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

Vážení občané,

ve svých příspěvcích v Bakovsku Vás většinou informuji o tom, co se městu 
podařilo, jaké získalo dotace a jaké projekty připravuje. 

Dnes bych se chtěla jen ve stručnosti zmínit o akci "Za  každé  prodané 
auto v ČR jeden zasazený strom". V rámci grantového řízení firmy ŠKODA 
AUTO a.s. získalo město Bakov n. J. finanční prostředky na nákup 5400 
stromů. Část stromů (javory) byla vysázena při společné akci bakovských 
občanů a zaměstnanců ŠKODA AUTO a.s. kolem cesty vedoucí od katolic-
kého hřbitova směrem k Veselé. Ve stejné lokalitě byl výsadbou dubů rozší-
řen již stávající lesní pozemek. Poslední část stromů byla využita na zalo-
žení nového dubového lesa poblíž nájezdu na rychlostní komunikaci. 

Dovolte mi, abych vyjádřila osobní poděkování všem, kteří se akce sázení 
stromů zúčastnili a kteří se již dnes těší, že si v javorové aleji budou moci 
vychutnat procházky nebo jízdu na kole. Škoda jen, že se této akce zúčast-
nilo málo občanů. Všichni se shodneme na tom, že chceme žít v uprave-
ném a zeleném městě. Věřím tedy, že se nás u příštího sázení stromů sejde 
více. V  roce 2009 bychom rádi obnovili cestu pro pěší mezi Rybním Dolem 
a Chudoplesy, která by mohla být též lemována novou alejí. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

sloVo starostky

Vyhněte se frontám či pokutě až 
do výše 10 000 Kč a zažádejte si 
o nový občanský průkaz co nejdří-
ve. Každý občan narozen po 1. 1. 
1936, který nevlastní občanský prů-
kaz se strojově čitelnými údaji (pro 
vaše zjednodušení zelený podklad 
na OP), si musí svůj občanský prů-
kaz do konce roku 2008 vyměnit. Po-
kud si nejste jisti, zda máte svůj ob-
čanský průkaz měnit, poradím Vám 

jednoduchou pomůcku. Podívejte se na svůj OP a zjistěte si, kde máte uvedeno 
číslo občanského průkazu. Pokud 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 průkazu potřebovat? 
• stávající občanský průkaz,
• jednu fotografii předepsaných náležitostí (čelní pohled),
• rodný list,
• žádost, kterou obdržíte na MěÚ.

Vyhotovení nového občanského průkazu trvá 1 měsíc, proto nenechte jeho vý-
měnu na poslední chvíli. 

Alena Zajícová

koneC Platnosti oBČanskýCH PrŮkaZŮ 
BeZ strojoVě ČitelnýCH údajŮ
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Z deníku Městské PoliCie

Dne 25. 10. 2008 se vzácného životního jubilea 100. narozenin dožila paní 
Antonie Tomanová, nejstarší občanka města Bakova nad Jizerou a okolí. K je-
jímu významnému životnímu jubileu jí přišli popřát zástupci města Bakova 
nad Jizerou v čele se starostkou paní Mgr. Janou Štěpánovou. Mezi gratulanty 
nechyběli ani zástupci České správy sociálního zabezpečení Mladá Boleslav, 
kteří předali oslavenkyni blahopřání přímo od ministra práce a sociálních věcí 
Petra Nečase.

Paní Antonie Tomanová se narodila v Bakově nad Jizerou, kde také prožila 
celý svůj život. Našla si zde i svého životního partnera, se kterým vychovala 
dvě děti. Dnes se v kruhu své rodiny těší ze čtyř vnoučat a deseti pravnoučat. 
Paní Tomanová, i když nikdy neopustila město, se může chlubit tím, že zažila 
vládu císaře Františka Josefa, pamatuje vznik samostatného československého 
státu, obě světové války a všechny naše prezidenty. Před jejíma očima se mě-
nil i vzhled celého města. Z jejích úst asi často zaznívá věta: „To bylo tenkrát 
když …“

Do dalších let přejeme paní Antonii Tomanové hodně zdraví, spokojenosti 
a dobré pohody v kruhu své rodiny.

za SPOZ  Alena Zajícová

ŽiVotní juBileuM

krádeŽ VoZidla
Městská policie přijala telefonické 
oznámení muže, který hlídce sdělil, že 
byl na večeři v místní restauraci, a když 
chtěl odjet domů zjistil, že mu někdo 

odcizil vozidlo VW Passat. Strážníci 
se urychleně dostavili na místo, kde 
zjistili od oznamovatele popis vozidla 
a začali po něm pátrat. Po krátké chvíli 
hlídka objevila vozidlo u garáží v Jung-
mannově ulici. Vozidlo bylo zaparko-
váno v silnici, mělo poškozené zámky 
a nikdo se v něm nezdržoval. Stráž-
níci provedli kontrolu okolí, přičemž 
na místo byla přivolána Policie ČR. 
Oznamovatel měl velké štěstí, jelikož 
auto měl zapůjčené a nebylo pojištěné 
proti krádeži.

BesiP
Městská policie se v druhé polovině 
měsíce října zaměřila na BESIP ve měs-
tě. Bylo řešeno přes dvacet řidičů, kteří 
nedodrželi předepsanou rychlost. Hlíd-
ky se soustředily zejména do spádových 
obcí (Buda, Podhradí, Chudoplesy, Malá 
Bělá). Nejvíce přestupků páchali řidiči 
v neuposlechnutí zákazových značek 
a špatného parkování v křižovatkách. 
Tam strážníci řešili přes 67 přestupků. 
Celkem vybrali strážníci na pokutách 

54500,- Kč. Nejproblematičtějším mís-
tem v nedodržování povolené rychlosti 
je podle statistiky obec Chudoplesy. 
Nejvyšší počet dopravních přestupků 
byl zaznamenán v ulici Boleslavská.

oPileC na CHodníku
Při kontrole veřejného pořádku v ulici 
Husova  zjistili strážníci ležet na zemi 
zcela opilého muže. Ten měl drobné 
šrámy na rukách a v obličeji. Strážní-
kům sdělil, že se trochu opil v blízké 
hospodě. Hlídka muže doprovodila 
domů, kde ho předala jeho rodině.

PodeZřelá osoBa
Ve večerních hodinách přijala městská 
policie telefonické oznámení občana, 
který u zadnícho vchodu bývalého ob-
chodního střediska Jizera zahlédl po-
dezřelou osobu. Strážníci se okamžitě 
dostavili na místo, kde zjistili muže, 
který se držel mříží u vchodových 
dveří a již vizuelně bylo zřejmé, že 
je pod vlivem alkoholických či jiných 
psychotropních látek. Muž byl při 
zákroku hlídky velmi rozrušen a ne-
byl schopný komunikace. Taktéž byl 
velmi hlučný a vulgární. V součin-
nosti s PČR OO Mnichovo Hradiště 
bylo zjištěno, že muž není zájmovou 
osobou PČR. Celou věc řešili strážníci 

v blokovém řízení ve výši 1000,- Kč 
a muže z místa vykázali.

Pošťák ondra
Několik obyvatel Jizerní ulice tele-
fonovalo na linku městské policie, že 
se v místě pohybuje podezřelý muž, 
který se vydává za moderátora pořa-
du ČT1 „Pošta pro Tebe“. Dle sdělení 
oznamovatelů, odpovídal popisem 
„pošťáku Ondrovi“ z výše uvedeného 
televizního pořadu. Strážníci nepro-

dleně začali po podezřelé osobě pát-
rat. Muže odpovídajícího popisu zjis-
tili v obci Malá Bělá. Při ověřování 
totožnosti shledali strážníci u občana 
plechovku s Toluenem. Muž se hlíd-
ce přiznal, že Toluen vdechuje, a že 
se za pošťáka Ondru vydával jen pro 
zábavu. Hlídka řešila celou věc jako 
přestupek. 

Daniel Šulc, ředitel MP
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V září zakoupila dětská nemocnice Mladá Boleslav pro bakovské dětské středis-
ko hrací domeček na jehož financování se podílelo i město Bakov nad Jizerou...

dětské středisko

Zastupitelstvo Města Bakov nad Jizerou na jednání dne 8. 10. 2008 usnesením 
č. Z79/06-08 schválilo nové zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Bakov nad Jizerou. Žádosti o dotace budou projednávány na základě vyplněných 
formulářů, které jsou součástí zásad jako přílohy. 
Žadatelé naleznou tyto zásady včetně příloh na internetových stránkách města 
www.bakovnj.cz  v informacích finančního odboru. Odkaz „Žádost o dotaci“ je 
též umístěn v pravé části úvodní obrazovky.

Marcela Vaňková, Dis.

noVé Zásady Pro PoskytoVání dotaCí  
Z roZPoČtu Města 

setkání s oBČany

Tak jako minulý rok, i letos v rámci 
přípravy rozpočtu města na příští rok 
probíhají podle předem stanoveného 
harmonogramu veřejná setkání s občany 
v jednotlivých místních částech. 
Ke dni předání podkladů pro tisk Bakov-
ska proběhla setkání ve dnech 13. 10. 
na Budách a Horkách, 29. 10. na Zvířeti-
cích a v Podhradí. Zatím poslední setkání 
s občany se uskutečnilo v pondělí 3. 11. 
v Bakově nad Jizerou. Zbývají tedy ještě 
Malá Bělá (24. 11.) a Chudoplesy (19. 
11.). Setkání proběhla za hojné účasti 
místních občanů na osadních výborech 
v jednotlivých místních částech. O Ba-
kovu toto tvrdit ovšem nemůžu. Vedení 
města, vedoucí technické čety a 2 zastu-
pitelé doslova početně převálcovali pří-
tomné občany; přišli pouze 2. 
A co naše lidi trápí, co by chtěli či po-
třebovali? Na Horkách jsou to opravy 
chodníků v obci, úprava dětského hřiště 
a stromů kolem něj, chybějící kryty na ka-
nalizačních vpustích na silnici ve správě 
SuS, černá skládka za obcí. V novém 
roce by se chtěli dočkat i vymalování 
celého osadního výboru a nových skříní 
do knihovny. Na Budách je v současné 
době problémem č. 1 vyřešení likvidace 
splaškových vod z rodinných domů. Dále 
se projednávala úprava dětského hřiště, 
opravy chodníků, lipová alej, instalace 
svodidel u nově rekonstruované kapličky. 
Do rozpočtu na rok 2009 bude navrženo 
i odstranění léta nefunkčního vodojemu. 
Občany v Podhradí také trápí pár věcí: 
nedostatečné veřejné osvětlení, chybějící 
chodník směrem do Podhradí, zarostlá 
stráň pod hlavním nádražím, málo se-
kaná veřejná prostranství, hluk z akcí 
pořádaných na hradě Zvířetice, draha-

mi špatně udržované železniční mosty 
apod. Také by se rádi dočkali hezkého 
dětského hřiště, laviček v obci, zlepšení 
úklidu parkoviště pod hradem a podobně. 
Alfou a omegou pro občany ze Zvířetic 
je vyřešení dlouhotrvajícího problému 
s plynofikací obce. Případ je velmi složi-
tý, a přesto, že se jedná v podstatě o spor 
mezi občany a zhotovitelem díla (není 
jím město), bude se město i nadále snažit 
občanům pomoci a situaci bude společ-
ně s nimi řešit. Zajímá je také, co bude 
dále s budovou osadního výboru, veřejné 
osvětlení, chybějící zrcadlo na křižovat-
ce, stoupající počet krádeží v obci, zne-
čisťování místních komunikací zeměděl-
skou technikou, provoz na cestě Kopánce 
a další. Pro příští rok by si i na Zvířeticích 
přáli pěkné funkční dětské hřiště. Bakov-
ské občany zase trápí nekvalitně provede-
ný povrch Boleslavské ulice (zádlažba), 
špatně zapuštěné katry na Pražské, neře-
šené parkování a průjezd ulicí Družstev-
ní, průjezd těžké automobilové dopravy 
ulicí Žižkovou (vyježděné koleje) přesto, 
že je to dopravní značkou zakázáno. Pa-
daly i návrhy na úpravu dopravního zna-
čení po městě, dotazy na funkčnost studní 
na náměstí a další připomínky. Jako čer-
vená nit se všemi setkáními táhla diskuse 
o práci městské policie a padaly požadav-
ky na častější kontroly, měření rychlosti, 
informativní radary, pochůzku po městě, 
kontrolu drogově závislých a dalších. 
Setkání v Podhradí se zúčastnil přímo ře-
ditel MěP Daniel Šulc. Jak je vidět, není 
toho málo, co lidi ve městě zajímá. Uvidí-
me, co bude předmětem diskuse na zbý-
vajících dvou osadních výborech. 

Jaroslava Čermáková

Zakoupené novinky pro dospělé:
Archer, J.: Čas pomsty
Bart, A.: Hry pro tříleté a mladší děti
Brown, S.: Adamův pád
Coulterová, C: Síla osudu
Glogger, B.: Vražedný virus
Janošková, H.. Cvičíme na velkém míči
Kellerman, J.: Svědkyně
Kraus, I.: Na tobě to doschne
Magická chuť moučníků
McKinleyová, T.: Zaslíbená země
Nahni, G.B.: Kaspický déšť
Náchodský, Z.: Nebojte se bránit
Nižnánsky,J.V.: Lásky Žofie Bosniakové
Pawlowská, H.: Zanzibar
Sochrová, M.: Kompletní přehled české 
a světové literatury
Svěrák, Z.: Vratné  lahve
Viewegh, M.: Román pro muže
Žáček, J.: Jsem statečná žena

Zakoupené knižní novinky pro děti 
a mládež:
Ardagh, P.: Cesta na Hrozný konec
Bělina, P.: Osobnosti ducha českých 
dějin
Brezina, T.: Loď duchů
Deary, T.: Čarodějnice – děsivé dějiny
Francková, Z.: Drobná vítězství
Chancellor, D.: Ilustrovaný dětský atlas 
světa
MacFarlane, A.: Jsem jen lehký hypo-
chondr

Madejová, R.: Přitažlivá drzost
Řeháčková, V.: Tereza, terč pomsty
Sec, I.: Egyptské báje a pověsti
Širočina, J.V.: Báje a pověsti hvězdné 
oblohy
Turner, T.: 101 věcí, které potřebuješ
Zamorová, J.: Klasické pohádky
Žárský, B.: Obrázkové příběhy o zví-
řátkách

Práce v MLK Zvířetice byla dokončena 
zpracováním revizního katalogu.
Tímto chceme také poděkovat knihov-
nici paní Kvapilové za spolupráci.

Z Městské kniHoVny
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V České republice se úspěšně rozbíhá 
zpětný odběr a zpracování elektroodpa-
du. Jde o vysloužilé elektrospotřebiče, 
pro které už není další použití. Tyto vý-
robky „na konci života“ mohou být ješ-
tě využity – jako zdroj surovin. V elek-
trospotřebičích je totiž nezanedbatelné 
množství cenných surovin – železných 
či neželezných kovů, mezi nimi mědi 
nebo stříbra. Proto na ně zákon o od-
padech pamatuje povinností zpětné-
ho odběru. Znamená to, že pokud si 
pořizujete nový spotřebič (například 

ledničku, pračku, ale i mobilní telefon, 
vysoušeč vlasů nebo rychlovarnou kon-
vici), je prodejce povinen od vás tento 
starý výrobek odebrat, případně vám 
sdělit, kam ho můžete odevzdat. Tímto 
způsobem se staré spotřebiče dostávají 
do systému, který zajistí jejich další vy-
užití. V městech a obcích obvykle jako 
místo zpětného odběru fungují sběrné 
dvory, případně se tyto věci sbírají při 
mobilních sběrech. Ze sběrného dvora 
výrobky putují do specializovaných dí-
len, kde je rozmontují, získané součásti 

roztřídí a předají k dalšímu zpracování. 

k čemu jsou kolektivní systémy
Zákon nařídil výrobcům a dovozcům 
elektrospotřebičů postarat se o své 
výrobky i poté, co výrobky přestanou 
sloužit. Výrobci a dovozci tento záva-
zek vyřešili založením kolektivního 
systému, do kterého odvádějí určité 
poplatky za každý výrobek uvedený 
na trh. Kolektivní systém z těchto pro-
středků financuje zpětný odběr vyslou-
žilých výrobků. V praxi tedy kolektivní 

systém například dotuje sběrný dvůr, 
který od lidí odebírá vysloužilé spo-
třebiče, poskytuje speciální kontejnery 
nebo pomůže s osvětou veřejnosti. Ko-
lektivní systém se také stará o to, aby 
byly sebrané výrobky ekologicky vyu-
žity, tj. uzavírá smlouvy se zpracovateli 
elektrošrotu, aby výrobní postupy a je-
jich efektivita odpovídala požadavkům 
zákona. 

Zpracovatelé
Zpracováním elektroodpadu se v ČR 

elektroodPad je odPadeM jen Podle jMéna

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje dne 27. 10. 2008 podle § 7 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně někte-
rých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), výběrové řízení 
na obsazení funkce vedoucího úřadu (tajemníka MěÚ).

Místo výkonu práce:  Městský úřad Bakov nad Jizerou.
Platové zařazení: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Předpokládaný termín nástupu: dohodou. 
doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ( § 4 ) 
a) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
•   je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím 
státním občanem a má v České republice trvalý pobyt1),

•   dosáhla věku 18 let,
•  je způsobilá k právním úkonům,
•  je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o úřednících,
•  ovládá jednací jazyk,
•  splňuje další předpoklady stanovené zvláštním právním předpisem.

b) Další podmínky stanovené starostkou města pro toto výběrové řízení jsou:

•  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškol-
ské vzdělání v bakalářském studijním programu,

•  dobrá znalost práce na PC,
•  řidičský průkaz skupiny B,
•  dobré manažerské a komunikační schopnosti,
•  flexibilita. 

Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu ( § 5 )
1) Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle 
§ 4 zákona o úřednících a má nejméně tříletou praxi:
•  jako vedoucí zaměstnanec, nebo
•  při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávné-
mu celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru 
ke státu,

•  ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě 
uvolněného pro výkon této funkce.

2) Délka praxe podle odstavce 1) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostřed-
ně předcházejících jmenování do funkce.

3) Splnění výše uvedených předpokladů podle § 5 prokazuje zájemce čestným 
prohlášením. 

uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
•  jméno, příjmení a titul uchazeče,
•  datum a místo narození uchazeče,

•  státní příslušnost uchazeče,
•  místo trvalého pobytu uchazeče,
•  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o ci-
zího státního občana,

•  datum a podpis uchazeče.

k přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

•  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (strukturova-
ný životopis),

•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským 
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost 
čestným prohlášením,

•  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:
•  čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační 
zákon),

•  ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 lustračního zákona, 
nebo čestné prohlášení o skutečnostech potvrzovaných osvědčením dle před-
chozí věty, které dočasně ověřenou kopii osvědčení nahradí.

lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu doručte do 24. listopadu 
(pondělí) 2008 buď osobně na podatelnu Městského úřadu Bakov nad Jizerou, 
Mírové nám. 208 (do 12:00 hodin) nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty 
nebo podatelny úřadu) v uzavřené obálce na adresu:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
vedoucí úřadu
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 8/2008“. 

Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Jaroslava Čermáková, tel. 326782918, 
326781500, 724 168 474. Po skončení výběrového řízení budou uchazečům po-
skytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny. 

Výběrová komise rozhodne o osobním pohovoru s oslovenými uchazeči. Úst-
ní pohovor se bude konat dne 1. prosince 2008 na MěÚ, čas pohovoru bude 
upřesněn. 

 Mgr. Jana Štěpánová
 starostka města

1) § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České repub-
liky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.,

VýBěroVé říZení Č. 8/2008 

Tuto otázku mi položilo několik občanů, když si přečetli výzvu na „Výběrové 
řízení č. 8/2008 – vedoucí úřadu“. Neděje se nic, pouze na moje vrátka zaklepa-
la životní etapa, kdy člověk konečně začne (resp. měl by) odpočívat a užívat si 

na penzi. Proto bylo vypsáno výběrové řízení a na moje místo nastoupí  po novém 
roce nový vedoucí úřadu (tajemník MěÚ). Zatím se ale neloučím, pouze  informu-
ji, proč výběrové řízení.                                                        Jaroslava Čermáková

Co se děje na úřadě ?
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zabývá řada firem. Již několik let fun-
gují dílny, kde jsou spotřebiče rozmon-
továvány. Většinou jde o tzv. chráněné 
dílny, ve kterých pracují lidé se sníže-
nou pracovní schopností. Dílna tak fun-
guje dvakrát: jednak získává suroviny 
z odpadu, jednak dává náplň a zaměst-
nání lidem, kteří by ho jinak hledali těž-
ko. Linku na zpracování elektroodpadu 
provozuje například společnost ODAS 
ve Žďáru nad Sázavou. 

Co trápí recyklátory
Při recyklaci starých elektrospotřebičů 
narážejí zpracovatelé na jeden problém, 
a to je »vylupování« obchodně zajíma-
vých materiálů. Velmi často se k nim 
dostane spotřebič, z něhož už nějaký 
kutil vymontoval vše, co má nějakou 
cenu. Na některých sběrných dvorech 
se dokonce stává, že tam „někdo“ chodí 
posbírané spotřebiče vykrádat v noci, 
kdy je dvůr bez dozoru!

Pokud jsou z přístrojů demontová-
ny některé části přímo v domácnosti, 
v servise nebo například na sběrném 
dvoře, pak průmyslová recyklace elek-
troodpadu ztrácí svůj smysl. Každý 
zpracovatel je povinen dosahovat pro-
centa recyklace elektroodpadu (tj. ze 
spotřebiče je povinen získat určité pro-
cento materiálů k dalšímu využití). Po-
kud jsou do dílen dováženy například 
již demontované elektroodpady, nemají 
zpracovatelé možnost kvóty splnit. 

Pokud tedy budete odvážet jakýkoliv 
starý spotřebič do sběrného dvora (nebo 
kamkoliv jinam) k recyklaci, dohlédně-
te, aby byl úplný. Sice možná nefunkč-
ní, ale úplný. A nenechávejte starou 
televizi před vraty sběrného dvora jen 
proto, že měli zrovna zavřeno. Zajistíte 
tak jejich recyklaci. 

- HUH 

od ČtenářŮ

Počátkem října jsme v Bakově nad 
Jizerou přivítali zpěvačku a moderá-
torku Inku Rybářovou s jejími písnič-
kami plnými sluníčka, dobré nálady 
a radosti. Inka přijela za dětmi z ma-
teřského centra Bakovánek, mateřské 
i základní školy s klaunem Rybičkou 
a cukrárnou plnou písniček. Děti si 
s Inkou a klaunem Rybičkou při ve-

selých písničkách zazpívaly, zatančily 
a výborně se pobavily.
Hudební pořad proběhl díky finanční 
podpoře sponzorů: FLORA GARDEN 
s. r. o., Petr Rajtr-Ra+spol. a Ing. Pa-
vel Beran. Děkujeme.

Za OS Bakovánek
Petra Beranová

ZPíVání V BakoVánku

Občané obce Buda děkují vedení 
Města Bakov nad Jizerou a všem, kdo 
se podíleli na opravě obecní kapličky 

a pomníku padlých 1. sv. války.

Za občany obce František Havelka

PoděkoVání
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Vzhled: tablety různé barvy s vyraženými logy, značkami, kapsle s práškem, 
někdy i ve formě roztoku.

účinky: extáze patří svými účinky na rozhraní stimulačních a halucinogen-
ních látek, obecně se tedy dá říci, že mohou způsobit povzbuzení, ale i halu-
cinace. Dalším účinkem je zvýšení schopnosti vcítit se do druhého člověka. 
V první fázi účinku extáze může způsobit neklid, zvýšení srdečního tepu, 
v další fázi mizí neklid a nervozita, nastává zlepšení nálady, zostření vnímání 
a povzbuzení organismu. Účinky nastupují obvykle během jedné hodiny a tr-
vají 4-6 hodin, někdy i více. Po odeznění účinků, především pak druhý den, 
se může dostavit „kocovina“, která se často projevuje smutkem, depresivními 
stavy, únavou. Tento stav může vydržet i více dní. Při dlouhodobém zneužívá-
ní extáze se tyto stavy prodlužují a získávají na intenzitě.

užívání: ústní, někdy i šňupání.

rizika: závislost, vznikající na extázi je psychického rázu a obvykle je spojo-
vaná s prostředím, ve kterém člověk užívá (party, přátelé apod.). Ostatní dny, 
kdy k užití extáze nedochází, pak obvykle postrádají smysl a jedinou radost 
přináší opětovné užití. Dlouhodobé užívání pak může přinést toxické psychó-
zy, deprese, hubnutí, ztrátu zájmů a v ojedinělých případech na následky výše 
jmenovaných rizik dochází i k trvalému poškození organismu.

Předávkování: hrozí zejména v případě, kdy uživatel neodhadne účinky kon-
zumované extáze a užije tablet více, ve snaze zintenzivnit prožitek. Největší 

nebezpečí v tomto případě nepředstavuje přímo MDMA (účinná látka), ale 
příměsi, které jsou v tabletách obsaženy a které mohou vést až ke smrti (DOB, 
PMA a další). Časté jsou kolapsy organismu vyvolané jeho přehřátím, dehyd-
ratací a celkovým vyčerpáním, zvracení, závratě apod.

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 od 12:00 do 16:00

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče 
a blízké osoby, zprostředkování léčby 

apod.:
Tel.: +420 326 303 468  

– K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav – 

každý den od 10:00 do 17:00
mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz

os seMiraMis - eXtáZe

Letos se již pošesté uskutečnila Svato-
václavská jízda historických motocyklů 
a vozidel. Dopolední program poslední 
záříjové neděle byl zahájen u Domu 
kultury v Mladé Boleslavi a po průjez-
du městem bylo možné všechny vete-
rány obdivovat v parku na Výstavišti. 
Po poledni startovaly posádky motocy-
klů a vozů na krátkou rallye do Klášte-
ra Hradiště n. J. a zpět do cíle u nového 
boleslavského Bondy centra. Trasa ral-
lye vedla také přes Bakov nad Jizerou, 
kde museli účastníci vyhledat tajnou 
kontrolu. Pro řadu z nich se tento úkol 
stal velkým oříškem, a tak si naše měs-
to prohlédli důkladněji, než zamýšleli. 
Nakonec zdárně projeli i Polní ulicí, 
kde pan místostarosta Hieke označil iti-
nerář a posádky se mohly vydat do cíle 
1. etapy – pivovaru Klášter.

Po krátké přestávce věnované občerst-
vení a předvedení strojů tamějšímu pu-
bliku odstartoval starosta Kláštera Hra-
diště pan Navrátil druhou etapu, která 
vedla přes Malou Bělou, Horka, Horní 
Stakory zpět do Mladé Boleslavi. Mezi 
účastníky byli k vidění i bakovští vete-
ránisté, např. pan Klinger s vozem Opel 
Kadett nebo ing. Zlámal s prototypem 
Škody 1000 MBX. Celkovou atmosfé-
ru akce dotvářely i dobové kostýmy 
většiny posádek. Místy se diváci na tra-
se vyjížďky mohli na chvíli přesunout 
o několik desetiletí do minulosti. 
Pokud máte zájem zhlédnout dvaceti-
minutový záznam celého dne, podívejte 
se na internetu na adrese www.ceskate-
levize.cz/program/20838254331.html.

Petr Vondráček

sVatoVáClaVská jíZda

Dobová atmosféra na boleslavském Výstavišti

Osádka historického motocyklu na startu v pivovaru KlášterPředválečný vůz pana Lněničky (rok výroby 1930) 
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Za VáClaVeM Vosálou

V památný den Dušiček v neděli 2. listopadu letošního roku odešel na věč-
nost po dlouhé a těžké nemoci mnohaletý pracovník bakovské kultury pan 
Václav Vosála. Vážený občan, znalec zdejších poměrů díky studiu regionál-
ních dějin, vytrvalý podporovatel bakovských tradic, odpovědný organizátor 
kulturních a vlastivědných akcí a především příkladný patriot opustil naše 
řady, zanechávaje po sobě výraznou stopu na poli historickobadatelském 
našeho regionu.

Pan Václav Vosála se narodil 3. července 1924 v Bakově v početné želez-
ničářské rodině. Po měšťance, kterou vychodil v Bakově, se vyučil modelá-
řem. Své vzdělání si doplnil studiem na vyšší průmyslové škole s maturi-
tou. Dlouhá léta pracoval ve Vysokém Mýtě, kde nabyl velké zkušenosti též 
v práci v tamějším archivu. Po návratu do svého rodiště v šedesátých létech 
se ihned zapojil do činnosti místního vlastivědného kroužku, kde našel své 
nové spolupracovníky v A. Havlovi, K. Hastíkovi, B. Brzobohatém, J. Ko-
čím, O. Tichém, F. Bechyňovi, M. Ježovi, K. Tomečkové a v řadě dalších. 
Přijal skromnou, ale náročnou funkci správce archivních dokumentů a mu-

zejních sbírek, které udržoval v náležitém pořádku a pečlivě je ochraňoval. 
Ač byl od počátku devadesátých let zrakově postižen, v paměti si uchovával 
místo každé archiválie či muzejního artefaktu, uložené v depozitáři. V po-
sledních létech svého života vůbec nevycházel z domu, ale přesto sledoval 
vše, co se v místní kultuře děje, co se o ní píše či mluví v televizi nebo roz-
hlase, ovšem za přispění své obětavé paní.

Jeho jméno je též zapsáno v dějinách místního ochotnického spolku Tyl, 
v jehož čele stál po jedno volební období na přelomu šedesátých a sedm-
desátých let.

Pan Václav Vosála náležel k těm místním kulturním pracovníkům, jejichž 
jméno nemůže být zapomenuto. Čest jeho památce!

PhDr. V. Bednář, předseda místního vlastivědného kroužku 
a správce Muzea Bakovska

Budeš stejně Pořád s náMi …

Vzpomínka na přítele jiřího antoše, který nás opustil 17. 9. 2008.

Před několika dny jsme o takzvaných „Dušičkách“ vzpomínali na všechny 
přátele ochotníky, kteří už nejsou mezi námi. Koho by ještě na jaře tohoto 
roku napadlo, že mezi ně přibude právě pan Jiří Antoš. 

Já osobně jsme ho poznala v dětství jako strejdu Jirku Antoše prostřednic-
tvím svých kamarádek Evy a Radky Šimonových. Později to pro mne byl 
strejda Jirka od ochotníků a nakonec kamarád Jirka. A takovým byl pro nás, 
všechny ochotníky, po dlouhá léta. Opravdový kamarád a přítel, ať nám bylo 
dvacet, padesát, či sedmdesát. 

Když zalistujeme historickými záznamy našeho divadelního souboru, zjistí-
me, že jako amatérský herec účinkoval snad poprvé v roce 1959 ve hře „Ta-
lisman“. Pak následovala spousta rolí v mnoha hrách na bakovském jevišti 
(“Sylva“, Případ herečky Mahenové, Tři bílé šípy, Ostře sledované vlaky, 
Těžká Barbora, Lucerna, Strakonický dudák, a další). 

Mnozí si pamatují určitě jeho excelentní výkon v hlavní mužské roli v ko-
medii Charleyova teta, roli zedníka Brambory v Podskalákovi, roli kněze 
ve hře Nebe na zemi atd. Nezapomenutelný je jeho Heybalides z Nejkrás-
nější války i další postavy z mnoha jiných inscenací (Lumpacivagabundus, 
Ten, kdo utře nos, atd.). Jeho takříkajíc civilně komediální herecký projev 
vynikal především schopností nepodbízet se zbytečně divákovi a schopností 
skvěle vybudovat a načasovat pointu každého vtipu a gagu. A tak se Jirko-
vi vždy bezpečně dařilo rozesmát bakovské obecenstvo. Toto umění bylo 
umocněno i tím, že byl majitelem skvělého pěveckého hlasu a měl i hudeb-
ní cit. Toto vynikajícím způsobem uplatnil v mnoha estrádních, klubových 
a písničkových pořadech, kde býval takříkajíc „mužskou stálicí“ (Šantán 
s červenou lucernou, Hezky od podlahy, Melodie stříbrného plátna, Jedem 
k vodě, Večery v klubu a mnohá silvestrovská vystoupení).

Jako dnes ho vidím, jak nastupuje na jeviště za tónů pochodu „Pětatřicátní-
ci“ či se svou manželkou Milenou ve slavné  Majzlpolce. Před mikrofonem 
se zavlní typicky v bocích, zasměje se i očima a obecenstvo už má úsměv 
na tváři v očekávání nějaké jeho legrácky. 

V posledních letech si ho všichni pamatujeme, jak sedí během hry za scé-
nou nad textem své role, utírá si kapesníkem své charakteristické vysoké 
čelo a lamentuje: „Tohle na mě už není, takhle se nervovat. Já už si nic 
nepamatuju. Že já to nenechám těm mladším. To je moje poslední role.“ 
A přesto vchází jistě na jeviště, kde zvládne bravurně všechen text a diváka 
spolehlivě rozesměje. 

Všichni si ho také budeme pamatovat jako neúnavného diskutéra v mnoha 
divadelních besedách a jako účastníka mnoha společenských debat. Jeho 
výroky, mnohdy s nezaměnitelným erotickým podtextem, na kterém si vybu-
doval svou nezaměnitelnou „image“ odborníka na sex a partnerské vztahy, 
přiváděly často posluchače k hurónskému smíchu. A to byl právě ten hlavní 
důvod, proč vždy tato témata navozoval - veselí a schopnost dělat si legraci 
z normálních lidských věcí. 

Tak takový budeš, milý Jirko, stále v našich srdcích a myslích. Bezva táta, 
manžel a dědeček, skvělý amatérský herec a komediant, opravdový kama-
rád. A pro mnohé Bakováky prostě člověk, kterého stačilo ve městě potkat 
a prohodit s ním pár slov, a už se nám ústa roztáhla do širokého úsměvu. 

PhDr. V. Bednář, předseda místního vlastivědného kroužku 
a správce Muzea Bakovska
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Ze Základní školy

V minulém čísle Bakovska jste byli in-
formováni o projektovém dni bakovské 
základní školy v Litoměřicích (25. 9. 
2008). Nyní Vám předkládáme někte-
ré práce žáků na téma LITOMĚŘICE 
- KAREL HYNEK MÁCHA
                              
Zahrada Čech
Nový den - čtvrtek 25. 9. - začínal 
poněkud pošmourně, ale my, žáci ba-
kovské školy, jsme věřili, že prožijeme 
něco výjimečného a že se hlavně nebu-
deme nudit.
Osmá hodina byla pro nás časem srazu 
před školou, nasedli jsme do autobusu 
a ,,hurá“ do Litoměřic. Cestu jsme si 
krátili fotografováním a vyprávěním 
vtipů. ,,Kooonečně jsme tady!“ - ulevilo 
se nám po delší cestě. První naše kroky 

mířily do centra města na náměstí. Poté 
jsme navštívili malou světničku Karla 
Hynka Máchy, kde nám průvodce vtip-
ně podal potřebné informace o slavném 
spisovateli, který zde žil před několika 
lety. Následná návštěva hřbitova a pro-
hlídka jeho pomníku už působila trochu 
smutněji. Tak a už se chystáme na tu 
slavnou Zahradu Čech. Po rozdání ne-
zbytných vstupenek a papírů s otázka-
mi jsme se radostně rozeběhli po celém 
areálu. Potěšilo nás, že zde není hlava 
na hlavě, tedy plno lidí. Každý pavilon 
jsme si prohlédli, vypracovali otázky 
a teď? ,,Užijem si volno!“ Nastalo fo-
tografování, prohlížení pro nás zajíma-
vých věcí, nakupování a také zbyl čas 
na svačinu. Uteklo to jako voda a my 
unaveni usedáme do sedaček autobusu 
a vracíme se zpět do Bakova nad Jize-
rou.
Rozcházeli jsme se s pocitem hezky 
prožitého dne, ale co zítra? ,,Snad se 
nebude z ničeho psát!“

Jana Mlynková, IX.  A

litoměřice
Konečně je to tady - čtvrtek. Den, na kte-
rý se každý těšil. Dnešní den se totiž po-
nese v duchu návštěvy Litoměřic. 
Kolem půl osmé měli všichni žáci dru-
hého stupně sraz před školou. Výjezd 
nastal před 8. hodinou a hurá směr Lito-
měřice. Kolem půl deváté jsme již měli 
cestu za sebou a čekala nás trasa vedou-
cí do světničky Karla Hynka Máchy. 

Na ní jsme se „zasekli“ u náměstí, kde 
se během několika minut střetly všech-
ny třídy a společně se vydaly vstříc 
novému „dobrodružství“ -  muzeu K.H-
.M. Když jsme dorazili do světničky, 
vyslechli jsme si úsměvné povídání 
o pestrém životě Máchy od našeho prů-
vodce a následně si prohlédli Máchovo 
obydlí. Potom jsme šli směr hřbitov, 
kde nás mimo pomníku Máchy zaujaly 
i kaštany, které během několika minut 
rázem zmizely z povrchu zemského. 
Po vyčerpávajícím dopoledním pro-
gramu, který byl celý věnován Karlu 
Hynku Máchovi, následoval program 
číslo dvě - návštěva Zahrady Čech, 

ve které mnozí viděli vysvobození. Ješ-
tě než jsme byli vpuštěni do „ringu“, 
rozdali nám vyučující úkoly, které jsme 
měli vypracovat, a přidělili nám pár 
výchovných pokynů. Někteří se vydali 
vstříc zahradě o samotě jiní zas po sku-
pinkách. Někdo ihned hledal helium, 
někteří zas něco k snědku, každopádně 
si každý našel to své. Před druhou hodi-
nou již byli všichni nastřádání před vý-
chodem z areálu a čekalo se jen na pár 
opožděných jedinců. Po hromadném 
sčítaní jsme nasedli do autobusu a za-
veleli do Bakova. 

Lukáš Kendík, IX. A

ProjektoVý den litoMěřiCe

V pátek 10. října navštívila základní 
školu paní Iveta Dandová. Žáci his-
torického semináře měli jedinečnou 
možnost vidět, jak pod jejíma hbitýma 
rukama vznikají výrobky z orobince.
Ukázka tohoto dříve hojně rozšířeného 
řemesla na Bakovsku byla třetí závě-
rečnou lekcí věnovanou zpracování 
orobince v našem kraji. První lekce 
byla úvodní a mladí zájemci o historii 
se dozvěděli některé důležité informa-
ce o výrobě z orobince v minulosti. 
Druhá lekce probíhala v Muzeu Ba-
kovska, kde se nás ujal pan Šmejkal. 
Jeho vypravování bylo pro děti velice 
přitažlivé, neboť odborné části výkla-
du byly hojně doplňovány vlastními 
vzpomínkami, kdy on sám jako dítě 
musel plést padesátky.
Završení celého tématu měla ve své 
režii paní Dandová. Dětem nejprve 

stručně pověděla o sklizni a sušení 
orobince a ukázala jim pracovní ná-
stroje potřebné k této činnosti. Poté si 
samy vyzkoušely materiál škaredovat 
a loupat. Z již připraveného vlhkého 
orobince děti jako před sto lety pletly 
padesátky. Dále dětem paní Dandová 
ukázala formy na pletení tašek, klo-
bouků a pantoflí a zároveň ukazova-
la již hotové výrobky. Aby si udělali 
představu, jak pracné je zhotovení jed-
noho výrobku, začala plést ošatku. Ko-
lem lektorky se utvořil kruh a všichni 
sledovali, jak se z orobincových stvolů 
stává doslova umělecké dílo. Nikomu 
z přítomných nevadilo, že dávno už je 
„po zvonění“.
Paní Iveta Dandová při své skrom-
nosti dětem neprozradila, že je jednou 
z mála osob, které aktivně z orobince 
pletou, že jí byl ministrem kultury 

v minulém roce udělen titul Nositel 
tradice lidových řemesel a že její vý-

robky zdobí muzea v Irsku, Japonsku 
a dalších zemích.                      V.Čech

Mladí  HistoriCi  a  oroBineC

V pátek 24. 10. se celá třída vypravila 
do lesa na velké lesní zkoušení. Sraz 
byl brzy ráno u pramene klokočky, kde 
nás přivítali Janečkovi se třemi pejsky. 
Protože bylo ještě chladno, ohřívali 
jsme se u roztopeného ohniště. Potom 
nám táta Janeček ukázal dvě divoká 
prasátka v ohrádce. 
Po svačině jsme utvořili 6 družstev 
a postupně vyráželi na dlouhý okruh 

lesem. Plnili jsme různé úkoly a do-
konce jsme si i zastříleli. Po skonče-
ní závodu jsme celí vyčerpaní místo 
oběda začali opékat buřtíky! Dostali 
jsme i horký čaj a buchty od paní uči-
telky a mamky Žďánské. Potom bylo 
vyhlášení výsledků. Každý dostal čo-
koládovou medaili, od Janečků pexesa 
a propisky a táta Jaroušek nám koupil 
bonbóny.

Pak začali postupně přicházet i rodiče 
a my jsme dál hráli různé hry (s balón-
ky, s kelímkem,…). Někdy se přidali 
i rodiče. Taťka Řehák nám u ohýnku 
zahrál na kytaru a my jsme si s chutí 
zazpívali.
Pozdě odpoledne jsme ještě stavě-
li bunkr, jezdili na traktůrku a lezli 
po kládách. Rodiče nás pozorovali 
od ohniště, kde s chutí popíjeli další 

várku horkého čaje. Večer jsme se ro-
zešli, nebo spíš rozjeli, domů.
Byla to letos naše první velká akce 
v přírodě. A protože se nám moooc 
líbila – půjdeme do přírody celá třída 
zase znova. Moc děkujeme rodině Ja-
nečků za to, že pro nás připravili tak 
hezký den!   

Ježci ze IV. B

Velká akCe na klokoČCe
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V noci z 30. října na 31. října jsme my, 
žáci 5. A spali ve škole. Jelikož to byl 
náš poslední Halloween, tak jsme si 
mohli program vymyslet sami. Sraz byl 
v 19.00 hodin ve třídě. Když jsme se 
sešli všichni, mohli jsme začít. Luštili 
jsme křížovky, hledali rozdíly mezi 
obrázky, hráli pexeso, dělali strašidel-
né masky a vydlabávali dýně. Dýně se 
nám obzvlášť povedly, některá vypa-
dala jako upír, jiná jako strašidlo. Poté 
přišlo to nejstrašidelnější – STEZKA 
ODVAHY! Stezku odvahy jsme šli 
jeden po druhém. Bylo nás jenom pět, 
protože ostatní spolužáci strašili. Já šel 
v pořadí jako druhý a musím se přiznat, 
že mi zrovna do zpěvu nebylo. Z chod-

by 1. stupně naší školy vedla stezka 
na 2. stupeň a pak rovnou do temného 
SKLEPA! Tam jsme se museli pode-
psat na list papíru a běžet zpět. Naštěstí 
jsme to všichni statečně zvládli. Poté 
jsme šli nahoru do třídy, kde jsme si 
chvilku o stezce odvahy povídali, pak 
jsme si vyčistili zuby a šli spát. Dlouho 
nikdo nemohl usnout, protože jsme byli 
všichni plni dojmů a zážitků, až nás na-
konec spánek udolal. Ráno jsme měli 
k snídani housky s čajem a po snídani 
už nám zase začalo učení.
Všem se nám halloweenská akce moc 
líbila! Škoda, že byla naše poslední!

Matěj Baloun, 5. A

HalloWeenská akCe Ve škole

kultura

Město BakoV nad jiZerou Vás ZVe ...

30. 11. 2008 od 13:00 hodin, náměstí v Bakově - občerstvení, stánky s drob-
nými dárky. Připravujeme doprovodný program, který v 17:00 hodin vyvrcholí 
již tradičním zpíváním dětí pod rozsvíceným vánočním stromem. V průběhu 
odpoledne vystoupí např. kapela Bráchové, soubor „Zvonky“, žáci z Umělecké 
školy Mnichovo Hradiště, žáci z mateřské školy.

30. 11. 2008 v 14:30 hodin, Muzeum Bakovska – slavnostní vernisáž výstavy 
betlémů a dětské tvorby.

7. 12. 2008 - 19:00 hod., sál radnice – divadelní představení „druhá kapitola“.
Hrají: David Prachař, David Matásek, Valerie Zawadská, Martina Hudečková. 
Příběh o tom, jak čtveřice postav bojuje s láskou, samotou, vášní a pochybnost-
mi. Řešení jednotlivých situací dává divákovi naději, že i v těch nejsložitějších 
životních zlomech přijde chvíle, kdy se začne číst druhá kapitola šťastnějšího 
života.  Vstupenky v hodnotě 200,- a 150,- Kč můžete zakoupit od 18. 11. 2008 
v prodejně Flora na autobusové zastávce v Bakově.  

9. 12. 2008 - 17.30 hod., sál radnice „Vánoční koncert umělecké školy Mni-
chovo Hradiště“. 
Vystoupí žáci z Bakova nad Jizerou a z Mnichova Hradiště.  

13. 12. 2008 - 18:00 hod., sál radnice - „Vánoční rosnička“ 
- koncert hudební skupiny Kantoři 
Pestré pásmo vánočních písní, koled a melodií různých národů přebásněných vý-
chodočeskými textaři. Nechybí ani české vánoční písně a závěrečná směs známých 
českých koled. Folková skupina Kantoři působí na české hudební scéně od listo-
padu 1970. Ve svém hudebním projevu jsou originální. Kombinují housle, příčné 
flétny, klávesy, akustické a elektrické kytary a historické  nástroje  např. niněry, píš-
ťaly, středověké dudy,  fanfrnoch.  Vstupenky v hodnotě 50,- Kč si můžete zakoupit 
od 24. 11. 2008 v prodejně Flora na autobusové zastávce v Bakově.

říMskokatoliCká farnost V BakoVě n. j. Pořádá ...

17. 11. 2008 - 19:00 hod. – v kostele sv. Bartoloměje závěrečný koncert festivalu 
„linkův varhanní podzim“. Vystoupí vynikající polský varhaník Waclav Golonka.

1. 12.  2008 - 19:00 hod. – v kostele Povýšení svatého kříže v kosmonosích
benefiční koncert uspořádaný ve spolupráci s fk Mladá Boleslav. Učinkují: 
Martina Pártlová, Kamila Nývltová, Ondřej Brzobohatý a další. Pořadem pro-
vází p. Jiří Veith.

6. 12. 2008 - 18:00 hod. – v kostele sv. Bartoloměje koncert slovenské gospe-
lové skupiny kapucíni & stanley.

16. 12. 2008 - 19:00 hod. – v kostele sv.Bartoloměje vystoupí houslista fran-
tišek lamač.

24. 12. 2008 - 24:00 hod. – Půlnoční mše Vánoční.

adVentní Čas V BakoVě
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Prvního listopadu jsme se sešli v Čes-
ké besedě na Malé Bělé, jak též říká-
me naší zkušebně, chcete-li osadnímu 
výboru. Konalo se tu naše výroční za-
sedání, na kterém jsme zhodnotili celo-
roční práci a poděkovali všem, kdo se 
podílí na dobrém chodu naší baráčnické 
obce.
Úvod zasedání patřil kulturní vložce, 
kterou předvedly děti z Kominíčku. 
Bouřlivý potlesk za své vystoupení 
sklidil Matouš, Martina a Kristýna.
Poté následovaly zprávy činovníků. 
Pěkná slova přednesla tetička Naďa Bo-
gárová coby vzdělavatelka. Syndička 
Jiřinka Droznová nám zase přiblížila 
svou práci a za panímaminky promlu-
vila tetička Vlasta Činková z Dolánek, 
dalšími řečníky byla tetička Líba Dra-
hotová, která je gratulantkou, a též ber-
ní soudce Josef Rechcigl, závěr pak měl 
soused Jiří Tuvora, který zastává funkci 
pantatínka. Nejdelší zprávu však měla 
naše švandymistrová, Monika Čapko-
vá, která za pomoci fotografické doku-
mentace představila práci nejen obce 
baráčníků, ale i souborů Kominíček 

a Furiant. O překrásnou květinovou vý-
zdobu se postarala Blanka Kovařičová 
a dobrého pohoštění se zhostily tetičky, 
které napekly koláče, záviny a cukroví. 
   Na naše výroční sezení přijelo 11 okol-
ních obcí a k dobré pohodě nám hrálo 
harmonikářské duo: Blanka a Miloš ze 
Sýčiny. Věříme, že se s nimi pobavíme 
i 29. prosince, kdy budeme od 17 ho-
din pořádat baráčnického silvestra, 
tak se přijďte pobavit též!
Nejdříve Vás však ještě pozveme 29. 
11. na retro diskotéku, která bude 
určena všem generacím a zazní na ní 
hity od padesátých let až do dneška. 
Vstupné pak bude 25,- kč a první 
pivo bude stát jen 2,- kč. Odehraje 
se v Nové Vsi na sále a pouštět, co se 
nejvíc líbí, bude DJ Šáňa.

a protože se nám již pomalu blíží ad-
vent, budete-li mít zájem o návštěvu 
pěkného čerta s Mikulášem a andě-
lem, račte se ozvat na telefonní číslo: 
603 824 024.

Konšelstvo obce baráčníků.

BaráČníCi Malá Bělá

Právě ukončená nohejbalová sezona znamenala úspěch pro mužstvo NK Sokol 
Bakov nad Jizerou. Od začátku II. třídy okresního přeboru vykrystalizovala troji-
ce favoritů.  Mužstva J. Vtelna, Libáně a Bakova n. J. si o postup zahrála jen mezi 
sebou, ostatní soupeře přehrávala rozdílem třídy. Po polovině soutěže se bakovští 
drželi na druhém místě, se stejným počtem bodů jako jejich největší soupeři. Dru-
hou polovinu soutěže začali vítězstvím, kdy porazili těsně Bradlec B, a čekal je 
jeden z rozhodujících zápasů sezony na hříšti J. Vtelna. Velmi dramatické utkání 
dokázali nakonec otočit ze stavu 3:1 na 3:4 a udělali tak další krok k vítězství 
v soutěži. Ten dokázali udělat již  následujícím domácím vítězstvím 4:3 nad Li-
bání a bylo jasné, že poslední utkání proti Hlavenci by mělo být jen formalitou. 
Stalo se, jednoznačné vítězství 1:6 znamenalo historický postup do vyšší soutěže. 
O postup se zasloužili tito hráči: Michal Hráský, Milan Hanuš, Pavel Konopásek, 
Josef Beran, Vladimír Sedláček, Oldřich Kysela, Josef Janoušek, Petr Žďánský 
a Lukáš Bláha.

Konečná tabulka II. třídy OP.
1  NK Sokol Bakov 10 9 1 0 49:21 18
2  TJ Sokol Libáň 10 7 3 0 49:21 14 (2 body,16:16,168:162)
3  SK Jizerní Vtelno 10 7 3 0 46:24 14 (2 body,16:16,162:168)
4  NK Boseň 10 4 6 0 29:41 8
5  Sokol Bradlec B 10 2 7 1 20:50 3
6  SK Nohejbal Hlavenec 10 1 9 0 17:53 2
7  oddíl S. Semčice odstoupil ze soutěže, jeho výsledky byly anulovány

VítěZná seZona noHejBalistŮ

Rok uběhl jako voda a v červenci opět 
proběhl ve Hvožďanech u Bechyně 
na řece Lužnici již druhý ročník rybář-
ského tábora pořádaného naší místní or-
ganizací. Po příjezdu bylo všech patnáct 
dětí rozděleno do dvou družstev. Štiky 
a Sumci společně s vedoucími plnili bě-
hem celého týdne nejrůznější znalostní 
a dovednostní úkoly, vázání rybářských 
uzlů na čas, hod udicí na cíl, testy rybář-
ského řádu, znalost biologie ryb, a usilo-
vali o to, aby právě jejich družstvo jako 
první složilo svoji rybu a vyhrálo celo-
táborovou hru. Nechyběli ani střelecké, 
rybářské závody a soutěž o největší chy-
cenou rybu, kterou nakonec vyhrál Petr 

ryBářská eXPediCe HVoŽĎany 2008

Samozřejmě ani letos nebude chybět 

ŽiVý BetléM 

na Malé Bělé, a to v sobotu 20. 12. od 16 hodin.

ŽiVý BetléM 

sPort
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Doškář s kaprem 52cm. Pro děti byl 
také připraven výlet do Výzkumného 
ústavu rybářství a hydrologie ve Vod-
ňanech a jeseteří líhně, kde se dozvě-
děly mnoho zajímavého z chovu ryb. 

Během celého týdne převládalo pěkné 
počasí, děti si procvičily a vyzkoušely 
všechny rybolovné techniky, nechyběl 
ani oblíbený noční rybolov. Díky svě-
domitému přístupu vedoucích tábora, 

p.Mocovi a p.Frélichovi, si všichni od-
vezli z Lužnice mnoho krásných zážit-
ků a vzpomínek. Na závěr mi dovolte, 
abych ještě jednou poděkoval všem, 
kteří se na přípravě a organizaci rybář-
ského tábora podíleli, a se slovy Petrův 

zdar popřál bakovské místní organizaci 
mnoho úspěchu při organizování rybář-
ských táborů v příštích letech.
 

Za MO jednatel
Bůžek Martin

Dne 20. a 21. září se uskutečnil v rámci 80. výročí založení tenisu v Bakově 
nad Jizerou otevřený tenisový turnaj. Turnaj byl přístupný rovněž pro příchozí 
tenisty z Bakova a jeho okolí neregistrované v našem klubu. Turnaje se zúčast-
nilo celkem 28 hráčů, kteří během soboty a neděle odehráli celou řadu zajíma-
vých utkání. Šest dvorců, dokonalá organizace turnaje a vynikající počasí při-
spěly ke zdárnému průběhu turnaje. Je jenom škoda, že se turnaje nezúčastnili 
tenisté spolku U trati z Malé Bělé.
Hrací systém byl nastaven tak, aby si každý do sytosti zahrál. Byly vypsány soutě-
že dvouhry, čtyřhry a soutěž útěchy ve dvouhře pro poražené v prvním kole. 

Některé výsledky: 
hlavní soutěž dvouhra, semifinále: Knápek J. Náhoda 7/6 7/6, Šťastný P. Uhlíř 
6/1 6/1 finále se bude hrát.

Semifinále čtyřhry: Šťastný J. Cibulka – Hašek Hašek 6/1 6/2, Šimon P. Honc- 
Šťastný P. Vlachovský 5/7 6/2 7/6. 

Finále Šťastný Cibulka – Šimon Honc 6/1 7/5. Kompletní výsledkové pavouky 
naleznete v naší vývěsce u sokolovny.

Závěrem lze konstatovat, že akce splnila očekávání a všichni účastníci se těší 
již na jaro, kdy začne další tenisová sezona, ve které budou pilovat formu 
na další zápolení v příštím ročníku BAKOV OPEN 2009. 

Karel Bubák,  předseda LTC 

tenisoVý „BakoV oPen“
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Tradice našich šlapáčků už začíná být bo-
hatá. Společně jsme už navštívili spous-
tu krásných míst nejen v blízkém okolí. 
Snažíme se objevovat stále nové kouty 
a zákoutí, které jsou dostupné vlakem 
a jsou něčím zajímavé a lákavé.

Začátkem října jsme si vyšlápli krásnou 
krajinou Maloskalska za princeznou 
Jasněnkou. Přestože televizní rosničky 
neslibovaly zrovna přijatelné počasí, nám 
se opět zadařilo a povedl se nádherný 
podzimní den.

Tradičně jsme si dali sraz u školy, kdo 
nestíhal, dobíhal přímo k vlaku. Nakonec 
nás vláčkem odjelo téměř 50. Posunu-
li jsme se do Dolánek u Turnova a pak 
už po svých a červené turistické značce 
na Frýdštejn. Při podrobném prozkoumá-
vání Frýdštejna se nám vybavovaly scény 
z oné pohádky a z věže byl krásný výhled 
do okolí.

Atraktivním terénem jsme pokračovali 
dále až na nádraží v Malé Skále, odkud 
nám jel vlak domů. Šlapáček se nám opět 
povedl, takže na jaře se na vás těšíme. 
Výlet do okolí Úštěku je už natrasovaný.

Za všechny malé a velké turisty
 Jitka Brychová

PodZiMní šlaPáČek

koupím chalupu, nebo domek. stav ani cena  
nerozhoduje. Případně je možno nabídnout i hezký 

pozemek. rychlé jednání! tel: 737544461

urgentně hledán domeček, nebo chalupu, vhodnou 
k trvalému bydlení, nebo i rekreaci. Možné  

i zbořeniště. Možno nabídnout i větší pozemky.  
Preferuji platbu v hotovosti. tel.: 77531150

Prodám rd v Bakově n. jizerou.  
Cena 1.560.000,-- kč.  

tel: 326 737 515

Prodáme domek v klášteře Hradišti n. j.  
ihned k bydlení. 1,6 mil. kč.  
Volejte na tel: 721 656 900

inZerCe


