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Vážení občané,

je mi velkým potěšením oznámit Vám, že naše město bylo úspěšné s žádostí o získá-
ní finančních prostředků z Evropské unie, které budou použity na vybudování vol-
nočasového areálu, jinými slovy revitalizaci městského koupaliště. Ve světě čísel 
to znamená získání částky 18.283.514,99 Kč z prostředků Společného regionálního 
operačního programu, což odpovídá 92,5 % celkových uznatelných nákladů celého 
revitalizačního projektu. Tomuto obrovskému úspěchu předcházela velmi odborná 
práce poradenské firmy i tvrdá práce nás několika osob, které na přípravě dotační 
žádosti pracovaly. 

V rámci realizace projektu dojde zejména k nahrazení a doplnění současných 
chodníčků asfaltovým povrchem vhodným i pro in-line bruslení a jízdu dětí na dět-
ském kole, obnově oplocení celého areálu, opravě a doplnění veřejného osvětlení, 
opravě sociálních zařízení (kulaťák), instalaci laviček a odpadkových košů, vybu-
dování dětského hřiště a několika hřišť pro kolektivní sporty. Areál bude celoročně 
volně přístupný a provozován městem, které bude zajišťovat běžnou údržbu. Fak-
tická realizace projektu proběhne v průběhu příštího roku.

Tím ovšem naše úsilí o získání dotačních prostředků nekončí a v současné době 
intenzivně pracujeme na přípravě dotační žádosti k zajištění finančních prostředků 
pro realizaci další etapy výstavby mateřské školky, včetně nového dětského hřiště, 
vnitřního vybavení a dalšího zařízení sloužícího našim nejmenším spoluobčanům. 

Držme si vzájemně palce, aby naše úsilí, které věnujeme zpracovávání projektů 
za účelem získávání finančních prostředků z EU, bylo korunováno obdobným 
úspěchem, jako v případě volnočasového areálu. Nezapomeňme, že získané finanč-
ní prostředky zlepšují kvalitu života všech občanů našeho města.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

sloVo starostky

Dne 2. 9. 2008 se uskutečnilo jednání zástupců Městského úřadu v Bakově 
nad Jizerou a České pošty, s.p. ohledně úpravy hodin pro veřejnost. Po vzá-
jemné dohodě dojde od 1. 10. 2008 k úpravě hodin pro veřejnost takto:

Pondělí, středa 
08.00 - 12.00 13.00 - 18.00.

úterý, čtvrtek, pátek 
08.00 - 12.00 13.00 - 17.00.

ZMěna hodin Pro Veřejnost 
na BakoVské Poště

Pomalu uplynula doba prázdnin a dovolených a život v našich domác-
nostech se vrací do „normálních“ kolejí. Letošní úrodu jsme už skoro 
sklidili, uklidili dvory a domy a přibylo nám trochu více domovního 
odpadu. Na to zareagovalo město a do odvolání rozšířilo provoz sběr-
ného střediska o středu. Takže otvírací doba zatím je:

středa 15:00 - 18:00 hod., sobota 08:00 - 12:00 hod. 

O případných změnách otevírací doby střediska vás budeme informo-
vat způsobem ve městě obvyklým, zejména v Bakovsku, na úřední 
desce, městským rozhlasem a ve vývěskách. 

Jaroslava Čermáková

roZšíření ProVoZu 
sBěrného střediska
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ZastuPitelstVo Města ZMěnilo
 Místo jednání 

V dnešním Bakovsku vám představuji 
novou pracovnici na městském úřadě. 
Tou je paní Monika Konejlová, která 
byla vybrána ve výběrovém řízení 
na uvolněné místo finanční účetní. 
Věřím, že jsme měli při výběru dob-
rou ruku i tomu, že se nové síle bude 
na našem úřadě líbit zajímavá práce 

i kolektiv. Často se s ní sice neuvidíte, 
neboť s občany často do styku ve své 
funkci nepřijde, tak se alespoň podí-
vejte, kdo další hospodaří s městský-
mi prostředky. 

Jaroslava Čermáková

noVá síla na úřadě

Ne sice nastálo, ale 27. srpna se tak 
skutečně stalo. Jednání zastupitelstva 
města se tentokráte od 18:00 hod. ode-
hrálo na osadním výboru na Malé Bělé. 
Malobělští určitě zastupitele překva-
pili, neboť v upravené místnosti bylo 
nejen cca 30 místních i přespolních 
občanů (což na zastupitelstvu zvykem 
nebývá), ale na stolech byly připraveny 
talířky s vynikajícími koláči a závinem 
– dílem pí Peroutkové. Příjemně navo-
zená atmosféra však místy při jednání 
„houstla“, zejména když se projednáva-
lo zajištění provozu sportovního hřiště 
„na plácku“ za tratí. Horký ořech si 
asi rok přehazovalo město spolu s SK 
U Trati. Do jednání vstoupil i osadní 
výbor, svými příspěvky přispěli i míst-
ní občané a zástupce tenisového klubu 
Bakov nad Jizerou. K dohodě nako-
nec došlo, dojde k podpisu smlouvy 
za ujednaných podmínek a hřiště bude 
v budoucnu (doufejme) fungovat. Ale 
nejen hřiště bylo předmětem jednání. 

Co se dále projednávalo:
a)  hospodaření města k 30. 6. 2008, 
b)  prodej části parc. 836/41 a pozemku 

č. 834/19 v k. ú. Bakov nad Jizerou 
za 500,- /m2, 

c)  přijetí dotace od Středočeského kra-
je ve výši 300 000,- Kč na projekt 
„ Bezpečně nejen do školy“ a s tím 
související rozpočtové opatření, 

d)  terénní úpravy v areálu koupaliště 
(možnost zavezení bývalého dětské-
ho bazénu - bylo sice schváleno, ale 
vedla se k němu rozsáhlá diskuse), 

e)  činnost rady za I. pololetí. 

Starostka města podala informace o žá-
dostech na dotace podaných městem 
a o možnostech získání dalších, o prů-
běhu zpracovaní „Strategického plánu 

rozvoje města Bakov nad Jizerou“, 
o průběhu přístavby mateřské školy, 
o průběhu výstavby kanalizace ve měs-
tě, o akci ŠKODA a. s. Mladá Boleslav 
(možnost výsadby stromů). 

O činnosti městské policie pohovořil 
její ředitel p. Šulc a v diskusi s obča-
ny byly projednány některé další kroky 
k zajištění bezpečnosti v obci, byla po-
dána informace o prováděných kontro-
lách nejen na Malé Bělé, ale i v jiných 
částech města.
 
Diskuse zastupitelů byla bohatá, do-
šlo i k ostré výměně názorů a místní 
se mohli přesvědčit o tom, že sedět 
na postu starosty není vůbec snadná 
věc. V diskusi občanů zazněly problé-
my, které trápí Malou Bělou; nedodr-
žování rychlosti přes obec, chybějící 
kanalizace (zejména odkanalizování 2. 
ulice za tratí, kde dochází k zaplavová-
ní domů při přívalových deštích), nedo-
držování veřejného pořádku některými 
skupinami občanů, ničení majetku měs-
ta, pálení pneumatik, jezdění auty přes 
park u zastávky a podobně. 

Nejen kritika však zazněla při jednání. 
Pochvalu od starostky obdržely i ře-
ditelky MŠ a ZŠ za přístup k řešení 
problémů při přístavbě MŠ a krátko-
dobému přemístění ŠD, technická četa 
města zase pochvalu od ředitelky ZŠ 
na pomoc na úpravách školy o prázd-
ninách. 

Zastupitelstvo skončilo až v noci kolem 
23. hodiny, ale myslím, že bylo před-
mětem diskuse odcházejících i cestou 
domů.

 Jaroslava Čermáková

Z deníku Městské Policie

krádež ve sběrném dvoře
Městská policie přijala telefonické oznámení správce sběrného dvora, že bylo 
opět z areálu odcizeno staré železo a různý materiál. Strážníci začali ihned pro-
vádět kontrolu v ulicích Bakova, zda nezjistí podezřelou osobu, která by výše 
uvedený náklad převážela. Za mostem do obce Malá Bělá byl hlídkou zahlédnut 
muž, který na kárce vezl železný šrot odpovídající popisu. Strážníci muže zasta-
vili a na dotaz odkud materiál získal, nedokázal věrohodně odpovědět. Hlídka 
o celé věci informovala správce sběrného dvora, který se následně na místo do-
stavil a obsah vozíku identifikoval jako věci, které byly odcizeny. V součinnosti 
s Policií ČR řešili strážníci celou záležitost v přestupkovém řízení.

kontrola cyklistů
Dopravně - bezpečnostní akce zaměřená na cyklisty. Strážníci se v průběhu mě-
síce zaměřili na cyklisty a jejich správné vybavení kola, používaní cyklistické 
helmy a řádné osvětlení v nočních hodinách. Hlídky městské policie tak zkontro-
lovaly na šest desítek cyklistů. V jedenácti případech musely přistoupit k udělení 
blokové pokuty. Důvodem celé akce byla snaha přesvědčit je, že jsou účastníky 
silničního provozu a musí tak respektovat dané předpisy.

Zdemolované auto na Malé Bělé
Při kontrole veřejného pořádku v obci Malá Bělá, zjistili strážníci zaparkované 
zdemolované vozidlo. Jednalo se o vozidlo Škoda, které mělo silně poničenou 
karoserii, interiér či vozidlu chybělo přední sklo. Bez větších problémů se každý 
mohl dostat i do prostoru motoru auta. Strážníci se spojili s Policií ČR v Mni-
chově Hradišti s žádostí o provedení kontroly, zda vozidlo nezpůsobilo dopravní 
nehodu či není v pátrání. Vozidlo v pátrání nebylo. Nakonec se k autu dostavil 
i jeho majitel s tím, že si jej odtáhne do své garáže na opravu. Hlídka řidiče 
upozornila, že přemístění vozidla musí být v souladu se zákonem, a tudíž nesmí 
s vozidlem odjet po vlastní ose. Vozidlo bylo za dohledu hlídky odstraněno.

dopravní značení leželo v řece
Strážnici zjistili v řece Jizera dopravní značení. Byli tak nuceni značení z řeky 
vytáhnout na břeh. Hlídky provedly dotaz na okolní obyvatele, zda neviděli po-
dezřelou osobu, která by výše uvedenou věc zapříčinila. Lidé z okolí však ni-
koho neviděli. Taktéž je možné, že se dopravní značení dostalo do vody v době 
výstavby kanalizace, kdy přenosné značky mohly být poraženy projíždějící tech-
nikou. Nyní je v řešení, zda se jednalo o úmysl či nikoliv.

Daniel Šulc, ředitel MP Bakov n. J.
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Vydáno v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO - KOM, a. s., 
a ASEKOL s. r. o. 

19) financování zpětného odběru elektrospotřebičů a recyklační příspěvky

Jak už jsme zmiňovali, k financování sběru, svozu a zpracování historických elek-
trozařízení slouží příspěvek na recyklaci. Jedná se o finanční částku, kterou jsou 
výrobci a dovozci elektrozařízení povinni odvádět podle druhu zařízení přísluš-
ným kolektivním systémům pro sběr, svoz a zpracování nefunkčních historických 
elektrozařízení. Jedním z kolektivních systémů je společnost ASEKOL. Výše pří-
spěvku na recyklaci je uváděna odděleně od ceny výrobku a odpovídá aktuální 
finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace jednotlivých druhů 
elektrozařízení na území ČR. Výše příspěvků je nastavena podle očekávaných 
výsledků zpětného odběru. Výrazný nárůst množství vybraných elektrozařízení 
umožňuje příspěvky na recyklaci postupně snižovat. Jelikož jsou kolektivní sys-
témy ze zákona neziskové společnosti, potřebují jen takové množství prostřed-
ků, které pokryjí sběr, dopravu a recyklaci vyřazených elektrozařízení tak, jak 
to vyžaduje zákon a naše životní prostředí. Výše příspěvku u konkrétního elek-
trospotřebiče závisí na tom, jak obtížná a nákladná je jeho recyklace, a proto se 
u jednotlivých výrobků liší. Například u mobilního telefonu činí poplatek pouhou 
korunu za jeden prodaný kus, u světelného zdroje 6, 20 Kč, počítače, noteboo-
ku a digitálního fotoaparátu 10 Kč, mikrovlnné trouby 20 Kč, pračky nad 30 kg 
90 Kč, televize či LCD monitoru s úhlopříčkou nad 55 cm 200 Kč nebo u ledničky 
a mrazničky 300 Kč. 

Na recyklaci tedy přispívá každý z nás – buďme proto šetrní k přírodě a vracej-
me elektrospotřebiče do sítě sběrných míst. O těch se více dozvíte v dalším dílu 
seriálu. 

20) sběrná síť použitých elektrospotřebičů

Dnes se také dozvíte, jak naložit s vysloužilým elektrozařízením. Elektrospotře-
biče jsou už dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám 
každodenní povinnosti, pomáhají při práci a starají se o zábavu. To vše s sebou 
ale přináší i závažný problém: co s nimi, když doslouží? Pokud se elektrošrot 
obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním od-
padem do popelnice, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale 
skončí na řízené skládce. Ta však problém neřeší, protože odpadní materiál se 
v ní pouze hromadí. Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Nejjed-
nodušším způsobem, jak se zbavit starého elektrospotřebiče, je ho bezplatně ode-
vzdat na nejbližším sběrném dvoře. Seznam sběrných dvorů naleznete na www.

elektrosrot.cz. Pokud nemáte přístup na internet, adresu a otvírací dobu sběrného 
dvoru zjistíte na obecním nebo městském úřadě a můžete vyrazit. Další možností 
je vrátit vysloužilé elektrozařízení do prodejny. Podle zákona je každá prodejna 
elektrických spotřebičů povinna od vás při koupi nového podobného elektroza-
řízení starý výrobek převzít. Někteří prodejci nabízejí i bezplatný odvoz starého 
spotřebiče, pokud si u nich koupíte nový. V neposlední řadě můžete využít servisy 
a opravny elektrospotřebičů nebo můžete vysloužilé spotřebiče odevzdat v rámci 
mobilních svozů odpadů, které se konají téměř v každé české obci minimálně 
dvakrát ročně. Mobilní svozy přijdou vhod zejména obyvatelům vesnic a oblastí 
s řídkou sítí sběrných dvorů. Zpětný odběr elektrozařízení v současnosti v České 
republice funguje zhruba na 3200 lokalitách. To, že recyklace má smysl a třídit 
elektrozařízení se vyplatí, vám dokážeme v příštím díle. 

21) recyklace elektrozařízení

V předešlém díle jste se dozvěděli, jak naložit s elektrospotřebičem, když doslou-
ží. V dnešní době je zpětný odběr a následná recyklace vyřazených elektrozařízení 
nutností. Cílem je omezení vyčerpávání přírodních zdrojů a ochrana životního 
prostředí. Některá elektrozařízení totiž obsahují jedovaté látky jako olovo, kadmi-
um či freon. Když elektrozařízení zanecháte ve sběrném dvoře, prodejně elektra, 
servisu či opravně nebo využijete mobilní svoz, vyzvedne jej specializovaná firma 
a odveze do zpracovatelského závodu. Tam nejprve ručně odstraní nebezpečné 
části (např. akumulátory nebo kondenzátory), kabely a některé další elektronické 
komponenty. Části obsahující nebezpečné látky jsou předány specializovaným fir-
mám. Zbytek se rozdrtí na menší části a je tříděn na železo, neželezné kovy, sklo 
a různé druhy plastů. Ta část elektroodpadu, kterou není možno dále použít ve vý-
robě, je využita energeticky ve spalovnách odpadů nebo cementárnách jako pali-
vo. Okolo 50–80 % elektroodpadu je opětovně použito přímo na výrobu nových 
elektrozařízení nebo komodit v jiných průmyslových odvětvích. Vytříděné železo 
je používáno v ocelářském průmyslu, neželezné kovy se používají pro výrobu 
kabelů a elektronických komponentů a stejně jako železo mohou být recyklovány 
opakovaně. Plasty jsou dále využity zejména v automobilovém a nábytkářském 
průmyslu. Sklo bývá opětovně implementováno zejména do obrazovek barevných 
CRT televizorů. Proces recyklace přináší prostřednictvím chráněných dílen pra-
covní příležitosti také pro tělesně postižené. Jejich zaměstnanci se podílejí na de-
montáži a mechanickém třídění vysloužilých elektrozařízení. 

…příště
Třídění nápojových kartonů

Bioodpady
Závěr

třídíMe odPad 

V rámci tradičního bakovského posvíce-
ní v neděli 24. srpna byla v bakovském 
muzeu otevřena výstava Anety a Adély 
Dandových.  Pod názvem „Od padesát-
ky k Anně“ se skrývá expozice tradiční-
ho bakovského řemesla – pletení z oro-

bince. Výstavu můžete navštívit do 21. 
9. v otvírací době muzea.
V odpoledních hodinách proběhl v pro-
storu za sokolovnou posvícenský pro-
gram, v rámci něhož vystoupila country 
skupina Schovanky. Pro děti byla připra-

vena hudební pohádka Lídy Helligero-
vé. Soutěže „Malujeme sluníčko“ se zú-
častnilo na čtyřicet dětí, které vytvořily 
stejný počet hezkých obrázků. Všechny 
byly odměněny malým překvapením.
Sluníčkům se podařilo rozzářit i zamra-

čenou oblohu, takže se i přes zpočátku 
nepříznivé počasí posvícenský den vy-
dařil a může se pochlubit vysokým po-
čtem návštěvníků.

Taťána Dvořáková

ohlédnutí Za BakoVskýM PosVíceníM
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Kdo si hraje, nezlobí…

Kdo z vás si ještě vzpomene, jak vy-
padala dětská hřiště v Bakově loni 
na jaře? Na rozbité prolézačky, neu-
pevněné houpačky, neudržované dře-
vo?

Jsme velmi rádi, že iniciativa naše-
ho občanského sdružení Bakovánek 
nalezla odezvu a podporu ze strany 
zástupců města i sponzorů z několika 
místních firem a společně se podařilo 
vybudovat nová dětská hřiště, bezpeč-
nější a splňující příslušné normy.

Nejdříve bylo upraveno hřiště za so-
kolovnou. OS Bakovánek doporučilo 
případné dodavatele herních prvků 
dle referencí z jiných mateřských cen-
ter a navrhlo možné herní prvky. Po-
ničené původní dřevěné prvky tech-
nická četa města odstranila a na místo 
byly instalovány nové atrakce. Dětské 
hřiště bylo otevřeno koncem srpna 
2007. Protože hřiště je určeno pro děti 
do cca 10 let, brzy se objevily problé-
my se staršími dětmi, které se na hřišti 
scházely, a hrozilo, že za nějaký čas 
herní prvky určené pro menší děti ne-
vhodným zacházením poškodí. 

To bylo pro nás impulsem, abychom 
se pokusili získat finanční prostřed-
ky na další hřiště či prvky, které by 
byly vhodné i pro starší děti. Naše 
snaha se ubírala dvěma směry. Oslo-
vili jsme jednak místní firmy s žádostí 
o příspěvek na pořízení herních prvků 
i pro starší děti a rozhodli jsme se také 
zkusit požádat o dotaci na krajském 
úřadě. 

Po dohodě se zástupci města jsme se 
podíleli na vypracování žádosti o do-
taci z Fondu sportu a volného času 
Středočeského kraje, kterou podal 

městský úřad. Přílohou žádosti byl 
i dotazník, kde si žáci 2. stupně zdejší 
ZŠ vybírali kombinaci herních prv-
ků, která by se jim nejvíce líbila. I to 
zajisté sehrálo svou roli v pozitivním 
posouzení žádosti a městu byla dota-
ce přidělena. Tímto děkujeme všem 
žákům i učitelům, kteří věnovali svůj 
čas tomuto projektu, a jsme rádi, že to 
splnilo svůj účel. 

Pak už následovala rychlá realizace, 
kterou s vybraným dodavatelem zajis-

til městský úřad a technická četa, a již 
v červnu jsme se mohli v Podstrání 
těšit z nových atrakcí. Současně bylo 
v blízkosti vybudováno i skate hřiště 
a vznikl tak, domníváme se, dohroma-
dy s opravenou restaurací na fotbalo-
vém stadionu, příjemný odpočinkový 
areál, který využilo během prázdnin 
mnoho menších i větších dětí i s ro-
diči. 

Zároveň se nám podařilo získat i fi-
nanční prostředky od několika spon-

zorů. Z prostředků získaných od spo-
lečností Behr Czech s.r.o., Faurecia 
Exhaust Systems, s.r.o., Emerge, s.r.o. 
a několika drobných dárců bylo roz-
šířeno hřiště za sokolovnou o lanovou 
prolézačku ve tvaru pyramidy, která 
udělala radost i větším dětem. 

Z daru společnosti Škoda Auto, a.s. 
bylo doplněno hřiště na Malé Bělé 
o věž se skluzavkou, houpačkami 
a dřevěným autíčkem pro menší děti. 
Z městského rozpočtu byla financová-
na výstavba plotu kolem hřiště a poří-
zeno pískoviště.

Pracovníci technické čety města opra-
vili atrakce, které byly dříve za soko-
lovnou, a tak mohlo vzniknout i další 
hřiště v Chudoplesích.

Tímto děkujeme výše zmíněným 
sponzorům za poskytnuté finanční 
prostředky, které umožnily realizaci 
projektů, paní starostce za podporu 
a vstřícný přístup, dále paní Bulířové 
a pracovníkům technické čety vedené 
panem Jandou, kteří se podíleli na pří-
pravě a realizaci jednotlivých hřišť. 

A také všem ostatním, kteří svými 
podněty a připomínkami k jednot-
livým projektům přispěli k tomu, že 
i v našem městě vznikla, doufáme, 
příjemná místa, kde se mohou přiro-
zeně potkávat a poznávat vzájemně 
nejen děti, ale i jejich rodiče, případně 
prarodiče.

Za OS Bakovánek 
Eva Dohalská a Petra Beranová

os BakoVánek

od čtenářů

Původní hriště

Nové hřiště
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Obsahem programu hudební školy yamaha jsou tematické písně, rytmické hry, 
elementární hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby, 
výtvarné a pracovní činnosti. Kurzovné 3. 000,- Kč za rok, resp. 2. 700,- Kč, je-
likož začínáme od 29. září 2008 (možno hradit ve 2 splátkách). Cena učebnic cca 
400 - 450 Kč není zahrnuta v ceně kurzovného. www.yamahaskola.cz 

angličtina pro děti – určeno pro děti od 4 let. Děti se seznámí s cizím jazykem, 
naučí se hravou formou pojmenovávat základní věci, s nimiž se setkávají - jíd-

lo, oblečení, barvy, zvířátka atd. Rodiče na lekci nemusí být přítomni, ale samo-
zřejmě pokud chtějí, mohou tam zůstat. Ve skupině bude max. 8 dětí. Kurzovné 
60 Kč/ lekce. 

Bakovánek – program pro rodiče s dětmi 1 - 3 roky. Zazpíváme si s dětmi, za-
cvičíme, pohrajeme, případně něco pěkného nakreslíme. K dispozici jsou hračky, 
dráha na lezení a prolézání, pastelky i papíry, ale hlavně veliký prostor v tělocvič-
ně. Kočárky je možné nechat v šatně u tělocvičny. Vstupné 40 Kč. 

PrograM os BakoVánek od Září 2008 V sokoloVně V BakoVě nad jiZerou

Pondělí 9. 30 - 10. 30 První krůčky k hudbě – pro děti od 18 měsíců do 4 let – program Hudební školy Yamaha Od 29. 9. 2008

 16. 00 - 17. 00 Rytmické krůčky – děti 4 - 6 let – program Hudební školy Yamaha Od 29. 9. 2008

Úterý 9. 00- 10. 30 Angličtina pro rodiče - pokročilí – pro děti zajištěn program v tělocvičně – v rámci projektu Nikdo tady nezahá-
lí, cvičte a vzdělávejte se s námi

Od 30. 9. 2008

 10. 45 – 12. 15 Angličtina pro rodiče – začátečníci nebo mírně pokročilí – pro děti zajištěn program v tělocvičně – v rámci 
projektu Nikdo tady nezahálí, cvičte a vzdělávejte se s námi

Od 30. 9. 2008

 13.00 – 14. 00 Angličtina pro děti – od 4 let Od 30. 9. 2008

Středa 9. 30 – 11. 00 Bakovánek – program pro rodiče s dětmi 1 - 3 roky – tělocvična v sokolovně Od 17. 9. 2008

Čtvrtek 9.00 – 10. 30 Němčina pro rodiče – začátečníci nebo mírně pokročilí – pro děti zajištěn program v tělocvičně – v rámci pro-
jektu Nikdo tady nezahálí, cvičte a vzdělávejte se s námi

Od 2. 10. 2008

 9.00 – 10. 30 Němčina pro rodiče – pokročilí – pro děti zajištěn program v tělocvičně – v rámci projektu Nikdo tady nezahálí, 
cvičte a vzdělávejte se s námi

Od 2. 10. 2008

jaZykoVé kurZy Pro rodiče s PrograMeM Pro děti
 Projekt nikdo tady neZahálí – cVičte a VZděláVejte se s náMi. 

Vždy po dobu konání jazykového kurzu pro rodiče je pro děti připraven program 
v tělocvičně zahrnující různé pohybové aktivity s využitím nejrůznějších tělocvič-

ných nářadí a pomůcek. Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Středo-
českého kraje. Cena 1200 Kč/10 lekcí - první 3 lekce jsou zkušební, abyste zjistili, 
jak bude dítě reagovat na hlídání, poté můžete doplatit zbytek kurzu. 

Přihlášky a další informace budou k dispozici každou středu od 9.00 do 11. 00 hod., 
na cvičení rodičů s dětmi v sokolovně od 17. 9. nebo si o ně napište na e-mail bako-
vanek@seznam.cz, případně volejte na tel. 777 874 228, www.bakovanek.cz 

PoZVánka

Milí rodiče, 

zveme Vás na hudební pořad Inky Rybářové uspávání broučků, ve kterém si po-
víme o tom, jak a kam chodí zvířátka spát v zimě, připravíme pelíšky pro broučky 
a ježky a ještě si zatančíme s Inkou a klaunem Rybičkou při veselých písničkách. 
Vaše starší děti pořad navštíví společně se svými kamarády z mateřské školy či 
z nižších tříd základní školy. 

kdy? 2. října 2008 od 9:30 hodin.

kde? sál radnice.

cena? 40,- kč.

Děkujeme sponzorům: 
FLORA GARDEN s. r. o., RA+spol., s. r. o. a  Ing. Pavel Beran

Těší se na vás Eva Dohalská 

Letos 26. června uplynulo 25 let od vy-
svěcení P. Jiřího Veitha na kněze. 
V současné době je administrátorem 
farností v Bakově nad Jizerou a v Kos-
monosích. Jako muž činu opět nelenil 
a uspořádal velice důstojnou oslavu 
kněžského jubilea. 

10. června v bakovském kostele sv. 
Bartoloměje Jiřímu zazpívala jeho 
velká přítelkyně Sisa Sklovská, která 
sklidila obrovský úspěch. 23. června 
v kosmonoském kostele Povýšení sv. 

Kříže proběhl velký benefiční koncert, 
na kterém vystoupili Michal David, Eva 
Pilarová, Gabigold, Renáta Drössler 
a řada dalších. 

V rámci koncertu došlo ke “křtu” no-
vého CD zpívajícího faráře Jiřího, které 
má název “Ve znamení Kříže”. Role 
křtitele se ujal president FK Ml. Bole-
slav Josef Dufek. Koncert měl ohrom-
nou atmosféru. Výtěžek z benefičního 
koncertu P. Jiří věnoval nemocnici Pod 
Petřínem, sestrám sv. Karla Boromej-

ského, jistou částkou přispěli i fotbalis-
té prvoligového FK Ml. Boleslav. 

Na slavnost svatých Petra a Pavla v ne-
děli 29. června zavítal do Bakova nad 
Jizerou kardinál Henryk Gulbinowicz, 
emeritní arcibiskup z polské Wroclavi, 
se kterým se páter Jiří přátelí již celých 
třiadvacet let.
 
Po krátkém odpočinku na bakovské 
faře pan kardinál sloužil slavnou mši 
svatou v kosmonoském kostele. 

stříBrný kněžský juBileuM jiřího Veitha



Prázdniny rychle utekly a máme tady 
nový školní rok. Většina dětí se vrá-
tila ke svým učitelkám a kamarádům 
s dobrou náladou, slziček ukáplo jenom 
malinko. 

Letošní začátek školního roku je výji-
mečný. Na naší mateřské škole probí-
há přístavba nové třídy a pavilon „B“ 
je proto uzavřen. Děti jsou prozatím 
umístěny v pavilonu „A“, ve vile 311 
v přízemí a 1. patře (školní družina). 
Během prázdnin jsme se snažili vytvo-
řit i v náhradních prostorách příjemné 
a podnětné prostředí pro naše předško-

láky a věříme, že vzájemnou spoluprací 
s rodiči tuto situaci překonáme k obou-
stranné spokojenosti. 

Děkuji všem rodičům za pochopení a to-
leranci, naší základní škole za propůjče-
ní prostor školní družiny, technické četě 
města za pomoc při stěhování jednotli-
vých tříd a všem zaměstnancům mateř-
ské školy za obrovské pracovní nasazení 
během prázdninových příprav. Už se moc 
těšíme na novou třídu ve 2. patře pavilo-
nu „B“. 

Dagmar Vlastová
ředitelka mateřské školy
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Při mši svaté koncelebrovali jubilant 
a jeho dva rodní bratří, rovněž kněží 
P. Zdeněk a P. Pavel a dále generální 
vikář litoměřické diecéze Mons. Karel 
Havelka, který pronesl kázání. 

Mši svatou doprovázel varhanní virtu-
os Vladimír Roubal, dále na trubky hráli 
Jan Verner, František Svejkovský a Mi-
roslav Smrčka a k tomu všemu z kůru 
kostela nádherně zazpívaly Jana Koucká 
a Hana Pecková, sopranistky. Pan kardi-
nál si svou otevřeností, vlídností a hlav-
ně moudrostí získal srdce všech. P. Jiří 
na začátku bohoslužby přivítal všechny 
přítomné a s velkým pohnutím mysli 
a srdce zavzpomínal na léta kněžské 
služby. . . 

Na této krásné a dojemné oslavě Jiřího 
nemohla chybět jeho úžasná mamin-
ka, která je stále velice vitální. Pan 
kardinál na konci bohoslužby předal 
Jiřímu dar od papeže Benedikta XVI. 
- pamětní medaili. A co bylo nejúžas-
nější na konci bohoslužby? Kardinál 
nám všem udělil papežské požehnání. 
Po této nádherné bohoslužbě nás Jiří 
pozval na malé agapé – raut do jedné 
z bakovských restaurací. 

Nálada byla vynikající a velkou mě-
rou k ní přispěl výborný houslista pan 
František Lamač. Jirka jako vynikající 
zpěvák si vzal mikrofon a zanotoval ně-
kolik svých oblíbených písniček. 

Večer rychle uběhl ve skvělé náladě. 
V neděli 20. července přijel svému 
příteli faráři Jirkovi pogratulovat Peter 
Dvorský, nejenom světový tenor, ale 
především skvělý člověk. 

Peter Dvorský potom od 18 hodin zapěl 
spolu s Hanou Peckovou sopranistkou 
a mezzosopranistkou Táňou Janošo-
vou, která se vrací po pětiletém půso-
bení na Tenerife zpět do vlasti, při slav-
né mši svaté. Na varhany je doprovázel 
špičkový varhaník Přemysl Kšica. Tuto 
mši svatou Jiří obětoval za v dubnu 
zemřelou maminku Petera Dvorské-
ho, Annu Dvorskou. Tato skutečnost 
na konci mši svaté Petrovi vehnala 
slzy do očí. Je určitě zajímavé, že Peter 

Dvorský pozval kněze jubilanta jako 
hosta do letošních vánočních koncertů. 

To byla určitě krásná tečka oslav, kte-
ré měly především duchovní rozměr. 
Myslím si za všechny, že Jirka si za-
sluhuje naši úctu a vděk za léta služby, 
kterou vykonává ve prospěch nás všech 
bez rozdílu. 

A ať už věříme v boha nebo v někoho 
jiného musím poznamenat, že neznám 
jiného tak charismatického a pracovité-
ho člověka. Tak milý bratře Jirko, ať Tě 
Tvůj Bůh i nadále doprovází a když je 
s námi Bůh, kdo proti nám?

Ing. Ladislav Gombár

Začátek školního roku V naší Mateřské škole

Z Mateřské a Základní školy

PoděkoVání

Takový je život.  Stále něco začíná a končí. Tak i mě, po dohodě s Městem Bakov 
nad Jizerou, skončila z důvodu rekonstrukce, o kterou jsem v roce 2007 požádala, 
služba údržby v Domě služeb. Chtěla bych touto cestou poděkovat. Všem! Vám 
bakovákům i kolegům, za krásná léta, která jsem ve službě strávila od roku 2001. 
Budu hodně vzpomínat. 

Nejvíce na Danušku Bláhovou, která tam byla krátkou dobu, co se pokoušela při 

zaměstnání podnikat. Nesmím ale zapomenout na Jindru Hašlarovou, paní pedi-
kérku Vonšovskou, na chytrého a pracovitého Honzu Honce a paní Flanderkovou 
s její knihou. Dále budu nabízet své služby obyvatelstvu a budu se těšit na opra-
vené přístupové prostory, které má nyní na starosti paní Reslová. Na závěr, s úctou 
se skláním nad jednáním paní starostky, Jany Štěpánové. 

Děkuje Vendula Paříková.

Ani letos jsme nemohli chybět na Chod-
ských slavnostech. Ani letos jsme tam sice 
nevystupovali, ale bylo nám tam všem 
pěkně. Do Domažlic jsme vyrazili v pátek 
8. 8. proto, abychom zhlédli v 17 hodin 
slavnostní zahájení dvoudenních slavnos-
tí. Večer pak patřil kapelám hrajícím upra-
vené lidové písně. Největší úspěch měla 
samozřejmě domácí CHODSKÁ VLNA 
a známá kapela Guločar. 

V sobotu dopoledne jsme se ukázali 
na obrovském jarmarku v našich krás-
ných boleslavských krojích, čímž jsme 
vzbudili velkou pozornost nejen turistů. 
Jejich zátěž jsme vyzkoušeli při výstupu 
na domažlickou věž, která měří 56 metrů, 
a vyšlápnutím 191 schodů. Krásný výhled 
do prosluněného okolí byl víc než velkou 
odměnou. Na jarmarku jsme se pozdravili 
s naším krajánkem Michalem Kořínkem 
ze Zvířetic, který sem též zavítal se svou 
keramikou. Ochutnali jsme chutné specia-

lity a vše zapíjeli pivem. Zastavili jsme se 
i na klasické pouti s kolotoči, ale nejvíce 
jsme se kochali překrásnými folklórními 
pořady, které probíhaly po celém měs-
tě po oba dny. Vše vyvrcholilo v neděli 
odpoledne v místním letním kině gala-
programem, kde bylo k vidění úplně vše. 
Vystupovali jak chodské soubory, tak 
i hosté slavností. Mile překvapila předsta-
vení souborů z Břeclavi, Řecka, Skotska 
a Chorvatska. Nesmím však zapomenout 
na úžasné představení tanečního divadla, 
které nás skvěle bavilo o sobotním večeru 
na náměstí u brány. 

V neděli večer se nám z metropole Chod-
ska ani trochu nechtělo. Sice jsme se 
vraceli zase domů, kde to máme rádi, ale 
druhý den jsme všichni museli do práce. 
Vzpomínky však jsou hezké, a tak se 
máme na co těšit zase za rok. 

Monika Čapková 

furiant - chodské slaVnosti

kultura



Sobotecký jarmark je událostí číslo jedna 
v srpnových dnech v našem okolí. A tak 
jsme byli moc rádi, že jsme na tuto velko-
lepou akci byli pozváni, i když nás mrze-
lo, že se tím pádem nemůžeme zúčastnit 
vyhlášené Mohelnické neckyády, kterou 
tak rádi jezdíme. 

Naše první vystoupení měla být veselá, 
a tak si pořadatelé přáli kankán a staro-
pražské Pepíky na soboteckém náměstí 
kolem poledne. A tak jsme se prodrali 
auty co nejblíže k náměstí, protože jsme 
měli několik kostýmů a krojů a po všelija-
kých peripetiích se dostali k převlékárně. 
Kankánové oblečení jsme měli již 
na sobě, takže ještě rychle doupravit 
a hurá na pódium. A protože jsme se 
nepotkali s žádným pořadatelem, uvedli 
jsme naše programy sami. Chtěli jsme 

trochu odlehčit situaci svižným humorem, 
ten však nepochopila paní organizátorka 
a po vystoupení jsme dostali hnedle „spu-
cunk“. Takže se nám od té chvíle na jar-
marku teprve začalo „líbit“. Oběd byl 
výborný a stánky zajímavé. To jsme se 
však pohybovali jen po náměstí. Pak jsme 
se šli převléknout do krojů a vypravili se 
na druhou scénu do parku, o které jsme si 
mysleli, že je jakousi podřadnou. A však 
jaké bylo naše překvapení, když jsme 
zjistila, že scéna v parku je mnohem hezčí 
a obklopená jen skutečnými řemeslnými 
stánky. I pan moderátor zde byl a velice 
pěkně naše vystoupení uvedl. Seznámil 
se s naším souborem a požádal o pár in-
formací, které pak v úvodu naší hodinové 
„promenády“ použil. Původně jsme byli 
přichystáni předvést více z našeho umění, 
ale asi v polovině programu zradil proud, 

který odešel kamsi do neznáma a než ho 
z Dražic „přivezli“ chvíli to trvalo. Ale 
to nám nevadilo, protože jsme publikum 
pobavili naší zpívanou scénkou. Vše jsme 
řádně okomentovali a hodinu se s námi 
nikdo nenudil. Nakonec i ten proud do-
razil. Jen pan zvukař byl vyveden z míry 

našimi nahrávkami písniček, a tak mu 
dalo trochu práce, než je správně nasta-
vil. Byl však spolu s panem moderátorem 
natolik sympatický a milí, že je musíme 
prostě pochválit. Pak už nám zbývalo jen 
pár chvil na projití zajímavých stánků 
a nakoupení nějakých těch perníkových 
srdcí z pouti. 

 Tím však náš den ještě nekončil, přestože 
bylo půl páté. Věděli jsme z plakátů, že se 
v nedaleké obci Bítouchov koná dožínko-
vá slavnost, a tak jsme si řekli, že co by 
to bylo za slavnost bez nějaké té lidové 
tradice, a rozjeli jsme se ještě tam. Přepta-
li jsme se pana starosty, zda jim můžeme 

zatancovat, že jedeme již z jedné akce, 
kroje na sobě a nic nám to neudělá. A pro-
tože všichni byli sdílní, zatančili jsme jen 
tak na ukázku ještě pár pěkných tanečků 
i v Bítouchově.

Monika Čapková 

furiant - soBotka - jarMark
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Druhý ročník historického dne na hra-
dě Zvířetice je za námi, ať žijí Zvířetice 
2009!

V neděli 31. 8. se na rozloučení s prázdni-
nami mohli vypravit rodiče s dětmi na hrad 
Zvířetice, kde soubor Furiant spolu s měs-
tem Bakov nad Jizerou a za podpory Stře-
dočeského kraje pořádal druhý velký his-
torický den. Rozhodně byl větší než ten 
premiérový loňský. Program byl rozšířen, 
bylo více kostýmovaných, nechybělo řád-
né ozvučení panem Langansem a navíc 
přibyli trhovci a projížďky kočárem, které 
zajistila Stáj Kateřina Hrdlořezy. Králov-

ský hodokvas byl bohatší o uzená selátka. 
Na počest Karla IV. byly vypuštěny dvě 
bílé holubice a mnoho dalšího překvapilo 
návštěvníky velkolepé podívané, na kte-
rou bylo vstupné dobrovolné. 

Během dne se představily skupiny histo-
rického šermu Hargor a Inferno (ti byli 
na hradě již od pátku, neb zde jejich čle-
nové měli skutečnou nefalšovanou gotic-
kou svatbu). Tancem okouzlila děvčata 
ze skupiny Ambrosia. Oko především 
pánů potěšily orientální tanečnice Aria-
na, o skvělou zábavu se postaralo divadlo 
Emillion. Vzrušení do programu přinesl 

furiant - historický den na hradě ZVířetice 2008 
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Čtyři šachisté Sokola Bakov Jarda 
Záhorbenský, Martin Richter, Olda 
Suchomel a Miloš Stránský se o le-
tošních prázdninách zúčastnili 27. 7. 
- 3. 8. 2008 v Domě kultury v Mladé 
Boleslavi 6. ročníku Mezinárodní-
ho šachového festivalu, který vloni 
po 15 leté přestávce obnovil neúnav-
ný šachový aktivista Václav Klain. 
Jmenovitě jeho třetího turnaje HATO 
FIDE OPEN, ve kterém se velmi 
dařilo Jardovi, který 7 kol vedl, aby 
nakonec skončil jako šestý nasazený 
na stříbrné příčce se 7 body z 9. par-
tií. ŠKODA! Martin skončil šestnáctý 
(5/9), Olda třicátýčtvrtý (3/9) a Miloš 

třicátýšestý (1/9). Hráli Lotyši, Něm-
ci a Gruzínec, zvítězil Pavel Postupa 
mladší z Lysé (7, 5/9), který svou je-
dinou prohru okusil právě s naším Zá-
horbenským, třetí byl Vojtěch Kovář 
z ŠK Litoměřice (6, 5/9). Dle ELA 
suveréně první nasazený Gruzínec 
Akaki Shalamberidze (2409) skončil 
po mdlém výkonu sedmý se ziskem 
6. bodů. Podrobnější zpravodajství 
lze najít na http://www. caissa.klain.
cz/tisk.htm a http://www.chesslady.
com/index.php?page=zpravodajst-
vi&s=7&oid=574 

Jarda Záhorbenský

šachy

sPort

PoZVánka na koncert

Římskokatolická farnost v Bakově a Kosmonosích Vás zve v pondělí 6. 10. 2008 
od 19:00 hodin do kostela v Kosmonosích na benefiční koncert. Vystoupí: Lenka Du-

silová, Ondřej Ruml, Hana Pecková, M. Průchová, Lucky Jane a Zuzana Stivínová. 
Předprodej prodejna Quelle v Bakově, vstupné 150,- Kč.

Ve druhém prázdninovém týdnu 
uspořádal náš tenisový klub v rámci 
tenisové přípravky tenisový camp. 

Pod vedením Romana Haška, metodi-
ka klubu byla připravena řada náplní 
se zaměřením na tenis v dopoledních 
hodinách na tenisových dvorcích 
a v odpoledních a večerních hodi-
nách další sportovní hry a soutěže 
na zlepšení fyzické zdatnosti našich 
tenisových nadějí. 

Nechyběla rovněž noční stezka od-
vahy, na kterou jistě mnozí účastní-
ci budou rádi vzpomínat. Přesto že 
soustředění příliš nepřálo počasí, te-
nisový camp se vydařil a děti z naší 
přípravky si odnesly mnoho zážitků, 
na které budou rádi vzpomínat. 

Poděkování patří rovněž celému 
týmu dospělých, kteří se na úspěš-
ném uspořádání campu podíleli.

R. Hašek

tenisoVé soustředění

kejklíř s biči Pavel Votápek a děti potěšilo 
loutkové divadlo Františka Pešána. Celý 
den pak svou úžasnou gotickou a rene-
sanční hudbou proložila skupina Canora. 
A k tomu všemu se dalo jíst a pít co hrdlo 
ráčilo. 

Jak se zdálo, hostům, divákům i účinkují-
cím se na hradě moc líbilo, a tak, když ne 
dřív, tak za rok na Zvířeticích opět na vi-
děnou. Znovu s rozšířeným programem, 
který se možná protáhne až do noci, aby 
bylo možné zhlédnout i fakírská a ohňová 
vystoupení. 

Všem, kdo jste nás přišel podpořit v oži-
vení historie a hradu Zvířetice zvlášť, dě-
kujeme. Obzvláště pak sponzorům, bez 
jejichž pomoci bychom nemohli návštěv-
níkům nabídnout tolik účinkujících. A tak 
poděkování patří: městu Bakovu, Středo-

českému kraji, Jitce Skramuské, senátoro-
vi Jaromíru Jermářovi, Restauraci Jizera - 
Nová Ves, Pivovaru Klášter a Ing. Josefu 
Špryňarovi, poslanci Janu Hamáčkovi, 
Restauraci Klokočka na Malé Bělé - zde 
je poděkování dvojnásobné, Tondovi 
za selátka, Restauraci Na Růžku v Bako-
vě, krajskému zastupiteli Robinu Povšíko-
vi, Jitce Jurové a Chovatelským potřebám 
v Bakově, stavební firmě 

Mil a Pat – Miloš Jirdásek Bělá pod Běz-
dězem, Cukrárně U Pavoučka v Bakově 
za dort, firmě Maso plus za pečená kole-
na, Janu Tymichovi z Nové Vsi, Řeznic-
tví Dvořák za vyuzení selat, pile Kramo 
Mnichovo Hradiště za dřevo na dobový 
stůl a webovému portálu Ententyky, kte-
rý o naší akci dal hodně vědět na svých 
stránkách.

Monika Čapková 
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80 let ltc BakoV

Tenisový oddíl LTC Bakov zve občany Bakova nad Jizerou a přilehlých obcí se 
zájmem o tenis na otevřený oddílový turnaj pořádaný při příležitosti 80 let založe-
ní tenisového klubu v Bakově nad Jizerou.

Kdy:  27. -  28. 9. 2008, prezence a losování v 8.30 hod.

Kde:  dvorce LTC Bakov nad Jizerou.

Kategorie:  muži, ženy, dvouhra, čtyřhra, dle přihlášek, útěcha.

Přihlášky:  pan Bubák tel.: 723640482 

 e-mail.: LTC.Bakov@quick.cz

Startovné:  chuť si zahrát.

Lékař koupí pro svou dceru 

rd na Boleslavsku i k rekonstrukci 
nebo větší byt v menším městě, 

popř. vesnici.
 

Tel: 775 729 933

nové kadeřnictví v našem městě

Kadeřnictví Petry Volákové bude otevřeno od 1. října v Žižkově ulici č. p. 90
Sudý týden: 8. 00 – 12. 00 hod.            Lichý týden: 15. 00 – 19. 00 hod. 

Široká nabídka pánských, dámských a dětských střihů. Velká škála barev a melírovacích praktik.
 

Kontakt na tel. 723 157 436


