
Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
  ročník Vii                                                 zdarma                                                           říjen 2008

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

starostka města Bakov nad jizerou v souladu s § 27 zákona č. 130/2000 sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje:  

1) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají ve dnech:

17. října 2008 (pátek)  od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
18. října 2008 (sobota)  od 08. 00 hodin do 14. 00 hodin. 

2) Místem konání voleb jsou:

okrsek č. 1 - Bakov nad jizerou (dPs ve Školní ulici)
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Alšově, části Boleslavské, Budovcově, 
Cinkově, Čechově, Družstevní, Havlíčkově, Husově, Jabloňové, Jiráskově, Ji-
zerní, Jungmannově, Komenského sadech, Linkově, Luční, Mírovém náměstí, 
Nerudově, Palackého, Pionýrů, Riegrově, části Smetanovy, Školní, Tondrově, 
Tržní, Žižkově. 

okrsek č. 2 - Bakov nad jizerou (přísálí sokolovny)
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 5. května, části Boleslavské, části Bože-
ny Němcové, Dvořákově, Fügnerově, Macharově, Na Výsluní, části Nad Strá-
němi, Polní, Slepé, části Smetanovy, U Stadionu, části Svatojánské, Tyršově, 
Zahradní. 

okrsek č. 3 - Bakov nad jizerou (trenčín - restaurace „ u Ledvinů“)
Pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: 6. července, části Boženy Němcové, 
části Boleslavské, Brigádnické, Konečné, Ku Splávku, Krátké, Mládežnické, 
Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad Úvozem, 
Pražské, Rybničné, Rybním Dole, Sadové, Slunečné, Spojovací, části Svatoján-
ské, Čapkově a ze Studénky. 

okrsek č. 4 – Malá Bělá (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na: Malé Bělé, Klokočce, Malém a Velkém Rečkově.

okrsek č. 5 - Buda (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na: Budách.

okrsek č. 6 - Horka (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na: Horkách.

okrsek č. 7 – Chudoplesy (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem v: Chudoplesích a na Brejlově.
 
okrsek č. 8 – Podhradí (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem v: Podhradí.

okresk č. 9 – Zvířetice (budova osadního výboru)
Pro voliče s trvalým pobytem na: Zvířeticích. 

3) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 

4) Ve dnech voleb na žádost voliče vydá okrsková volební komise za chybějící 
nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 

5) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným ces-
tovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

6) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování ne-
umožní. 

7) K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 Mgr. Jana Štěpánová
 starostka města

oZnÁMenÍ o dni a MÍstě konÁnÍ VoLeB do ZastuPiteLstVa středoČeskÉHo kraje
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HosPodařenÍ Města BakoV nad jiZerou k 30. 6. 2008

 Rozpočet schválený
(tis. Kč)

Rozpočt. opatření
(tis. Kč)

Rozpočet po změnách 
(tis. Kč)

Plnění rozpočtu
k 30. 6. 2008 (Kč)

%
 

 1. Daně - ze závislé činnosti FO 1111 7 000, 00  7 000, 00 3 379 48 , 43 48, 28%

  - z příjmů FO ze SVČ 1112 600, 00  600, 00 1 151 191, 84 191, 87%

  - z příjmů FO z kapit. výnosů 1113 300, 00  300, 00 281 023, 35 93, 67%

  - z příjmů právnických osob 1121 10 000, 00  10 000, 00 4 975 346, 94 49, 75%

  - z DPH 1211 16 300, 00  16 300, 00 6 158 395, 41 37, 78%

  - z nemovitostí 1511 2 000, 00  2 000, 00 965 348, 00 48, 27%

 Daně celkem  36 200, 00  36 200, 00 16 910 793, 97 46, 71%

 2. Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 2, 50  2, 50 2 500, 00 100, 00%

 3. Popl. za odnětí poz. plnění funkcí lesa 1335 0, 00  0, 00 27 240, 00 0, 00%

 4. Poplatek za komunální odpad 1337 2 180, 00  2 180, 00 2 055 352, 00 94, 28%

 5. Poplatek ze psů 1341 70, 00  70, 00 73 854, 00 105, 51%

 6. Popl. za užívání veř. prostranství 1343 40, 00  40, 00 26 036, 00 65, 09%

 7. Poplatek ze vstupného 1344 20, 00  20, 00 2 012, 50 10, 06%

 8. Poplatek z ubytovací kapacity 1345 30, 00  30, 00 14 270, 00 47, 57%

 9. Poplatek za provozov. VHP (místní) 1347 350, 00  350, 00 163 521, 00 46, 72%

10. Odvod výtěžku z provozov. loterií 1351 100, 00  100, 00 187 837, 52 187, 84%

11. Správní poplatky 1361 500, 00  500, 00 185 623, 00 37, 12%

12. Příj. z poskyt. služeb - lesy 1032 , 2111 0, 00  0, 00 62 000, 00 0, 00%

13. Odvody přísp. organizací (MŠ) 3111, 2122 93, 59  93, 59 0, 00 0, 00%

14. Odvody přísp. organizací (ZŠ) 3113, 2122 389, 78  389, 78 0, 00 0, 00%

15. Knihovna 3314, 2111 35, 00  35, 00 29 458, 00 84, 17%

16. Muzeum 3315, 2111 4, 00  4, 00 1 281, 00 32, 03%

17. Příjmy z pronájmu hřiště u školy 3412, 2139 5, 00  5, 00 2 200, 00 44, 00%

18. Koupaliště - pronájem chatek 3429, 2132 0, 00  0, 00 750, 00 0, 00%

19. Nájemné - byty 3612, 2132 3 050, 00  3 050, 00 1 440 139, 00 47, 22%

  - z toho DPS  885, 00  885, 00 319 628, 00 36, 12%

20. Nájemné z nebytových prostor 3613, 2132 920, 00  920, 00 513 689, 75 55, 84%

21. Pohřebnictví 3632, 2111 50, 00  50, 00 15 795, 00 31, 59%

22. Ost. příjmy z vl. čin. (věcná břemena) 3639, 2119 40, 00  40, 00 35 430, 00 88, 58%

23. Příjmy z pronájmu pozemků 3639 ,2131 250, 00  250, 00 244 525, 00 97, 81%

24. Příjmy z prodeje pozemků 3639, 3111 4 150, 00  4 150, 00 51 500, 00 1, 24%

25. Příjmy z prod. ost. hmot. dlouh. maj. 3639, 3113 0, 00  0, 00 78 000, 00 0, 00%

26. Využívání a zneškod. kom. odpadů 3725, 2324 100, 00  100, 00 34 479, 50 34, 48%

27. Příjmy z těžby dřeva 3745, 2111 0, 00  0, 00 14 105, 00 0, 00%

28. Příjmy z pokut vybraných MěP 5311, 2210 200, 00  200, 00 145 900, 00 72, 95%

29. Příjmy z prodeje zboží 6171, 2112 5, 00  5, 00 127, 00 2, 54%

30. Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6171, 2139 5, 00  5, 00 0, 00 0, 00%

31. Úroky 6171, 2141 800, 00  800, 00 716 294, 63 89, 54%

32. Přijaté pojistné náhrady 6171, 2322 0, 00  0, 00 9 495, 00 0, 00%

33. Přijaté sankční platby (pokuty) 6171, 2210 0, 00  0, 00 134 852, 00 0, 00%

34. Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 6171, 2324 155, 43  155, 43 96 053, 30 61, 80%

35. Ostatní nedaňové příjmy 6171, 2329 0, 00  0, 00 80, 63 0, 00%

36. Příjmy z prodeje akcií 6310, 3201 0, 00  0, 00 7 327, 00 0, 00%

37. Neinv. přij. dot. ze SR v rámci SDV 4112 1 546, 70  1 546, 70 773 340, 00 50, 00%

38. Neinv. přijaté dotace od obcí 4121 145, 00  145, 00 0, 00 0, 00%

39. Neinv. přijaté dotace od krajů 4122  82, 00 82, 00 82 000, 00 100, 00%

40. Převod z FRR na ZBÚ 4133 18 252, 00 2 668, 00 20 920, 00 351 792, 00 1, 68%

41. Inv. přijaté dotace od krajů 4222  125, 00 125, 00 425 000, 00 340, 00%

 Příjmy celkem 69 689, 00 0, 00 72 564, 00 24 914 653, 80 35, 75%

PřÍjMY
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HosPodařenÍ Města BakoV nad jiZerou k 30. 6. 2008

 Rozpočet schválený
(tis. Kč)

Rozpočt. opatření
(tis. Kč)

Rozpočet po změnách 
(tis. Kč)

Plnění rozpočtu
k 30. 6. 2008 (Kč)

%
 

 1. Pozemní komunikace   4 241, 00  4 241, 00 164 480, 50 3, 88%

  - dopravní obslužnost   400, 00  400, 00 293 344, 00 73, 34%

 Pozemní komunikace celkem  2212, 2212 4 641, 00  4 641, 00 457 824, 50 9, 86%

 2. Chodníky  2219 270, 00  270, 00 0, 00 0, 00%

 3. Vodní hospodářství   374, 00  374, 00 9 649, 00 2, 58%

 Kanalizace - inv. transfer VaKu   13 500, 00  13 500, 00 0, 00 0, 00%

 Vodní hospodářství celkem  2310, 2321 13 874, 00  13 874, 00 9 649, 00 0, 07%

 4. Neinv. přísp. zříz. PO (MŠ)  1 510, 00  1 510, 00 1 000 000, 00 66, 23%

 Přístavba MŠ - inv. hraz. městem   5 000, 00 2 000, 00 7 000, 00 0, 00 0, 00%

 Mateřská škola celkem  3111 6 510, 00 2 000, 00 8 510, 00 1 000 000, 00 11, 75%

 5. Neinv. přísp. zříz. PO (ZŠ)  3 796, 00 12, 00 3 808, 00 2 012 000, 00 53, 00%

 Invest. přísp. zříz. PO (ZŠ)   360, 00  360, 00 0, 00 0, 00%

 Základní škola celkem  3113 4 156, 00 12, 00 4 168, 00 2 012 000, 00 48, 27%

 6. Divadelní činnost - DS Tyl   210, 00  210, 00 210 000, 00 100, 00%

  TK Rytmus   130, 00  130, 00 130 000, 00 100, 00%

 Divadelní činnost celkem 3311 340, 00  340, 00 340 000, 00 100, 00%

 7. Knihovna  3314 1 187, 00  1 187, 00 455 825, 63 38, 40%

 8. Muzeum  3315 145, 00  145, 00 57 723, 20 39, 81%

 9. Ostatní záležitosti kultury  3319 608, 00  608, 00 89 229, 00 14, 68%

10 Poříz., zachov. a obnova hodnot 
míst., kult., nár. a histor. povědomí 3326 410, 00 70, 00 480, 00 37 003, 00 7, 71%

11. Záležitosti církví 3330 140, 00  140, 00 67 464, 00 48, 19%

12. Sdělovací prostředky 3341, 3349 397, 00  397, 00 78 908, 50 19, 88%

13. Sbor pro občanské záležitosti 3399 60, 00  60, 00 23 160, 00 38, 60%

14. Tělovýchovná a zájmová činnost 3412, 3419, 
3421, 3429

 
1 887, 00

 
425, 00

 
2 312, 00

 
1 078 848, 00

 
46, 66%

15. Koupaliště 3429 300, 00  300, 00 50 674, 70 16, 89%

16. Zdravotnictví 3511 297, 00  297, 00 128 501, 40 43, 27%

17. Bytové hospodářství 3612 1 340, 00  1 340, 00 317 259, 50 23, 68%

18. Dům mládeže 3 353 613 206, 00  206, 00 146 718, 50 71, 22%

19. Nebytové hospodářství 3613 270, 00  270, 00 12 346, 50 4, 57%

20. Veřejné osvětlení 3631 2 970, 00  2 970, 00 526 142, 50 17, 72%

21. Pohřebnictví 3632 186, 00  186, 00 7 864, 00 4, 23%

22. Výstavba a údržba míst. inž. sítí 3633 100, 00  100, 00 0, 00 0, 00%

23. Územní plánování 3635 900, 00  900, 00 43 197, 00 4, 80%

24. Komunální služby a úz. rozvoj 3639 5 899, 00  5 899, 00 2 012 584, 31 34, 12%

25. Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 3 815, 00  3 815, 00 1 446 906, 30 37, 93%

26. Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745 893, 00  893, 00 181 286, 80 20, 30%

27. Služby sociální péče 4351 976, 00  976, 00 402 546, 66 41, 24%

28. Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 2 202, 00 368, 00 2 570, 00 1 288 682, 51 50, 14%

29. Požární ochrana 5512 617, 00  617, 00 190 522, 90 30, 88%

30. Správa 6112, 6171, 6320 14 093, 00 14 093, 00 6 615 902, 68 47, 65%

 Výdaje celkem   69 689, 00  72 564, 00 19 078 771, 09 26, 29%

Výdaje
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HosPodařenÍ Města BakoV nad jiZerou k 30. 6. 2008

PřÍjMY:

celkové plnění k 30. 6. 2008 je 35, 75%. 

U daní je celkové plnění v souladu s rozpočtem 46, 71 %. Velmi vysoké je plnění 
u daně z příjmů FO ze SVČ (191, 87 %) a u daně z příjmů FO z kapit. výnosů (93, 
67 %), nižší plnění je u daně z DPH. 

Rozpočtované příjmy poplatky za znečišťování ovzduší a poplatek ze psů jsou již 
pro rok 2008 naplněny. 

Některé příjmy nebyly rozpočtovány – např. poplatky za odnětí pozemků plnění 
funkcí lesa (příjem od finančního úřadu), přijaté pojistné náhrady, příjmy z těžby 
dřeva, příjmy z lesů, přijaté sankční platby (pokuty uložené KOVP), pronájem 
chatek na koupališti, příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhod. majetku, ostatní neda-
ňové příjmy. Některé byly překročeny – daň z příjmů FO ze SVČ, odvod výtěžku 
z provozov. loterií. U položek, které nebyly rozpočtovány a nebo byly překročeny, 
budou provedena rozpočtová opatření.
 
U investičních přijatých dotací bude provedeno rozpočtové opatření v srpnu 
na zasedání zastupitelstva města na přijatou dotaci od Krajského úřadu Středo-
českého kraje. 

Rozpočtované finanční prostředky z fondu rezerv a rozvoje byly čerpány na ná-
kup nového vozu pro MěP (1, 68 %). 

Ostatní příjmy jsou v souladu s rozpočtem. 

Město Bakov nad jizerou 30. 6. 2008 obdrželo tyto dotace:  

Fond sportu a volného času 
Středočeského kraje

Realizace projektu „hřiště pro 
mládež! 

125 000, 00

Fond dopravně bezpečnost-
ních opatření Středočeské-
ho kraje

Na projekt „Bezpečně nejen 
do školy“ (ukazatel rychlosti, 
SDZ, přechod pro chodce)

 300 000, 00

Investiční dotace celkem 425 000, 00

Středočeský kraj Pro Základní školu Bakov nad 
Jizerou na Program I – preven-
ce sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže

12 000, 00

Fond obnovy památek
Středočeského kraje

Na opravu kaple sv. Barbory 70 000, 00

Neinvestiční dotace celkem  82 000, 00

Celkem dotace 507 000, 00

Výdaje
 
Celkové čerpání k 30. 6. 2008 bylo výši 26, 29 %. 

komunikace
V 1. pololetí byly průběžně prováděny opravy vozového parku a nářadí, byly na-
koupeny pneu na Magmu II. Firmou Compag s. r. o. bylo provedeno čištění ulic. 
V rámci akce ul. Slunečná byla zpracována projektová dokumentace. Autobusová 
dopravní obslužnost je hrazena dle smlouvy ve čtvrtletních splátkách. 

Vodní hospodářství
Bylo provedeno čištění kanalizace tlakovým vozem. 

Mateřská škola
Na provoz byl z rozpočtu města zaslán příspěvek ve výši 1 mil. Kč. Na základě 
cenové nabídky na investiční akci přístavba MŠ byl navýšen rozpočet o 2 mil. Kč 
na celkových 7 mil. Kč převodem z rezervního fondu. 

Základní škola
Na provoz byl celkem zaslán příspěvek ve výši 2 012 tis. Kč. Z toho 12 tis. Kč 
dostala ZŠ dotaci na Program I - prevence sociálně patologických jevů u dětí 
a mládeže od Středočeského kraje a 2 000 tis. Kč z rozpočtu města. 

knihovna
Zde jsou běžné výdaje na provoz knihovny – nákup knih a časopisů, voda, plyn, 
el. energie, služby telekomunikací, opravy a udržování, platy zaměstnanců vč. 
odvodů, ostatní osobní výdaje. 

Muzeum
Náklady spojené s provozem muzea – ostatní osobní výdaje, nová podlahová kry-
tina a zhotovení vitrín. 

ostatní záležitosti kultury
Zde je zahrnuto pořádání kulturních akcí městem (divadelní představení „ A do py-
žam“, vystoupení pí Helligerové, velikonoční jarmark a vystoupení pro seniory). 

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a his-
torického povědomí
Dle revizní zprávy byla provedena oprava hradu Zvířetice technickou četou měs-
ta. Dále byly opraveny pomníky na Klokoče a v Chudoplesích. 

Záležitosti církví
Církvi Čsl. husitské byl poskytnut příspěvek na opravu sboru Prokopa Velikého 
ve výši Kč 57 464,- - a příspěvek na pořádání kulturních akcí ve výši Kč 10 000,- 
- . 

tělovýchovná a zájmová činnost
Bylo zhotoveno hřiště pro mládež, na které město dostalo od Krajského úřadu 
Středočeského kraje dotaci ve výši Kč 125 000,- - . Ze svých prostředků město 
uhradilo Kč 39 841,- - . Zároveň bylo dokončeno i skate hřiště. Usnesením za-
stupitelstva města byl navýšen rozpočet o 300 tis. Kč jako neinvestiční půjčka TJ 
Sokol na opravu střechy. 

koupaliště
Běžné udržování areálu – nákup materiálu, pohonné hmoty, el. energie, plyn, 
voda. Zároveň byla nakoupena studie na on-line dráhu v areálu. 

Zdravotnictví
Výdaje na běžný chod zdravotního střediska, byla provedena oprava automatic-
kého otevírání dveří. 

Bytové hospodářství
Běžná údržba bytů, kontrola komínů a kuřivodů, byly nainstalovány podružné 
vodoměry v ul. Fügnerova, proběhla montáž a demontáž radiátorů v ulici Pionýrů 
932. 

nebytové hospodářství
Byla provedena výměna plynové karmy – Mírové nám. 160. 

dům mládeže
Dle rozpočtu byla provedena oprava střechy. 

Veřejné osvětlení
Začala investiční akce rozšíření VO na Zvířeticích. Dále jsou zde zahrnuty opravy 
plošiny Mercedes a drobné opravy VO na Malé Bělé. 

územní plánování
Uhrazena změna č. 02 čistopisu ÚPO Bakov n. J.

komunální služby a územní rozvoj
Uhrazena projektová dokumentace na volnočasový areál ve výši Kč 420. 071, 
20, její uhrazení bylo podmínkou pro žádost o dotaci z evropských fondů. 
Dále jsou zde opravy osadních výborů Buda a Chudoplesy, rozvaděč RVO 
na výborech Horka a Buda, platby daně z převodu nemovitostí a zpracování 
geometrických plánů a zaměření. Dále jsou zahrnuty platy zaměstnanců vč. 
odvodů a ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce nebo o pracovní 
činnosti).

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Průběžně je prováděna údržba zeleně ve městě a v přilehlých obcích, výsadba 
květin a zeleně, úprava terénu a prořez topolu v Podstráních, sečení travních po-
rostů a dřevin speciálními stroji u sběrného dvora, u stadionu, u kolejí a za školou. 
Jsou zde také zahrnuty běžné opravy sekaček. 

služby sociální péče
Výdaje na běžný provoz DPS – voda, plyn, el. energie, revize výtahu, úklidové 
práce. Diecézní charitě Litoměřice jsou na základě smlouvy placeny čtvrtletní 
splátky na zabezpečení sociálních služeb. 

Bezpečnost a veřejný pořádek
Běžné výdaje – pohonné hmoty, nákup uniforem, kancelářské potřeby, služby teleko-
munikací, příspěvek na stravování a dohledová služba. Od firmy LAVET s. r. o. byl 

koMentÁř k HosPodařenÍ 
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zapůjčen laserový měřič rychlosti, který se osvědčil, na pokutách bylo vybráno 
celkem k 30. 6. 2008 Kč 145 900,- - . Dle rozpočtového opatření byl koupen nový 
vůz Ford Fusion. 

Požární ochrana
Koncem prosince 2007 přišla na účet města neinvestiční dotace na výstroj a vý-
zbroj ve výši 90 000, 00 Kč. Z této dotace byly uhrazeny pily, řetězy, masky, po-
lohovací pásy, požární sekery a svítilny. Proběhla oprava a výměna zásuvkových 
a světelných obvodů v hasičské zbrojnici. 

správa
Výdaje na zajištění chodu města – výpočetní technika, programové vybavení, 
kancelářské potřeby, odměny členů zastupitelstev obcí včetně odvodů, platy za-
městnanců 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, úpra-
vy a servisní činnost počítačových programů, poplatky za připojení k internetu, 
renovace kazet, opravy kopírek, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně 
z příjmů právnických osob, souhrnné pojištění majetku města apod. 

Zmoženi alkoholem usnuli na trávě
Při kontrole veřejného pořádku v ulici 
Husova zjistila hlídka městské policie 
dva muže, kteří spali na zemi v parku 
u autobusové zastávky přikryti dekou. 
Strážníci měli obavu, aby osoby neby-
ly podchlazené, jelikož venkovní tep-
lota se pohybovala velmi nízko. Muže 
se podařilo probudit. Dle jejich slov se 
zdrželi v restauraci, kde požili více al-
koholických nápojů, a nebyli schopni již 
dojít domů. Hlídka městské policie muže 
z místa vykázala. 

kradl v samoobsluze
Strážníci přijali telefonické oznámení 
vedoucí prodejny samoobsluhy na Míro-
vém náměstí, že před malou chvíli viděli 
muže, který ukradl lahvové pivo a utekl. 

Hlídka začala po muži pátrat. Podezřelá 
osoba byla zjištěna v ulici Jabloňová. 
Muž zadržený strážníky se k činu přiznal 
a ukradené zboží odevzdal zpět do pro-
dejny. Pachatel byl řešen hlídkou městské 
policie blokovou pokutou ve výši 1000,- 
Kč. 

Velký pes nechtěl pustit děti do školy
Při kontrole přechodu pro chodce u zá-
kladní školy byli strážníci městské policie 
upozorněni rodiči, že před bočním vcho-
dem v areálu školy stojí velký černý pes, 
který brání dětem bezpečně vejít do školní 
budovy. Pes se naštěstí nechal bez větších 
problémů odchytit. Na vodítku pak hlídka 
MP odvedla psa k služebnímu vozidlu, 
a jelikož byl bez identifikace, převezla jej 
do útulku. 

Beseda pro žáky základní školy
Městská policie uspořádala besedu s dět-
mi ze Základní školy v Bakově nad Ji-
zerou, se zaměřením na správné chování 
dětí v silničním provozu cestou do školy 
a užití kola. Nejdříve jsme dětem předlo-
žili typy křižovatek s vyznačenými pře-
chody a vyzkoušeli je, jak by správně uži-

ly přechod pro chodce a jak by si počínaly 
v případě, že by v místě byl velký provoz 
vozidel. Dále jsme školákům formou ba-
revných obrázků přiblížili, jak by měl být 
vybaven každý cyklista, a veškeré náleži-
tosti popsali. Poté dostal každý na papíře 
nakresleného chlapce, který jede na kole 
a není správně vybaven. Děti tak musely 
dokreslit do obrázku věci, které cyklisto-
vi chyběly. V chodbách základní školy se 

pak rozdělily do skupin. Jedni představo-
vali vozidla, druzí byli chodci a některé 
děti si vyzkoušely řízení provozu ve stej-
nokroji strážníka. Po skončení akce si 
prohlédly auto městské policie. 

Myslím, že akce měla velmi dobrý efekt. 
Školáci byli tématem zaujati a velmi dob-

ře spolupracovali. Z iniciativy ředitelky 
školy, paní Dlaskové, tak mohla městská 
policie přispět k prevenci dětí v silnič-
ním provozu. Akce to nebyla poslední. 
Do konce roku Městská policie v Bakově 
nad Jizerou plánuje uspořádat další po-
dobné besedy. 

Daniel Šulc
 ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie

Přehled některých knižních novinek zakoupených
pro dospělé:
Aminová, H.: Shledání v poušti
Archer, J.: Čas pomsty
Cleminson, R.: Velká kniha kaligrafie
Cumming, R.: Slavné obrazy
Dreyer, E.: Budu tvůj stín
Fieldingová, J.: Zachráníš mě ráno
Hlinková, K.: Ráj i peklo s božským Ivanem
Christie, A.: Záhadný pan Ruin
Knightová, L.: Stehy, švy a jiné detaily
Kubátová, T.: Záruční list na život
Kvačková, R.: Očima tchýně
Robertsová, N.: V pravou chvíli
Rudolf, S.: Sběratelka jedů
Rys, L.: Obsluhoval jsem hokejového krále
Schlogel, G.: Doktorka Valérie
Váňová, M.: Past
Whitehouse, P.: Svět modelových železnic

pro děti a mládež:
Březinová, I.: Báro, nebreč
Harrisová, J.: Znamení Run

Hentschel, S.: Obrázková zoologie
Kesselová, C.: Čarodějky a tajemný přízrak
Kincl, J.: Rákosníček
Long, J.: Dinosauři
Loucká, P.: Dech, duch a duše češtiny
Miler, Z.: Krtek a maminka
Procházková, M.: Abeceda pro mrňousky
Sekunda, N.: Spartské vojsko
Slušný, J.: Nejkrásnější řecké báje a pověsti
Tereščuk, A.: Panovníci Ruska
100 nejkrásnějších měst světa

Během letních prázdnin jsme v knihovně ve Zvířeticích provedly prověr-
ku knižního fondu. Zastaralé a poškozené knihy byly vyřazeny a odepsány. 
Vypracovala se nová evidence knih, pro kterou byly zakoupeny 2 vitríny 
s prosklenými dvířky. Beletrie byla zařazena abecedně podle autorů, naučná 
literatura podle mezinárodního desetinného třídění a dětské knihy věkově 
a tematicky.  

Hana Gregorová, Miroslava Nitschová

inforMaCe Z BakoVskÉ kniHoVnY
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Vyhněte se frontám či pokutě až do výše 
10 000 Kč a zažádejte si o nový občan-
ský průkaz co nejdříve.
Každý občan narozen po 1. 1. 1936, kte-
rý nevlastní občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji (pro vaše zjednodušení 
zelený podklad na OP), si musí svůj 
občanský průkaz do konce roku 2008 
vyměnit. Pokud si nejste jisti, zda máte 
svůj občanský průkaz měnit, poradím 
Vám jednoduchou pomůcku. Podívej-

te se na svůj OP a zjistěte si, kde máte 
uvedeno číslo občanského průkazu. Po-
kud je umístěno v pravém horním rohu, 
je třeba OP vyměnit, i když Vám ještě 
neuplynula doba platnosti nebo máte 
platnost „bez omezení“. Nejste-li si jisti 
s platností vašeho občanského průkazu, 
rádi vám na matrice MěÚ Bakov nad 
Jizerou poradíme. 
Co budete k výměně občanského prů-
kazu potřebovat?

• stávající občanský průkaz,
•  jednu fotografii předepsaných náleži-

tostí (čelní pohled),
• rodný list,
• žádost, kterou obdržíte na MěÚ.

Vyhotovení nového občanského prů-
kazu trvá 1 měsíc, proto nenechte jeho 
výměnu na poslední chvíli. 

Alena Zajícová

koneC PLatnosti oBČanskýCH PrŮkaZŮ BeZ strojoVě ČiteLnýCH údajŮ

Vydáno v rámci projektu Středočeského kraje a společností EKO - KOM, a. s., 
a ASEKOL s. r. o. 

22) třídění nápojových kartonů
Náš seriál se chýlí ke konci, postupně jsme popsali systém fungování komunál-
ního odpadového hospodářství a třídění a zpracování jednotlivých druhů odpadů. 
Zbývá zmínit se o možnostech recyklace nápojových kartonů. Recyklace „kra-
bic“ od mléka, džusů nebo vína je možná dvojím způsobem. První metodou je 
recyklace v papírnách, druhou je zpracování nápojových kartonů do stavebních 
desek. V papírnách se nápojové kartony zpracovávají stejně jako sběrový papír, 
rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se papírová složka, která činí až 75 % 
hmotnosti obalu. Papír, ze kterého se nápojové kartony vyrábějí, je totiž velmi 
kvalitní, vyrábí se ze skandinávských speciálně pěstovaných stromů a papírny ho 
používají pro výrobu nových papírových obalů, zejména lepenkových krabic. Při 
této metodě vzniká odpad v podobě polyetylenové a hliníkové fólie. Tento odpad 
se používá buď na výrobu tepla, speciálních palet, nebo se zpracovává chemicky. 
U nás se recyklací nápojových kartonů zabývají papírny v Bělé pod Bezdězem, 
Žimrovicích a v Tišnově. Výrobu stavebních desek je možné považovat za 100% 
recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí na malé kousky a na speciální lince se při 
teplotách okolo 200 °C lisují do desek, které mají podobné použití jako sádro-
kartonové desky. Takovouto linku naleznete v Hrušovanech u Brna a s deskami 
se můžete setkat u vybraných prodejců stavebnin. Přestože sběr a recyklace ná-
pojových kartonů běží v ČR teprve čtvrtým rokem, třídit nápojové kartony již 
může téměř pět milionů obyvatel a v letošním roce bude pravděpodobně pokořena 
hranice 1000 tun recyklovaných nápojových kartonů. Jen tak dál.  nezapomeňte, 
třídění odpadů dává starým věcem nový život. 

23) Bioodpady
Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo nám v dnešní době 
přijde už jako běžná věc. Nemalá část odpadů odvážených na skládky je však tvořena 
biologicky rozložitelnými odpady. Na skládkách tak končí velké množství odpadu, 
který tam vůbec patřit nemusí. Jedná se o bioodpad, což je zkratka pro biologicky roz-
ložitelný odpad. Nově zákon o odpadech zakazuje ukládání bioodpadu na skládkách, 
což je vlastně logické. Tento odpad lze relativně snadno zkompostovat a přeměnit jej 
tak na hnojivo. Bioodpady tvoří až 40% komunálního odpadu. Proto je tu legislativní 
tlak na třídění a využitím bioodpadu – ulehčí se tak skládkám a mimo jiné se i sníží 
produkce skleníkových plynů, tj. metanu a CO2. Podle legislativy musí být množství 
bioodpadů ukládaných na skládky sníženo do roku 2020 o 65% oproti stavu z roku 
1995. 

Některá města a obce již tuto problematiku řeší pomocí komunálních kompostáren. 
V těchto řízených zařízeních je kompostování mnohem rychlejší než na zahradě, kom-
post zde vznikne už na několik týdnů. V těchto kompostárnách jsou zpracovávány 
především bioodpady z údržby obecní zeleně a ze zahrádek. 

Starosti má také většina provozovatelů kuchyní, jídelen a restaurací. Ti již nesmí z ve-
terinárních důvodů dávat zbytky jídel na zkrmování hospodářským zvířatům a musí 
tyto odpady předávat specializovaným firmám. V budoucnu bude problém mokrých 
bioodpadů řešen hlavně prostřednictvím bioplynových stanic, což jsou průmyslová 
zařízení, ve kterých dochází k rozložení organických látek na stabilizovanou hmo-
tu a plyn metan. Ten se jímá a využívá v kogeneračních jednotkách k výrobě tepla 
a elektřiny. 

Nejjednodušším způsobem zpracování bioodpadu zůstává alespoň na vesnicích do-
mácí kompostování přímo na vlastní zahradě na otevřeném kompostišti, kde kompost 
zde uzraje za přibližně 1 až 2 roky, nebo pomocí kompostéru, ve kterém kompost 
vznikne již během tří měsíců.  Bioodpady se mohou stát zdrojem energie i živin pro 
půdu. i jejich třídění a využití má tedy smysl! 

24) Závěr
Vážení čtenáři, 
rádi bychom vám na tomto místě, kde jste se setkávali se seriálem o třídění a recyk-
laci odpadů, poděkovali za pozornost. Cílem seriálu bylo přiblížit vám smysl činností 
nazývaných třídění odpadů, dotřiďování, zpracování a recyklace. Je zřejmé, že jedno 
bez druhého nemůže existovat, ale naprosto rozhodující je zodpovědný přístup veřej-
nosti, protože bez něj nemá tento proces budoucnost. Celá řada procesů v systému 
třídění a recyklace odpadů je veřejnosti skrytá, a proto jsme se pokusili je „odtajnit“. 
Odpady, které vytřídíte a odložíte na příslušná místa, ať jsou to kontejnery, pytle nebo 
sběrné dvory, jsou ještě dotřiďovány na dotřiďovacích linkách. Ty vlastně připravují 
surovinu pro konečného zpracovatele. Zpracovatelé pak završují celý proces, jehož 
cílem je opětovná výroba něčeho užitečného při současné úspoře primárních přírod-
ních zdrojů a energií. A protože se odpady opravdu třídí, mohou papírny vyrábět nový 
papír, tepelné izolace ze starého papíru, sklárny nové lahve a izolační nebo stavební 
materiály, celá řada firem opětovně vyrábí nové plastové výrobky z vytříděných plastů 
a nápojové kartony se mohou stát novou papírovou krabicí na televizi nebo stavební 
deskou. I díky vám se recyklace může posouvat stále dál a může být vylepšována 
a zdokonalována tak, že recyklovaný výrobek na první pohled vůbec nemusíte poznat. 
A v tom je smysl tohoto konání. Pokud se nám podařilo rozšířit vám obzory a ukázat, 
že třídění odpadů má opravdu smysl, pak seriál splnil svůj účel.

třÍdÍMe odPad 

Město Bakov nad jizerou

Vás zve

na slavnostní kladení věnců s doprovodným programem, 
 pořádané při příležitosti 

90. výročí vzniku Čsr,

které se uskuteční dne 27. 10. 2008 od 17:00 hod. 
v komenského sadech v Bakově nad jizerou. 

PoZVÁnka

Rada města Bakov nad Jizerou projed-
nala Pravidla pro prodej nemovitého ma-
jetku ve vlastnictví města a doporučila je 
předložit na jednání zastupitelstva města. 
Tato pravidla budou předložena k projed-
nání a případně ke schválení na jednání 
zastupitelstva, které se uskuteční dne 8. 
10. 2008. 

Vzhledem k výše uvedenému vyzývá 
město ty občany, kteří mají své stav-
by na pozemcích města, aby požádali 
o majetkové vyrovnání, resp. narovnání 
vlastnických vtahů, a to nejpozději do 31. 

12. 2008. Předmětné žádosti podávejte 
do podatelny městského úřadu. Žádosti 
přijaté po tomto termínu budou řešeny 
za účinnosti nových pravidel pro prodej 
nemovitého majetku, tj. dle nových zá-
sad, které schválí zastupitelstvo města. 

Po schválení Pravidel pro prodej nemo-
vitého majetku města Bakov nad Jizerou 
budou tato v plném rozsahu zveřejně-
na způsobem ve městě obvyklým, tj. 
na úřední desce, webových stránkách 
města, v Bakovsku. 

Mgr. Lenka Koucká

PraVidLa Pro Prodej neMoV. Majetku
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Vážení spoluobčané, pokládám za svoji povinnost připome-
nout všem v Bakově nad Jizerou, že dne 8. 8. 2008 zemřel 
v Augustiniánském opatství na Starém Brně emeritní převor 
domažlický p. Augustin Emil Dorničák, OSA. 
Pan Augustin Emil Dorničák působil v Bakově nad Jizerou 
jako katolický kněz od června 1982 do 17. listopadu 1990 (při 
společné cestě se mnou do Prahy - 17. listopadu 1990 autobu-
sem s sebou nesl poslední dvě velké tašky z Bakova do Doma-

žlic, kde nastupoval svoji novou službu, přestože mu již tehdy bylo 61 let). 
Pan Augustin Emil Dorničák nar. 7. 9. 1929 byl původním povoláním středoškol-
ským profesorem (RJ, ČJ) a knězem se stal teprve již ve zralém věku. Slavnostní 
slib složil 28. září 1971 v Praze, svátost kněžství 24. června v Litoměřicích. Jedna-
lo se o muže bezmezně čestného, pracovitého, hluboce vzdělaného, ale především 
velice skromného. Tak jsem ho poznal alespoň já při poměrně častých návštěvách 
na jeho faře v Bakově nad Jizerou. 
Kromě toho, že byl naprosto oddaným knězem a přes své hluboké vzdělání (mlu-
vil plynně několika cizími jazyky), absolutně nic ze sebe nedělal, i když si to mohl 
naprosto bez problémů dovolit. 

Doba, kdy zde působil, rozhodně nepřála víře. Pan Emil Dorničák se však přesto 
nevzdal, pracně sehnal peníze při sbírkách z Moravy, opravil kostel, faru a pozval 
zedníky přímo z Moravy atd. atd. 
Pan Emil Dorničák byl srdcem Valach, a tím zůstal patrně až do své smrti. Pan 
farář Dorničák byl hluboce zklamán nejen samotným vývojem v církvi po roce 
1948, ale správně si všiml i toho, že v Bakově nad Jizerou nebyly patrně dobré 
náboženské základy položeny ani před rokem 1948. Domníval se, že to souvisí se 
sociálními problémy, které zde patrně po staletí do r. 1948 byly. Jak jinak vysvětlit 
to, co se zde dělo začátkem 50. let 20. století. Důstojnosti, nikdy nezapomeneme 
a ještě jednou veliký dík za všechno, co jste zde vykonal. 

P. S.: Se zesnulým spolubratrem došlo k rozloučení při eucharistické oběti 18. 
srpna 2008 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Brně. Po mši svaté 
byl pohřben do řádového hrobu na Ústředním hřbitově v Brně, kde bude očekávat 
slavný den vzkříšení. 

J. B. 

auGustin eMiL dorniČÁk

od ČtenÁřŮ    

VK Bakovu jsem přišel před mnoha 
lety s udicí, přichystanou k lovu úho-
řů. O tajemných rybích cestovatelích 

jsem už v tu dobu věděl mnohé a byli 
to právě úhoři, kdo mne s pozvolným 
odvíjením vlasce v čase záběrů připou-

távali k řece. Později už vůbec nešlo jen 
o čekání na soumrak, všiml jsem si, jak 
úžasné věci se odehrávají i za denního 
světla. Naučil jsem se totiž dívat a vidět 
tušené. Přicházel jsem stále dřív a zá-
žitků bylo tolik, že přestávalo i vadit, 
jak to v noci dopadne. Najednou tu pro 
mne byla modrá křídla motýlic, klenu-
té koruny stromů, v odlescích hladiny 
pospojované do sebe; řeka sama měla 
tolik podob, od proudů s peřejemi, 
po tajemně temné tůně s vodou točící se 
ve vírech, stahujících ke dnu polomrtvá 
těla zflámovaných jepic a byli tu i ptáci. 
K jejich obdivu nebylo třeba povolenky 
a revír najednou neměl hranic. Třpytiví 
ledňáčci, lovící při okrajích tůní, žlutí 
horští konipasi, putující po náplavech 
a kamení do nejvyššího pásma hor, 
byly tu červenky, prohledávající po-
demleté břehy i kropenatí drozdi, za-
padající do vrbin, rozmáchaných jarní 
povodní. A pak tu byli slavíci! Krásný 
modráček, putující pobřežím k samým 
pramenům a ještě daleko dál. Byl tu 
i skromnější slavík obecný, však s mno-
hem úžasnějším hlasem. A právě ten si 
mne zcela získal. Vzdálil jsem se řece, 
abych objevil kouzlo Staré Studénky 

i skvostnou květenu rezervace nad ní, 
v přítmí bažantnice při úpatí naslouchal 
desítkám zpívajících slavíků. Ti mne 
konečně přivedli i na Buda, k rybníku 
Pátek, abych uviděl majestát orlů moř-
ských a pod silnicí v hranatém rybníč-
ku hnízdit v břehu rybaříka – ledňáčka, 
a abych se nakonec přes luh u městské-
ho koupaliště znovu vrátil k řece a je-
jím lidem, do osady Ostrov. 
S ornitologickým výzkumem v konci mi-
lénia jsem pak navštívil všechna význam-
ná území Mladoboleslavska, tedy i Malý 
Rečkov, kde sice chybí slavík, rozkvétá 
tam však obrovská vzácnost. Přišel jsem 
i do míst zdánlivě obyčejných, jako je 
písník na okraji Bakova, kam koncem 
léta přilétlo na nocleh do nevelké ráko-
siny přes tisíc vlaštovek! A odtud jsem 
se znovu vrátil k Jizeře, kus proti proudu 
nad městem je úsek, kam přilétají sever-
ské kachny - morčáci velcí, trávit zimní 
dovolenou. Místo je natolik unikátní, že 
jsme odtud jednoho rána vysílali rádiový 
přenos. Bakovsko není jen krajem sla-
víků, má osobité kouzlo, které se však 
- stejně jako dobré víno - musí zvolna 
koštovat. A kdo se najde v jeho navinulé 
chuti, bude se vracet. 

PřÍrodou BakoVska

Nevím, proč jsem o první velké události 
mého výzkumu nenapsal již dřív, snad 
proto, že jsem si neuvědomil, že Stu-
dénka k Bakovu patří. Možná i proto se 
druhý významný moment specializace 
odehrál znovu v krajině bakovské. Ač 
je výzkum rozložen zcela rovnoměrně 
v linii s pracovním názvem Od Hum-
prechtu k Jizeře. 
Zdá se, že čas věnovaný králi pěvců za-
číná nést své ovoce. Podobně, jako v ji-
ných odvětvích i tady bylo zřejmě třeba 
nejprve vynaložit několik tisíců hodin 
k „seznámení se“ s tématem, odložení 
toho, co bylo již kdekoliv jinde vy-
zkoumáno a uvědomit si prostor, jež se 
nabízí. Výhodou pak u „živého“ tématu 
může být skutečnost, že jde o jev plas-
tický, navíc poplatný místu výzkumu. 
Věděl to nepochybně už kdysi mnicho-

vohradišťský ornitolog Alfréd Hořice, 
k stejnému závěru jistě došel dobšínský 
entomolog František Kropáček. 
Přestože nelze říct, že by 1500 okrouž-
kovaných slavíků bylo k ničemu, že 
by čtvrt století poctivě vedený Kalen-
dář příletů a odletů neměl cenu, že by 
všechna ta měření nenašla využití v ur-
čovacích klíčích a že by se mi nenapl-
nil kalamář pro dobrou stovku setkání 
s posluchači, teď se dějí věci! A Bakov 
hraje prim. 
V konci loňského roku byl na Univer-
sitě v Arizoně potvrzen genetickou 
analýzou ptačí kříženec mezi slavíkem 
tmavým a slavíkem obecným, zastiže-
ný v hnízdní době nedaleko osady Os-
trov. Jde o první potvrzený důkaz, že 
alespoň některá mláďata z případných 
křížení příbuzných slavíků v přírodě 

přežívají a pokouší se o vlastní repro-
dukci. K dosažení výsledku jsem vyu-
žil přátel z Karlovy university v Praze 
a spolupráce se nám zalíbila. 
První příležitost přidat své jméno 
ke zkoumanému druhu v Evropě při-
šla, jak již bylo zmíněno, před několika 
lety v křovitých lemech úpatí rezerva-
ce Baba na Staré Studénce. Jednalo se 
o prokázání parazitace slavíka obecné-
ho kožní motolicí. Nález byl publiko-
ván prestižním časopisem, vydávaným 
při Universitě v Cambridge. S vysoce 
odborným tématem jsem si mohl po-
radit pouze s pomocí kolegy na Veteri-
nární fakultě v Brně, který mne pověřil 
sběrem klíšťat z kroužkovaných slaví-
ků, ta jsou v současnosti v Bratislavě 
zkoumána na borélie, výsledky budou 
známy v příštím roce. 

Výzkum slavíků bude představen 
na výstavě v Muzeu Bakovska zjara 
příštího roku. Nápad zrealizovat vý-
stavu právě tam, je dílem pana doktora 
Bednáře a my jsme po zkušenostech 
s loňskou „boleslavskou“ na nabíd-
ku rádi přistoupili. V Bakově už bude 
opravdu „o čem“ a my chceme tento-
krát dát důraz zejména na krajinu, v níž 
slavík 4 měsíce roku žije a kam má 
touhu se vracet. Pro čtenáře zpravoda-
je zůstalo přesto mnoho věcí zahaleno 
do tajemství, jde o záměr s ohledem 
právě na blížící se výstavu, vysvětlení 
bude nepochybně třeba také k samot-
nému názvu expozice V kraji zlatých 
slavíků. 

Do přírody i do muzea zve ornitolog 
Pavel Kverek

BakoV V ornitoLoGii triuMfuje
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kam s malými dětmi?

Venku zase prší, je zima a vy přemýš-
líte, co s malými dětmi, dřív než vám 
zbourají dům či byt? Přijďte s nimi 
do sokolovny. Každou středu dopoled-
ne v čase 9.30 – 11.00 probíhá v tělo-
cvičně program pro děti 1 - 3 roky (OS 
Bakovánek). A od středy 14. 10. bude 
opět zahájeno cvičení rodičů a dětí 
od cca 3 let v době do 16 do 17 hod. (TJ 
SOKOL) pod vedením V. Bůžkové. 

nikdo tady nezahálí – cvičte a vzdě-
lávejte se s námi 

Milí rodiče, připojte se také k nám!! 
Odpočiňte si od každodenní domácí 
rutiny a přijďte se i s dětmi něco naučit 
či dále rozvíjet své znalosti angličtiny 
a němčiny.
Od konce září opět pokračuje projekt 
NIKDO TADY NEZAHÁLÍ – CVIČTE 
A VZDĚLÁVEJTE SE S NÁMI, který 
má dvě části, které probíhají paralelně. 
Část I. zahrnuje jazykové kurzy anglič-
tiny a němčiny pro rodiče, část II. tvoří 
program pro děti (zejména ve věkové 
kategorii 1 – 4 roky) v tělocvičně. Vždy 
po dobu konání jazykového kurzu pro 
rodiče je pro děti připraven program za-
hrnující různé pohybové aktivity s vyu-
žitím nejrůznějších tělocvičných nářadí 
a pomůcek. Celý projekt probíhá v bu-
dově sokolovny v Bakově nad Jizerou 

v dopoledních hodinách, kdy v klubov-
nách je výuka a v tělocvičně program 
pro děti. Projekt probíhá za podpory 
Středočeského kraje. 
Hlavním smyslem našeho projektu je 
nabídnout zejména rodičům na mateř-
ské či rodičovské dovolené možnost 

vzdělávání, která by nebyla omezena 
tím, že by s sebou nemohli vzít děti 
a zároveň dětem umožnit strávit dobu, 
po kterou se jejich rodiče budou vzdě-
lávat, aktivně pohybem a cvičením.
Připojit se můžete kdykoliv v průběhu 
kurzů. Další informace na www.ba-

kovanek.cz, nebo na tel. 777874228.

Přijďte se podívat – rádi vás uvidíme kaž-
dé úterý 9 – 10.30 hod. nebo čtvrtek 9 – 
10.30 hod. v sokolovně v Bakově n. J. 

Těší se na vás Eva Dohalská

 BakoVÁnek

Substituční látky se užívají při léčbě závislosti na opiátech. Jde o podávání sub-
stituční látky jiným, než nitrožilním způsobem tak, aby u pacienta nedocházelo 
k abstinenčním příznakům. Dávka substitučních léků by se měla postupně sni-
žovat až do úplné abstinence a na průběh léčby by měl dohlížet lékař. Během 
správné substituční léčby dochází ke snížení rizik, plynoucích z injekčního uží-
vání, neboť substituční látky by měly být užívány ústně, dále se odstraňuje nut-
nost obstarávat si finance na drogy trestnou činností, dochází ke snížení euforie, 
která znemožňuje uživatelům opiátů normální komunikaci s okolím. Pozitivum 
při substituční léčbě je také pravidelný styk uživatele drog se sociální pracovnicí 
a lékařem (musí si náhražkovou drogu osobně vyzvedávat) a tedy šanci pozitivně 
uživatele ovlivňovat k abstinenci, nalezení práce atd. 

Tyto léky jsou však hojně zneužívány. 

Subutex je lék, který se původně používal k utlumení bolesti. Nyní se používá při 
léčbě závislosti na opiátech (heroinu). Účinnou látkou v tomto léku je buprenor-
fin. Jeho užívání však také vyvolává závislost. Proto by jeho dávky měly být kon-
zultovány s lékařem. Subutex je určen k užívání rozpuštěním v ústech, ale často je 
užíván nitrožilně, což je obzvláště rizikové díky tomu, že tableta obsahuje pojiva 
a nerozpustí se dokonale. Tím vzniká riziko ucpávání žil a usazování pevných 
částeček v plicích. Při ústním i nitrožilním užití má Subutex stejné účinky, při užití 
ústním účinkuje delší dobu. 

Metadon je také používán jako substituce při léčbě závislostí na opiátech. Působí 
méně na psychiku, ale vyvolává delší odvykací syndrom a silnější fyzickou závis-
lost než heroin. Jeho zneužívání je méně časté než u Subutexu, neboť je většinou 
pacientovi podáván přímo v ordinaci. 

Vzhled: 
Subutex – oválné prášky
Metadon – bezbarvá tekutina.

Způsob užití: 
ústní (u Subutexu vkládání pod jazyk, pití u metadonu), injekční aplikace.

Příznaky: 
celkový útlum, zpomalení dechové frekvence, potlačení bolesti, zúžení zornic, 
zácpa, pocení.

rizika: 
po delším užívání vznik závislosti, při nitrožilní aplikaci poškození žil a plic, 
přenos infekčních chorob, možnost předávkování, zástavy dechu.

abstinenční příznaky: 
nespavost, zrychlený tep, rozšíření zornic, pocení, podrážděnost, bolesti kloubů, 
břicha a svalů, zvracení, nevolnost, průjmy, třes nebo křeče, na rozdíl od heroinu 
nejsou životu nebezpečné.

Kontaktovat nás můžete na následujících telefonních číslech a adresách:

sběr odhozených injekčních stříkaček, výměnný program a poradenství pro 
uživatele návykových látek přímo v Bakově nad jizerou:
Tel. : +420 728 245 196 – Míša, Denisa, Zuzana
V Bakově nad Jizerou jsme každé pondělí 
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 den od 10:00 do 17:00
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

os seMiraMis - suButeX a Metadon (suBstituČnÍ LÁtkY)

Dne 31. října uplyne první smutný rok, 
kdy mi náhle odešel můj drahý syn 

Vladimír Heran.

Stále vzpomíná maminka, sestra Marie, 
sestra Alena, neteř Maruška a celá 
rodina. 

VZPoMÍnka
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Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

kouZeLnÁ ŠkoLka

Dne 23. září tomu budou již 4 roky, 
co nás navždy opustila maminka 
a babička paní 

Jindřiška Krejčová.

S láskou stále vzpomínají dcera Jin-
dřiška a vnučka Jindra s rodinami.

VZPoMÍnka

Dne 12. 10. 2008 uplyne druhý smut-
ný rok, kdy nás navždy opustil pan 

Miroslav Nedvěd. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Manželka, syn a dcera s rodinami. 

VZPoMÍnka

„Naše školka kouzelná je, každý si tu 
moc rád hraje. Dovádíme, lumpačíme, 
nikdy se však nemračíme.“

První měsíc v naší školičce byl trochu 
výjimečný, ale přesto jsme se všichni 
snažili, aby si ho děti co nejvíce „uži-
ly“, cítily se příjemně, bezpečně a v po-
hodě. 
Děti z červené třídy sdělovaly prázd-
ninové zážitky svým kamarádům 
i paní učitelce. Barvitě vylíčily, kde 
byly na dovolené, co je tam zaujalo, 
co hezkého prožily. Vše je inspiro-
valo k vytvoření společné kolektivní 
výtvarné práci – koláži s mušličkami, 
dotvořenou nakreslenými a vystřižený-
mi loděmi, mořem, pláží. Další týden 
si hráli s jablíčkem, povídali si o ovoci 
a zelenině, o práci na zahrádce, nakres-

lili stromy s jablky, naučili se různá jed-
noduchá říkadla, zpívali a cvičili podle 
hudby. 
Fialka byla plná medvídků. Děti své-
ho plyšového kamaráda seznamovaly 
s prostředím třídy, školky, zahrady. 
S medvídkem hrály hry, stavěly pro ně 
domečky, cvičily, zpívaly. Další téma 
bylo jablíčkové. V šatně vyrostl veliký 
strom, který motivoval k výrobě jablí-
ček různě náročnou technikou – použili 
jsme prstové, vodové a temperové bar-
vy. A už tam jablíčka visí! Na návštěvu 
se přikradl i Pepa červíček se svým pří-
během. Pak přispěchali ježci, vyprávěli 
příběh o tom, jak si pomáhají. Děti jim 
vystříhaly hruštičky a „upletly“ kabá-
tek z vlny. 
A co žluťásci? Tam si kamarádi postup-
ně vytvářeli pravidla společného soužití 

ve školce. A že je to tam prima, ztvrdili 
i svým barevným obtiskem ruky, který 
zdobí jejich šatnu. Hru se značkami 
dětí si přišel zahrát medvídek listonoš. 
Děti poznávaly svého kamaráda podle 
hlasu, sestavovaly rozstříhaného med-
věda, zkoušely se vcítit do druhého, vy-
jádřit své pocity mimikou a gesty. 
Zvykání dětí na nové kamarády, paní 
učitelky, třídu probíhalo také v zelen-
ce. Paní učitelky se snažily dětem co 
nejvíce tuto nelehkou situaci ulehčit. 
Nabízely hračky, společné povídání 
a hry, laskavé slovo, ale i pomazle-
ní na klíně. Šikovné děti si do školky 
přinesly jablíčko, které pak použily 
k otiskování. Ovoce využili ke cvičení, 
říkance, různým komunikačním hrám, 
ale i k poznávání všemi smysly. 
Celá mateřská škola navštívila velmi 

pěknou a vkusnou výstavu výrobků 
z orobince v městském muzeu. Všech-
ny nás zaujalo poutavé povídání pana 
Šmejkala, který nás seznámil s postu-
pem výroby z tohoto netradičního ma-
teriálu. Děti si pyšně odnášely dárek – 
část orobince – do školky, kde jsme si 
o práci paní Dandové ještě vyprávěli. 
Začátkem září jsme měli ještě štěs-
tí na sluníčko a adaptaci nám všem 
usnadnil i pobyt na zahradě, v domeč-
ku nebo na pískovišti při „pečení“ dortů 
a stavbě hradů. 
Při vycházkách jsme pozorovali pod-
zimně se barvící přírodu a začali sbí-
rat přírodniny, které nám poslouží při 
dalších činnostech, na které se už nyní 
moc těšíme. 

Učitelky z MŠ

kaM jeLY BeruŠkY tentokrÁt?

Tentokrát jsme vyrazily opět do Drhlen 
a to na celý podzimní víkend. Vyjeli 
jsme hned po škole vlakem směr Kněž-
most. Cestou jsme se občerstvili a po 2 
hodinách jsme byli na chatě. Zabydleli 
jsme se a provedli obhlídku okolí. Zjisti-
li jsme, že drhlenský rybník je vypuště-
ný a chata SDH je nově natřená. 
Bahno vypuštěného rybníka nás sa-
mozřejmě zaujalo natolik, že jsme ho 
prozkoumali daleko podrobněji, takže 
výsledkem bylo mnoho zablácených 
berušek a zachráněných škeblí a ryb. 
K večeři jsme si opekli buřty a potom 
bylo improvizované promítání filmu 
na prostěradlo. 
V sobotu ráno udělaly holky pro všechny 
snídani a mohla začít dobrodružná hra, 
která nás měla zavést k pokladu. Rozdě-
lili jsme se na 3 týmy: Pytláky, Pašeráky 
a Šamanská prasata a všichni si vyrobili 
týmovou čelenku. Byly nám rozdány 
šušně (papírové peníze, kterými jsme 
byli odměňováni nebo jsme jimi platili 
pokuty). První soutěží bylo netradiční 
škrábání brambor, při kterém byli všich-
ni zmáchaní. Ve druhé disciplině bylo 
úkolem co nejrychleji přepálit provázek 
ve výšce půl metru, ale měli jsme k dis-
pozici jen 6 věcí dle našeho uvážení. 

Potom jsme měli za úkol, co nejrychleji 
postřehnout 30 čísel a pak nás už čekal 
oběd - překvapivě brambory a sekaná. 
Po obědě nás čekala náročná hra a to 
luštění šifer. Po lese jsme museli najít 
rozstříhanou morseovku a zašifrovanou 
zprávu, která nás zavedla k další indicii. 
Pátá soutěž se jmenovala hegeš. Lovili 
jsme indicie ve třech nádobách s různě 
hnusným obsahem. Další soutěž prově-
řila naši zdatnost - po Drhlenách jsme 
jezdili na kole a běhali. Sedmou soutěží 
bylo shánění 20 předmětů podle daného 
seznamu. Museli jsme například přinést: 
červený zubní kartáček, slimáka, podpis 
místního obyvatele, pivní tácek, čistou 
ponožku (to bylo snad nejtěžší), hou-
bu,… Poslední disciplinou bylo zatlou-
kání hřebíků, vyhrál ten z dvojice, kdo 
hřebík zatloukl jako poslední. 
Za každou soutěž jsme získávali indicie 
a šušně. Večer jsme měli zase promítá-
ní. 
Chybějící informace na nás čekaly 
v noční hře. Dostali jsme fotomapu, 
ve které byla vyznačena místa, kde jsme 
měli schované zbylé indicie, žolíky 
a šifrovací tabulku. Po družstvech a vy-
baveni baterkami jsme chodili po okolí 
Drhlen i do lesa. 

V neděli ráno jsme začali luštit indicie 
a kupovat si informace, které se nám ne-
podařilo v noční hře najít. 
Po vyluštění jsme zjistili, že máme za-
volat na jisté telefonní číslo, říci heslo 
ULAMAKUDA a dozvěděli jsme se, 
kudy vede cesta k pokladu. Poklad byl 
ukryt na poli půl metru pod zemí. Jako 
první ho objevilo a vykopalo družstvo 
Šamanských prasat (asi mají s rytím 
na poli své zkušenosti). Pokladem byl 
zlatý šampus a zlatá bonboniera. 

Po obědě jsme se sbalili, lehce poklidili 
a vydali se na dalekou cestu přes Vale-
čov do Mn. Hradiště na vlak. 
Domů jsme se vrátili špinaví až večer. 
Berušky děkují všem ochotným rodi-
čům, kteří nám odváželi bagáž, napekli 
dobroty, pomohli nám uklidit, uvařili 
nedělní oběd a svačinu a velmi děku-
jeme paní učitelce a panu Vodvářkovi, 
kteří tam s námi celý víkend vydrželi, 
a vymýšleli spoustu her.

 Berušky z 5. B 
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BakoVskÁ ZŠ V LitoMěřiCÍCH

Ve čtvrtek 25. 9. 2008 se všechny třídy 
druhého stupně bakovské ZŠ zúčastnily 
projektového dne v Litoměřicích. Cílem 
bylo vydat se po stopách básníka Karla 
Hynka Máchy a navštívit 32. ročník vý-
stavy Zahrada Čech. 
Celému projektu předcházela čtrnácti-
denní příprava. Žáci zpracovávali referá-
ty o litoměřických památkách spojených 
s Máchou, malovali tyto památky, psali 
diktát o Máchovi / Požár v Litoměřicích/, 
o hodinách anglického a německého 
jazyka vytvořili jazykové slovníčky te-
maticky zaměřené na ovoce a zeleninu, 
na počítačích připravili pozvánky na pro-
jektový den a prezentace projektového 
dne. 
Čtvrteční ráno vypadalo slibně. Nepršelo. 
Třemi autobusy jsme se vypravili k cíli 
naší cesty. Okolo deváté hodiny jsme při-
jeli do Litoměřic a vypravili se do centra 

města. První zastávka byla u Máchova 
divadla a Máchovy sochy, poté jsme sešli 
Máchovými schody k domu Na Vikárce, 
kde Mácha v roce 1836 bydlel a v listo-
padu téhož roku zemřel. Dále naše kroky 
směřovaly ke hřbitovu, kde byl básník 
až do roku 1938 pohřben. Po celou dobu 
procházky na nás shlížel Máchův kříž 
z kopce Radobýlu. 
V poledne se už děti procházely v areá-
lu výstaviště. Ve skupinách vyplňovali 
pracovní listy s otázkami týkajícími se 
vystavovaných zahrádkářských výpěstků 
a zahradnických pomůcek. Děti i učitelé 
využili volného rozchodu k občerstvení 
a nákupu dárků pro své blízké. 
Většinu prací z projektového dne mohli 
rodiče zhlédnout na školních nástěnkách 
během rodičovských schůzek v úterý 7. 
10. 2008. 

V. Čech

PrVnÍ ŠkoLnÍ den

1. září 2008 byl na bakovské základní 
škole za účasti starostky města a rodičů 
prvňáčků slavnostně zahájen nový škol-
ní rok 2008/2009. Ve škole jsme přivítali 

48 prvňáčků. Všichni se do školy velmi 
těšili.

Mgr. Zdeňka Dlasková,  
ředitelka ZŠ 

kuLtura

furiant - dožÍnkoVÁ seZóna skonČiLa

Tak jsme se po delší době dostali 
do jiného regionu, do jiného kraje. 
A dokonce i do televize… Jen jsme to 
samozřejmě prošvihli, protože, kde by 
nás napadlo, že budeme k vidění v ta-
kovém médiu. 
Zkrátka, v sobotu dne 13. září jsme 
za slunečného, leč chladného počasí 
vyrazili s náležitým vybavení do Se-
mil, abychom na Semilském pecnu 
předvedli, jak se to dělá, když se to 

dělá o dožínkách. Zatančili jsme a za-
hráli malé divadelní představení, a pak 
po poledni přidali i klasický folklór. 
Trošku (dost) nám chyběli pánové, ale 
naše šéfová vydá občas taky za pořád-
ného (nebo alespoň dobře tančícího) 
chlapa, takže jsme to tam v těch horách 
nějak ukouleli. 
Pak jsme se jeli „koulet“ ještě do Kos-
monos, kde muzejní spolek připravil 
zajímavý projekt - osudové osmičky 
minulého století. Zde jsme si vybra-

li nám roky asi tak nejbližší, a to rok 
1918 a následně rok 1938. Největší po-
díl na úspěšném podvečeru však měli 
pánové Matoušek a Filip, kteří nás pro-
vedli stoletím s glancem a vtipem. 
V neděli jsme pak jeli do Bělé pod Bez-
dězem, kde jsme také předvedli pěkné 
pásmo dožínek. Bylo to však mnohem 
náročnější než den předem v Semilech, 
neboť se o dost ochladilo a o slunci se 

nedalo mluvit vůbec. Do toho nám pusy 
pěkně „zaplácnul“ prach z písčitého 
„pódia“ a nohy jsme měli nakonec za-
prášené natolik, že jsme skutečně vypa-
dali, jako bychom právě dorazili z pole. 
Takže dojem byl zaručeně autentický. 
Ještěže jsme to měli čím spláchnout.
Ale, stejně to byl moc pěkný víkend. 
Vždyť my (někteří obzvlášť) už ani ji-
nak žít neumíme.
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sPort

MeMoriÁL josefa dVořÁka

furiant - dožÍnkY na ZÁMku LouČeň

Zámek Loučeň jsme poprvé navštívili 
čistě náhodou před deseti měsíci a teď 
v sobotu to bylo již po šesté, co jsme 
tu vystupovali. Zdá se to jako velmi 
dobré skóre. A tak jsme byli potěšeni 
oznámením, že si nás na Loučeni bu-
dou adoptovat. Samozřejmě jen na ty 
prima víkendy, kdy je tu pro lid obecný 
uchystáno mnoho zajímavého z bohaté 
nabídky kulturních a společenských 
akcí. Tentokrát se jednalo přímo o naši 
parketu, což byly lidové zvyky, tradice 
a řemesla. Rádi jsme se zadívali do ši-
kovných prstů paní Dandové, která 

zde pletla z orobince a jejíž výstavu 
v bakovském muzeu rozhodně stálo 
za to vidět. Někteří, dokonce i páno-
vé, si vyzkoušeli práci s paličkami při 
tvorbě krajky. Další zase usedli po bok 
milé paní s lnem a pokusili se praco-
vat s kolovrátkem. Jiní měli na starost 
koťata a další zase ovečky, což byly 
pro změnu naše příspěvky do správ-
né jarmareční atmosféry. A protože 
to byl čas jak malovaný pro pobavení 

(asi 28 stupňů tepla nás ale skutečně 
překvapilo), tak jsme si na zámeckém 
nádvoří střihli dožínky. Což znamená, 
že jsme hráli scénky, tančili a pokusili 
se dokonce i o zpěv. A protože konec 
dobrý, všechno dobré, jsme moc rádi, 
že ta adopce platí i po sobotě 6. září. 
A tak snad v listopadu na Loučeni zase 
na viděnou! 

Monika Čapková

•   Zúčastnili jsme se výstavy výrob-
ků z orobince paní Dandové. Chtěli 
jsme spojit naše kroje s naším tradič-
ním výrobkem. 

•  Soubory Kominíček a Furiant jsou 
od září též soubory folklórními, neb 
oba vstoupily do FOS ČR. 

•  Od září se opět schází soubor Komi-
níček, při svých pravidelných zkouš-
kách, každý pátek - není-li určeno 
jinak - na Malé Bělé od 15 hodin. 
Kluci a holky od prvních do devá-
tých tříd jsou mezi nás srdečně zvá-
ni. 

•  Ve středu 1. 10. se malí tanečníci 
předvedli se svým uměním v Mladé 
Boleslavi, kde zatančili babičkám 
a dědečkům z DPS v rámci Dne seni-
orů. 

•  Nadějný pár Martina Šimůnko-
vá a Matouš Čapek se zúčastnil 
ve dnech 12. - 14. 9. Mezinárodního 
folklórního festivalu v Luhačovicích. 
Zde se v rámci tanečních dílen, které 
navazovaly na týdenní pobyt ve Vy-
sokých Tatrách začátkem prázdnin, 
naučili nové tance jak z Moravy, Slo-
venska tak i Čech. 

střÍPkY Z furiantu

V Bakově nad Jizerou je posvícenská sobota 23. 8. 2008 tradiční každoroční 
termín soutěže družstev SDH v požárním útoku. V areálu místního koupaliště 
se od 14:00 hod. ozývá nezvyklý hluk motorů požárních stříkaček. Soutěž je již 
druhým rokem organizována na dvě kola. V prvém kole tradiční požární útok 
dle pravidel požárního sportu a v druhém kole musí soutěžící nejprve na raftu 
překonat hladinu koupaliště a poté provést požární útok se sáním z vodního zdroje 
pod úrovní země (koupaliště). V tomto druhém kole je hlavní cenou pro vítě-
ze sud Klášterského piva. Rozbíhá se boj o umístění mezi 6 družstvy mužů a 4 
družstvy žen. Další průběh soutěže se obešel bez problémů a tak po 17 hodině je 
možno vyhlásit výsledky a předat ceny včetně putovního poháru a sudu piva. Dík 
za uspořádání soutěže patří jak městu Bakov nad Jizerou za propůjčení areálu tak 
všem pořadatelům a rozhodčím. 

Jaroslav Bavor
Konečné umístění 

Pohár josefa dvořáka

Muži  Čas Ženy Čas

1. Veselá 27, 64 s 1. Chudíř 31, 28 s

2. Kosořice 28, 44 s 2. Nová Ves 35, 56 s

3. Bakov nad Jiz. 35, 94 s 3. Veselá 37, 53 s

4. Chudíř 42, 46 s 4. Bítouchov 56, 44 s

5. Nová Ves 46, 94 s 6. Vinec 49, 78 s

o sud klášterského piva

Muži  Čas Ženy Čas

1. Bakov nad Jiz. 2´10, 53 s 1. Nová Ves 2´29, 78 s

2. Veselá 2´18, 44 s 2. Bítouchov 2´36, 40 s

3. Kosořice 2´25, 03 s 3. Chudíř 3´14, 69 s

4. Vinec 2´31, 37 s 5. Nová Ves 2´31, 63 s

6. Chudíř 2´46, 65 s
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BakoV PřiVÍtaL 370 MLadýCH ZÁVodnÍkŮ

V sobotu 13. září proběhl v Bakově nad Jizerou 3. ročník mládežnických cyklistic-
kých závodů s názvem DEMA Pohár města Bakova nad Jizerou. Za ideálního počasí 
se ho celkem v 16 kategoriích zúčastnilo rekordních 370 závodníků ve věku 3 – 18 
let. 

Závodní okruh, vedoucí v areálu městského koupaliště, doznal oproti loňsku drob-
ných změn, z nichž tou nejvýznamnější byl nový single trail zakončený prudkým, 
po svahu mírně odkloněným sjezdem. Nejtěžší a nejdelší verze okruhu měřila necelé 
dva kilometry a byla charakteristická střídáním rychlých rovinatých pasaží s prudký-
mi technickými výjezdy a sjezdy. Nechyběl ani dvacetimetrový sjezd schodů, s nímž 
se musely popasovat (a nutno dodat, že velmi úspěšně popasovaly) již jedenáctileté 
dívky. 

Závodní program otevřely chlapecké a dívčí kategorie Nadějí (do 4 let) a Předško-
láčků (do 6 let), v nichž se na startu objevilo celkem 121 závodníků! Ti dokázali, že 
i úplně nejmenší závodníci se dovedou vypořádat s jízdou po trávě či po štěrku a ne-
potřebují nutně krajinu zalitou asfaltem. Primát tito bikeři drží také díky jednoznačně 

nejširší možné variaci závodnických grimas, které jejich tváře nabídly. Jednotlivé 
závody ovládli Kateřina Hladíková (Spinning MB), Mirek Mueller (KAH Vrchlabí), 
Barbora Nováková, Ondřej Podracký a Josef Frencl (Bike&Ski Bakajda). 

Sedmi až desetiletí borci se utkali v kategoriích Přípravka I a Přípravka II a ty star-
ší mimo jiné čekalo několikeré náročné stoupání k bývalé pokladně areálu. Vítězi 
se stali Vanessa Rolencová (SŠK Lučany), Jan Tampier (Spinning Alpine Pro MB), 

Martina Šulcová (Český klub lyžařů Harrachov) a Jan Šimek (CK Bítovská). Největ-
ší konkurence se však sešla v kategorii mladších žáků, za jejichž koly už se pořádně 
prášilo. Po 5100 metrech se z vítězství radoval Jindřich Novák (LO LIAZ Jablonec). 
Nejdramatičtějším pak byl závod kadetů na 10 kilometrů, který pro sebe rozhodl 
Matěj Volf (MS Auto). Nejrychlejším juniorem se stal Jakub Holas (TJ Sokol Nové 
Vrchy) a juniorkou Kristýna Zemanová. Naopak suverénním způsobem si mezi star-
šími žáky počínal Ondřej Sýkora (Profi Sport Cheb) a stejně tak si vedla jeho věková 
kolegyně Kateřina Růžičková z týmu MS Auto mezi staršími žákyněmi. V závodě 
mladších žákyň diktovala tempo dvojice týmu Scott Scania Kolín Daniela Březinová 
a Jana Czeczinkarová. Daniela i Jana prokázaly výbornou technickou vybavenost, 
když si dokázaly poradit i s nejprudším stoupáním na trati, které bylo nad síly mno-
hých starších žáků. 

Role „zaváděcí motorky“ se ve všech závodech skvělým způsobem zhostil ultrama-
ratonec Zdenda Kříž, který během dne před startovním polem obkroužil více než 50 
kilometrů, a svým vystupováním udělal radost nejen pořadatelům, ale také závodní-
kům a návštěvníkům Poháru. Sluníčko hřálo a v areálu panovala naprostá pohoda. 
Účastníci si mohli nechat na místě vytisknout fotky ze závodu nebo se ještě poprat 
o vavříny v doplňkových disciplínách, jako byl paralelní slalom dirigovaný mistrem 
republiky ve sjezdu Zdendou Hendrichem. Poté, co organizátoři rozdali všechny 
ceny vítězům a vylosovali tři výherce kol společnosi DEMA, jež byla hlavním part-
nerem akce, zakončil celodenní program povedenou exhibicí Pepa Dressler. 

Závod bezezbytku splnil své poslání a svůj účel. Již od října letošního roku se proto 
pořadatelé pustí do příprav ročníku čtvrtého. 

Výsledky a fotogalerii ze závodu najdete na www.bakajda.cz/pohar. 
Jan Štěpánek

Začátkem září probíhaly ve Švédském Malmö European Masters Games 2008. 
Na tomto Evropském mistrovství v atletice se podařilo, v dresu České republi-
ky, zúročit běžeckou přípravu Ing. Miroslavu Činkovi. Ve finále běhů na 800 m 
a 1500 m skončil na pátém a šestém místě a ve štafetě 4x400m ve finiši vybojoval 
stříbrnou medaili. 
A příště? Snad světové hry - Sydney 2009 - World Masters Games. 

China

střÍBro Z eVroPY do BakoVa
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PojiZerský PoHÁr

Ve dnech 27. a 28. 10. 2007 jsme zorganizovali projekt, který v České republice do-
sud nebyl, kdy v souvislosti se sportovním tancem jsme spojili vystoupení nejlepšího 
světového tanečního páru Michaela Malitowskeho a Joanny Leunis s prezentací nej-
lepších juniorských českých párů, vystoupení známých osobností z televizní soutěže 
Star Dance a pro milovníky tance příležitost zatančit si spolu s těmito „profesionály“ 
na jednom parketě za doprovodu špičkové taneční živé hudby. Tato akce byla součástí 
tradiční taneční soutěže nejvyšší úrovně (Taneční liga) Pojizerského poháru, které se 
zúčastnily stovky tanečníků a jejich doprovodů z celé ČR. Z této akce vznikl jedinečný 
záznam, který seznamuje diváka s tanečním sportem ve Středočeském kraji a úspěchy 
našich tanečníků v konfrontaci s republikovou a se světovou špičkou. Plně obsazený 
mladoboleslavský dům kultury poskytl po oba dva dny všem divákům skvělou podíva-
nou a zážitek vysoké společenské úrovně. 
Na letošní rok s ohledem na to, že pravidelný termín státního svátku vychází na všední 
den (úterý), zorganizovali jsme obdobnou akci jako jednodenní. Od rána od devíti ho-
din bude probíhat nejvyšší juniorská soutěž a soutěž druhé nejvyšší kategorie párů třídy 
A ve standardních a latinskoamerických tancích. Nejvyšší republiková taneční soutěž, 
Taneční liga začne odpoledne standardními tanci. Latinskoamerické tance pak budou 
rozděleny na dvě části. Od 18. 00 hodin bude Pojizerský pohár pokračovat semifiná-
lem a finálem Taneční ligy, mezi kterými bude pěvecké vystoupení Kamily Nývltové, 
a po vyhlášení výsledků proběhne taneční exhibice nejlepšího mládežnického páru svě-
ta do 21 let – Kirill Belorukov a Elvira Skrylnikova a sólistů baletu Národního divadla 
v Praze Nikoly Márové a Alexandra Katsapova. Večerem bude provázet osvědčená 
moderátorská dvojice Jolana Voldánová a Jaroslav Kuneš. 
Vstupné je 100,- - Kč na celý den, 50,- - Kč pro děti do dvanácti let. Vstupenky je mož-
no objednat na emailové adrese tkrytmus@email.cz nebo na pokladně Domu kultury 
v Mladé Boleslavi. 

S pozdravem Ladislav Řípa

ŠaCHY

Pavel Mudra, Jarda Záhorbenský, Petr 
Garšic, Martin Richter a Vašek Lochman 
ze šachklubu Sokola Bakov se na úvod se-
zóny zúčastnili tradičního turnaje ve Stráži 
pod Ralskem, jen s tou změnou, že letos 
se hrál 6. 9. rapid a bleskový turnaj bude 
až v prosinci. Pavel hrál velmi dobře, ani 

jednou neokusil hořkost porážky a skončil 
jako osmý nasazený pátý se 6, 5 body z 9 
partií. Jarda byl šestnáctý s 5, 5 body, Mar-
tin 24. + Petr 25. oba 5 bodů a Vašek 31. 
se 4, 5 body. 

Jarda Záhorbenský

inZerCe
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ul. Pionýrů 1145, Bakov nad jizerou  (u školního hřiště – v pneuservisu) 
 

přijímá do komisního prodeje dětské oblečení,
nabízí velké množství kojeneckého a dětského oblečení za velmi nízké ceny.
 
Provozní doba:  pondělí 9. 00 – 12. 00  Kontakt:
   úterý  15. 00 – 18. 00  Lenka Benešová 
   středa  9. 00 – 12. 00  tel.: 728 357 457
   čtvrtek  15. 00 – 18. 00
   pátek  9. 00 – 12. 00

d ě t s k ý  B a Z Á r e k

nabízí slevu až 40% na zimní pneu. 
tel.: 602 422 363   Pneuservis Martin Beneš 


