se přidali i naši flétnisté. Malé
maminky vystřídali na jevišti zdatní
turisté ze žluté třídy. Jejich cílem, jak
prozradila písnička, byly Prachovské

Deváťáci

skály. Cesta byla velmi náročná, a tak
se na závěr malí turisté museli ještě přímo na jevišti posilnit vydatnou
svačinou. Na koloběžkách přijely děti
z modré třídy. Na slova písně
D. Patrasové „Koloběžka“ děti ukázaly, že svůj dopravní prostředek
opravdu výborně ovládají. Jezdily
dokola, slalomem i podjížděly bránou
a nevadil jim ani malý prostor jeviště.
Po jezdcích na koloběžkách přicupitaly roztomilé myšky z fialové třídy se
svojí skladbou „Japonská myší polka“.
Roztleskaly celé hlediště. A protože
to je vystoupení dětí, které jdou po
prázdninách do školy, nesměla chybět
ani písmena z abecedy. Báseň „Abeceda“ přednesli školáci ze žluté třídy.
Na skladbu „Sluneční pochod“ si se
slunečními paprsky ladně zatancovaly děti z červenky. Na závěr každého
vystoupení byly děti dekorovány slavnostními šerpami s nápisem „Už budu
prvňáček“. S obecenstvem se všechny
děti rozloučily veselými písničkami
o naší školce.
A teď už hurá na prázdniny!

Ve čtvrtek 28. 6. proběhlo v obřadní
síni městského úřadu, jako každý rok,
za přítomnosti starosty města, ředitel-

ky základní školy a členek Sboru pro
občanské záležitosti slavnostní vyřazení žáků devátých tříd.

Učitelky z mateřské školy

Výlet za dinosaury
V úterý 26. 6. se většina žáků 1. stupně naší školy vypravila do pravěku.
Vyrazili jsme do dinosauřího parku
v Klienwelce u Budyšína v SRN.
Už při příjezdu nás vítal ohromný dinosaurus. V parku nás čekalo víc než
200 prehistorických zvířat, a to prosím
v životní velikosti. Viděli jsme všechny od líhnutí z vajíček až po kolosy
vysoké 15 metrů. Ty bychom určitě
potkat nechtěli.
Také jsme si prohlédli ukázky ze života v pravěku. Jak se lovil mamut
a jiná zvířata, jak připravit jídlo, rozdělat oheň nebo pohřbít mrtvé. Podí-
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vali jsme se i do pravěké jeskyně. Vše
se nám moc líbilo. Ale nejvíc asi dvě
krásná dětská hřiště. Lanové prolézačky a mnoho dalších atrakcí. Třeba tobogán z dinosaura, houpačka z pteranodona nebo skluzavka ze stegosaura.
Zapamatovali jsme si i několik názvů
dinosaurů, zkusili jsme vykopat jejich
kostru a vytvořit zkameněliny. Den
byl víc než dobrodružný. Škoda jen,
že jsme v pravěku nemohli být déle.
Ale snad to vyjde někdy příště.
Dinožáci ze ZŠ

AJAX ve škole
Letos poprvé se žáci druhých a třetích
tříd naší školy zapojili do preventivní
akce České policie Ajaxův zápisník,
který na Mladoboleslavsku probíhá
již šestým rokem. Garantem celé akce
byl vrchní inspektor preventivně informační skupiny Okresního ředitelství
Policie ČR v Mladé Boleslavi nprap.
Ladislav Beneš. Celý rok nás spolu
s ním provázel hodinami prvouky policejní pes Ajax, s jehož pomocí jsme
se seznamovali s dopravní výchovou,
s nebezpečím, které na nás číhá na
každém kroku, s pravidly, která musíme dodržovat. „Náš“ policista Láďa
nás navštěvoval v průběhu školního
roku ve škole a učil nás, jak se máme
chovat v dopravním provozu, co se
děje s člověkem, který poruší zákon,
jak to vypadá u soudu, co si představit
pod slovem šikana, jak se zachovat,
kdyby nám někdo nabízel drogy nebo

Karel IV. a Praotec Čech

jinak obtěžoval, zkrátka toho na probírání a povídání bylo dost a dost.
Odměnou za celoroční práci nám bylo
setkání s příslušníky Policie ČR, konkrétně se psovody a příslušníky na motorkách v areálu za sokolovnou.
Nejdříve jsme zhlédli ukázku výcviku
služebních psů (2 německých ovčáků)
a pak jsme si mohli vyzkoušet, jaké
to je, sednout si na policejní motorku
a dokonce si zkusit i klaksony a promluvit do mikrofonu, který byl přímo
na motorce. Kluci obdivovali technické parametry těchto strojů, holky se
spíše věnovaly psům.
Každý z nás dostal za celoroční práci odznak Ajaxe a drobné dárky. Moc
jsme si to užili. Už teď se těšíme, co se
v příštím školním roce s Ajaxem a Láďou zase naučíme. Pro letošek moc
děkujeme.
Mgr. Jitka Brychová

V úterý 12. 6. 2007 se třeťáci a 4. B vypravili na školní výlet. První zastavení
bylo u hradu Okoř. Už na návsi na nás
čekal sám Karel IV. na koni. Následovali jsme ho a zhlédli představení Jak
žil Karel IV. Dozvěděli jsme se např.:
jak bojoval rytíř, jaké měl císař manželky, co nosil na sobě, jak vypadala
škola, jak se razily mince, jak tesali tesaři a strouhali šindeláři šindele
a spoustu dalších zajímavých informací. Pak jsme si prohlédli zříceninu
hradu Okoř. Nejvíce nás zaujal královský prévet a sklep na chlazení piva. Po
občerstvení v cukrárně jsme vyrazili
k hoře Říp.

Na jejím úpatí jsme si zahráli divadlo
Příchod Slovanů do Čech. Pak jsme
vystoupali na vrchol. Musíme uznat,
že to nebylo vůbec jednoduché. A to
jsme šli po cestě, kdežto praotec Čech
se musel prodírat lesem. Odměnou
nám byla krásná vyhlídka, ale také
prohlídka rotundy sv. Jiří. Pak jsme si
ještě zahráli Dívčí válku a šli okupovat
kiosky se zmrzlinou a suvenýry.
Po náročném sestupu nás čekal autobus a odvezl nás domů, abychom mohli vyprávět své zážitky z cest.
Výlet do historie se nám líbil a už se
těšíme na další.
Ferdové

Otrkadlo
Jeden školní rok sice končí, ale někteří z nás už žijí v předznamenání toho
nadcházejícího.
Mám teď na mysli budoucí prvňáčky,
jejich rodiče a učitele 1. stupně ZŠ,
kteří se na přelomu května a června sešli v prostorách školy na tzv. otrkadle
aneb ve škole před školou.
Cílem těchto 3 setkání ze strany školy
bylo především seznámit rodiče a jejich děti s prostředím, ve kterém budou trávit nadcházející léta, s formami
a metodami výuky, s výchovně vzdělávacími projekty, zkrátka informovat
všechny o tom, co je čeká a nemine.
Nejdůležitější však na celé akci bylo
utvořit nejen kolektivy dětí budoucích 1. tříd, zbavit nové žáčky ostychu
a možná i obav z toho, co přijde, ale
zejména dát dohromady společenství
rodičů a učitelů jejich dětí, kterým
půjde v příštích letech o to samé - vychovat z nich samostatné, odpovědné
a zdravě sebevědomé lidi.
A tak zatímco rodiče sestavovali spo-
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lečné rodičovské desatero, při jehož
tvorbě si na vlastní kůži vyzkoušeli
metody práce současné školy, děti
kreslily, vybarvovaly, počítaly, učily
se básničky a dokonce tančily.
Vyvrcholením pak bylo společné opékání vuřtů, při kterém si děti coby indiáni zasoutěžily o drobné sladkosti
a všichni společně strávili příjemné
odpoledne při nenucené konverzaci
a zábavě.
Z dotazníčku, který většina rodičů
závěrem vyplnila, ale hlavně z atmosféry, která při všech setkáních panovala, mohu snad odvodit, že otrkadlo
svůj účel splnilo a že se všichni teď už
společně těšíme, až se v dobré náladě,
bez obav, trémy, stresu a starostí 3.
září, v první školní den, znovu setkáme. Tentokrát dokonale naladěni na
spoustu nových zážitků, her, zábavy,
ale také samozřejmě usilovné práce
a povinností.
Ivana Kavanová,
třídní učitelka budoucí 1. B

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ DĚNÍ
Akademie TJ Sokol
Stalo se již hezkou tradicí, že se jednou za rok, většinou v květnu, sejdeme se svými blízkými, známými a kamarády, abychom se jim „předvedli“.
Tedy ukázali, co po celý rok děláme ve
svých oddílech - a to při Akademii.
Podle tradice zahájili Akademii naši
nejmenší se svými rodiči. Mrňata nám
předvedla, že nejen poznají svoji maminku, ale umí toho daleko víc - pohybovat se po lavičce, cvičit na žíněnkách i pohybem doprovázet říkadla.
Děti z oddílu všestrannosti se rozcvičily při hudbě a s pomocí barevných
míčků zatančily na skladbu Oh, baby.

Vteřiny blaženosti

Velmi zajímavou součástí programu
bylo vystoupení karatistů - ti sice nejsou členy Sokola, ale chodí k nám
trénovat.
Všechno, co nám ukázali, také dostatečně vysvětlili. Bylo to pro všechny
velmi poučné a zajímavé.
O závěrečné finále se postaraly slečny
z oddílu moderní gymnastiky se svojí
sestavou.
Kdybyste chtěli vidět, jak taková sokolská AKADEMIE vypadá, příští
květen máte možnost.

Pod tímto názvem vydává nakladatelství druhou knihu bakovské básnířce
Ivě Vondráškové. Autorka se poprvé
představila před dvěma lety půvabnou
sbírkou "Záblesky", která vyšla v prestižní edici Básníci třetího tisíciletí.
Iva Vondrášková, která je v civilním
zaměstnání farmakoložkou, už tehdy
naznačila, že má výjimečný cit pro
básnickou zkratku a že dokáže dát několika veršům nezvykle velký obsah.
Ve své druhé sbírce se dopracovává
k mistrovství, jaké v naší zemi ovládá
málokdo.
Básnířka Jana Polcarová z Brodů
u Podbořan o nové knize Ivy Vondráškové napsala: „Při čtení této knihy
ztište mysl a otevřete svá srdce. Nechte se unášet zvonkohrou slov a výrazů.
Projděte zákoutími duše ženy, která
nám nabízí Vteřiny blaženosti stvořené vlastním prožíváním. Okamžiky
probleskující z nitra hlubokého jako
sám vesmír - smysluplného, vyváženého, harmonického. V jejích verších
najdeme prapodstatu lidského vědomí
při otvírání brány nevědomí."
Neméně vysoce hodnotí Vteřiny blaženosti básnířka Jindra Lírová z Měl-

Za všechny cvičence J. Brychová

Dětský den
Kdybyste potřebovali s předstihem vědět, jak bude první červnovou neděli,
tak Vám to povím úplně přesně: ráno
přeháňky, dopoledne zataženo, chvílemi polojasno a celkem teplo. Takové
máme totiž počasí každý rok na náš
Dětský den.
I přes nepřízeň počasí přichází soutěžit
mnoho dětí, letos padl dokonce rekord
- přes 210 dětí.
Čekalo na ně 21 soutěží, např. ručkování po laně, skákání v pytlích, přesun na chůdách, stavění věže z věží,
lahváče, džberovka nebo „spolkni to“
(že netušíte, co si pod tím představit?,
přijďte příští rok) a spousta dalších
více či méně netradičních disciplín.
Za každou splněnou soutěž dostaly
děti razítko a v cíli byly odměněny
dárkem dle vlastního výběru.
Letos poprvé navštívil náš dětský den

také pravý klaun, který dětem celou
dobu držel palce, pomáhal jim a za jejich snahu je odměňoval nafukovacími
balónky.
Dětský den jsme mohli zrealizovat za
pomoci mnoha obětavých lidí, kteří
se rozhodli strávit nedělní dopoledne
soutěžením s dětmi. Letos se do organizace dětského dne poprvé zapojilo
občanské sdružení Bakovánek.
Výrazně nám pomohli sponzoři - Město Bakov n. J., firma SPS, s.r.o. a GE
Money Bank.
Chtěla bych všem, co přišli a pomohli na stanovištích, moc poděkovat. Ze
svého volného času jste ukrojili pár
hodin a věnovali je dětem. Moc si Vaší
pomoci vážím a počítám s Vámi i příští rok. Díky.
Mgr. Jitka Brychová,
starostka TJ Sokol Bakov n. J.

níka: „Iva Vondrášková rozhodně
nepatří mezi autory, kteří se spokojí
s napsáním svých veršů naráz a napoprvé. Její tvorba je promyšlená, neotřelá, neustále nalézající nová a nová
překvapení. Mezi řádky nahlížíme do
jejího nitra a vžíváme se do osobních
pocitů, které jako by byly přímo spjaty
s jevy kolem nás. Snadno nás vtáhne
do děje, avšak nenásilnou formou a nikoliv letmým přelouskáním sděleného.
Pokud chceme autorku skutečně poznat, je nutné pozorně naslouchat jejímu hlasu a zamýšlet se nad podstatou
bohatých myšlenek. Je to pro autory
současné poezie velký dar." A básnířka
Jarmila Pohlová z Ostravy k tomu dodává: „Iva Vondrášková mistrně zvládla básnickou zkratku, umění evokovat
obrazy, podněcovat čtenářovu fantazii
a přimět ho k zamyšlení."
Vteřiny blaženosti Ivy Vondráškové
vycházejí opět v prestižní edici Básníci třetího tisíciletí. Kniha má 144 stran,
je provázena barevnými fotografiemi
a rozhodně stojí za přečtení. Více na
www.alisabooks.cz
Vladimír Kostiha, nakladatelství Alisa

Poděkování
Výbor Divadelního sdružení Tyl děkuje za výbornou a obětavou spolupráci
panu Jiřímu Adamovi, který svědomitě několik let vykonával funkci správce
budovy naší Radnice. Zároveň děkujeme i jeho synovi Leošovi, který ho nyní
ze zdravotních důvodů zastupoval.
S požadavky na pořádání Vašich kulturních akcí na Radnici se prosím zatím
obracejte na někoho z výboru našeho sdružení, který Vám rád předá kontakt na
pana Františka Anderleho, který se stal novým správcem budovy.
Vlasta Bobková,
předsedkyně Div. sdružení Tyl
607 229 297/raději ve večerních hodinách/.
vlasta.bobkova@seznam.cz

Přání hezkého léta
Děkujeme Všem přátelům ochotnického divadla za přízeň v minulé divadelní sezoně. Přejeme Vám hezké a pohodové prázdniny a na podzim zase
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v divadle! Za všechny ochotníky Vám
mávají z fotografie aktéři posledního
představení "Věno slečny Laury".

Zdařilý počin baráčníků
z Bakova n Jiz. – Trenčína

Furianti v Německu
Od pátku 15. června do neděle 17.
června jsme byli spolu s městem Kosmonosy v jejich partnerském městě Seeheim – Jugenheim (nedaleko
Frankfurtu nad Mohanem). Jeli jsme
tam jako soubor, který by se měl starat především o dobrou náladu všech
přítomných. Ať již místních obyvatel
a nebo Kosmonosáků, kteří přijeli za
svými přáteli. A tak jsme dělali, co
jsme mohli. Moc práce nám to nedalo, protože bavit lidi je naší velmi
oblíbenou činností. A tak se stalo, že
jsme celé dopoledne v sobotu tančili
před radnicí a byli mile přijati. Naše
vystoupení jsme rozdělili do několika
programů, kdy každý nabízel divákům
nějaké překvapení. Jediný, kdo nám
kazil naše tancování, bylo počasí. Hrálo si nejen s námi, ale i s návštěvníky
malého jarmarku. Svítilo sluníčko, poprchávalo a chvílemi i lilo. Komu by
to však vadilo, když bylo zřejmé, že se
naše tance a kroje líbí.
Odpoledne jsme změnili úbory a do
ulic, lépe řečeno, do staré tramvaje nastoupili v dobovém ustrojení.
Do éteru jsme si pustili kapelu Švejk
- Band a na tu také protančili cestu
až do Darmstadtu. Chvílemi nám to
dělalo trochu potíže, neb ulička mezi
sedadly byla velmi úzká, ale poradili
jsme si se vším a dokázali nejen sobě,
že tančit se dá skutečně všude. Jízdou
touto historickou tramvají jsme byli
moc nadšeni. Viděli jsme plno památek a skvostů architektury, které toto
území nabízí. Aby naše orientace byla
přesnější, v překladech nám pomáhal
Martin Bašus a místní čeští obyvatelé
žijící již delší čas v Německu. Zpátky
jsme dorazili kolem šesté hodiny.
Večer se pak konal velký koncert žáků
zdejší a kosmonoské školy. Byla to
skutečně nádhera, když se na konci
programu rozezpívaly oba sbory společně. Jistě by nás to i zvedlo ze sedadel, kdybychom nebyli dost unaveni
z celodenního tančení. Po skončení

programu někteří využili příležitosti
a vyrazili do víru města, ale i vzdálenějšího zámku na noční prohlídku.
Nedělní ráno bylo ve znamení společné snídaně všech účastníků zájezdu,
představitelů města v čele se starostou
a také dobrovolníků spolupracujících
již 10 let na programu partnerství měst
Kosmonosy - Seeheim – Jugenheim.
Tuto snídani odstartoval samozřejmě
starosta, ale hned po jeho úvodním
slovu zatančil asi pro stovku lidí krátký program soubor Furiant. Tentokrát
zase v jiných krojích - moravských. Po
vydatné snídani a vzájemném poděkování za vše a všem jsme se vypravili
na 8 hodin dlouhou trasu k domovům.
Byl to moc pěkný víkend. Nejen proto, že jsme měli možnost poznat nová
místa, ale hlavně proto, že jsme poznali hodně zdejších lidí, kteří nás rádi
ubytovali ve svých rodinách a v mnohých případech se o nás všechny starali jak o vlastní. Nevěděli, co by nám
nabídli, co zajímavého by nám ukázali
a čím pěkným by nás obdarovali na
památku. My jsme samozřejmě našim
hostitelům přivezli také dárečky. Naše
hrnky, becherovku, klášterské pivo,
fotografie, pohledy, propagační materiály a prospekty města Bakova nad
Jizerou.
Všichni jsme dostali trička s nápisem
Seeheim – Jugenheim 1997 - 2007
Kosmonosy.
Na tento zájezd budeme dlouho a rádi
vzpomínat. A kdybych zde měla popisovat vše krásné a humorné, co nás
během toho víkendu potkalo, byli bychom tu dlouho…
Tak co, občané Bakova? Nestáli byste
také o nějaké partnerské město? Asi by
to chvíli trvalo, než by nám to klapalo jako Kosmonosům a Seheim – Jugehheimu, ale věřím tomu, že kdyby
se našli nadšenci, že by se s tím dalo
něco udělat.
Monika Čapková

Posezení s jubilanty II. čtvrtletí, spojené s oslavou Svátku matek, se uskutečnilo 12. května U LEDVINŮ.
Smluvený termín na konání v restauraci Na Rychtě nám byl odřeknut,
a tak díky pochopení pana Ledviny
se vše přece jen podařilo realizovat.
Příznivé počasí nám bylo nakloněno,
a tak bylo možné prezenci, účinkující
i připravenou tombolu umístit ve venkovních prostorách. Účast 44 členů a 4
hostů byla očekávána, a tak připravená
místa postačila. Zklamáním bylo neúčast herečky paní Jiřiny Petrovické, na
kterou jsme se všichni velmi těšili. Milými hosty byl náš pan starosta s chotí
a paní místostarostka Mgr. Štěpánová,
kterou rychtář J. Bednář v úvodu velmi srdečně přivítal. Mile byla přijata
i paní Ing. Štěpánová, která naší baráčnické obci projevuje stálou přízeň.
Rychtář ve svém vystoupení krátce
zhodnotil práci konšelstva, vyzdvihl
jejich zásluhy a poděkoval za účinnou
pomoc. PhDr. V. Bednář vroucími slovy vyznal lásku všem matkám a uvedl
několik zajímavostí z historie oslav
Svátku matek i MDŽ. Jímavou atmosféru navodilo i milé a velmi zdařilé
vystoupení dětí z mateřské školy pod
vedením paní učitelky Doškářové.
Sladkosti a bouřlivý potlesk jim byl

odměnou. Švandymistr M. Ditrich poděkoval pí. Doškářové milým slovem
a krásnou kytičkou. Po té švandymistr
zazpíval rozvernou píseň s žertovným
textem na všechny členy konšelstva
a sklidil zasloužený potlesk. Své vystoupení zakončil přednesem od paní
Jiřiny Petrovické jejím „vyznáním“,
které nám s omluvou také zaslala.
Jménem dohlížejícího výboru Jednoty seznámil přítomné s prací tohoto
výboru a jeho zpráva byla konkrétní,
jasná a přesvědčivá.
Následovala gratulace jubilantům II.
čtvrtletí. Jako první přijala gratulaci
Ing. Štěpánová, která takto i s námi
oslavila svoje narozeniny. Všichni
přítomní jubilanti obdrželi sladkost
a gratulaci od rychtáře. Slavnostním
slibem do našich řad vstoupila tetička
Straková. Pak již následoval chutný
guláš, radost z výher v tombole a naše
spokojenost, že se akce tak vydařila i v
tak malém prostoru, ale prozářeném
srdečností, milou obsluhou i prostředím.
Sluníčko svými paprsky nás laskalo při
odchodu do našich domovů a uvnitř
nás hřálo uspokojení a radost z dobře
prožitého odpoledne.
L. Bednářová, syndička

Hasiči z Nové Vsi
V sobotu 23. 6. se konala v Nové Vsi
u Bakova hasičská soutěž - Memoriál
Josefa Průška.
Zúčastnilo se 7 družstev mužů, dvě
družstva žen a 3 družstva dětí. O zábavu v přestávce se postarala takzvaná
přípravka Nové Vsi, kdy děti k nácviku používají miniaturní hadice, proudnice, savice a stroj mají na "ruční

pohon". Dále ještě předvedly štafetu.
Miniaturní hadice byly zakoupeny
z příspěvku 1000, - Kč od Mětského
úřadu v Bakově. Za příspěvek velmi
děkujeme. Jirka Volák - vedoucí hasičského kroužku v Nové Vsi.
Monika Čapková

KLÁŠTER TOUR
Očima účastníků byla tato akce velice
zdařilou. To proto, že hlavním cílem
celého putování bylo užít si hodně
legrace. A to se povedlo. Samozřejmě, že jsme doufali, že se s námi na
trať dlouhou asi 25 kilometrů vydají
i nějací nadšenci z řad civilistů, ale
nakonec to byla zase jen „soukromá“
akce Furiantu. I když. Zas tak soukromé to vlastně nebylo. Cestou jsme
potkali mnoho lidí, které jsme pozvali
na Klášterské pivobraní. To bude 30.
června od 13 hodin. Pobavili jsme našim ustrojením nejednoho cyklistu či
turistu. Majitelé navštívených hospod
byli naší návštěvou také potěšeni. Někteří museli kvůli nám otevřít již v dopoledních hodinách. Všude na nás byli
moc milí, jen v Hoškovicích prý otevřeno neměli, že mají řemeslníky. Sice
to vypadalo, jakože řemeslník tam sedí
už od minulého dne, ale nevadilo nám
to. Vlastně, ještě že tak! Popojeli jsme
tedy o kousek dál ke Stejskalům, kde si
rozhodně nestýskali a naopak nás moc
mile pohostili a jako správní podnikatelé nabídli i něco málo na ochutnání
zdarma. Jinak jsme za své poobědvali:
dršťkovou polévku, řízek, karbanátky,
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ovárek, klobásky… Prostě bašta.
Zdarma jsme měli i občerstvení v restauraci U Štýblerů v Mnichově Hradišti, kde nám pivovar zařídil pivo
a klobásu. Sem jsme se dostali přes
letiště v Hoškovicích a zámecký park
v Mnichově Hradišti. Ovšem v této
restauraci jsme si užili plno legrace i jinak. Jeden účastník zvolil jako
ustrojení - frak, buřinku, bílou košili,
motýlka, bílé rukavice - prostě hotový
ženich. A protože právě v této restauraci byla i svatba, využili jsme situace a našeho „ženicha“ naoko oženili.
Nejprve se šel dotazovat, kde jako nevěsta byla, když na ni v poledne čekal na radnici (to jsme zrovna seděli
v restauraci Karlovy Vary v Hradišti
na náměstí). A protože nevěsta nebyla žádná upejpavá, ráda přistoupila na
naši hru a s naším ženichem se vyfotila. Ale pozor. Vypadala, že je těhotná,
tak doufáme, že se časem nebude muset soubor skládat na alimenty.
Další kilometry nás zavedly do Mohelnice, kde jsme měli v plánu prohlídku místního kostelíka. Rádi zde
uvítají každého návštěvníka a provedou vás odborným slovem, které upou-

nás chystají chutné topinky. Jaké však
bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že i zde bylo občerstvení zdarma.
Dejme tomu, jako poděkování za loajalitu a pomoc při různých akcích
konaných právě v této malebné obci.
Zde se vyhlašovaly i výsledky. Jako
nejlepší oblek byl zvolen ženich - Mirek Činka. Nejlepší kolo měl Lukáš
Hašek. Ti byli odměněni dorty, které
nám upekla tetička Hana Peroutková.
Nejvíce piv - 12 vypil Luboš Hašek,
druhý byl Pavel Bajer, třetí Petr Hurt.
A nám teď nezbývá než poděkovat

ně zajímavými historkami. Byla klika, že v kostele bylo chladněji, neb
nás pak čekal více než výjezd, výstup
z mohelnického dolíku směrem na Jivinu. Zde se ukázalo, kdo je na tom jak
s fyzičkou.
Krásným krajem kolem Kláštera

Klášterskému pivovaru a všem restauracím za vstřícnost a možnost prožít
zase jeden super den. Dne 9. 6. jsme
navštívili místa a restaurace:
Zastávka v Bakově, U Bílého lva ve
Veselé, U Hrušků v Bosni, Karlovy
Vary v Hradišti, uzenářství U Stejskalů
v Hoškovicích, park mnichovohradišťského zámku, U Štýblerů v Hradišti,
kostel v Mohelnici, „novou“ hospodu
na Jivině, U Kristýnky na Klášteře
a Bílou Hlínu.
Monika Čapková

a Bukoviny jsme dorazili ke Kristýnce
v Klášteře a odtud pak už „jen“ Bílá
Hlína. Kdo to tam znáte, víte, že to
muselo být zaručeně opět do kopce.
A taky bylo. Ovšem vidina poslední
štace nás hnala do slova a do písmene vzhůru. A také jsme věděli, že pro
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