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BAKOVSKO
  ročník Vi                                      zdarma                                                         srpen 2007  

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

V minulých letech veřejnost kritizovala zastupitelstvo města za to, že ve městě ne-
probíhají žádné investiční akce, které by dopomohly k lepší kvalitě života občanů, 
spojené s rozvojem Bakova nad Jizerou. To se v posledních měsících výrazně mění 
a městem začíná proudit čilý ruch při výstavbě jak bytových domů tak i v dostavbě 
kanalizace. Naprosto chápu reakci občanů, když pod jejich okny bují nákladní do-
prava, převážející stavební materiál a tím jim znepříjemňuje život. Na druhou stra-
nu je potřeba pochopit, že pokud budu chtít odklonit jakoukoli takovouto dopravní 
trasu jinam, tak ji samozřejmě pošlu zase jiným občanům, kteří se budou chtít také 

bránit nárůstu nepříjemné dopravy. Je to takový začarovaný kruh, který se jen těžko 
rozmotává, ale tato jednorázová akce, která není na věky, musí někudy procházet 
a plnit svoji úlohu. Někdy zvolit správný kompromis je velice tvrdým oříškem a ne-
musí být přijat širokou veřejností. Proto bych ještě jednou požádal občany našeho 
města o toleranci a pochopení při těchto investičních akcích tolik potřebných k lep-
šímu životu nás občanů…. 

Jiří Hieke
starosta města

sloVo starosty

Město Bakov nad Jizerou na základě usnesení rady města č. 101 ze dne 30. 
7. 2007 a v souladu s usnesením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, opět oznamuje

záměr pronajmout od 1. 9. 2007 (dohodou lze i dříve) na stadioně ČP. 158 
V BakoVě nad jiZerou

- část nebytových prostor v čp. 158 na poz. parc. č. st. 837 o výměře cca 100 m2

- část pozemku parc. č. 900/5, 900/6 a 900/9 o výměře cca 400 m2

Za úČeleM ZřÍZenÍ ProVoZoVny restauraCe  
– HostinskÁ Činnost

Součástí žádosti o pronájem musí být i cenová nabídka nájemného, popř. 
rozpis eventuálních nákladů na nejnutnější rekonstrukci a kopie příslušného 
oprávnění k podnikání. 
Rozhodnutí o pronájmu bude projednáno na jednání rady města. 
Pokud by se někdo z fyzických či právnických osob chtěl k této věci vyjádřit, 
či předložit své návrhy, ať učiní písemné oznámení na MěÚ, správní odbor, 
správa majetku města do 17. 8. 2007. 

Jiří Hieke
starosta města

oZnÁMenÍ

Na katastrofický nedostatek zubních lé-
kařů v celé naší republice upozorňoval 
už v roce 2005 prezident České stoma-
tologické komory MUDr. Jiří Pekárek. 
Již tehdy informoval vládu o tom, že 
v roce 2020 může být zubařů o celou 
třetinu méně, a to hlavně díky jejich od-
chodům do důchodu a malým počtem 
nových mladých zubařů. Vláda přislíbila 
pomoc, ale skutečnost je bohužel jiná. 
Že se mnohá města potýkají s jejich ne-
dostatkem, nás v podstatě netrápilo až 
do doby, kdy MUDr. Jesenská oznámila, 
že ukončí svoji praxi a hledá za sebe ná-
hradu. Vzniklou situaci s vedením měs-
ta již před časem řešila, má již dva roky 
inzerát v odborném lékařském časopise 

a poslední půlrok na internetu. Naděje 
svitla, když se přihlásil manželský pár 
ze Slovenska. Město pro něj rezervovalo 
byt na Mírovém náměstí, ale bohužel mi 
při osobním jednání před několika dny 
MUDr. Jesenská oznámila, že si to roz-
myslel a do Bakova nenastoupí. Přesto 
snahou města je, aby v našem městě byly 
i nadále dva zubní lékaři, a proto se bude-
me snažit všemi dostupnými prostředky 
tuto situaci vyřešit. Nemalé úsilí vyvíjí 
i MUDr. Dvořák přes své odborné kon-
takty. A myslím si, že i nabízený městský 
byt by mohl být jedním z důvodů, proč 
zakotvit u nás v Bakově nad Jizerou. Ne-
víte náhodou o nějakém zubaři?

Jiří Hieke

ZuBaři, ZuBaři …

Zveme Vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města, které se bude konat dne 
29. 8. 2007 od 18. 00 hod. v hasičské zbrojnici u školy. 

Jaroslava Čermáková

PoZVÁnka na ZastuPitelstVo
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Co ProjednÁVala rada Města V MěsÍCi ČerVenCi 

V minulém čísle jsem Vás informovala o změnách, které nastanou na úřadě 
ve snaze zefektivnit činnost městského úřadu. Ten, kdo v minulých dnech 
na úřad přišel, už zjistil, že došlo k určitým změnám, zejména v prostorách 
po bývalé spořitelně (nyní celý finanční odbor). Věříme, že provedené změny 

budou k lepšímu a pokud budete mít připomínky k práci jednotlivých úřední-
ků, obraťte se přímo na mě (I. patro) a společně najdeme cestu k nápravě. 

Jaroslava Čermáková

Co se děje na úřadě?

Usnesení ze dne 18. července 2007:

č. 92 - Rada města projednala pronájem areálu hradu Zvířetice společnosti BEL-
TFILM, s. r. o., se sídlem Dolní Chaloupky 15/55, Praha 10 na den 28. 7. 2007 
za podmínek stanovených smlouvou a (počtem hlasů 4-0-0) ukládá vedení měs-
ta informovat žadatele a zajistit podpis smlouvy. 
Zpracovatel: místostarostka, pí Reslová
Termín: ihned
 
č. 93 - Rada města projednala předložený návrh základní školy a (počtem hlasů 
4-0-0) schvaluje vyřazení majetku v celkové hodnotě 52. 960, - Kč, užívaného 
ZŠ Bakov nad Jizerou a jeho odpis. 
Ukládá správnímu odboru informovat žadatele. 
Zpracovatel: pí Dvořáková 
Termín: červenec 2007

č. 94 - Rada města projednala předloženou žádost firmy Gema MB s. r. o. o vstu-
pu na pozemky č. 899/1, 900/23, 900/13, 900/15, 900/17, 900/18, 900/3 v k. ú. 
Bakov n. J., které jsou majetkem města, pro účel výstavby: Mladoboleslavsko-
čištění a odkanalizování odpadních vod Bakov nad Jizerou – dostavba kanali-
zace a (počtem hlasů 4-0-0) schvaluje vstup na pozemky za podmínek stanove-
ných ve smlouvě a ukládá odboru výstavby a ŽP informovat žadatele. 
Zpracovatel : místostarostka, Bc. Jareš 
Termín: ihned

č. 95 – Rada města projednala žádost firmy VCES, a. s. Praha, o pronájem části 
pozemku KN 865/2 v k. ú. Bakov nad Jizerou (bývalé sběrné středisko v ul. 5. 
května)o výměře 1500 m2 na období od 19. 7. 2007 do 31. 10. 2008 za účelem 
zařízení staveniště zhotovitele stavby: Mladoboleslavsko-čištění a odkanalizo-

vání odpadních vod Bakov nad Jizerou – dostavba kanalizace a (počtem hla-
sů 4-0-0) schvaluje pronájem pozemku za podmínek stanovených ve smlouvě 
a ukládá odboru výstavby a ŽP informovat žadatele. 
Zpracovatel : místostarostka, Bc. Jareš
Termín: ihned

č. 96 – Rada města projednala dopis občanů z ulice 5. května týkající se parkování 
v této ulici a lokality Podstrání a ukládá vedení města sdělit jim stanovisko rady. 
Zpracovatel : místostarostka
Termín: ihned

Usnesení ze dne 30. července 2007:

č. 97 - Rada města Bakov nad Jizerou projednala informaci SD Jednota Mnichovo 
Hradiště o instalaci klimatizace na severovýchodní (čelní) straně prodejny čp. 10 
na Mírovém náměstí (samoobsluha) a (počtem hlasů 5-0-0) neschvaluje její součas-
né umístění a požaduje do konce roku 2007 provést její likvidaci a současně předlo-
žit návrh jiného umístění po předchozím projednání s odborem VŽP MěÚ. 
Ukládá starostovi města informovat o stanovisku rady SD Jednota Mnichovo 
Hradiště. 
Zpracovatel: SD Jednota Mn. Hradiště, starosta města
Termín: informace do 2. 8., nový návrh do konce roku 2007

č. 98 - Rada města Bakov nad Jizerou projednala žádost na stanovení provozu 
a údržby sportovního hřiště na Malé Bělé a po předložených informacích uklá-
dá správnímu odboru (počtem hlasů 5-0-0) vyvěsit přesně specifikovaný záměr 
pronájmu a informovat žadatele. 
Zpracovatel: pí Reslová, starosta
Termín: vyvěsit do 3. 8. 2007
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č. 99 - Rada města Bakov nad Jizerou projednala dopis občanů z ulice 5. května a Nad 
Stráněmi, Bakov nad Jizerou, týkající se provozu v ulici 5. května a lokality Podstrání 
a (počtem hlasů 5-0-0) trvá na svém stanovisku, které občané písemně obdrželi. 
Ukládá místostarostce města informovat občany z uvedených lokalit o stano-
visku rady. 
Zpracovatel: místostarostka města
Termín: co nejdříve

č. 100 - Rada města Bakov nad Jizerou schvaluje (počtem hlasů 5-0-0) poskyt-
nutí finančního příspěvku ve výši 5 000, - Kč jako pomoc při zajištění akce „ 
Historický den na hradě Zvířetice“ konané dne 2. 9. 2007 a převzetí záštity 
městem nad touto akcí pořádanou tanečním souborem Furiant Malá Bělá s tím, 
že město bude vhodnou formou na propagačním materiálu prezentováno. 
Ukládá starostovi města upozornit a informovat předsedkyni spolku, že pro příš-
tí období je nutné včas nárokovat potřebné finanční krytí na pořádané akce. 
Zpracovatel: starosta města
Termín: co nejdříve 

č. 101 - Rada města Bakov nad Jizerou schvaluje (počtem hlasů 5-0-0) vypsání 
druhého kola záměru pronájmu nebytových prostor na Stadioně čp. 158 v Bako-
vě nad Jizerou (jedná se o část nebytových prostor v čp. 158 na poz. parc. č. st. 
837 o výměře cca 100m2 a část pozemku parc. č. 900/5, 900/6/, 900/9 o výměře 
cca 400 m2 za účelem zřízení provozovny restaurace – hostinská činnost s tím, 

že budou stanoveny přesné podmínky specifikace nabídky. 
Ukládá správnímu odboru vyvěsit záměr pronájmu a informovat současného 
žadatele. 
Zpracovatel: pí Reslová
Termín: do 6. 9. 2007

č. 102 – Rada města projednala žádost SDH Bakov nad Jizerou o možnosti 
uspořádat dne 25. 8. 2007 v areálu městského koupaliště hasičskou soutěž – 
Memoriál J. Dvořáka a (počtem hlasů 5-0-0) souhlasí s uzavřením smlouvy 
o bezplatné výpůjčce areálu. 
Ukládá správnímu odboru informovat žadatele a uzavřít s nimi smlouvu o vý-
půjčce. 
Zpracovatel: pí Reslová
Termín: do 25. 8. 2007

č. 103 - Rada města v souvislosti se zrušením pracovního poměru ve zkušební 
době ve smyslu § 66 zákoníku práce odvolává (počtem hlasů 5-0-0) na návrh 
tajemnice MěÚ z funkce vedoucího odboru výstavby a ŽP MěÚ Bc. Pavla Ja-
reše. 
Ukládá tajemnici MěÚ zajistit další pracovně právní vztahy. 
Zpracovatel: pí Čermáková
Termín: ihned

Jaroslava Čermáková

Měsíc červenec byl ve znamení do-
pravních nehod. Již první červencový 
den začal pro městskou policii v brz-
kých ranních hodinách autonehodou, 
kdy řidič poškodil sloup veřejného 
osvětlení a z místa nehody ujel. I ten-
tokrát nám byla nápomocna všímavost 
občanů a pachatele se díky tomu po-
dařilo vypátrat. Další dopravní nehoda 
se stala v obci Malá Bělá, kde došlo 
na mostě ke srážce osobního automo-
bilu a motocyklu. Řidič motocyklu 
z místa nehody také ujel. Hlídka MP 
společně s PČR začala šetření moto-
cyklu vedoucí ke zjištění totožnosti 
řidiče. Poslední závažnější nehoda, 
u které asistovala hlídka MP se stala 

v ulici Boleslavské, kde se opět střetl 
motocykl a osobní automobil. Musela 
k ní být přivolána nejen rychlá zá-
chranná služba a policie ČR, která ce-
lou věc na místě došetřila, ale i hasič-
ský záchranný sbor. Do příjezdu všech 
hlídek MP poskytla první pomoc a za-
jistila místo nehody. 

I první prázdninový měsíc měla měst-
ská policie k dispozici radar na mě-
ření rychlosti. Za celý měsíc bylo 
při kontrolách bezpečnosti silničního 
provozu vybráno na pokutách celkem 
23300,- a to nejen za překročení povo-
lené rychlosti, ale převážně za špatné 
parkování. 

Jelikož nastaly prázdniny, zaměřili 
jsme se převážně na kontrolu mladist-
vých. Nekontrolovali jsme jen jízdu 
na kole bez helmy, řízení motocyklů 
bez řidičského oprávnění, ale také nás 
zajímalo, jak mladí tráví volný čas, 
zejména v podvečerních hodinách. 
Hlídky MP zvýšily kontroly veřejného 
pořádku v Podstráních, u kostela sv. 

Barbory, u kostela na náměstí a v par-
ku u školy. Musím konstatovat, že 
za více jak roční činnost městské po-
licie v Bakově nad Jizerou jsou změny 
k lepšímu znát. Doufám, že toto poci-
ťují i občané. 

Daniel Šulc
velitel MP

ZPrÁVa Městské PoliCie

noVÁ tVÁř na úřadě

Když jsem vypisovala veřejnou výzvu na ob-
sazení místa právníka na městském úřadě, 
netušila jsem, kdo se do něj přihlásí a kdo 
bude vybrán. Nyní to už samozřejmě vím 
a seznámím vás s novu tváří na úřadě. 

Mgr. Lenka Koucká pochází ze Semil, ale 
v Bakově se pohybuje už osm let. V roce 
2005 ukončila studia na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze a nastoupila jako 
právník na Katastrální úřad pro Středočeský 
kraj – pracoviště Mladá Boleslav. Věřím, že 
bude dobrou posilou pro náš tým a přeji jí, 
aby se jí u nás líbilo. 

Jaroslava Čermáková

VÍte že...

• Výstavba kanalizace byla zahájena dne 23. 7. 2007
•  Výkopové práce postupují od čistírny odpadních vod směrem k ulici Rybní 

důl, kam se dostanou asi za měsíc a půl od započetí prací. 
Odbor výstavby a životního prostředí žádá občany, kterých se výstavba kana-
lizace týká (zvláště pak z ul. Rybní důl), aby se ve vlastním zájmu co nejdříve 
dostavili na MěÚ, kde si mohou vyzvednout příslušné formuláře. Pokud máte 
projektovou dokumentaci, vezměte ji s sebou. 

Odbor výstavby a ŽP ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace a. s. Mladá 
Boleslav zajišťuje pro žadatele tyto náležitosti:
• Vyjádření správců inženýrských sítí.
•  Zasíláme žádosti o přípojky na firmu Vodovody a kanalizace a. s. Mladá 

Boleslav a evidujeme jejich souhlasy.
• Výpis z katastru nemovitostí.

Tímto postupem zjednodušujeme spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami. 

Odbor výstavby a ŽP
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VýBěroVé řÍZenÍ Č. 5/2007 

Vzhledem k tomu, že po dohodě došlo ve zkušební době k rozvázání pracovního 
poměru s vedoucím odboru výstavby a ŽP (na úřadě zůstává jako referent), je vy-
psáno nové výběrové řízení na místo vedoucího odboru. 

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje dne 1. srpna 2007 podle § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
v platném znění (dále jen zákon o úřednících) výběrové řízení na obsazení pracovní 
pozice 

vedoucího úředníka - vedoucího odboru výstavby a žP 
(stavebního úřadu)
(výkon správních agend na úseku stavebního řádu). 

(možnost získání služebního bytu)

Místo výkonu práce: Městský úřad Bakov nad Jizerou

Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů

Předpokládaný termín nástupu: dohodou 
Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
1. splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustano-
vení § 4 odst. 1 zákona o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, 
která:
-  je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 

státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, 
-  dosáhla věku 18 let, 
-  je způsobilá k právním úkonům, 
-  je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona, 
-  ovládá jednací jazyk. 

2. splňují další podmínky stanovené vedoucí úřadu pro toto výběrové řízení, kte-
rými jsou:
-  vysokoškolské (vyšší odborné či střední vzdělání s maturitní zkouškou – výjimka 

pouze za zákonných podmínek) - stavební směr výhodou, 
-  praxe ve veřejné správě v oblasti územního plánování a stavebního řádu - výhodou, 
-  znalost práce na PC, 
-  absolvování zvláštní odborné způsobilosti v oboru - výhodou, 
-  řidičský průkaz skupiny B. 

3. Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
-  jméno, příjmení a titul, 
-  datum a místo narození, 
-  státní příslušnost, 
-  místo trvalého pobytu, 
-  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana, 
-  datum a podpis. 

4. K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
-  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných zna-

lostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis), 
-  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
-  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
-  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběro-
vého řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
souhlas k jejich zpracování a uchování. 

Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis. 
-  čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační zákon), 
-  ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 lustračního zákona, 

nebo čestné prohlášení o skutečnostech potvrzovaných osvědčením dle předchozí 
věty, které dočasně ověřenou kopii osvědčení nahradí. 

5. Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 7. září 2007 buď osob-
ně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 208 (do 13. 00 
hodin) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny úřadu) na adresu:

Městský úřad Bakov nad Jizerou
tajemnice MěÚ
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 5/2007“. 

Případné dotazy zodpoví tajemnice MěÚ Jaroslava Čermáková, tel. 326 782 918, 
326 781 500. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům poskytnuté písem-
né materiály k výběrovému řízení vráceny. Výběrová komise může rozhodnout 
o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči.

Jaroslava Čermáková

Milé MaMinky, MilÍ tatÍnkoVé, 

jistě jste si povšimli, že v prostoru 
vedle sokolovny byly nainstalová-
ny nové herní prvky, jež tvoří základ 
nového dětského hřiště. Herní prvky 
odpovídají současným normám z hle-
diska bezpečnosti dětí. 

Jsme velmi rádi, že iniciativa občan-
ského sdružení Bakovánek nalezla 
odezvu a podporu ze strany měst-
ského úřadu, zejména paní místosta-
rostky Mgr. Štěpánové, a také že se 
zastupitelstvo na červnovém zasedání 
shodlo na potřebnosti vybudování dět-
ského hřiště v Bakově a jednomyslně 
schválilo rozpočtové opatření ve výši 
200 000 Kč, které umožní realizaci to-
hoto projektu. Děti si na hřišti budou 
moci pohrát již koncem léta. 

A na co se mohou těšit? Na hřišti na-
jdou závěsné houpačky, skluzavku, 
vahadlovou houpačku, domeček 

obklopený pískovištěm a zvířátka 
na pružině. Hřiště je určeno pro děti 
od 1 roku do 7-8 let. Nainstalované 
herní prvky jsou z velké části vyro-
beny z vysokotlakého laminátu, který 
nevyžaduje tak náročnou údržbu jako 
celodřevěné herní prvky. 

Možná se ptáte, co se stane s původ-
ními dřevěnými atrakcemi, které se 
za sokolovnou nacházely. Tam, kde to 
bude možné, bude provedena oprava 
a herní prvky budou osazeny na jiném 
vhodném místě. 

Jak je zřejmé, jedná se o hřiště určené 
menším dětem. Nechtěli bychom však 
zapomenout ani na větší děti. Výstav-
ba hřiště pro děti školou povinné je 
naším dalším cílem. 

Za OS Bakovánek 
Eva Dohalská

od ČtenÁřŮ

Lékárna v Bakově nad Jizerou upozorňuje občany na změnu provozní doby, od pondělí 23. 7. do pátku 31. 8. 2007 bude otevřena od 7:30 do 15:00 hod. 

lékÁrna - ZMěna ProVoZnÍ doBy

Dne 28. 8. 2007 uplyne 10 
let od doby, kdy nás navždy 
opustil pan 

Bohumír Bím.

S láskou a úctou stále vzpo-
míná rodina. Děkujeme všem, 
kteří vzpomenou s námi.  

VZPoMÍnka
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kultura

nosÁloV a staré sPlaVy

Trošku hr sobotu jsme zažili dne 28. 7. 
Teprve šest dní předem jsme se dohodli 
s divadelníkem a loutkářem panem Pešá-
nem na spolupráci při jarmarku ve Starých 
Splavech. A tři dny předem se už konečně 
ozval pan Lampar ze známé hospůdky 
U Nás v Nosálově. A protože s panem Pe-
šánem se potkáváme na různých poutích 
a do Nosálova jezdíme již čtvrtým rokem, 
účast jsme přislíbili. Ovšem začátek do-
volených a jiné činnosti členů souboru 
nás trošku zaskočili. Hlavně v momentě, 
kdy to vypadalo, že pojedeme čtyři. Což 
o to, nějaké to pepíkovské vystoupení se 
dá ošulit menší účastí (také to ovšem není 
úplně ono), ale jak zatancovat folklórní 
program v tak malé sestavě!
 Naštěstí, jak už to tak u nás bývá, vše 
dopadlo dobře a my si zatančili, i když 
v menším měřítku na obou akcích. V No-
sálově nás přivítalo mnoho návštěvníků 
a my byli rádi, že se nám krátké folklórní 
vstupy povedly i v této sestavě. Odměnou 
nám byl výborný oběd. To už je ale tak 

v Nosálově zvykem. Jak vidíte, jsme sku-
tečně „laciný“ soubor.
Ve Starých Splavech jsme ale tančili po-
prvé a byli mile překvapeni zájmem di-
váků. Ať už místních, nebo těch, co tráví 
dovolenou u Máchova jezera. Pan Franti-
šek Pešán nás uvedl jako soubor světové 
úrovně a tak bylo moc dobré, že někteří 
členové souboru přerušili své původní 
plány a alespoň do Splavů za námi přijeli, 
aby posílili naše řady. Tentokrát jsme tedy 
už v devíti dospělých a dvou dětí tvořili 
reprezentativní spolek. A tak jsme se před 
návštěvníky snažili opravdu světově pů-
sobit. A věřte nebo ne, náš program sklidil 
velký potlesk a nadšení z diváků se přená-
šelo i na nás. Proto o veselé scénky nebyla 
nouze a bavili jsme se spolu s diváky i my. 
Musíme jim skutečně poděkovat za milou 
atmosféru. 
Jako šéfová musím poděkovat všem, kdo 
neodmítl tato vystoupení a jel s námi. 
Díky

Hana Peroutková

Muzeum Bakovska Vás zve na 
výstavu obrazů pana jana Červinky, 

která bude otevřena o sobotách a nedělích v době od 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hod.

PoZVÁnka

furiant
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sVatojakuBskÁ Pouť

V neděli 22. 7. jsme se všichni sešli 
v Mnichově Hradišti za zámkem, kde 
se konala obnovená premiéra Svatoja-
kubské tradice. V bohatém programu se 
představil především loutkař František 
Pešán z Kláštera nad Jizerou, náš soubor 
a také své umění předvedla skupina his-
torické hudby. V dobových kostýmech se 
předvedli potomci Albrechta z Valdštej-
na. Náš soubor nejprve předtančil Českou 
besedu, pak předvedl krátký folklórní 

program a naše účinkování jsme to odpo-
ledne završili takzvanými staropražskými 
Pepíky. Do této scénky jsme zapojili i při-
hlížející diváky, což se moc líbilo. 
 A protože u Henrichů ještě zbylo něco 
k jídlu a pití ze sobotního posezení, svá-
teční den jsme zakončili právě u nich. 
V dobré společnosti nám bylo fajn. Tak 
příště třeba zase u Vás. 

Hana Peroutková

Výlet ParnÍ lokoMotiVou 

Ráno 14. července jsme se oblékli do do-
bových kostýmů a pospíchali z Malé 
Bělé do Bakova k vlaku. Na zastávce 
jsme poutali pozornost cestujících. Jak 
by také ne? Taková podívaná není každý 
den. Dámy s paraplaty, ženich s nevěstou, 
hrabě s dcerou, mlynář s paničkou, dětmi, 
babička, pes a další postavy. I průvodčí 
byl hodně překvapený. 
V Boleslavi jsme přestoupili a pokračova-
li směr Skalsko. Zde jsme dlouho čekali 
na další spoj-už ten parní. Dlouhou chvíli 
jsme si krátili písničkami za doprovodu 
harmoniky Martina Šimůnka. Děvčata 
posedala do trávy, malí kluci na odstav-
né koleje - scéna jak z filmu Páni kluci. 
I kameraman se našel, který to všechno 
dokumentoval velmi vyspělou technikou. 
A tak nejen nám, ale i ostatním přízniv-
cům páry ubíhal čas, až jsme se dočkali 
a přijela nádherná parní lokomotiva. Měli 
jsme štěstí na místa v tomto historickém 
povoze, neb nám je obstaral a zamluvil 
železničář, pan Turek, kterému tímto moc 
děkujeme. Ač na dřevěných lavicích, se-

dělo se nám pohodlně a cesta do Mšena 
u Mělníka pěkně ubíhala. Podívání z okna 
bylo moc zajímavé, a to i přesto, že se 
vám přes hlavu hnalo množství kouře. 
Ve Mšeně nás uvítaly tetičky baráčnice 
a my se hned rozseděli u prima stánku 
s občerstvením. Lavice jsme si přesunuli 
do stínu a Martin opět spustil svůj nástroj 
a my ho doprovázeli slovně. Opět jsme 
poutali pozornost a každý se u našeho „le-
žení“ rád zastavil a zazpíval s námi. Kdo 
chtěl, tak si i skočil do rytmu. K vidění 
zde byli ale i staré parní stroje, drezíny 
a koníci, kteří vozili zájemce po městě. 
A protože jsme se panu kočímu zalíbili, 
pár nás posadil na drožku a provezl měs-
tem také. 
V půl páté jsme se rozloučili a znovu 
vláčkem - tentokrát lokálkou - ujížděli 
k domovu příjemně unaveni. Já tam byla. 
Kostým jsem měla. Jedla, pila a vůbec se 
dobře bavila. A bylo mi moc fajn. Pojeďte 
příště s námi, se souborem Furiant si ur-
čitě užijete. 

Hana Peroutková

BakoVské PosVÍCenÍ

20. 8. 2007 - 27. 8. 2007
pondělí - neděle
Náměstí v Bakově nad Jizerou – houpačky a kolotoče. 

22. 8. 2007
středa
Náměstí v Bakově nad Jizerou – posvícenské trhy. 

25. 8. 2007
sobota
Areál městského koupaliště – od 13. 00 hod. – Memoriál Josefa Dvořáka – soutěž 
požárních družstev. Zajištěno občerstvení. 
Kynologické cvičiště – od 14. 00 hod. tradiční program pro děti, ukázka výcvi-
ku psů, dětské Caruso show. 
Od 20. 00 hod. – posvícenská zábava se skupinou Reflex a Víkend. Zajištěno 
občerstvení pro děti i dospělé. 

26. 8. 2007
neděle
Prostor za sokolovnou 
Otevření  nového dětského  hřiště
14. 00 hod. – pohádka v podání pražských šermířů a kejklířů „D’Arnisse - rol-
ničky a meče“. 
15. 00 hod. – dechová kapela Mělničanka pod vedením Františka Šťastného se 
sólistou Stanislavem Tatarem. Zajištěno občerstvení a stánky s drobnými dárky. 
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Dne 14. 07. 2007 se za účasti 16 muž-
stev konal v obci Mukařov fotbalový 
turnaj, který pořádal místní fotbalový 
oddíl FC Mukařov. Turnaje se též zú-
častnilo mužstvo kopané SK Bakov 
nad Jizerou pod názvem Bakovští bul-
doci ve složení David Matoušek, Če-
něk Pekař, Lukáš Nagy, Tomáš Dlask, 
Petr Janda, Jan Nagy, Jan Bareš, Lukáš 
Hammer a Slávek Mašín. Bakovské 
mužstvo bylo nalosováno do základní 
skupiny D, kde narazili na týmy Bu-
kovina, Policie MB a Disco bar 333. 
V základní skupině bakovští v prvním 

zápase uhráli remízu 1:1 s týmem 
Bukovina, kdy po celou dobu zápasu 
měli herní převahu a množství šancí, 
které si vytvořili a nedokázali promě-
nit. V druhém zápase porazili těsným 
výsledkem 1:0 mužstvo Policie MB. 
Tato výhra zajistila mužstvu předem 
postup do osmifinále před posledním, 
třetím zápasem v základní skupině. 
V posledním utkání základní skupi-
ny podlehli pozdějšímu vítězi turnaje 
Disco baru 333, který měl po celou 
dobu utkání pod kontrolou výsledkem 
2:0. Po této bilanci v základní skupině 
mužstvo buldoků postoupilo z druhé-
ho místa do osmifinále, kde se střetlo 
s mužstvem Stad. VD Work, které po-
razili výsledkem 2:1 a po této výhře se 
překvapivě probojovali do semifinále 
turnaje. V semifinále se bakovští fot-
balisté střetli s týmem Jamaiky, který 
porazili výsledkem 2:1, a toto výhra 
jim zajistila postup do finále, kde se 
střetli opět s týmem z jejich základní 
skupiny Disco barem 333, kterému 
znovu podlehli 2:0. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem bakovským fot-
balistům za bojovnost a herní výkon, 
který na turnaji převedli. Též bych jim 
chtěl poděkovat za vzornou reprezen-
taci bakovské kopané a města Bakova 
nad Jizerou. 

 Petr Janda 

úsPěCH BakoVskýCH BuldokŮ

Dne 3. července proběhl v aule po-
licejní akademie v Praze fotbalový 
aktiv Středočeského svazu kopané, 
kterého se zúčastnili zástupci fotbalo-
vého výboru SK Bakov nad Jizerou. 
Úvodního slova losovacího aktivu 
se ujal předseda svazu pan Zdeněk 
Krajl, který všechny přítomné při-
vítal a zhodnotil uplynulý soutěžní 
ročník po sportovní a ekonomické 
stránce. Poté přišlo na řadu vyhlášení 
nejlepších týmů Středočeského kraje 
v soutěžním ročníku 2006/2007 všech 
věkových kategorií.  Po krátké pauze, 
věnované občerstvení, bylo zahájeno 
losování nadcházejícího fotbalové-
ho ročníku 2007/2008. Stejně jako 
v loňské sezóně, byl náš oddíl kopané 
zařazen do skupiny B 1. A třídy Stře-
dočeského kraje. Nováčky soutěže 

uvedené třídy jsou tyto oddíly: SK 
Kouřim u Kolína, SK Čejetice, SK Ze-
nit Čáslav B, SK Jesenice, FK Bran-
dýs nad Labem a Sokol Teplýšovice. 
Zásadní změnou je začátek utkání 
mistrovských zápasů našeho A muž-
stva SK Bakov nad Jizerou. Namísto 
původního dopoledního času (Sobo-
ta 10. 15 hod.) bude úředním časem 
pro nový soutěžní ročník 2007/2008 
Sobota 17. hod. Další změna nastala 
na postu hlavního trenéra A mužstva. 
Odstoupivšího trenéra Jaroslava Ma-
ryšku, který bude nápomocen mládež-
nickým celkům, nahradil pan Ladi-
slav Špringer, bakovský odchovanec, 
který má bohaté trenérské zkušenosti 
z vyšších tříd kopané. 

Lukáš Bláha

fotBaloVý aktiV středoČeskéHo 
sVaZu koPané

sPort

8. září se uskuteční za podpory města 
Bakova nad Jizerou II. ročník největ-
ších dětských závodů na kolech v České 
republice s názvem RWE Pohár města 
Bakova. Na základě loňských ohlasů 
a z důvodu rozšíření programu a počtu 
účastníků padlo rozhodnutí přesunout 
akci do centra přírodního areálu koupa-
liště v Bakově. Závodit se bude na velmi 
atraktivní a rozmanité trati v kategoriích 
(chlapci i dívky) od 3 do 16 let. Připra-
ven je bohatý doprovodný program, 
jehož vyvrcholením bude exhibice 
Mandis teamu na U-rampě. Show zahr-
nuje vystoupení 3x mistra světa Honzy 
Valenty na kole, Petra Manďáka na in-
line bruslích a našich předních skate-
boardistů. Účastníci se také mohou těšit 
na besedu se známými osobnostmi a re-
prezentanty ČR. 
V roce 2006 se našich závodů zúčast-
nilo více než 200 dětí ve věku od 2, 5 
do 16 let, čímž se závod již při svém 
prvním konání stal největším podnikem 
svého druhu v České republice. Kromě 
závodníků, kteří aktuálně patří mezi nej-
lepší ve svých kategoriích v ČR, se akce 
zúčastnily i děti, pro které je cyklistika 
především koníčkem a zábavou. Závo-

dy během dne navštívilo více než 600 
lidí. Hlavním hostem byl Pepa Dressler, 
dvojnásobný mistr světa v biketrialu, 
jenž převedl svoji trialovou exhibici. 
RWE Pohár města Bakova je závodem, 
při němž je veškerá pozornost věno-
vána především dětem. Závody mají 
přispět jednak k popularizaci sportovní 
cyklistiky mezi dětmi a mládeží, jed-
nak nabídnout možnost co nejširšímu 
spektru dětí poměřit své síly se svými 
vrstevníky. Postavení a organizace tratí 
respektuje fyzickou zdatnost dětí každé-
ho věku a zároveň nabízí okruh technic-
ky zvládnutelný i pro nejméně zkušené 
závodníky. 
Koneckonců ale nejde jen o samotné 
závodění. Je velmi důležité, aby se děti 
v průběhu odpoledne také něčemu na-
učily. Součástí závodů proto budou též 
rady týkající se jízdy na kole, promítání 
filmů s cyklistickou tématikou, mož-
nost přiučit se základům péče o kolo 
v servisní dílně a mnoho dovednostních 
soutěží. 
Start ve všech závodech je bezplatný 
a zúčastnit se může každý, kdo umí jez-
dit na kole. Přihlásit se k závodu je mož-
né buď na místě v den konání závodů, 

nebo předem na webových stránkách 
závodu www. bakajda. cz/pohar, kde 
také naleznete všechny informace k pro-
gramu. 
Pevně věříme, že druhý ročník tohoto 
závodu překoná ohlasy a příznivou ode-

zvu veřejnosti z minulého roku a těšíme 
se na shledanou

Za organizátorský team, 
Vojtěch Malina, ředitel závodu 

rWe PoHÁr Města BakoVa – kola Pro děti
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MistroVskÁ utkÁnÍ sk BakoV n. j. – fotBal

Kosořice Bakov 05. 08.  17:00  NE odjezd 15:15

Bakov Vlašim B 11. 08.  17:00  SO  

Kouřim Bakov 19. 08.  17:00  NE odjezd 14:30

Čejetice Bakov 25. 08.  17:00  SO odjezd 15:30

Bakov Sokoleč 01. 09.  17:00  SO  

Jesenice Bakov 08. 09.  17:00  SO odjezd 14:30

Bakov Chocerady 15. 09.  16:30  SO  

Poděbrady Bakov 22. 09.  16:30  SO odjezd 14:15

Bakov Kutná Hora 29. 09.  16:30  SO  

Uhlířské Janovice Bakov 06. 10.  16:00  SO odjezd 13:30

Bakov Brandýs n. L.  13. 10.  16:00  SO  

MSK Bakov 21. 10.  15:30  NE odjezd 14:15

Bakov Čáslav B 27. 10.  14:30  SO  

Benátky n. J.  Bakov 04. 11.  14:00  NE  odjezd 12:15

Bakov Teplýšovice 10. 11.  14:00  SO

Lukáš Bláha

Hledám rekreační objekt se zahrádkou pro rodinu s dět-
mi v okolí Bakova n. Jizerou, Kněžmosta, Branžeže a Mn. 
Hradiště. Klidné místo. Tel: 606 235 265


