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

Vážení občané,
pomalu se přibližuje konec roku a rada města se v nejbližším období začne zabývat 
přípravou rozpočtu města na příští kalendářní rok tak, aby návrh rozpočtu před-
ložila k vyjádření finančnímu výboru a poté zastupitelstvu města, který rozpočet 
schvaluje.
Podstatnou součástí výdajových položek jsou nejen investiční akce, ale také opravy 
a úpravy stávajících zařízení v majetku města, ať už se jedná o budovy, komuni-
kace nebo zelené plochy. Pro správné navržení rozpočtu je nutná dobrá znalost 
stavu majetku města a požadavků jeho občanů. V této souvislosti jsem započala 
organizovat setkání s občany, které se postupně uskuteční ve městě i ve všech míst-
ních částech. Dne 29. 10. 2007 se uskutečnilo první setkání na Zvířeticích, které 
bylo velmi podnětné a z mého pohledu velmi důležité nejen pro přípravu rozpočtu 
města, ale i pro ucelenou informaci o stavu této části města a jejích potřebách. 
Již v současné době se řeší některé požadavky, které na tomto setkání zazněly, 
a zamýšlíme se nad budoucím řešením některých podnětů občanů z hlediska jejich 
reálnosti a účelnosti. 
Jsem si vědoma toho, že se nedá uskutečnit všechno najednou a nedá se vyhovět 
všem žádostem a potřebám občanů, nicméně věřím, že se těchto setkání zúčastníte 
a poskytnete mi možnost promluvit přímo s Vámi a diskutovat alespoň o některých 
z problémů, s kterými se potýkáte. Při těchto setkáních se budu také snažit zodpo-
vědět Vaše dotazy a vysvětlit některé záležitosti, které vidíte jako problematické 
a z Vašeho pohledu se neřeší. 
Díky Vašim informacím budeme mít možnost zohlednit potřeby všech občanů naše-
ho města a najít řešení určitých problémů nebo problémy alespoň minimalizovat, 
nebo zjistit postoj občanů k určité problematice. Ráda bych Vás tímto požádala 
o účast na těchto setkáních, o jejichž termínech budete informováni prostřednic-
tvím osadních výborů, vývěsek, rozhlasem a na webových stránkách města.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

sloVo starostky

Jak jsem Vás v minulém čísle informo-
vala, dne 8. 10. bylo započato s čerpá-
ním koupaliště, ale pro poruchu čerpací 
techniky se vítězný konec nekonal. Ten 
začal 23. a skončil až 24. října, kdy se 
naši hasiči podívali „na dno“ koupališ-
tě. Ne, žádný kostlivec se tam nenašel, 
za to bahna požehnaně! A tak nastoupili 
naši hasiči (těm pomáhali i novesští), 
hasiči HZS, pracovníci technické čety 
a začalo se s jeho likvidací. V perma-
nenci byly dva nakladače UNC, které 
zásobovaly nákladní auto odvážející 
bahno zatím do původního dětského 
koupaliště, nyní již léta nevyužívaného. 

Až bahno přes zimu vymrzne, rozhod-
ne se o jeho využití. Dojde i na výmě-
nu poškozených panelů tak, aby v bu-
doucnu nedošlo k případným úrazům 
o vyčnívající dráty. Práci měli i rybáři 
s narychlo uskutečněným výlovem ryb. 
Počasí bohužel jako na potvoru nepřá-
lo, byla zima, chvílemi pršelo, a tak si 
hasiči pěkně užili. Zahřát je mohl jedině 
teplý čaj a vlídná slova přihlížejících. 
A ta na jejich adresu skutečně padala. 
I zastupitelstvo ocenilo jejich práci pro 
město a odsouhlasilo SDH finanční od-
měnu.

Jaroslava Čermáková

Čerpání koupaliště  
se napodruhé Zdařilo!

Městský úřad zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se 
koná dne 3. 12. 2007 (pondělí) od 18.00 hod. v hasičské zbrojnici u základní 
školy.

Jaroslava Čermáková

poZVánka na ZastupitelstVo
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koMentář k hospodaření Města BakoV nad jiZerou k 30. 9. 2007

příjMy:
 celkové plnění k 30. 9. 2007 je 53,87 %.
U daní je celkové plnění v souladu s rozpočtem (75,75 %). Oproti rozpočtu je 
nižší plnění v položce daň z příjmů FO ze SVČ a naopak vyšší u daně z příjmů 
právnických osob.
Některé rozpočtované příjmy jsou již pro rok 2008 naplněny – poplatek za ko-
munální odpad, poplatek ze psů, poplatek za užívání veřejného prostranství 
byl překročen (příjem od České televize – natáčení na hradě Zvířetice 100 tis. 
Kč), poplatek z ubytovací kapacity, místní poplatek za provozovaný Vhp, 
odvod výtěžku z provozování loterií, muzeum, příjmy z pronájmu hřiště 
u školy, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, příjmy z pokut 
vybraných Měp, příjmy z prodeje zboží (prodej pohledů a turistických zná-
mek), ostatní příjmy z pronájmu majetku, příjmy z prodeje ostatního hmot-
ného dlouhodobého majetku, příjmy z prodeje akcií.
Některé příjmy nebyly rozpočtovány – poplatky za odnětí pozemků plnění 
funkcí lesa (jsou to poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění 
funkcí lesa – obec přijímá 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu 
od finančního úřadu), přijaté neinvestiční dary (na základě darovacích smluv – 
účel koncertní vystoupení D. Hůlky), přijaté pojistné náhrady, přijaté sankční 
platby (pokuty udělené KOVP), příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodo-
bého majetku – v těchto položkách budou provedena rozpočtová opatření.
Město obdrželo investiční dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského 
kraje ve výši 154 tis. Kč na realizaci projektu „Výstavba nového veřejně přístup-
ného sportovního zařízení – skateboardové hřiště“ a neinvestiční dotaci od Kraj-
ského úřadu ve výši 9.189,- Kč na úhradu výdajů za PHM za uskutečněný zásah 
jednotky SDH na výzvu územně příslušného operačního a informačního středis-
ka HZS kraje mimo územní obvod.
Rozpočtované finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje nebyly do 30. 9. 2007 
čerpány, uskutečněné výdaje byly plně hrazeny z dosažených příjmů.

Výdaje:
 k 30. 9. 2007 jsou čerpány ve výši 43,44 %.
komunikace – byly provedeny opravy vozidel Magma, oprava brusky Narex, 
výměna dopravních značek, bylo provedeno vodorovné dopravní značení (pře-
chody) firmou Jaznak, výměna pneumatik na UNC a na traktoru. Na dopravní 
územní obslužnost bylo vynaloženo k 30. 9. 2007 cca 300 tis. Kč.
Chodníky – byly provedeny stavební práce na rozšíření chodníků v obci Buda, 
byla dokončena výstavba chodníku na Malé Bělé a chodník u kaple sv. Barbory.
Vodní hospodářství – bylo započato s výstavbou kanalizace v Rybním Dole. 
Rozpočtovaný investiční transfer VaKu a.s. Mladá Boleslav zatím poskytnut ne-
byl.
příspěvkové organizaci Mateřská škola byl zaslán investiční příspěvek na ná-
kup nového konvektomatu do školní jídelny MŠ. Byla zpracována projektová 

dokumentace studie stavebních úprav MŠ včetně statického posouzení nástaveb 
a PO, byl zpracován inženýrsko–geologický průzkum, byla zpracována projekto-
vá dokumentace rozšíření objektů v MŠ.
římskokatolické církvi byl poskytnut příspěvek na opravu kostela sv. Bartolo-
měje na provedení nátěru 4 ks ciferníků hodin a demontáž a zpětnou montáž kříže 
na věži kostela včetně odstranění všech odpadů a včetně řádného úklidu použité 
části staveniště, příspěvek na opravu – ladění varhan v kostele.
Bytové hospodářství – byla provedena oprava čerpadla v ul. Pionýrů, oprava 
vrat v Boleslavské ulici, oprava vikýře na Mír. nám. 5, oprava plynového kotle 
a výměna karmy v Družstevní ulici, výměna skla u střešního okna v Husově ul., 
oprava plynových kotlů v Palackého ul., výměna plynové karmy Boleslavská 4, 
vybourání septiku ve Fűgnerově ul., výměna plynové karmy v ul.Pionýrů. 
dům mládeže – byla provedena výměna zářivek v LŠU (odstranění porevizních 
závad).
nebytové hospodářství – byla provedena nutná oprava střechy na Vosálovně, 
na základě dohody o narovnání bylo bývalému nájemci samoobsluhy na náměstí 
za zhodnocení předmětu nájmu uhrazeno 50 tis. Kč.
Veřejné osvětlení – byly provedeny elektromontážní práce na VO v Boleslavské 
ulici, v Husově ulici, oprava Mercedesu, vyhledání vadného úseku a zaměření 
a vytyčení kabelové poruchy na VO.
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – údržba zeleně ve městě a přilehlých ob-
cích, výsadba květin, opravy a náhradní díly na sekačky, byl zakoupen nový trav-
ní traktor KUBOTA GR 1600.
služby sociální péče – běžné náklady na provoz DPS, Diecézní charitě Litoměři-
ce byl na základě příkazní smlouvy ze dne 22. 12. 2006 zaslán příspěvek ve výši 
510.930,- Kč.
Bezpečnost a veřejný pořádek – výdaje na chod MěP. Od firmy LAVET s.r.o. 
byl zapůjčen laserový měřič rychlosti, který se osvědčil. Na pokutách MěP vy-
brala k 30. 9. 2007 92.000,-- Kč (rozpočtováno bylo 60 tis. na rok).
požární ochrana – byl zakoupen naviják RE 8000 24 V, upevňovací rám, oce-
lové lano s hákem a provedena montáž na vozidlo MBM 46-50, byla provedena 
revize tlakových lahví a zakoupena nová požární výstroj a výzbroj.
správa – výdaje na zajištění chodu města – výpočetní technika, LCD monitory, 
kancelářské potřeby, platy zaměstnanců včetně odvodů, odměny členů zastupi-
telstev obcí včetně odvodů, knihy, tisk, voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty, 
služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, školení 
a vzdělávání, dohledová služba PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, 
úpravy a servisní činnost počítačových programů, pravidelné zdravotní prohlíd-
ky zaměstnanců města, poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, opravy 
kopírek, nové webové stránky, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně 
z příjmů právnických osob, souhrnné pojištění majetku města apod.

Alena Brožová 

usnesení ZastupitelstVa

Říjnové zastupitelstvo mimo jiné svým usnesením č.:

7)  Bere na vědomí informaci starostky města a p. V. Grünwalda o čerpání koupaliště 
s tím, že může dojít k provedení rozpočtového opatření (bod pozvánky č. 13). 

8)  V souvislosti s předchozí předloženou zprávou schvaluje mimořádnou odměnu 
ve výši 50 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou za příklad-
nou pomoc při čerpání městského koupaliště ve dnech 8., 23. a 24. 10. 2007.
(počtem hlasů 13-0-3)

9)  Projednalo předložený návrh na navýšení odpisového plánu MŠ na rok 2007 z dů-
vodu nákupu konvektomatu do školní kuchyně a schvaluje rozpočtové opatření č. 5: 
232 10 3111 5331 4,15 tis. Kč – neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 
235 00 3111 2122 4,15 tis. Kč – odvody přísp. organizací (MŠ). 

      (počtem hlasů 15-0-1)
10)  Projednalo žádost občana o odprodej části pozemku stav. č. 153 v k. ú. Bakov 

nad Jizerou vzhledem k tomu, že pozemek je vhodný pro využití města, od-
prodej části tohoto pozemku neschvaluje. 

       (počtem hlasů 15-0-1)
11)   Projednalo jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (viz stavební zákon) 
a schvaluje v souladu s ust. § 47 odst. 5) stavebního zákona zadání změny č. 
02 Územního plánu obce Bakov nad Jizerou. 

       (počtem hlasů 16-0-0)
12)  Projednalo žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o darování pozem-

ků č. 176/9 o výměře 668 m2 a č. 176/11 o výměře 1117 m2 v k. ú. Chudo-
plesy včetně veřejného osvětlení, a to za podmínek, že bude uveden právní 
stav do souladu se skutečností, zejména provedení změny kultury pozemku, 
předání dokumentace ke stavbě, provedení zápisu věcných břemen. 

      Smlouva zatím nebyla (počtem hlasů 7-4-4) schválena.
13)  Projednalo a chápe předložený požadavek občanů z Mírového náměstí na pře-

místění pouťových atrakcí z tohoto prostoru, ale vzhledem k tomu, že město 
nemá v současné době vhodnější lokalitu, prozatím setrvává na dosavadním 

umístění tradičních atrakcí za dodržení podmínek stanovených smlouvou. 
Do budoucna bude hledána vhodnější lokalita. 

       Ukládá správnímu odboru informovat zástupce občanů a provozovatele atrakcí. 
       (počtem hlasů15-0-1)
14)  Schvaluje na základě předložených informací v souladu s § 85 písm. b) zá-

kona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč občanu města, panu 
Jaroslavu Vernerovi, Rybní Důl 173 jako pomoc na likvidaci škod, které mu 
vznikly v souvislosti s rozsáhlým požárem jeho rodinného domu v noci z 27. 
na 28. 9. 2007. Zároveň vyslovuje poděkování všem občanům, kteří mu v této 
tíživé situaci poskytli pomoc.

      (počtem hlasů 12-2-2)
15)  Bere na vědomí informace starostky města o:
 a) uzavřeném memorandu „Greenways Jizera“,
 c) připravovaném rozpočtovém výhledu na r. 2008-2012,
 d) připravovaném projektu na využití městského koupaliště.
16)  Bere na vědomí, že předkladatel stahuje z programu navržený bod pozvánky 

č. 17 - složení pracovní komise na zadávání investičních akcí města.
17)  Bere na vědomí, že se p. Mgr. Štefan Klíma vzdává funkce člena bytové ko-

mise rady města.
18)  Neschválilo předložený statut zpravodaje Bakovsko tak, jak byl vypracován 

pracovní komisí a předložen předkladatelem p. Rajtrem v písemné podobě 
a s navrženými úpravami. 

 Složení redakční rady nebylo projednáno.
19)  Bere na vědomí, že oslovení kandidáti z řad zastupitelů na předsedu finanč-

ního výboru zastupitelstva funkci odmítli, tudíž není v současné době zatím 
nikdo zvolen – bude předmětem dalšího jednání.

Jaroslava Čermáková
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ZpráVa Městské poliCie

V měsíci říjnu bylo na Bakovsku hned 
několik omezení sjízdnosti pozemních 
komunikací, a to přímo v Bakově nad 
Jizerou v ulici Boleslavská, Pražská, 
Rybní Důl a v obci Chudoplesy. V obci 
Chudoplesy byl průjezd omezen mimo 
dopravní obsluhu a autobusy do 12 me-
trů zákazovou dopravní značkou B1. 
Setkali jsme se zde s vážnými prohřešky 
především v nerespektování dopravního 
značení B1 nejen u svátečních řidičů, 
ale především u řidičů z povolání tzv. 
profesionálů. Hlídka MP na místě řeši-
la přestupky v blokovém řízení a tyto 
hříšníky oznamovala na příslušný odbor 
dopravně správních agend, kde jim bude 
přičten trestný bod. 
V druhé polovině měsíce října byl měst-
skou policí zapůjčen radar na měření 
rychlosti. Za toto období bylo při kon-
trolách bezpečnosti silničního provozu 
a dodržování rychlosti vybráno na poku-
tách 29.900,- Kč a uděleno 12 trestných 
bodů. Měli bychom mít na paměti, že 
ohleduplná jízda a dodržování 50 km/h 
pomáhá vytvořit bezpečné prostředí 
v obci nehledě na to, že nehoda v nižší 
rychlosti zvyšuje šanci na přežití všech 
účastníků dopravní nehody. Tímto bych 
Vás chtěl požádat o vyšší kontrolu nad 
rychlostí Vašeho vozidla při průjezdu 
Bakovskem i na dalších Vašich cestách. 

Statistika a příčina dopravních nehod 
ČR od ledna do konce září 

Nárůst zaznamenáváme v kategorii:

• počet usmrcených -160 osob, 
• počet těžce zraněnýc - 62 osob, 
• počet lehce zraněných - 1 328 osob,

Pokles zaznamenáváme pouze v kate-
gorii:

• počet nehod - 8 331 nehod, 
• odhad hmotné škody - 729,8 mil. Kč. 

Jelikož nám ubývá sluníčka a zkracují se 
dny a tím nám přibývá šero a tma, chtěl 
bych upozornit na nižší viditelnost Vás 
i Vašich dětí při cestě za povinnostmi 
a nebo zábavou. Reflexní materiál je 
v noci vidět na 3x větší vzdálenost než 
bílé oblečení a více než na 10x větší 
vzdálenost než oblečení modré. Při 
rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nej-
méně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby 
si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím 
způsobem zareagoval. Pouze s reflexní-
mi materiály chodci a cyklisté dají do-
statek času! 

Zbyněk Plešinger, strážník MP

Pokud máte občanský průkaz vydaný před 1. 1. 1999 je třeba do konce roku 
2007 provést jeho výměnu. Žádost je třeba podat nejpozději do konce měsíce 
listopadu na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou, matrika. 
Výměna se netýká občanů narozených před 1. lednem 1936, kteří mají v ob-
čanském průkazu uvedenou dobu platnosti – bez omezení. 

Alena Zajícová

VýMěna oBČanskýCh průkaZů

Informace pro spolky a zájmová sdružení z finančního výboru. 
Za celý finanční výbor bych rád připomenul všem zájmovým organizacím, kte-
ré chtějí požádat o příspěvek z rozpočtu města Bakov nad Jizerou, aby podaly 
písemnou žádost o příspěvek nejpozději do 3. 12. 2007, aby jejich žádost moh-
la být projednána ve finančním výboru před konáním lednového pracovního 
zastupitelstva k rozpočtu pro rok 2008. Žádost by měla obsahovat minimálně 
výši požadovaných prostředků v členění podle účelu, na který mají být pro-
středky použity. 

Ing. Pavel Beran

finanČní VýBor inforMuje

Víte, že...
•  Výstavba kanalizace probíhá v ulicích Na Návsi a Rybní Důl. V ulici Na Ná-
vsi a okolí (stoky B 4, B 5 a B 5-1) se provádí napojení stoky z ul. Boleslav-
ská. Po dokončení a opětovném zprůjezdnění Rybního dolu bude výstavba 
pokračovat v přilehlých uličkách. Zároveň bude výstavba pokračovat v ulici 
Nad Stráněmi (stoka B 1) a tím se uzavře Rybní Důl z opačného konce (až 
po zprůjezdnění z ul. Boleslavská). Po propojení kanalizací v ulicích Nad 
Skalkou a Nad Stráněmi (stoka B 1 a B 1-1) s hlavním řadem v ulici Rybní 
Důl (stoka B) se bude dále pokračovat Rybním dolem směrem k ul. Pražská. 

•  V ulici Riegrova probíhá výměna vodovodního řadu. Práce budou dokončeny 
cca do poloviny listopadu.

•  Odbor výstavby a ŽP vydal stavební povolení na rozšíření kapacity mateř-
ské školy v Bakově nad Jizerou spočívající v provedení střešní nástavby nad 
pavilonem A, B a hospodářským pavilonem MŠ, propojení na stávající sítě 
a vybudování nové areálové dešťové kanalizace s propojením na městskou 
kanalizaci a úpravou povrchu chodníků v areálu.

•  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR požádala město Bakov nad Jizerou 
a jeho občany o vyjádření a připomínky k návrhu na zařazení lokalit Niva 
Bělé u Klokočky a Rečkov do seznamu evropsky významných lokalit. Pří-
padné návrhy a připomínky podávejte písemně do 21. 11. 2007 adresované 
na odbor výstavby a ŽP, MěÚ Bakov nad Jizerou. Další informace jsou vyvě-
šeny na úřední desce a webových stránkách města.

Pracovníci odboru výstavby a životního prostředí

Z odBoru VýstaVBy a Žp Co noVého V knihoVně

Knižní novinky pro děti
Birko-Flemming, N.: SMS angličtina
Francková, Z.: Nevinná
Franců, M.: Počítač pro děti
Franková, H.: Čarodějnice bez koštěte
Günther, T.: 1000 bláznivých her
Lamková, H.: Káťa a Škubánek zase spolu
Machač, J.: Kobylka Karolínka
Vodňanský, J.: Moje tužka ušatá
Sedlmayerová, M.: SMS dějepis
Stínil, L.: Přísný zákaz lásky
365 zajímavostí o zvířatech

Knižní novinky pro dospělé
Bílek, J.. Hádanky naší minulosti 7
Birken, G.: Embolie
Brown, S.: Exkluzivně
Cole, M.: Procitnutí
Dreyer, E.: Anděl smrti
Hanzelka, J.: S čs. vlajkou na Kiliman-
džáru
Harrod-Eagles, C.: Bouřlivé časy 29
Havlů, K.: Brokolice na 150 způsobů
Hejcman, P.: Píseň Juditina
Howard, L.: V zajetí času
Christie, A.: Kočka mezi holuby

Kratěna, J.: Z Oregonu do Arizony
Robertsová, N.: Zakletá země
Steelová, D.: Dům
Sweetinburg, R.: Úprava zahrádek
Tildsley, K.: Noční obloha
Victor, C.: My tři
 
• Pro rozšíření knihovního fondu bylo 
nutné pořídit 1 regál pro beletrii dospě-
lým čtenářům a 1 regál pro dětskou li-
teraturu. Přerovnat se proto musel celý 
knižní fond.

• Koncem loňského roku si naše knihovna 
podala žádost o poskytnutí dotace na pod-
poru knihoven zřizovaných obcemi z roz-
počtu Středočeského kraje na rok 2007. 
Získala tak finanční částku 50.000 Kč 
na obměnu zastaralé PC techniky.

• Přijďte si i Vy zapůjčit literaturu nejen 
z uvedených knižních novinek, ale vy-
užít můžete také internetových služeb 
a kopírování.

Hana Gregorová, Miroslava Nitschová
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Město Bakov nad Jizerou připravilo 
představení pro děti zpěvačky lídy 
helligerové

„půjdem spolu do Betléma“,

sál Radnice v Bakově nad Jizerou,
úterý 4. 12. 2007 od 17.00 hodin.

(Vezměte si s sebou zvonečky.)

Malí diváci se společně s protagonist-
kou vydávají na cestu do města Bet-
léma, seznamují se s Josefem a Mariií 
a prožívají tak nejstarší příběh o naro-
zení Ježíška. 
Celý děj je vyprávěn prostřednictvím 
nejznámějších vánočních koled, jako 
jsou: 
- Půjdem spolu do Betléma
- Veselé vánoční hody
- Pásli ovce Valaši
- Nesem Vám noviny
- Narodil se Kristus Pán
- Obloha se třpytí
- Tichá noc
- Den přeslavný
- Na Novej rok.
Stejně jako v ostatních představeních 
i zde jsou děti zapojené pěvecky a ryt-
micky. Poznávají nové hudební nástroje 
-např. Rainbrush, či staročeský lidový 
fanfrnoch a stávají se spolutvůrci celé-
ho představení. Děti jsou odměňovány 

za spolupráci betlémskými hvězdička-
mi a fotografií zpěvačky a každé dítě 
dostane kouzelný bonbón, který má 
splnit jedno přání.

Písničky z představení je možné za-
koupit na CD. Představení je ozvučeno 
kvalitní zvukovou aparaturou.

VánoČní konCert pro děti

kultura

„Dobrý den, dovolali jste se na MěÚ v Bakově n. J.
• pro odbor výstavby volte 36
• pro správu majetku města a pozemky volte 32
• pro matriku a evidenci obyvatel volte 27
• pro vedení města volte 40
• pro přepojení na ostatní odbory vyčkejte na spojovatelku.“

jméno odbor funkce státní linka na příslušný odbor úřadu vnitřní linka 

Brožová Alena finanční vedoucí 326 782 915 33

Bulířová Magdalena správní vedoucí 326 782 919 23

Čermáková Iveta finanční místní poplatky, pokladna 326 782 915 34

Čermáková Jaroslava vedení vedoucí úřadu 326 782 918 24

Dvořáková Taťána správní - matrika podatelna, stížnosti, kultura 326 782 914 26

Hanušová Miluše výstavba životní prostředí, odpady 326 781 181 41

Hieke Jiří vedení místostarosta 326 781 116 40

Jareš Pavel Bc. výstavba  životní prostředí, kanalizace Ryb. Důl 326 781 181 21

Kasanová Jindřiška správní sekretariát, VHP 326 781 500 20

Koucká Lenka Mgr. správní Právník 326 781 116 40

Peroutka Luboš správní - správa majetku Pozemky 326 782 916 32

Reslová Blanka správní - správa majetku byty, nebyt. prostory, přestupky 326 782 917 22

Samešová Alena správní - správa majetku správa hřbitovů, mzdy 326 782 916 29

Slezák Petr výstavba stavební řízení, stát. staveb. dozor 326 781 181 31

Šlechtová Anna výstavba silniční hospodářství, stavební řízení 326 781 181 36

Štěpánová Jana Mgr. vedení Starostka 326 781 116 40

Vaňková Marcela finanční Účetnictví 326 782 915 28

Zajícová Alena správní - matrika evidence obyvatel, matrika 326 782 914 27

Tuto hlasovou zprávu můžete v posledních dnech slyšet, budete-li volat na číslo 
ústředny městského úřadu 326 781 500 a čísla mobilních operátorů 606 620 463 
a 603 442 697. V Bakovsku, na webových stránkách města i v telefonním sezna-
mu jsme již prezentovali přímé linky na jednotlivé odbory, které můžete využívat. 
Dnes Vám je ještě jednou zopakuji. Seznam rozšířím i o pobočkové linky na jed-
notlivé pracovníky, které si můžete sami navolit při volání na č. 326 781 500 nebo 
mobilní operátory 606 620 463 a 603 442 697.

Magdalena Bulířová

hlasoVé ústředna

Sponzoři umělce:
Stavebniny Rabat a.s. 
Petrof a.s

Dalšími sponzory koncertu jsou tyto 
bakovské firmy:
- Emerge s.r.o.
- Petavo s.r.o.
- Flora Garden s.r.o.
- PCT, s.r.o.
- Mirland s.r.o.

- Petr Šverma, Montáž a prodej el. zařízení
- Dama MB s.r.o.
- B - Gal spol. s r.o.
- Sdružení Blaho
- Řeznictví a občerstvení Dvořák Pavel
- Keramika Zvířetice
- Jitka Bartošová, Restaurace na zastávce 
- Jana Nastoupilová, Cukrárna u pavoučka

Taťána Dvořáková

VánoČní konCert

Město Bakov nad Jizerou Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert daniela hůlky,
který se koná v sále Radnice v Bakově nad Jizerou  

v sobotu 24. 11. 2007 od 19.00 hodin.
Vstupenky v ceně 200,- Kč si můžete zakoupit v prodejně Flora  

na autobusové zastávce v Bakově od 8. 11. 2007
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Letos připadá první adventní neděle na 2. prosince. Stejně, jako v letech minu-
lých se před prvním rozsvícením stromečku uskuteční zpívání žáků základní 
školy na náměstí. A nejenom to. Oslavu adventu jsme letos rozšířili o slavnostní 
vernisáž výstavy betlémů v Muzeu Bakovska, která bude zahájena v 15 hodin. 
Do aktivního dění se letos zapojily i děti z mateřské školy, které vernisáž zahá-
jí svým krátkým programem. Na výstavě můžete zhlédnout Betlémy manželů 
Aleny a Miroslava Kabátníkových a její součástí bude odhalení originálního 
bakovského Betléma od pana Vladimíra Müllera.

Atmosféru vánočních svátků vám již během odpoledne navodí na náměstí nejen 
vánoční hudba, ale i malé, staročesky laděné tržiště. Zde si můžete zakoupit 
občerstvení i malý dárek.

V 17 hodin se náměstí na chvilku ponoří do tmy, aby ho v zápětí osvětlily ba-
revné žárovičky vánočního stromečku a spolu s tím se rozezní první „živé“ tóny 
vánočních koled v podání bakovských školáků. 

Magdalena Bulířová

oslaVy adVentu V BakoVě

furianti V ChorVatsku

Ve čtvrtek 18. 10. v 19 hodin se vypravil 
soubor Furiant na krátký pobyt do Chor-
vatska. Bylo to sice jen na víkend, ale 
úplně to stačilo. Za prvé proto, že tam 
byla pěkná zima a za druhé proto, že 
být tam déle, trvalo by strašně dlouho, 
než bychom vstřebali všechny krásné 
zážitky a postřehy. A taky bychom se 
asi brzy umlátili smíchy. Ale to snad zná 
každý, že když se sejde bezva parta a má 
si o čem povídat a je naladěna na stejné 
vlně - srandy je kupa. Jo a taky by nás 
tam asi brzy upili k smrti.
 Když pominu cestu, která trvala 12 
hodin a první „problémy“ začaly už 
u Nymburka, ale i první úžasné nápady 
a výbuchy smíchu, čekalo nás v Chor-
vatsku plno zajímavých míst a milých 
setkání. Na místo, tedy do Daruvaru, kde 
žije mnoho našich krajanů, jsme dorazili 
v pátek ráno. Nasnídali jsme se v pří-
jemné hospůdce a vyrazili za doprovodu 
pana Vlada Bahnjika za novými zážitky. 
Nejprve jsme zavítali do místního rádia, 
kde s námi natočila paní redaktorka roz-
hovor na téma posvícení a folklór v Če-
chách. Pořad se pak vysílal v podvečer-
ních hodinách. Poté jsme jeli do nedaleké 
vesnice, abychom poznali místní venkov 
a Čechy žijící v Chorvatsku mnoho let. 
První návštěva byla u Bahnjíků seni-
orů a uvítali nás výborným jablečným 
koláčem a samozřejmě několika druhy 
pálenky. Pak jsme se šli podívat na sta-
tek Zemanových, kde jsme pro změnu 
chutnali domácí víno a na zahradě jim 
zatančili jeden tanec z našeho repertoá-
ru. Návštěvy se protáhly do oběda, kte-
rý nás čekal v již zmiňované hospůdce 
a byl jaksepatří výborný. Po dobrém 
obědě se vždy hodí alespoň malý odpo-
činek. A po tak dlouhé cestě se nám ho-
dil dvojnásob. Jeli jsme se tedy ubytovat 
a maličko prospat. Večer nás už čekali 
v Dolanech, kde se konalo takové dru-
žící se setkání. A bylo moc pěkné. Jídla 
a pití, co hrdlo ráčelo. Dechová kapela 
vyhrávala jen samé známé české písnič-
ky a během večera se pak ještě o hudbu 
staralo uskupení i s harmonikou a basou. 
My jsme si pro naše hostitele připravili 
překvapení v podobě Staropražských 
Pepíků, které se jim líbilo. Do hajan 
jsme se pak vypravili po půlnoci, pro-
tože jsme věděli, že nás v sobotu čeká 

perný den. Ten začal klasicky snídaní 
a pokračoval návštěvou místního vin-
ného sklepa a degustací několika dru-
hů vín. Po milém posezení u vína jsme 
se vypravili v krojích do města a zvali 
místní občany na večerní vystoupení 
v rámci posvícení. Jaká nám byla zima, 
i když občas vysvitlo sluníčko, si snad 
ani neumíte představit. O to víc jsme se 
těšili na oběd, který se tentokrát odehrá-
val u pana Vlada Bahnjika, který pro nás 
upekl jehně, a podávalo se s výborně 
upravenými fazolemi. Toto posezení se 
trochu protáhlo, protože se samozřejmě 
zase hrálo a zpívalo. A abychom vidě-
li i něco z České besedy, ne tance, ale 
spolku, šli jsme se podívat do Českého 
domu, kde se chystali na večerní premié-
ru ochotníci, kteří samozřejmě v češtině 
hráli Noc na Karlštejně. K večeru jsme 
se šli trochu zahřát do postýlek a v sedm 
se začali strojit do krojů a vyráželi opět 
směr Dolany, kde se konala posvícen-
ská zábava. Hlavním hostem večera byl 

náš soubor, který zde předvedl zhruba 
hodinové vystoupení. Poté následovalo 
nekonečně mnoho poděkování, nejen 
od místního starosty, ale i od místosta-
rosty a starosty Daruvaru. Na památku 
jsme dostali víno, propagační předměty 
a malé pozornosti. Na oplátku jsme po-
darovali kde koho naší Becherovkou, 
pivem, vínem, hrnky souboru a také 
nějakými materiály o městě Bakovu nad 
Jizerou a jeho okolí.
A jak že jsme se dostali k takovému 
„výletu“? Docela jednoduše. Náš kole-
ga a kamarád Jaromír Jermář se zabývá 
krajany žijícími v zahraničí, a tak se sta-
lo, že před několika lety zahájil spolu-
práci i právě s „daruvarskými“. A udělal 
dobře! Můžeme Vám jménem všech 
Furiantů, co se zúčastnili vystoupení 
v Chorvatsku říci, že jsme se měli skoro 
všude dobře, když jsme někde byli, ale 
tak moc přátelství a lásky k českému ná-
rodu, jazyku, písničkám a kultuře se dá 
snad víc než doma, zažít právě tam.

A co jsme se naučili chorvatsky? Jed-
nu moc pěknou písničku. Jmenuje se 
Zvjezdice Danice.

I ja jesam iz Doljana dijete, Doljančan 
sam od glave do pete. 

Ref: Zvjezdice Danice ne zalazi rano je, 
rano je rano je, zlato moje. 

Pitaju me iz kojeg sam sela, iz Doljana 
golubice bijela!

Oj Doljani zelena gorice, u tebi su naj-
ljepše curice.

Nema cvijeca što su Jorgovani ni moma-
ka što su Doljančani.

Savio se ružmarin zeleni, Doljani su oko 
srca meni.

Za všechny Furianty Monika Čapková
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historie

BakoVská Měšťanka Má sVé VýroČí

V posledním desetiletí 19. století pro-
chází bakovské školství značným po-
pulačním rozvojem. Jediná smíšená 
obecná škola, která ve městě funguje 
pro žactvo z městečka a z jeho širokého 
okolí (Malá Bělá, Nová Ves, oba Rečko-
vy, Klokočka, Horka, Trenčín, Zájezda, 
Chudoplesy a Brejlov), musela pojmout 
všechny žáky a žákyně z celého obvodu, 
což představovalo více než 700 školáků 
rozmístěných do pěti tříd a dvou nebo tří 
paralelek. Učebny, které se nacházely 
ve škole u kostela a v městském domě 
vedle radnice, zvaném huňátovna, pras-
kaly ve švech. Nebývalo výjimkou, že 
vyšší třídy, např. 5. A ve šk.r. 1892/93 
navštěvovalo 120 žáků a třídu B 110 
žáků. Mimoto téměř dvě desítky žáků 
navštěvovaly měšťanskou školu v Hra-
dišti a jiné střední školy v Boleslavi. Úsilí 
místní školní rady směřovalo ke zřízení 
dvou samostatných škol. Naráželo však 
na stanovisko závodí (Malá Bělá a Nová 
Ves), které žádaly o zřízení samostatné 
obecné školy na Malé Bělé, a tudíž ne-
mínily přispět na výstavbu nové školy 
bakovské. Jejich žádost k Zemské škol-
ní radě v roce 1899 byla tímto orgánem 
zamítnuta, a tak už tu nestála žádná větší 
překážka, jež by zabraňovala, aby byla 
v Bakově otevřena druhá obecná škola. 
Venkovské obce jednaly obezřetně, ne-
boť jejich radní měli ještě v živé paměti 
velké finanční zatížení z roku 1881, kdy 
se podílely na přístavbě bakovské školy 
u kostela na náměstí. 
Když byl v roce 1898 zvolen starostou 
města Antonín Horčička, místní švec 
z domku vedle kettnerovny na rohu ná-
městí, úsilí o zřízení druhé školy ještě 
více vzrostlo. Horčička se stal z titulu své 
funkce též předsedou místní školní rady, 
která hospodařila samostatně v rámci 
Bakova a přilehlých obcí, školdozor-
cem byl ustanoven MUDr. Satran. Žá-
dost Bakovských na zřízení druhé školy 
byla Zemskou školní radou vyslyšena 
a kladně vyřízena písemným rozhod-
nutím z 27. prosince 1898. Od školního 
roku 1900 - 1901 byla zřízena pětitřídní 
obecná škola chlapecká v čele s řídícím 
učitelem Antonínem Maškem a umístě-
na do budovy na náměstí za kostelem, 
a též pětitřídní obecná škola dívčí se 
zatímním řídícím učitelem Vojtěchem 
Horčičkou, pověřeným vedením nového 
ústavu. Zemská školní rada totiž trvala 
na tom, aby na škole dívčí vyučovaly 
pouze učitelky. Teprve po roce se stal 
Vojtěch Horčička, stávající zdejší re-
genschori, definitivním řídícím učitelem. 
Do zdejší školy chodila mládež od šesti 
do 14 let, z nichž vyšší postupné roční-
ky byly spojené do 4. a 5. třídy. Proto 

místní školní rada žádala Zemskou škol-
ní komisi o povolení zřídit ještě 6. třídy 
při obou školách. Avšak tato žádost byla 
zamítnuta.
Radní místní školní rady zvolili novou 
taktiku. Začali vážně uvažovat o výstav-
bě nové školy, do které by se vešly i tři 
třídy měšťanské školy. Toto úsilí kromě 
místních radních podporoval ještě chudo-
pleský starosta Karel Landa, tamější hos-
tinský, který zastupoval v místní školní 
radě Chudoplesy, Horka a Čihátka. Proti 
se postavil opět zástupce největší obce 
v závodí Malé Bělé, její starosta Josef 
Koloc, jehož snahu o zřízení obecné ško-
ly v Malé Bělé podporovali i osadní sta-
rostové v Nové Vsi, v obou Rečkovech 
a na Klokočce. (Jmenované obce v té 
době spadaly pod Malou Bělou, nebyly 
tudíž samostatné.) Odmítavé rozhodnutí 
Ministerstva kultu a vyučování z roku 
1904 definitivně rozhodlo o zamítnutí 
jejich žádosti. Nic už tedy nestálo v cestě 
ve výstavbě nové školy za městem. Nut-
no poznamenat, že děti z Bítouchova, 
Zvířetic, Dalešic a Podhradí docházely 
do své školy ve Zvířeticích, děti z Bud 
a Veselé do veselské školy a zbývající 
mládež církevní kolatury, děti ze Stu-
dénky a Násedlnice navštěvovaly školu 
násedlnickou.
Plány byly zadány zdejšímu staviteli 
Václavu Kynzlovi, který je vypraco-
val přes zimu roku 1904. Po projed-
nání Okresní školní radou v Mnichově 
Hradišti, která je schválila, byly plány 
veřejně vyvěšeny k připomínkové-
mu řízení. Přiškolené obce ze závodí 
podaly opět protest, a tak se počátek 
stavby posunul. Konečné rozhodnutí 
dala opět Zemská školní rada, která 
24. června 1904 stavbu nařídila v tom-
to rozsahu: 5 tříd, byt pro správce 
školy a školníka, sborovnu, kancelář 
a dva menší kabinety. Stavitel Kynzl 
v zimních měsících 1904 a 1905 plány 
zdokonalil. Teprve na schůzi místní 
školní rady 19. dubna 1904 byly sesta-
veny stavební podmínky pro dodavate-
le stavby a zaslány dvěma krajinským 
listům k uveřejnění. Kromě několika 
drobných oferentů se přihlásilo pět 
podnikatelů, kteří nabízeli slevy z roz-
počtu od 1 %, 5 %, 6, 25 % a 11,9 %. 
Ve středu 10. května rozhodla místní 
školní rada zadat celou stavbu místní-
mu staviteli Václavu Kynzlovi, který 
navrhoval slevu 5 % a vzdal se finanč-
ní odměny za zhotovení plánů. Přiš-
kolené obce podaly opět protest proti 
zadání staviteli Kynzlovi; byl však 
zamítnut.
Dne 18. května 1905 byla geometrem 
vytýčena od Riedlových směrem k no-

vému náměstí u školy silnice, jejíž rea-
lizace se pro odpor Kettnerových, maji-
telů pozemků, sídlících už od 70. let l9. 
století v Praze, zdržela posléze o plných 
50 let. Staveniště budovy vykolíkoval 
stavitel Kynzl a zahájil stavbu vyhlou-
bením studny a kopáním základů. Dne 
28. června 1905 se konala slavnost polo-
žení základního kamene do jihovýchod-
ního rohu. Vysvěcení provedl P. Pávec, 
zdejší farář, jemuž asistoval P. Fukárek. 
Přítomni byli členové městské rady 
v čele se starostou A. Fibigerem, kte-
rý převzal starostovskou funkci po A. 
Horčičkovi 2. března 1905, dále tu po-
stávali členové místní školní rady, jejíž 
předsedou byl pověřen zástupce starosty 
MUDr. Satran, představitelé přiško-
lených obcí, zástupci místních spolků 
a četné obecenstvo. Po světícím faráři 
promluvil dr.Satran a další hodnostáři, 
kteří „pronesli hesla vesměs případná“,  
jak se můžeme dočíst v archiváliích z té 
doby. Po řediteli obecné školy chlapecké 
zapěli žáci píseň k sv. Václavu, rakous-
kou hymnu a Kde domov můj?
Stavba budovy pokračovala velkým 
tempem, a tak už 11. října byla přive-
dena hrubá stavba pod střechu, zatím-
co uvnitř se pracovalo až do listopadu, 
na probírce okolí dokonce do Štědrého 
dne. Bohužel se stavba neobešla bez 
vážného úrazu. Dne 25. září 1905 při 
kladení římsových kamenů přetížili zed-
níci Kastner a Bartoš okraj zdi a se zří-

tivším se materiálem byli vyhozeni z le-
šení. Oba měli vážná poranění, zvláště 
Bartoš byl zraněn těžce.
V dubnu 1906 byly dokončeny vnitřní 
omítky, zatímco na vnějším omítání bylo 
pracováno velmi dlouho pro uměleckou 
členitost secesní fasády (šambrány, niky, 
římsy). Zároveň byly pokládány podla-
hy, usazovány zárubně s ostěním a další 
truhlářské a sklenářské práce. Budova si 
ještě nevyžadovala rozvod elektřiny, ply-
nu, vody, odpadů, telefonu ani internetu. 
Proto byla celá škola už v konci července 
dokončena a pracovalo se jen na zácho-
dových žumpách a odklízení navážky. 
Řídící učitel Javůrek se už mohl dokonce 
11. srpna 1906 nastěhovat.
Místní kolaudace proběhla 1. srpna 
1906 za účasti c.k. okresní školní ko-
mise, za níž byl přítomen stavební rada 
Dlabač, školní inspektor Rais, okresní 
lékař MUDr. A. Hořice, členové místní 
školní rady, městského zastupitelstva 
a zástupci přiškolených obcí. Celá ko-
mise procházela třídu po třídě a bed-
livě posuzovala každý kout. Stavební 
protokol byl diktován radou Dlabačem. 
Nakonec bylo konstatováno, že „budo-
va je při jednoduchosti vkusná a všem 
podmínkám zcela vyhovuje“. Stavitel 
Dámec z Mnichova Hradiště provedl sa-
mostatnou kolaudaci až 28. srpna 1906 
bez zásadních připomínek.

- pokračování příště 
Dr.V. Bednář, Z dějin bakovských škol

od Čtenářů

Chtěl bych touto cestou poděkovat hasičům, všem sousedům a známým, kteří mi pomáhali při likvidaci následků požáru mého rodinného domu v noci z 27. na 28. září, 
městu Bakov nad Jizerou za poskytnutý finanční příspěvek a firmám a sponzorům, kteří mi pomáhají při obnově domu. 

Jaroslav Verner, Rybní Důl 173, Bakov nad Jizerou

poděkoVání

Jako každý rok touto dobou za-
číná každý z nás uvažovat, čím 
by potěšil své blízké o Štěd-
rém večeru. Čelní místa mezi 
oblíbenými vánočními dárky 
obsazuje v české kotlině kniha. 
Na pultech našich knihkupců se 
již nějakou dobu nachází kniha 
Vladimíra Bednáře "o lidech 
bláhových a fanfarónech", 
ve které se formou poutavého 
vyprávění dozvídáme mnoho 
nejen o dávných bakovských 
postavičkách, ale i historii 
našeho města a kraje, o jeho 
dávném každodenním životě 
a místech mnohdy zapomenu-
tých. Vánoce a atmosféra okolo 
nich vytváří ideální podmínky 
pro nostalgické zavzponínání, 
a proto by tato kniha neměla 
chybět v knihovně nikoho, kdo 
se cítí být "Bakovákem".

V ZiMníM Čase opět oŽíVají dáVné  
BakoVské figurky... 
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BakoVánek hledá...

Milé maminky, babičky, tetičky, milí ta-
tínkové, dědečkové, strýčkové,¨

jste doma s dětmi na mateřské či rodičov-
ské dovolené nebo máte vnuky, vnučky, 
synovce či neteře často na hlídání? Máte 
pocit, že už by to chtělo nějakou změnu? 
Chcete přijít na jiné myšlenky, seznámit 
se s novými lidmi, najít kamarády pro 
své děti? Není vám jedno, co budete s 
dětmi celý den dělat? A jste ochotní pro 
to něco udělat?

Pak vás rádi uvítáme mezi námi – hle-
dáme rodiče či prarodiče, kteří by 
nám mohli podle svých možností ča-
sových i fyzických pomoci:

-  s přípravou a organizací cvičení ve 
středu dopoledne, 

-  s přípravou jednorázových akcí jako 
je Den dětí, Mimibazárek či Mikuláš-
ská besídka, 

-  s hlídáním dětí na přednáškách či po 
dobu jazykových kurzů,

-  pokud budete mít zájem, můžete se 
podílet i na organizaci dalších pro-
jektů, které bychom chtěli v příštím 
roce realizovat – projekt ekologické 
výchovy, pokračování výstavby dět-
ských hřišť atd. 

Pokud nám můžete s čímkoliv pomoci, 
nebo máte i další nápady, co by se zde 
dalo pro děti a rodiče udělat, dejte nám 
vědět buď na cvičení ve středu dopo-
ledne v sokolovně od 9 do 11 hod., na 
tel. 777874228 nebo na e-mail: bakova-
nek@seznam.cz. 

Těší se na vás maminky  
z OS Bakovánek. 

Co s hraČkaMi, s niMiŽ si 
uŽ Vaše děti nehrají?

Milí rodiče, děláte pořádek v dětských 
pokojích, aby dárky od Ježíška byly 
kam dát? A je vám líto vyhodit hračky, 
které jsou ještě pěkné, jen si s nimi už 
nikdo nehraje? Uvítáme kostky, staveb-
nice, auta, panenky a jiné hračky, které 
jsou vhodné pro děti do tří let. Můžete 

je donést ve středu dopoledne na cvičení 
rodičů s dětmi v sokolovně, případně se 
domluvit na tel. 777874228, či e-mailu 
bakovanek@seznam.cz na předání. Pře-
dem děkujeme.

Bakovánek

dinosauři na pirátskéM táBoře

Tak tady máme podzim. Školákům zača-
ly povinnosti a nezbývá jim nic jiného, 
než jen vzpomínat na dva uplynulé dva 
měsíce prázdnin. Nejvyšší čas, abych 
tímto článkem alespoň některým z nich 
připomněl léto. Třeba se mezi mladší-
mi čtenáři Bakovska najde nový člen 
nebo členka, kterého následující řádky 
zaujmou, a přijde se mezi nás podívat. 
Schůzky oddílu se konají každý pátek 
od 15.30 v klubovně Domu mládeže.
V měsíci červenci se konal v pořadí již 
sedmnáctý letní tábor zájmového krouž-
ku Dinosauři. Po celoroční oddílové čin-
nosti na nás čekalo zasloužených třináct 
dnů v kempu Velký Vír u Orlické pře-
hrady v jižních Čechách. Odjezd z na-
šeho města vůbec nenaznačoval pěkné 
počasí. Bylo zataženo a mírně pršelo. 
Začal jsem pochybovat, že moje mno-
haměsíční modlitby k hezkému počasí 
budou vyslyšeny. Velice jsem se mýlil, 
na táboře jsme zažili sedm nejtropičtěj-
ších dnů letošního léta, a podle meteo-
rologů byly v těchto dnech pokořeny 
staleté rekordy! 
Letní tábor oddílu Dinosauři není ni-
kdy procházka růžovým sadem. Spíme 
v dvoumístných stanech, musíme se po-
starat o dříví na táborák, sami si vaříme 
jídlo, ráno nás vítají rozcvičky a za tmy 
usínáme při nočních hlídkách. Služby 
dne nakupují jídlo a starají se o tábořiš-
tě. A do toho všeho ještě nečekaná stez-
ka odvahy!
Během letního tábora jsme letos na-
vštívili zámky v Březnici, Dobříši 
a na Orlíku. Tam jsme ovšem pluli lodí. 
V pirátském oblečení jsme přepadli po-
sádku a dostali jsme se až do kapitánské 
kajuty! Ve městě Příbram jsme se podí-
vali do zajímavého Hornického muzea 
a do světoznámého kostela Svatá hora. 
Zaujaly nás také výtvory spisovatelky 

a grafičky Vítězslavy Klimtové, která 
na zahradě svého bývalého domu v Pi-
číně vystavovala sošky strašidýlek a ru-
salek. V průběhu tábora jsme navštívili 
také aquapark v Příbrami a středověký 
hrad Zvíkov.
Každoročně během tábora hrajeme 
tématicky zaměřenou táborovou hru. 
Té letošní předcházely hry „Dobývání 
pravěku, Úsvit civilizací, Středověk, 
Poznávání nových světů, Monarchie, 
Století rozumu, Po stopách Napoleona, 
Olympijské hry, Svět Julese Verna, Wes-
tern na Divokém západě, Tábor plný 
loupežníků a Život mezi Indiány“.
 Při nejnovější táborové hře „Hledání pi-
rátského pokladu“ byli účastníci rozdě-
leni do posádek dvou lodí s názvy Mod-
rý koráb a Červená galera. Obě družstva 
mezi sebou po celý tábor soutěžila 
v mnoha disciplínách. Za vítězství zís-
kávala mince zvané „dublony“, za které 
si mohla kupovat zlaté klíče, potřebné 
k otevření truhly s pokladem. 
 Mezi úkoly táborové hry patřilo plavá-
ní, pirátské oblečení, sbírání „escudos“ 
mincí, námořnické a zeměpisné otázky, 
noční přepadení ostrova spojené se sta-
věním stanů, výroba mačet a mečů. Ná-
sledovala bojová hra s vodními balónky, 
běh se dřevěnou nohou, střelba vzdu-
chovkou na lidský terč, výroba a popis 
pirátských lodí, vázání námořnických 
uzlů a určování azimutu lodi s názvem 
Zelená perla. Poklad nakonec získaly 
obě posádky, kromě sladkostí a her po-
klad obsahoval také pravé mince!
 Nejmladším účastníkem byla letos tří-
letá Adélka, dcera čestné členky oddílu. 
Nejstarším vedoucí Milan, který zažil 
během dvou desetiletí všech šestnáct let-
ních táborů. A mezi nimi pak byli kluci 
a holky rozdílného školního věku, kteří 
se letos chovali opravdu vzorně!

Jako největší kamarád byl v táborové 
anketě zvolen Lukáš Ondřasina, titul 
nejčestnějšího člena získal Michael Ko-
zák a nějakým nedopatřením jsem byl 
já zvolen za nejslušnějšího účastníka. 
Nechyběly ani tituly největších bordelá-
řů, zlobivců, lenochů a nejvíce užalova-
ných členů, ale jejich jména ohleduplně 
nezveřejním.
Táborovou hru „Hledání pirátského pokla-
du“ vyhrál člen Matěj Kraušner, který byl 
také zvolen za nejpracovitějšího účastníka 
tábora. Druhé místo si zaslouženě vyhrál 
šerif Lukáš Ondřasina a bronzová příčka 
letos vyšla na člena Michaela Kozáka. Ale 
blahopřeji i ostatním účastníkům k mnoh-
dy velice dobrým výkonům. Poraženým 
se tedy nikdo nestal.
Sedmnáctý letní tábor Zájmového od-
dílu Dinosauři neměl pouze slunné 
stránky. Potýkali jsme se s nepřejícími 
sousedy, sinicemi v Orlické přehradě, 
spáleninami od sluníčka, drobnými úra-
zy a totálně nepojízdným autem. Vše 
jsme však s přehledem vyřešili, a tak se 

domnívám, že nikdo z účastníků tábora 
neměl důvod ke stížnostem. 
Na závěr bych chtěl za své členy po-
děkovat všem našim sponzorům. Bez 
jejich finanční pomoci by byl letošní 
tábor o mnohé zajímavé zážitky ochu-
zen. Děkuji Městskému úřadu v Bakově 
nad Jizerou, firmě Schinkmann - svářecí 
technika Kosmonosy, paní Heleně Ol-
šákové – Trafika Bakov Trenčín, firmě 
Compag – komunální odpady Mladá 
Boleslav, manželům Obermajerovým – 
Hotel U Věnce Bakov nad Jizerou, panu 
Václavu Tondrovi – Restaurace Beseda 
Bakov nad Jizerou, panu Svatopluku 
Benešovi – PS Kosmonosy a nakonec 
čestnému členovi oddílu panu Tomáši 
Tylovi – prodejna a servis počítačové 
techniky Arbi Mladá Boleslav, kte-
rý nám každoročně přispívá barvami 
na tisk táborového časopisu.

Miloslav Čeleda,  
vedoucí Zájmového oddílu Dinosauři
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Ze Základní a Mateřské školy

houBy, houBy, saMé houBy

Letošní houbařská sezóna byla štěd-
rá, vyprávěli jsme si zážitky ze sběru 
hub a vytvořili lesní prostředí ve třídě. 
Každý přinesl něco, co našel v lese, ať 
už to byl tvarově zvláštní klacík, ža-
lud, mech nebo listí. Nejvíce jsme se 
chlubili úlovkem hub - přinesli jsme 
voňavé hříbky, klouzky, kozáky. Ně-
kdo se odvážil sebrat houbu nejedlou 
a dokonce i jedovatou, proto jsme si 
povídali o nebezpečí těchto hub. Stav-
ba lesa se nám zdařila, některé ma-
minky naaranžovaly lesní květináčky, 
mističky a houbové zahrádky - les nám 
rostl a rostl. A jak nám to ve třídě krás-
ně vonělo!
Hub jsme měli tolik, že jsme si vzali no-
žíky a začali je krájet na plech na sušení. 
Při práci jsme si povídali o životě v lese, 
jak se máme chovat v lese, co do lesa 
nepatří. Paní učitelka nám zahrála po-
hádku Pod hříbkem, kde zvířátka našla 
úkryt před deštěm. Pohádku jsme na-
kreslili a povídali si děj příběhu.

Zalíbila se nám básnička o muchomůr-
ce a hříbku:
V černém lese zvaném Hůrka červená 
se muchomůrka,
červená se panenka, že jí kouká sukénka,
červená se, moc se stydí, že ji soused 
hříbek vidí.
Říkadlo nás inspirovalo k výrobě dvou 
klobouků - pro hříbečka a muchomůr-
ku. S klobouky na hlavě jsme si poví-
dali jako ty houbičky v lese. O čem asi? 
O tom, jaké je počasí, co máme rádi, 
jaká je naše kamarádka, co budeme 
dělat , když nás někdo sebere. Pro ně-
které z nás to byl úkol těžký, ale s po-
mocí jsme to zvládli. Sousedy hříbečka 
a muchomůrku jsme namalovali a jak 
se nám to povedlo vidíte na fotogra-
fii. Lesík plný hub máme teď i v šatně 
na nástěnce. Pozor, vybírejte dobře - 
některé jsou jedovaté! 

Děti ze zelené třídy  
MŠ Bakov nad Jizerou.

Čerpání koupaliště

Dne 23. 10. se naše jednotka spolu s HZS 
Mladá Boleslav sešla na městském kou-
pališti. S opraveným velkokapacitním 
čerpadlem se snažili vyčerpat zbývající 
vodu z koupaliště. Členové obou jedno-
tek čerpali vodu celý den a noc. V dopo-
ledních hodinách 24. 10. členové HZS 
odvezli velkokapacitní čerpadlo zpět 
do Mladé Boleslavi a čerpání pak probí-
hala za pomocí naší techniky – PPS 16, 
PS 12 a plovoucích čerpadel. Po dohodě 
s rybáři jsme na koupališti zanechali la-
gunu, aby došlo k výlovu ryb. Čerpání 
jsme ukončili v podvečer. Další čerpa-
cí práce byly dohodnuty na sobotu 27. 
10., kdy za spolupráce s SDH Nová 
Ves jsme prováděli další čerpání. Zde 
jsme použili naši již zmíněnou techniku 

a techniku SDH Nová Ves, a to dvě PS 
12. Zde bych chtěla poděkovat vedení 
obce Nové Vsi a členům SDH Nová Ves 
za okamžitou a kladnou pomoc. Čerpá-
ní probíhalo celou sobotu až do večera. 
Pak jsme uklízeli a myli jak techniku, 
tak hadice a připravili je na další zásah. 
Mnoho našich spoluobčanů se přišlo po-
dívat na vypuštěné koupaliště a mnozí 
z nich takto koupaliště ještě neviděli. 
Členové naší jednotky zde na koupališ-
ti odpracovali spoustu hodin a věří, že 
svojí činností pomohli městu v projektu 
o obnovu koupaliště. Chci poděkovat 
všem členům jednotky za tuto práci, kte-
rou odvedli ve svém volnu, a to i na úkor 
svých rodin.

Jiřina Horejšová

MěsíC říjen u sdh BakoV nad jiZerou

V měsíci říjnu naše jednotka zasahovala 
u dvou požárů. 
V neděli 14. října v odpoledních hodi-
nách jsme uviděli velký černý kouř nad 
Mladou Boleslaví. Za chvíli jsme již 
vyjížděli směrem k Řepovu, kde hořel 
sklad firmy Faurecia. Velitelem zásahu 
byla naše jednotka určena k ochlazování 
střechy. Pro velký a štiplavý kouř jsme 
museli zasahovat v dýchacích přístro-
jích. Z požáru se naše jednotka vrátila 
ve večerních hodinách. Po návratu do 
zbrojnice museli naši členové připravit 
zásahovou techniku – dočerpání Tatry, 
doplnění PHM, výměna hadic, připrave-

ní radiostanic a osvětlovací techniky na 
další výjezd. A zde se potvrdilo pořeka-
dlo, že štěstí přeje připraveným. V pátek 
19. 10. 2007 večer byl vyhlášen požár 
ubytovny na Zvířetcích. Velitelem zá-
sahu byla naše jednotka určena k likvi-
daci požáru vnitřních prostor ubytovny. 
Zásah byl prováděn v dýchací technice. 
Po likvidaci požáru, velitel zásahu ur-
čil jednotku k dohlídání požářiště, což 
probíhalo celou noc. Po předání objektu 
majiteli se jednotka vrátila na základnu, 
kde se musela připravit technika na další 
výjezd.

Jiřina Horejšová

halloween Ve škole

Koncem října se to prvním stupněm 
naší školy jen hemží strašidly, duchy, 
bílými paními a všude kolem nás je to 
samá dýně. Ať papírová nebo skutečná 
vydlabaná se svíčkou uvnitř. Slavíme 
totiž halloween nebo jak tomu říkáme 
my - týden strašidel a duchů.
Letos se opět zapojili všichni, od prv-
ňáčků až po páťáky. Vyráběli jsme 
duchy, strašidla a dýně, vymýšleli stra-
šidelné příběhy a kuchtili dobroty pro 
duchy. Zkrátka celé vyučování bylo 
strašidelné.
Vyvrcholením halloweenského týdne 
bylo spaní ve škole. Večer jsme hráli 
různé hry, dlabali dýně a už se nemoh-
li dočkat až to konečně přijde. A co? 
No přece stezka odvahy. Druháci šli 

na opravdický hřbitov a ještě návdav-
kem si prošli stezku odvahy po škole, 
kterou pro ně připravili spolužáci ze 7. 
ročníku. 
Pro čtvrťáky a páťáky byla připravená 
děsně strašidelná stezka odvahy v Pod-
stráních se skutečnými strašidly. Tuto 
stezku zcela připravili studenti kvarty 
mnichovohradišťského gymnázia. Pře-
vlékli se za strašidla, vyrobili malý 
hřbitov, kde mezi kříži vykukovala 
ruka, dávali nám pít upíří krve, znač-
kovali si nás na čelo, no prostě strašili. 
I když jsme se báli a někteří dokonce 
na cestu ani nevyrazili, moc jsme si to 
celé užili.

Nebojsové a Strašpytlové 
z 1. stupně
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podZiMní VýstaVa V Mš

I když je podzim krůčkem k chladné 
zimě, sychravému počasí a kratším 
dnům, má své neodmyslitelné kouzlo. 
Barev, které v těchto dnech stromy 
nesou, si všímají dospělí, ale i děti. Je 
až neuvěřitelné, co příroda s listím do-
káže. Na procházky chodíme s dětmi 
každý den, a tak si nosíme do školky 
trochu té podzimní voňavé nádhery. 
Patří sem listí, kaštany, žaludy, šípky, 
bukvice, větévky a mnoho dalšího. 
Něco si děti přinesou z domova: jabl-
ka, brambory, kukuřici, zeleninu aj.
Všechno je pěkně pohromadě a začí-
náme tvořit. Děti tuto práci ocení jako 
zábavu a dokážou úplné zázraky. Když 

už máme podzimníčky, bramborová 
zvířátka a postavičky, draky, malova-
né obrázky, otisky listů na ubrouscích, 
kaštanová zvířátka a mnoho dalších 
výtvorů, ihned se rozhodneme udělat 
výstavu. Však také bylo ve dnech 29. 
10. – 31. 10. co k prohlížení. Výstavku 
v naší mateřské škole zhlédlo mnoho 
rodičů, prarodičů, sourozenců. Přišli 
i kamarádi ze školy, i ti co už ve školce 
nikoho nemají.
Děkujeme všem za slova chvály, za to, 
že jste přišli. Děkujeme za naše děti. 
Byla to jejich první velká výstava, a ta 
se podařila.

Učitelky MŠ

podZiMní VyCháZka na hrad ZVířetiCe

Na hrad nás pozvala Bílá paní zapeče-
těným dopisem. V něm mimo jiné také 
stálo, že máme dávat pozor na strašidýl-
ka. Na jaká? Se zvědavostí jsme vzali 
batůžek na záda a hurá na hrad. Cestou 
jsme pozorovali měnící se přírodu, bar-
vy podzimu, určovali stromy. Vůbec se 
nám ale nelíbil nepořádek v přírodě. 
Cílové stoupání zvládli i naši mladší 
kamarádi. Vítá nás Bílá paní. Vypráví 
nám o historii hradu, jeho komnatách, 
věžích, obyvatelích. Slyšíme rámus! Že 
by to byla ta strašidla? Průvodkyně nás 
ale ujišťuje, že se nemusíme bát a ča-
rováním měníme strašidla na papírová. 

Povedlo se. V jedné z komnat si každý 
jedno i více našel. Slyšíme rámus! Nyní 
už ale vybíhá opravdové strašidlo. Po-
čáteční obavy a strach některých z nás 
opadl, když promluvilo a my poznali 
paní učitelku. Zazpívali jsme si písnič-
ky, bojovalo se o princeznu, odvážní 
se podepisovali v tajemné komnatě, 
ve sklepení hradu jsme našli poklad. 
Přišlo loučení a my se vydali na zpáteč-
ní cestu. Zážitky z výletu a hrad jsme si 
druhý den ve školce namalovali. Straši-
del se přeci nebojíme!

Děti ze zelené a žluté třídy MŠ

O hodinách českého jazyka a literatury jsme se my, čtvrťáci, zapojili do čte-
nářské soutěže Cesta na ostrov čtenářů. Je určena pro šikovné a bystré čtenáře 
– a to jsme skoro všichni. Na stránkách čítanky máme úkoly, po jejichž splnění 
se přiblížíme o určitý počet mil k Ostrovu čtenářů. Jedním z úkolů bylo vymys-
let krátkou básničku o škole. Docela se nám to podařilo. Posuďte sami.

Ferdové ze 4. A
škola škola
A, B, C, D, to už znám, Po prázdninách hola, hola,
do školy vždy pospíchám. už nás zase škola volá.
Plus, mínus a násobilku, Zasedneme do lavice,
naučím se za chvilinku. nacpem si vše do palice.
Řeky, města, vesnice, I když se nám hlavou honí
to mě baví nejvíce. všechny možné věci,
Cizí jazyk - to jsou věci, za pět minut zase zvoní,
musím nad tím vyhrát přeci. domů půjdem přeci.
Za chvilku už zazvoní  Míša Jozífková, 4. A
a já mám dva úkoly.
Vojtěch Láska 4. A

škola školní realita
Ráno vstávám s úsměvem, Žačka volá na žáka:
do školy jdu se zpěvem. „Proč tě škola neláká?“
Vědomostmi škola voní, Žáček zase na žačku:
proto děti chodí do ní. „Radši bych měl žvýkačku!
Učit se tu číst a psát, Musím ale do školy,
do tisíců počítat. doma napsat úkoly.
Učitelky s úspěchem,  Školu mám však přesto rád,
prohání nás prospěchem. budu chytrý akorát.“
Naše třídní chce mít žáky, Libor Sameš, 4. A
s kterými je sranda taky.
Proto se tam těšíme,
jenom někdy zlobíme.
A tak je to celý rok,
vysvědčení není šok.
Tereza Knéblová, 4. A

hrajeMe si na Básníky

strašidelný týden

V týdnu 29. 10. – 2. 11. jsme měli ve škole 
strašidelné běsnění, tedy strašidelný týden. 
Bylo to fajn, celý týden jsme dělali straši-
delné věci. Matematiku s duchem Karlem 
a Čárlem, dýňovou češtinu a strašidelnou 
vlastivědu. Také jsme vyráběli strašidelné 
věci, například kostlivce, vládce temnot, 
upíry, dýně a duchy různých podob a ve-
likostí. Také jsme vytvořili třídní lexikon 
strašidel. Docela se nám povedl. Naší 
největší prací byl strašidelný les, na tom 
jsme pracovali ve skupinách. Máme ze 
všech výrobků krásně vyzdobenou třídu 
i chodbu. 
Největší akce nás čekala ve středu 31. 
října. To jsme měli strašidelné spaní 
ve škole. Nejdříve jsme si ustlali spacáky 
a šli vyrábět strašidelnou ruku. Dali jsme 
do gumové rukavice popkorn a nakreslili 
jí nehty. Pak jsme si nafoukli balonek a po-

kreslili ho jako dýni. Nejvíce nás ale bavilo 
vydlabávání opravdových dýní, velkých 
i malých. Na okně jich bylo deset, což je 
tedy hodně práce. Jedna velká dýně měla 
oči do měsíčků a pusu jako upíří zuby. 
Byla fakt strašidelná. 
Pak jsme vyrazili do tmy na procházku 
na hřbitov. Krásně tam svítily svíčky. 
Pokračovali jsme až na stadion, kde byla 
stezka odvahy, hrůzostrašná a děsně dlou-
há stezka odvahy. Prošli jsme ji všichni, 
i když jsme se báli. Odměnou byl diplom.
Po návratu do školy jsme si ještě zatančili 
a pak už šup do hajan, tedy do spacáků. 
Ráno jsme se nasnídali a pokračovali 
ve strašidelném učení. Celý týden byl moc 
hezký a těšíme se na další. 

Za Ferdy napsali  
Matěj Baloun a Martin Grmolenský
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okresní kolo V nohejBalu

Náš školní sportovní klub byl 16. října 
pořadatelem okresního kola základ-
ních škol v nohejbalu, které se zároveň 
uskutečnilo jako kvalifikace o postup 
do celostátního kola. Do Bakova se 
za nádherného slunečného počasí sjelo 
7 družstev, která na dvou hřištích bojo-
vala systémem každý s každým. Naše 
družstvo ve vyrovnaném průběhu tur-
naje 3x zvítězilo a 3x odešlo poraženo 
a obsadilo 4. místo. O lepší umístění ho 
připravila nečekaná prohra vítězného 
gymnázia v posledním utkání, kdy mu 
už o nic nešlo. Gymnázium Mnichovo 
Hradiště si tedy zajistilo účast v ce-
lostátním finále. Naše „B“ družstvo 

na své soupeře nestačilo a odešlo pora-
ženo ve všech šesti utkáních.

„A“ družstvo hrálo ve složení Radek Bajer, 
Ondřej Vích, Dan Pokorný a Jan Tymich, 
béčko: Lukáš Hošmánek, Michal Mařík, 
Petr Vitmajer, Miroslav Čurej, Jakub Ho-
zák a Tomáš Louda.

Rozhodčí: Josef Smutný, Tomáš Beránek 
a Vojta Bareš

Skóre: Daniela Švermová, Michaela Pro-
cházková a Denisa Pecková

Mgr. Luboš Brodský

Výsledky okresního kola V plaVání

25 plavců bakovské ZŠ se zúčastnilo 
okresních závodů v Mladé Boleslavi. 
Mladší žákyně obsadily celkově druhé 
místo, mladší žáci třetí (6. - 7. Ročník - III. 

kat.). Nejhodnotnějšího výkonu dosáhla 
Hana Rindtová na padesátce prsa a Lukáš 
Ondřasina na kraulařské padesátce. 

Mgr. Luboš Brodský

školní sportoVní kluB

Dan Pokorný, Radek Bajer, Ondřej Vích, Jan Tymich - „A“ družstvo Bakova

Ondřasina Lukáš, Hampeis Matěj, Friedrich Petr

Bakovští šachisté vstoupili 28. 10. do nové sezóny Krajského přeboru vítěz-
stvím 5,5:2,5 nad Sokolem Nymburk.

Jarda Záhorbenský

šaChy

sport

plicní ambulance - oznámení
Nová soukromá ambulance plicních nemocí v Mnichově Hradišti oznamu-

je všem pacientům, kteří dosud dojíždějí za péčí do nemocnice v Mladé 
Boleslavi, že je připravena převzít péči za uzavřenou ambulanci Oblastní 

nemocnice na poliklinice v Mnichově Hradišti včetně spirometrie. Ordinační 
doba od pondělí do pátku od 8-12 a od 13-15 hod. bez objednání. Smlouva 
uzavřena s pojišťovnami VZP 111, ZPŠ 209 a OZP 207. Zájemci se mohou 

hlásit osobně i telefonicky. Informace též v recepci polikliniky.

Ambulance TBC a respiračních nemocí
MUDr. Jitka Ryndová

J. Švermy 378
295 01 Mnichovo Hradiště

tel. 326 997 544

Jacinová Lucie


