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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,

jako každý rok touto dobou se vedení města zabývá finalizací přípravy roz-
počtu města na tento kalendářní rok, který bude závazným dokumentem pro 
provádění běžné údržby majetku města, oprav i investičních akcí. 

Při rozhodování o tom, co se v letošním roce skutečně zrealizuje, pro nás 
byla velmi důležitá setkání s občany, která se uskutečnila koncem minulého 
roku a v prvních dnech roku letošního. Velmi ráda bych poděkovala všem 
z Vás, kteří jste se těchto setkání osobně zúčastnili a kterým není lhostejné, 
jak vypadá jejich obec a jejich životní prostředí. Toto poděkování patří 
pak zejména občanům jednotlivých místních částí, kde je znát větší zájem 
obyvatel o zlepšení těchto částí a kde jsme se setkali s konkrétními poža-
davky na vybudování např. chodníků, hřiště nebo údržby zeleně. Paradoxně 
nejmenší zájem lidí o setkání byl přímo v Bakově, kde konkrétní požadavky 
zazněly pouze z řad Trenčínských. 

Jsem si vědoma toho, že Bakováci se oproti obyvatelům místních částí více 
chovají jako městské obyvatelstvo a na prosazení svých zájmů mají své 
zástupce a „mluvčí“, kteří navrhují jednotlivé akce. Tito zástupci však jsou 
současně prvním sítem těchto požadavků a zájmů, proto se domnívám, že 
přímé setkání a osobní vyjádření je efektivnější a komplexnější, proto má 
svůj význam a já pevně věřím, že při příštím setkání budeme konstatovat 
větší zájem Vás občanů.    

Velmi ráda bych Vás informovala o některých zamýšlených investičních ak-
cích většího rozsahu, které město bude v případě schválení rozpočtu reali-
zovat v letošním roce a v letech následujících a u kterých je nutné znát také 
Váš názor a představu, aby rozvoj města sledoval především uspokojování 
Vašich potřeb a zájmů. 

1. První větší plánovanou akcí je realizace přístavby mateřské školky 
za účelem rekonstrukce stávajících budov a zvýšení kapacity mateřské 
školky tak, aby bylo možno zajistit předškolní výchovu většině bakovských 
dětí. 

2. Dalším záměrem je vybudování in-line dráhy v areálu koupaliště, které 
se změní na veřejně přístupný areál pro volnočasové aktivity obyvatel měs-
ta, v němž se budou pořádat sportovní a kulturní akce přesahující svým vý-
znamem regionální úroveň. Tento záměr je podmíněn získáním finančních 
prostředků z fondů EU, na kterém v současné době intenzivně pracujeme. 

3. Do třetice zmíním záměr města rekonstruovat prostory Radnice, včetně 
vybudování společenského a kulturního sálu v půdních prostorách budovy 
Radnice, ve kterém bude možno pořádat kulturní akce menšího rozsahu, 
jako besedy, divadlo pro děti, vernisáže, hudební večery, diskusní setkání, 
apod. Na tuto investiční akci byla vedením města získána dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 3 mil. Kč. 

O těchto, ale i o dalších investičních akcích budete blíže informováni v Ba-
kovsku a na webových stránkách města. V letošním roce chceme také začít 
nutné práce na sestavení strategického plánu rozvoje města, který bude 
základem pro budoucí rozvoj a přípravu dotačních žádostí tak, abychom 
mohli kofinancovat naše zájmy také z jiných finančních zdrojů než pouze 
z našich vlastních. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

sloVo starosty

S  tímto  faktem  nic  nenaděláme,  ale  snažíme  se  občanům  alespoň  pomoci 
v tom, že tak jako v minulých dvou letech, tak i letos bude možné se na našem 
městském úřadě poradit či přímo předat daňové přiznání ze závislé činnosti či 
jako OSVČ pracovníkům Finančního úřadu Mladá Boleslav. 

V úterý  11.  března  a  ve  čtvrtek  20.  března 2008 v  době od 13.  00  -  17.  00 
hod.  v  I.  patře městského  úřadu  se Vám  budou  úředníci  z Mladé Boleslavi 
věnovat. 

Tiskopisy na daňová přiznání bude možno vyzvednout předem po jejich do-
dání  na MěÚ  v  průběhu měsíce  února  (přesný  termín  oznámíme  způsobem 
ve městě obvyklým). 

Jaroslava Čermáková

odVod daní straší oBčany
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CZeCh Point

Městský úřad Bakov n. J. upozorňuje, že

PoPlatek Za sVoZ koMunÁlního odPadu 
na celý rok nebo na i. pololetí 2008

je možno uhradit  na pokladně MěÚ  v přízemí budovy 

od 7. 1. 2008 do 29. 2. 2008
Po a st  7:30 - 12:00 a 13:00 - 18:00 

Výše poplatku činí 470,- kč na osobu a rok.

PoPlatek tko 2008

transCentruM - Ceník  jíZdného

tříkrÁloVÁ sBírka 2007

Také Vás v úterý 8. 1. 2008 navštívili  tři králové? Nás na MěÚ ano. S po-
kladničkami chodily po městě dvě skupiny školních dětí v převleku tří králů. 
Jednalo  se o  sbírku,  kterou uspořádala Diecézní  charita Litoměřice  a  jejíž 
výtěžek je určen potřebám pečovatelské služby. Bylo vybráno celkem 3391, 

50 Kč. Diecézní charita tímto děkuje vám všem, kteří jste jí věnovali finanč-
ní  příspěvek  a  také  všem malým králům,  bez  jejichž  pomoci  by  se  sbírka 
nemohla uskutečnit. 

Taťána Dvořáková

Dveře  označené  touto modrou  značkou 
(dát  značku)  už  v  těchto  dnech můžete 
vidět na městském úřadě. Co to je? Ptají 
se ti, kteří nečetli v minulém čísle Bakov-
ska článek o nové službě, kterou na měst-
ském  úřadě  zavádíme.  Poskytujeme 
totiž ověřené výstupy z veřejných infor-
mačních systémů veřejné správy (Czech 

POINT) - výpisy z katastru nemovitostí, 
obchodního  rejstříku,  živnostenského 
rejstříku a z Rejstříku trestů. 
Výpisy  z  Rejstříku  trestů  dostanete 
na matrice  (podatelna)  v  přízemí,  výpi-
sy  z  katastru  nemovitostí  a  ty  zbývající 
na odboru výstavby a ŽP ve druhém patře. 
Za ověřené výpisy se platí správní poplat-

ky podle příslušných zákonů (např. výpis 
z evidence Rejstříku trestů 50,- Kč), výši 
poplatků ostatních poskytovatelů stanoví 
přímo poskytovatel výpisu.
Od  zavedené  služby  si  slibujeme,  že 
usnadní styk občana s veřejnou správou. 

Jaroslava Čermáková
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kanaliZaCe 
PostuPuje

Na základě vypsaného výběrového  ří-
zení a jeho výsledku byl od 1. 1. 2008 
jmenován  do  funkce  vedoucího  Od-
boru  výstavby  a  životního  prostředí 
Městského  úřadu  Bakov  nad  Jizerou 
Lubomír Peroutka. V jeho nelehké prá-
ci mu přeji hodně úspěchů a věřím, že 
se ve funkci osvědčí a vydrží podstatně 
déle než jeho předchůdce. 

Jaroslava Čermáková

noVý VedouCí odBoru VŽP

Veřejné zasedání  
zastupitelstva města 

se uskuteční 

ve středu 30. ledna 2008  
od 18 hod. v hasičské  

zbrojnici. 

Program jednání bude zveřejněn na 
úřední desce a webových 

stránkách města.

Jaroslava Čermáková

PoZVÁnka

Život je takový, jaký si ho uděláme. Tak 
to bylo vždycky a vždycky to tak bude.“

 Grandma Mosesová

Stejně  jako v minulých  letech  i v  roce 
2007 pro Vás město připravilo několik 
různých  kulturních  akcí.  Snažili  jsme 
se  o  jejich  pestrý  výběr  tak,  abychom 
oslovili co nejvíce diváků. Připomeňme 
si nyní ve stručnosti, co jste mohli v Ba-
kově v průběhu loňského roku vidět. 
V květnu to byla poněkud hořká anglic-
ká detektivní komedie Joe Ortona „Čis-
tá kořist“. Vyprávěla o  tom,  jak  rychle 
a bezohledně je také možné zbohatnout. 
Představili  se  v  ní  Ladislav  Mrkvič-
ka, Filip Sychra, Hana Sršňová, Vilém 
Udatný, Václav Postránecký, Josef Ko-
těšovský a Sandra Kovacz. 
Na svatého Bartoloměje je v Bakově po-
svícení. Jeho oslava v prostoru za soko-
lovnou se již stává tradicí. Program jsme 
připravili pro děti i dospělé. Pohádkový 
příběh  se  scénickým  šermem  sehrála 
skupina  pražských  šermířů  a  kejklířů 
D‘Arnisse  -  rolničky  a  meče.  Dějem 
pohádky  děti  provázel  veselý  králov-
ský šašek. Úspěch u našich nejmenších 
mělo také nově vybudované hřiště, kde 
si děti mohly hrát na nových atrakcích. 
Pro  starší  generaci  vystoupila  dechová 
kapela Mělničanka pod vedením Fran-

tiška  Šťastného  se  sólistou  Stanisla-
vem Tatarem. V průběhu odpoledně  si 
mohli návštěvníci zakoupit občerstvení 
a drobné dárky. 
Dalším divadelním představením, které 
jste mohli v sále Radnice navštívit, byla 
komedie  „Velká  zebra,  aneb  Jak  že  se 
to  jmenujete?“,  kterou  napsala  dvojice 
autorů  Jean-Jacques  Bricarie  a Mauri-
ce Lassayques. Hlavní roli v ní ztvárnil 
Ondřej Vetchý. Představil se jako Kristi-
án, muž, který nedokáže vydržet dlouho 
s jednou ženou, protože na něj po čase 
padá  hrůza  a  on  potom  cítí  potřebu 
utéct. Tento svůj problém řeší poněkud 
neobvyklým  způsobem.  Hereckými 
partnery mu byli: Kateřina Hrachovco-
vá – Herčíková, Jaromír Dulava, Dana 
Černá, Dagmar Čárová a Zdeněk Vencl. 
Vánoční koncert Daniela Hůlky se konal 
v Bakově na konci listopadu. Jako hosté 
umělce vystoupili klavírista prof. Mar-
tin Rada a kytarista Jiří Březík. Koncert 
se podařilo zrealizovat díky vstřícnému 
přístupu třinácti bakovských firem, kte-
ré se na něm sponzorsky podílely. Byl to 
první  koncert,  který uskutečnilo město 
společně se sponzory. Velmi si ceníme 
pomoci všech, bez jejichž přispění by se 
tento projekt nemohl uskutečnit. 
Na první adventní neděli  jste  se mohli 
přijít podívat na bakovské náměstí, kde 

se  již  tradičně  koná  zpívání  dětí  pod 
rozsvíceným  vánočním  stromem. Kro-
mě žáků z bakovské základní školy zde 
vystoupily jako hosté děti z Ústavu so-
ciální péče Kurovodice. Tentokrát bylo 
dění  na  náměstí  obohacené  o  několik 
staročesky laděných stánků, ve kterých 
bylo  možné  zakoupit  vánoční  zbo-
ží.  Na  adventní  neděli  se  také  konala 
v  bakovském muzeu  vernisáž  výstavy 
betlémů manželů Kabátníkových a byl 
zde  slavnostně  odhalen  betlém,  který 
našemu městu věnoval bakovský rodák 
Vladimír Müller. 
  S  vánočním  koncertem  pro  děti  „Pů-
jdem spolu do Betléma“ k nám v pro-
sinci přijela paní Lída Helligerová. Naši 
nejmenší  diváci  se  společně  se  zpě-
vačkou mohli  aktivně  zúčastnit  „cesty 
do  Betléma“  za  Ježíškem.  Mohli  zpí-
vat a hrát na  rozličné hudební nástroje 
a jako odměnu si odnesli malou kometu 
a kouzelný bonbón, který zaručeně splní 
každé přání. 
Kouzelný bonbón sice nemám, ale pře-
sto bych si přála, abychom měli v roce 
2008  šťastnou  ruku  při  výběru  kultur-
ních  akcí,  abychom  měli  hodně  spo-
kojených diváků a podařilo se nám tak 
opět zpestřit společenský život v našem 
městě. 

Taťána Dvořáková

jak jsMe se BaVili V loňskéM roCe

Vážení spoluobčané, 

jak jste si jistě všimli, výstavba kana-
lizace  nezadržitelně  postupuje  měs-
tem,  a  kromě  probíhající  výstavby 
v  Rybním  Dole  se  bude  v  nejbližší 
době  pokračovat  v  ulicích  Rybnič-
ná, Sadová, Konečná  a Ku  splávku. 
V  této  lokalitě  jsou  stále  lidé,  kteří 
nepodali  na MěÚ Bakov  n/J.  odbor 
výstavby  a ŽP žádost  s  projektovou 
dokumentací k výstavbě kanalizační 
přípojky. Jestliže toto neučiní, kanali-
zační přípojka jim nebude zhotovena 
a případné pozdější připojení se  jim 
velmi prodraží! Žádám tímto občany, 
kterých se to týká, ať se ve vlastním 
zájmu  co  nejdříve  dostaví  i  s  doku-
mentací na odbor výstavby a ŽP. 

Zároveň  bych  rád  požádal  občany 
bydlící  v  dotčených  ulicích,  aby  si 
označili  své nádoby na domovní od-
pad, neboť je zaměstnanci provádějící 
firmy budou přenášet na místa dostup-
ná pro svozové vozy a po vyprázdnění 
zase zpět. Děkujeme za pochopení. 

Odbor výstavby a ŽP

14. ledna uplynul rok, co nás 
navždy opustila maminka, paní 

Otilie Pospíšilová. 

S láskou vzpomíná dcera 
s rodinou.

VZPoMínka

65 let

Dne 6. 2. 2008  
oslaví manželé

 

Věra a Jan Nejdlovi 
65 let 

společného života. 

Hodně zdraví do dalších let 
přejí dcery s rodinami.

Výročí

od čtenÁřŮ



4

Pomoc uživatelům návykových látek v Bakově nad Jizerou nabízí Centrum terén-
ních programů, zařízení občanského sdružení Semiramis. Forma sociální služby, 
kterou  Centrum  terénních  programů  poskytuje,  je  známá  také  jako  streetwork 
a odehrává se v přirozeném prostředí uživatelů návykových látek, tj. na ulicích, 
v parcích, klubech, na nádražích apod. 

„Cílem naší práce je minimalizovat rizika, která plynou z užívání návykových lá-
tek a která ohrožují jak uživatele samotné, tak i „běžnou“, neužívající veřejnost.“

„Prostřednictvím sběru a výměny injekčních stříkaček a distribuce dalšího steril-
ního materiálu uživatelům návykových látek se snažíme zamezit šíření infekčních 
chorob, například žloutenek a viru HIV, snažíme se uživatele motivovat k odpo-
vědnému chování, k zdárnému absolvování odvykací léčby, následné abstinenci 
a  zapojení  se  do  běžného  života. Nepomáháme  pouze  uživatelům návykových 
látek, ale chráníme i veřejné zdraví. “

Občanské sdružení Semiramis je nestátní nezisková organizace, která poskytuje 
profesionální, kvalitní a odborné služby v oblasti drogové problematiky a aktivně 
se podílí na  tvorbě protidrogové politiky ve Středočeském kraji. Byla založena 
v roce 2000 a od té doby poskytuje své služby na Nymbursku, Mladoboleslavsku, 
Mělnicku a Praze - východ. 

Kromě Centra terénních programů realizuje o. s. Semiramis ještě projekty nymbur-
ského a mladoboleslavského K - centra, kam se mohou obrátit rodiče uživatelů, ale 
i veřejnost s žádostí o radu či pomoc s řešením drogového problému. Dalšími centry 
o. s. Semiramis jsou Centrum primární prevence, které realizuje dlouhodobé pre-
ventivní programy na základních a středních školách a Centrum drogových služeb 
ve vězení, které pracuje s uživateli návykových látek ve výkonu trestu. 

„Naším posláním je pomáhat lidem při řešení jejich problému s drogou a záro-
veň se snažit tomuto problému našimi aktivitami, na území Středočeského kraje, 
předcházet. “

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro uži-
vatele návykových látek přímo v Bakově nad Jizerou:
Tel.: +420 728 245 196 – Míša, Denisa, Zuzana
V Bakově nad Jizerou jsme každé pondělí od 12:00 do 16:00
e - mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče a blízké osoby, zprostředkování léčby apod.:
Tel.: +420 326 303 468 – K - centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav – každý všední den od 10:00 do 17:00
e - mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

sluŽBy Pro uŽiVatele nÁVykoVýCh lÁtek V BakoVě nad jiZerou

Ze ZÁkladní a Mateřské školy

Ve čtvrtek 20.  prosince 2007  jsme  se 
vypravili do Domova důchodců Mod-
rý kámen v Mnichově Hradišti. Pořá-
dali jsme tam takový minikoncert pro 
babičky a dědečky z domova. Protože 
zpíváme  moc  rádi  a  naučili  jsme  se 
spoustu vánočních písní a koled, chtěli 
jsme  s  nimi  ještě  někoho  potěšit.  Už 

loni  jsme  zpívali  v  Modrém  kameni 
a  obyvatelům  se  to  moc  líbilo.  Tak 
i  letos  jsme si na ně vzpomněli a  jeli 
jsme jim zazpívat. Někteří seděli dole 
v krásné hale,  jiní  v patrech u  zábra-
dlí.  Začali  jsme  zpívat  za  doprovodu 
kytary paní učitelky Brychové a piána 
paní  učitelky  Černé.  Po  každé  písni 

nám  obyvatelé  i  zaměstnanci  tleskali 
a mnohé  koledy  si  s  námi  i  zazpíva-
li. Dokonce  jsme museli  přidávat  pár 
písniček. 
Pak  jsme rozdali všem dárečky, které 
jsme  pro  babičky  i  dědečky  vyrobili. 
Také jsme si prohlédli krásnou výsta-
vu výrobků na  téma Vánoční hvězda. 
Do soutěže jsme přispěli  i my mnoha 
výrobky.  Další  hvězdy  a  hvězdičky 
vyrobily  děti  z  jiných  škol  a  školek 

v okolí. Mnoho výrobků bylo  i dílem 
lidí z různých domovů důchodců v ce-
lém  okrese.  Všechny  výrobky  byly 
moc  hezké,  některé  z  papíru,  látky, 
perníku, sena, keramiky, vlny a mnoha 
dalších materiálů. 
Jsme  rádi,  že  jsme  trochu  potěšili 
všechny obyvatele DD Modrý kámen 
v předvánočním čase. 

Za všechny zpěváčky Ferdové ze 4. A

ZPíVÁní BaBičkÁM a dědečkŮM
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My, Ferdové, moc rádi cestujeme a po-
znáváme nové věci. Ve čtvrtek 13. pro-
since  jsme  se  vydali  na  vlastivědnou 
exkurzi do vánoční Prahy. 
Cesta  rychlíkem  do  našeho  hlavního 
města  celkem  rychle  utekla.  V  Praze 
bylo rušno jako obvykle. Nejdříve jsme 
šli na Václavské náměstí a pak do pa-
sáže Lucerna. Tam  jsme viděli  neuvě-
řitelnou  věc  –  obrácenou  sochu  Vác-
lava.  Tedy  na  břiše  obráceného  koně 
seděla  socha  Václava.  Prohlédli  jsme 
si ji zespoda i shora. Bylo to fakt neu-
věřitelné. Pokračovali jsme na Karlovo 
náměstí  a  dál  k  Tančícímu  domu.  To 
byla stavba. Okolo Žofína jsme se do-
stali až k Národnímu divadlu. Metrem 
jsme  jeli  na  stanici  Flóra,  a  tam  jsme 
se  občerstvili. Moc  jsme  si  pochutna-
li. Pak už nás čekalo kino Imax – to je 
3D kino se speciálními brýlemi. Když 
padají vločky na plátně, vypadá  to, že 
padají na vás. Film se  jmenoval Santa 
versus sněhulák. Bylo to fakt povedené. 

Po kině  jsme  jeli opět metrem na Sta-
roměstské náměstí, kde jsme si počkali 
na orloj, prohlédli si vánoční trhy i živá 
zvířátka v Betlémě. 
Stavili  jsme  se  i  ve  Sparkysu,  to  je 
čtyřpatrový  svět  hraček.  Většina  dětí 
si něco koupila. Poslední návštěva byla 
v Luxoru, to je zase svět knih. Bylo tam 
FAKT ohromné množství knih. 
Moc  jsme  si  to  užili  a  pospíchali 
na  vlak.  Na  nádraží  jsme  ještě  stihli 
párek  v  rohlíku. Ve vlaku  jsme dosta-
li mapu Prahy a měli jsme ukázat naši 
dnešní cestu. No moc lehké to nebylo, 
ale zvládli jsme to všichni. Byla to pěk-
ná dálka. 
U  vlaku  na  nás,  unavené  cestovatele, 
čekali rodiče a my je rádi viděli. Doma 
jsme  zalehli  do  postýlek  a  spali  jako 
špalci až do rána

Matěj Baloun a Míša Jozífková,  
4. A - Ferdové

VÁnoční Praha

V  lednu  jsme  se  zase  všichni  sešli 
ve  školce,  odpočatí  po  prázdninách 
a  plní  dojmů  z  vánočních  svátků 
a hlavně z dárečků. 
To  bylo  vyprávění  -  co  jsem  dostal 
od Ježíška já, co sestřička, co bráška, 
mamka, taťka… Povídání nebralo kon-
ce. Některé dárky jsme přinesli do škol-
ky ukázat kamarádům a paní učitelce. 
Sešly se nám ve třídách nové panenky, 
auta, stavebnice, knížky a spousta dal-
ších zajímavých věcí. Naši „školáci“-
se pyšnili novými aktovkami už úplně 
vybavenými a připravenými do školy. 
Vždyť  je  nejvyšší  čas,  zápis  bude  co 
nevidět. Už se na něj moc těšíme. 
Dárky pod stromečkem jsme letos měli 
nejen my, ale  i zvířátka v okolí naše-
ho města. Protože jsme si nebyli jisti, 
jestli Ježíšek naděluje i zvířátkům, ne-
nechali jsme nic náhodě a vánoční pře-
kvapení  jsme  pro  ně  připravili  sami. 
Připravili  jsme  si mrkvičky,  jablíčka, 
slunečnicová semínka v loji a s těmito 

dobrotami  jsme  se  vypravili  do  Pod-
strání  a  na  louku.  Vše  jsme  navěsili 
na spodní větvičky stromů. Že si zví-
řátka  pochutnala,  jsme  se  přesvědčili 
hned první dny nového roku. Všechno 
bylo pořádně okousané. Cestou zpátky 
do školky jsme pozorovali zvířecí sto-
py ve sněhu, poslouchali hlasy ptáčků, 
pozorovali  zasněžené  stromy  a  keře. 
Také jsme běhali po cestičkách ve sně-
hu a podle našich stop  jsme určovali, 
kdo má větší a kdo menší nohu. S ve-
selou náladou jsme se vrátili do školky 
a slíbili jsme si, že se za zvířátky s dá-
rečky zase někdy vypravíme. 

Další informace a aktuality o naší ma-
teřské škole se můžete dozvědět na na-
šich nových internetových stránkách. 

 Naše adresa: www.msbakovnj.cz

Dagmar Vlastová

jak se MÁMe Po VÁnoCíCh?
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PoMerančoVý Mítink oZdoBil skVělý český rekord

Jablonec n. N. sobota 8. prosince 2007

317 žáků a žákyň z 18 oddílů se postavilo na start tradičních předvánočních 
závodů v Jablonci nad Nisou. Slavnostně zde otevírali zrekonstruovanou halu 
na Střelnici, která od 8. prosince 2007 začala fungovat  jako Corny atletická 
aréna. Před 30 lety, 19. 2. 1977, v této hale mimo jiné vytvořila světový rekord 
ve vrhu koulí Helena Fibingerová. I dnes se měnily rekordní, tentokrát české 
tabulky. Vynikajících 183 cm ve skoku do výšky žákyň předvedla Magdalena 
Nová z Lovosic. Český žákovský rekord překonala hned o 3, halový dokonce 
o 6 cm. 
Svým výkonem by porazila dvě závodnice na posledních olympijských hrách 
v Aténách. Závody byly vypsány pro děti od šesti do patnácti let a z našeho 
sportovního  klubu  se  zúčastnili  především  ti  nejmenší.  Šestice  nejmladších 
startovala ve čtyřboji (60 metrů, skok daleký, hod plným míček a 300 metů), 
Láďa Mlynka v kategorii mladších žáků pak na šedesátce a třístovce. 

Výsledky:                 počet 
 pořadí  60 m   dálka  plný míč   300 m   body  závodníků
 17. Žďánská Radka (1998)   10,6   276   530   64,67   1138   35
 22. Dlasková Romana (1998)  11,0   282   460   67,78   946   35
 27. Bajerová Zuzana (1999)   11,8   251   480   70,17   709   35
 8. Brzobohatý Václav (1998)  10,5   317   620   59,65   1447   19
 14. Kolumpek Martin (1997)  10,2   316   575   59,66   1462   18
 14. Kadlec Jan (1998)   10,9   304   524   63,60   1148   9

 17. místo - Mlynka Ladislav (1995) 60 m 9, 72 (22 závodníků)
 13. místo - Mlynka Ladislav (1995) 300 m 56, 99 (17 závodníků)



Je  tu  začátek  nového  roku  a  soubor 
Furiant  už  zase  „pracuje“  naplno. Kdy 
jindy se rozjet, když ne hned zkraje a to 
rovnou na Tři krále. Loni jsme obnovili 
tento  starý  zvyk a  letos  jsme už obešli 
se  zpívanou koledou 60 domů. Popřáli 
jsme mnoho  štěstí,  hlavně  však  zdraví 
v novém roce a křídou na dveře napsa-
li  K+M+B  2008.  I  počasí  nám  přálo, 

i když některým by se mohlo zdát, že ne 
a někteří nás  i  litovali a obdivovali,  že 
i v tom sněžení jsme vyrazili. Ale proč 
by  ne,  vždyť  jsme  se  konečně  dočkali 
sněhu, který k našim Vánocům a  svát-
kům  neodmyslitelně  patří.  Byla  zima 
a  nohy mokré,  ale  bylo  nám  fajn.  Le-
nošit  bychom  uměli  též,  a  kdybychom 
do  ulic  nevyrazili,  jistě  by  se  také  nic 
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V pátek 28. 12. 2007 se na Malé Bělé v 
České besedě sešlo na padesát lidí, aby 
oslavili  s  předstihem  příchod  nového 
roku.  Jednalo  se  především  o  seniory, 
pro  které  obec  baráčníků  Malá  Bělá 
připravuje  každoročně  několik  tako-
výchto posezení. Tentokrát mělo název 

SILVESTROVSKÉ a k tanci a poslechu 
jako vždy hrál Mirek Korel se svou har-
monikou.  Na  návštěvu  k  nám  zavítali 
nejen místní, ale i tetičky a sousedé z Ba-
kova, Doks a Zákup. Zábava se rozjíždí 
vždy  již  po  šestnácté  hodině,  to  proto, 
že vesměs všichni jsou odkázáni na au-

tobusové a vlakové spoje. Jsou tedy na 
Malé Bělé brzy a pak také „brzy“ před 
jedenáctou  večerní  odjíždějí.  Tombo-
la  bývá  bohatá  podle  toho,  jak mnoho 
cen se sejde od dobrovolných dárců. Už 
jsou na  to  tak nějak všichni  připraveni 
a zvyklí, a proto donášejí něco malého, 

co potěší. O radostnou náladu se kromě 
souseda Korela stará i výčep, kde se dá 
připít nejen vínem a pivem, ale i něčím 
ostřejším. Malé občerstvení bývá také k 
dispozici, a tak jsme rádi, že je u nás na 
Malé Bělé tak nějak pořád živo. 

Monika Čapková

silVestroVské PoseZení

kultura

školní VÁnoční jarMark

Jako se na Štědrý den pokoušíme držet půst, abychom to zlaté prasátko ko-
nečně viděli alespoň letos, nebo krájíme jablka či si dáváme rybí šupiny pod 
talíř, stalo se už hezkým předvánočním zvykem zvát naše rodiče, příbuzné 
a kamarády na náš dnes už tradiční vánoční jarmark. To se to po chodbách 
1.  stupně  hemží  nakupujícími  mezi  prodejními  stánky  –  vlastně  lavicemi 
-  za  neustálého  vykřikování  prodejců  -  tedy  nás,  kteří  se  snažíme  upoutat 
pozornost kolemjdoucích právě na ten náš stánek. 

Nabízely se různé vánoční ozdoby, svícny, svíčky, perníčky, zdobené skle-
ničky, adventní a vánoční dárečky za velmi přijatelné ceny,  takže si každý 
mohl  dokoupit  maličkosti  ke  zkrášlení  bytu  a  dotvoření  správné  vánoční 
atmosféry. 
To, že jste nás téměř vykoupili, je pro nás velké ocenění naší práce a ujiště-
ní, že naše výrobky dělají ostatním radost. Tak se těšíme zase za rok. 

Šikulové z 1. stupně ZŠ 

tříkrÁloVÁ oBChŮZka
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Když  při  vernisáži  Müllerových  bet-
lémů  na  počátku  prosince  roku  2006 
nadhodil správce muzea přání, aby též 
Bakov  měl  vlastní  originální  betlém, 
jako má  Písek  či  jiná města,  nečekal, 
že  se  mu  dostane  vstřícné  odpovědi 
ze strany vystavovatele pana Vladimí-
ra  Müllera,  bakovského  rodáka.  Stál 
u toho i tehdejší starosta pan Jiří Hieke, 
který se jen potutelně usmíval, když mu 
to výtvarník sliboval. Kolik výtvarníků 
nám toho už naslibovalo a vždy „skutek 
utek.“ Po celý rok jsme byli s Vladimí-
rem ve styku. Sledoval jsem s nejisto-
tou, zda dílo spatří světlo světa. Od jara 
mě ubezpečoval, že na betlému pracuje. 
Když  mi  poslal  plánek  pro  zhotovení 
podstavce, nabyl jsem jistoty, že se pře-
kvapení pro Bakováky uskuteční. Z mé 
strany  nešlo  o  nedůvěru  v  jeho  slova, 
vždyť Vladimíra znám od dětství a ni-
kdy mě nezklamal, což naposled doká-
zal  i  dvěma  samostatnými  výstavami, 
které v Bakově představil v roce 1997 
(malířskou a kreslířskou) a v roce 2006 
(řezbářskou).  Mezi  přáteli  jsem  pro-
hlásil,  pokud Vladimír betlém zhotoví 
a do Bakova přiveze, je to borec, neboť 
jsem věděl, že v roce 2007 prodělal dvě 
vážné operace. 
A Vladimír Müller nezklamal. Bakov-
ský  rodák  svůj  slib  splnil  a  2.  prosin-
ce  loňského  roku  své dílo do  rodného 
města  dovezl.  Krabice  za  krabicí, 
v  nichž  byly  jednotlivé  části  uloženy, 
putovaly z auta, které si pronajal, sám 
řídit  ještě  nemohl,  přímo  do  výstavní 
místnosti,  kde  už  na  řezbáře  čekalo 
milé  překvapení.  Zůstal  stát  před  ba-
revnou  rozmanitostí  desítek  betlémů, 
které už dříve nainstalovali jejich tvůrci 
manželé Kabátníkovi z Bělé. V sobotu 
za  vydatné  pomoci  pana Mirka Kočí-
ho, Vladimírova  švagra,  byl Müllerův 
Bakovský betlém postaven. Civěl jsem 
jako  malý  kluk,  okouzlen  důvěrnými 
obrázky svého rodného města, když jej 
vytahoval z krabic a rovnal podle plán-
ku do připraveného terénu. Začal hori-
zontem. Vlevo postavil Zvířetice, vpra-
vo Klokočku, mezi ně dozadu vzdálený 
Bezděz. Před ně na nižší stupínek umís-
til spořitelnu a další domy západní části 
náměstí, kostel sv. Bartoloměje, vpravo 
starou školu s řadou domů před ní, ještě 
níž  radnici,  vosálovnu,  masné  krámy, 
chudobinec  se  hřbitovní  branou  a  sv. 
Barborou,  mezi  nimi  uprostřed  sv. 

Trojici.  Pod  ní  stojí  betlémský  chlév 
s  Ježíškem  a  jeho  rodiči,  tři  králové 
a desítky postaviček, poznáváme ková-
ře, bednáře, kočího, muzikanty, pastý-
ře  a  známé  bakovské  osobnosti,  které 
tu ve městě Vladimír potkával v době 
svého dětství, jako sbormistra Černého, 
spisovatele Havla a Sellnera, malíře R. 
Livoru, L. Žofkovou a další. Celý bet-
lém  je  proveden  v  perokresbě  a  svou 
velikostí působí monumentálně. 
Výtvarník  Vladimír  Müller,  náš  dob-

rý  rodák,  dnes  žijící  už  celá  desetiletí 
v Písku, své zdařilé dílo věnoval svému 
rodnému městu zcela zdarma, bez koru-
ny náhrady za materiál. Je to šlechetný 
čin. Bezesporu mu  náleží  srdečné  po-
děkování Muzea Bakovska, ale i všech 
zdejších  staromilců  a  patriotů.  Avšak 
i těch, kdož hledají své kořeny v našem 
městečku  nebo  je  teprve  zapouštějí. 
Vděční Bakováci děkují a přejí Vladi-
mírovi pevné zdraví a mnoho umělec-
kých úspěchů v dalším životě. 

P.  S. Nelze  opomenout  též  vřele  po-
děkovat  manželům  Kabátníkovým 
z Bělé, kteří zdarma instalovali celou 
výstavu svých betlémů, a tak potěšili 
oko  návštěvníků  z  celého Bakovska. 
Těšíme  se  s  nimi  na  další  spoluprá-
ci!  Za  pozornost  stála  doprovodná 
výstavka  prací  dětí  mateřské  školy. 
Návštěvníky též velmi zaujala. 

 - ář

BakoV MÁ Vlastní BetléM aneB PoděkoVÁní Panu VladiMíru MülleroVi

nestalo, my jsme ale rádi, že jsme nejednoho občana naší vesnice potěšili návštěvou 
a pozdravili se s ním. Byli jsme obdarováni ovocem, cukrovím, něčím na zakousnutí 
a také něčím ostřejším na zahřátí. A že jsme se zahřívat museli! I do kasičky jsme 
vybrali nějaký ten peníz, který jsme z části použili na charitu, přímo potřebné osobě, 

a zbytek si ponechali pro pořádání dalších akcí. A že už se na nás začínají hrnout ze 
všech stran. Stačí se jen podívat na naše webové stránky a dočíst se třeba i něco víc.
ww.furiant.bakovnj.cz 

Monika Čapková
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Bakovský kostel sv. Bartoloměje zaplnil do posledního místečka skladatel, zpě-
vák  a  klávesista Richard Pachman poslední  sobotu  před  letošními Vánocemi. 
Jeho hudba a zpěv se  linula  studeným kostelem a zahřívala duše prokřehlých 
posluchačů.  Interpret  statečně  snášel nízkou  teplotu a posilněn horkým čajem 
z termosky dokázal poutat zájem přítomných až do samého závěru. 
Zahrál celou řadu skladeb z nejnovějšího alba PianoRelax, ale potěšil posluchače 
i výběrem z dalších nesčetných svých dřívějších skladeb i nových, vánočních. 
Já  osobně  jsem  se  jako  bývalý Bakovák  z Trenčína  dostavil  se  svými  přáteli 
z Příšovice,  kde nyní  žiju. Chodil  jsem často do bakovské městské knihovny 
a díky mé zálibě v knihách  jsem se naučil  i docela obstojně česky. Do svých 
deseti let jsem chodil na Slovensku do základní školy s maďarským vyučovacím 
jazykem. Vzpomínám si na paní učitelku, která přinesla do  třídy magnetofon, 
a na důkaz toho, že nejsem Čech, jsem jí nazpíval maďarskou písničku. 
Musím se přiznat, že cestu do tohoto kostela jsem našel až právě teď a jsem za to 
vděčný právě Richardu Pachmanovi. 
Tento původně ing. ekonomie, dnes skladatel, malíř a spisovatel se dal na pro-
fesionální uměleckou dráhu v roce 1991. Ani velké osobní neštěstí, kdy se ne-
vědomky napil  louhu, mu nedokázalo  zabránit  v  pokračování  cesty,  kterou  si 
zvolil. 
Touto cestou je rozdávat radost hudbou, zpěvem a obrazy, které tak rád maluje. 
Doufejme, že Richarda Pachmana  jeho přítel, bakovský farář Jiří Veith pozve 
i napřesrok na další adventní koncert. 
Možná, že se dočkáme i dříve! V kostele jsou přece nádherné varhany a bylo by 
škoda je nechat zahálet. 

Ing. Ladislav GOMBÁR

Poslední adVentní konCert 
Z ProsinCoVého turné riCharda 

PaChMana V letošníM roCe

BakoVskÁ Měšťanka MÁ sVé Výročí

- pokračování z minulého čísla

Dne  15.  července  1909  projedna-
la  místní  školní  rada  usnesení  c.k. 
okresní  školní  rady  o  zřízení  měš-
ťanské  školy  dívčí  v  Bakově. Místní 
školní rada návrh schválila (proti byl 
jen  Josef Koloc,  starosta Malé Bělé) 
a  odeslala  na  Zemský  školní  výbor 
Království českého, který dívčí měš-
ťanku  v  Bakově  nepovolil  a  žádost 
vrátil. Až po I. světové válce za exis-
tence  Československé  republiky 
v roce 1919 byla měšťanská škola dív-
čí ve městě povolena. Byla umístěna 
do  prvního  patra  obecné  školy  dívčí 
na náměstí.
Měšťanská  škola  chlapecká  byla 
v roce 1938 přejmenována na Újezd-
ní měšťanskou  školu  a  její  obvod  se 
rozšířil  o  Kněžmost,  Žantov,  Chlu-
mín,  Lítkovice,  Malý  a  Velký  Solec 
a Malobratřice. Naopak  v  roce  1941 
byla  odškolena  Veselá  se  zdůvodně-
ním, že mají žáci bližší cestu do Mn. 
Hradiště. Za okupace ve školním roce 
1941  a  42  pojmenování  měšťanská 
škola mizí a místo něj se zavádí ozna-
čení hlavní škola, která se stává ško-
lou  výběrovou,  do  níž  jsou  vybíráni 
žáci podle prospěchu. Zbývající  žáci 
navštěvovali  obecnou  školu  podle 
systému,  jaký byl zaveden v Bakově 
před rokem 1906. Za protektorátu má 
škola  tři  ročníky  s  pobočkami  a  jed-
noročný učební kurz (JUK – do roku 
1943). Po válce se pojmenování opět 
vrací do starých kolejí. Vydrželo však 
jen do  roku 1949, kdy  se na základě 
Nejedlého  školské  reformy  vytváří 
jednokolejné  školství  žáků  ve  věku 
od 11 do 15 let (ruší se nižší gymná-
zia a reálky) a je zaveden nový název 
střední škola. Střední škola chlapecká 
v  Bakově  existovala  do  roku  1953, 
kdy na základě nového školského zá-
kona se  slučují všechny čtyři bakov-
ské školy pod osmiletou střední školu 
(OSŠ). 
V průběhu méně než půlstoletí bakov-

ské měšťanky  stáli  v  jejím  čele  lidé, 
kteří měli nejen příslušnou kvalifika-
ci, ale svou veřejnou prací i patřičnou 
úctu  u  svých  žáků  a  celé  veřejnosti. 
Prvním  ředitelem  byl  Josef  Javůrek, 
který řídil obě školy (obecnou a měš-
ťanku) v létech 1906 – 1923. Po něm 
nastoupil  Jaroslav  Koťátko  (1923 
–  1935),  následuje  Jaroslav  Lhoták, 
jenž  se  vzdal  ředitelování  po  vzniku 
protektorátu  na  konci  školního  roku 
1938 - 39. Za války vedl školu hlavní 
Josef  Šrajer,  který  byl  po  Květnové 
revoluci  1945  odvolán  okresní  uči-
telskou  konferencí  pro  kolaboraci 
s  nacisty.  Ve  školním  roce  1945/46 
řídí  měšťanku  Josef  Douba,  po  něm 
přichází Karel Fibiger a od září roku 
1949  je  ředitelem  opět  Josef Douba, 
jenž v lednu 1953 z důvodů těžké ne-
moci  předal  řízení  školy  Josefu Čer-
nému.
Při  vzpomínce  na  bakovskou  měš-
ťanskou  školu  chlapeckou  vytanou 
v  mysli  dnešních  sedmdesátníků 
a  starších  občanů  z  Bakova  a  z  ši-
rokého  okolí  známá  jména  téměř  tří 
desítek  odborných  učitelů,  kteří  vý-
znamně  a mnohdy  i  osudově  zasáhli 
do  výchovy  a  vzdělání  svých  žáků 
před  více  než  půl  stoletím  a  dříve. 
Kromě  jmenovaných  ředitelů  to  byli 
František  Jánský,  Jaroslav  Podob-
ský,  František  Slepička,  František 
Procházka,  Jaroslav  Müller  Bělský, 
Josef  Miler  Bakovský,  Alois  Havel, 
Varvara Kulštrunková, František Záb-
ský, Vladimír Resl, František Rejzek, 
prof.  Josef  Pařík,  Antonín  Polívka, 
Antonín  Blahout,  František  Opočen-
ský,  později  ředitel  dívčí  měšťanky, 
Bedřich Kadlec, Jaromír Tříska, Ota-
kar  Livora,  jeho  žena Magda  a  celá 
řada  dalších,  kteří  tu  působili  jeden 
nebo  dva  školní  roky. Nelze  opome-
nout ani Miloslavu Tichou, která ještě 
na  měšťance  učila  pod  svým  dívčím 
jménem Posseltová.

Dr.V. Bednář, Z dějin bakovských škol

Leden 

25. 1. 
farní ples

 
Únor

16. 2. 
Ples hasičů i

22. 2. 
Ples tj sokol a Základní školy v Bakově

29. 2. 
Maškarní diskotéka pro dospělé - ds tyl

 
Březen 

1. 3.
Maškarní karneval pro děti - 15 - 17hod. ds tyl

Program zaměřen na starší děti

2. 3.
Maškarní karneval pro děti - 15 - 17hod. ds tyl

 Program zaměřen na malé děti

8. 3.
Muzikantský ples

21. 3.
Ples železničářů

22. 3.
Ples hasičů ii

Obvyklé začátky plesů od 19. 30 hod. 

PlesoVÁ seZona 2008
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V sobotu 5. ledna 2008 proběhla v re-
stauraci Beseda za účasti 52 členů tra-
diční výroční schůze fotbalového oddí-
lu SK Bakov nad Jizerou. Všem členům 
za  jejich přítomnost na výroční schůzi 
děkujeme. 
Po krátkém oficiálním zahájení výroč-
ní  schůze  a  přivítání,  následovala  řeč 
prezidenta  SK  Lukáše  Bláhy,  který 
ve svém příspěvku shrnul uplynulý ka-
lendářní  rok po sportovní, organizační 
a finanční stránce, poděkoval všem pří-
tomným a sponzorům za jejich podporu 
v uplynulém roce ve prospěch bakovské 
kopané a nastínil cíle v letošním roce. 
Dále následovaly zprávy trenérů o čin-
nosti jednotlivých družstev a vyhlášení 

nejlepších  hráčů  každé  kategorie mlá-
deže.  U  družstva  minikopané  se  jím 
stal Martin  Štěpánek,  u  družstva  žáků 
byl zvolen Ondřej Vích, v dorostenecké 
kategorii zvítězil Tomáš Dlask. 
Po krátké pauze, věnované občerstvení, 
došlo k diskuzi přítomných. 
V závěru výroční schůze popřáli členo-
vé výboru všem přítomným a bakovské 
kopané  v  nastávajícím  roce  mnoho 
sportovních úspěchů. 
SK Bakov nad Jizerou děkují restaura-
ci Beseda, firmě  Jopa Nový Bor  a  re-
laxačně-sportovnímu  centru  Galaxie 
za sponzorování celé akce. 

Lukáš Bláha

Výroční sChŮZe sk BakoV nad jiZerou

sPort

Mužstvo  dospělých,  pod  taktovkou 
trenérů Špringera, Machaty  a  Syrůčka 
zahájilo zimní přípravu na jarní část se-
zóny v neděli 6. 1. 2008 prvním trénin-
kem. Příprava bude probíhat  4x  týdně 
(pondělí,  středa,  pátek,  neděle)  v  do-
mácích  podmínkách  a  v  hale  v Kněž-
mostě.  Koncem  ledna  je  naplánováno 
zimní  soustředění v  Jizerských horách 
a  od  února  začne  hrát  mužstvo  také 
přípravné  zápasy,  většinou  na  hřištích 
s umělým povrchem 
(Zápy, Dolní Bousov, Kosmonosy, Mi-
moň, Libáň, Řepín). 

K velkým změnám v mužstvu nedochá-
zí, je snahou výboru SK udržet stávají-
cí podzimní kádr, v jednání je příchod 
dvou nových hráčů. 

Mužstvo  A  dospělých  chce  v  zim-
ní  přípravě  věnovat  maximální  úsilí 
k záchraně a vylepšení pozice v druhé 
nejvyšší krajské soutěže 1. A třídy Stře-
dočeského kraje. Mužstvo B dospělých 
se pokusí udržet stávající umístění III. 
třídy OS okresu Mladá Boleslav. 

Lukáš Bláha

PříPraVa MuŽstVa dosPělýCh

Poslední  loňský  měsíc  byl  hektický, 
šachového se událo mnohé a času bylo 
málo,  takže  tentokrát  budu  referovat 
více…

V  soutěži  jednotlivců  naši  členové  ob-
jezdili mnohé turnaje, takže popořádku. 
Nejdříve  se  zúčastnili  tradičního  Vá-
nočního rapidu ve Stráži pod Ralskem, 
kde  zazářil Petr Garšic,  když  jako 10. 
nasazený,  z  66  hráčů,  skončil  čtvrtý, 
pátý  byl  Jarda  Záhorbenský.  Vyhrál 
přesvědčivě Jiří Gregor z Holde Praha, 
druhý  byl Vlastimil  Sejkova  z Děčína 
a třetí Zdeněk Kout z Krásné Lípy. 
Pak byly 4 bleskové turnaje: v Sendra-
žicích  u  Kolína  zazářil  Pavel  Mudra, 
když  v  těžké  konkurenci  jako  13.  na-
sazený,  z  69  účastníků,  skončil  třetí, 
desátý  byl  Záhorbenský,  vyhrál  opět 
dobře hrající Gregor, až druhý byl prv-
ní  nasazený mezinárodní mistr Štěpán 
Žilka z Tatranu Litovel. Potom byl náš 
tradiční turnaj v Nové vsi, hrálo 35 ša-
chistů  a  vyhrál  David  Vichnar,  druhý 
byl Pavel Crha a třetí Martin Řehořek, 
všichni  ze  Sokola  Ml.  Boleslav.  Pak 
zářil  Jarda  Záhorbenský  v  Libštátu 
u Lomnice  nad Popelkou,  kde  jako  8. 

nasazený  dělil  první  místo  s  Jarosla-
vem  Fialou  z  Jičína,  třetí  byl  Zdeněk 
Maršálek  z  Turnova. A  konečně  hned 
první den nového roku opět aktivní Zá-
horbenský odehrál  turnaj O novoroční 
pohár  v Neratovicích,  kde  byl  jako  6. 
nasazený,  ze  48  hráčů,  čtvrtý,  vyhrál 
domácí Lukáš Jandourek před Františ-
kem  Hostičkou  a  Danielem  Hadžalou 
(oba Spartak Žebrák). 

V soutěži družstev ve 2. kole Krajského 
přeboru  Sokol  Bakov  hrubě  nezvládl 
roli favorita na půdě nováčka 
z  Českého Brodu  a  prohrál  3 ½:  4 ½ 
a ve 3. kole doma porazil Auto Škodu 
Ml. Boleslav 5 ½: 2 ½. No a ve čtvrtém 
kole  situaci  trochu  vylepšil  historicky 
prvním vítězstvím nad dalším  rivalem 
Sokolem  Ml.  Boleslav  (dříve  Akuma 
či Emerge) 4 ½: 3 ½  ! V novém  roce 
jsme  odehráli  jediné  kolo  u  horkého 
favorita přeboru v Lysé,  jehož  sestavě 
velí 2 mezinárodní mistři a mnozí hráči 
II. Ligy, a po boji prohráli 2:6, když se 
v závěru zápasu projevila větší zkuše-
nost soupeřů. 

Jaroslav Záhorbenský

šaChistéfotBal

inZerCe

Hledáme kandidáty na pozici  
poradce pro finanční plánování.

Nabízíme vysoké finanční ohodnocení, zajímavou práci  
s lidmi, kompletní zaškolení a možnost profesního růstu.

    Požadujeme dobré komunikační schopnosti a samostatnost. 
Uvítáme také kandidáty bez pracovních zkušeností.

    V případě zájmu nás kontaktujte na telefonních číslech  
602 116 652, 602 145 771.


