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BAKOVSKO
  ročník Viii                                                zdarma                                                           únor 2009 

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

Jak už jistě všichni víte, našemu městu se podařilo získat dotaci z fondů Evrop-
ské unie na vybudování volnočasového areálu. Dne 15. 1. 2009 byla mezi měs-
tem Bakov nad Jizerou a Regionální radou regionu soudružnosti Střední Čechy 
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na tuto stavbu. Areál původního koupa-
liště se tedy přemění na víceúčelové sportovně-odpočinkové veřejné prostranství 
s přírodní vodní plochou a přírodním parkem k trávení volného času občanů.

V prosinci minulého roku byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele zmiňo-
vaného volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou. Osloveno bylo celkem pět 
dodavatelů. Nejvhodnější nabídku s ohledem na ekonomickou výhodnost a dílčí 
hodnotící kritéria dle zadání veřejné zakázky dodala společnost H-Intes, s.r.o.

Dne 2. 3. 2009 ve 14 hodin bude zhotoviteli slavnostně předáno staveniště, tj. 
celý areál koupaliště. Následně dojde k první fázi fyzické realizace projektu, bě-
hem které budou provedeny bourací práce, zemní práce, oprava veřejného osvět-
lení, oprava rozvodů vody, oprava WC a bývalé pokladny, dále bude následovat 
druhá fáze realizace projektu, tj. realizace stavby komunikace – in-line dráhy, 
poté dojde k vybudování dětského hřiště a finalizaci zbývajících částí projektu. 

V areálu po dobu realizace stavby bude přítomna těžká technika, budou se pro-
vádět různé výkopové práce apod. S ohledem na bezpečnost nebude možný po-
hyb veřejnosti v areálu, a proto bude areál, v době realizace projektu, pro 
veřejnost uzavřen.

Mgr. Lenka Kožíšková

VoLnoČasoVý areÁL PoPLatek Za koMunÁLnÍ odPad

Městský úřad Bakov n. J. upozorňuje, že

PoPLatek Za sVoZ koMunÁLnÍHo odPadu 
na celý rok nebo na i. pololetí 2009

je možno uhradit  na pokladně MěÚ  v přízemí budovy 

do 28. 2. 2009.

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

Do konce měsíce února budou popelnice svozovou společností vyváženy 
i bez vylepení známky na rok 2009.

noVý ČLen radY Města   

Na jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo dne 28. 1 .2009 byla na pro-
gramu, mimo jiné, volba člena rady města. Po rezignaci Ing. Berana na člena 
rady města zůstalo místo neobsazené. Protože zákon o obcích stanoví, že počet 
členů rady města musí být lichý, byla volba nového radního opět předložena 
na jednání zastupitelstva. Sedmým členem Rady města Bakov nad Jizerou se 
stal pan Miroslav Landa.

 Mgr. Lenka KožíškováOpět se přiblížilo období podávání daňových přiznání. Stejně jako v minulých 
letech bude i v letošním roce možné setkat se na našem městském úřadě s pra-
covníky Finančního úřadu Mladá Boleslav. Tito Vám poradí v oblasti vyplnění 
a odevzdání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jak ze závislé 
činnosti, tak ze samostatně výdělečné činnosti.

Pracovníci Finančního úřadu Vám budou k dispozici ve čtvrtek 19. 3. 2009, a to 
v době od 14:00 hod. do 17:00 hod. v I. patře městského úřadu.

Tiskopisy na daňová přiznání budete mít možnost vyzvednout v průběhu měsíce 
února a března na městském úřadě.

Mgr. Lenka Kožíšková

PraCoVnÍCi finanČnÍHo úřadu V BakoVě

PoděkoVÁnÍ 

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Jaroslavě Čermákové, bývalé tajemnici 
MÚ v Bakově nad Jizerou, se kterou jsem měl možnost spolupracovat přes 6 let 
a která si zaslouženě užívá „nekonečného“ volna, za její záslužnou činnost pro 
úřad i pro město. Přeji jí mnoho šťastných chvil v jejím dalším životě, a hodně 
domácí pohody, které není nikdy dost.

Jiří Hieke
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roZPoČet na rok 2009 – PřÍjMY

paragraf Položka Text v tis. Kč

  Daňové příjmy 38 039,50

 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 000,00

 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000,00

 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 600,00

 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000,00

 1211 Daň z přidané hodnoty 13 000,00

 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2,50

 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 180,00

 1341 Poplatek ze psů 72,00

 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,00

 1344 Poplatek ze vstupného 5,00

 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25,00

 1347 Poplatek za provozovaný VHP (místní) 205,00

 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 150,00

 1361 Správní poplatky 350,00

 1511 Daň z nemovitostí 2 400,00

  Nedaňové příjmy 7 284,36

 2420 Splátky TJ SOKOL 60,00

1032  Lesní hospodářství 191,00

3111  Odvody PO (odpisy MŠ) 144,50

3113  Odvody PO (odpisy ZŠ) 803,86

3314  Knihovna 35,00

3315  Muzeum 4,00

3412  Příjmy z pronájmu hřiště u školy 4,00

3612  Nájemné – byty 2 701,00

4351  Nájemné - byty DPS 870,00

3613  Nájemné - nebytové prostory 964,00

3632  Pohřebnictví 45,00

3639  Pronájem pozemků, věcná břemena 165,00

3725  Využívání a zneškod. komunálních odpadů 200,00

5311  Příjmy z pokut vybraných MěP 200,00

6171  Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky, nekap.příspěvky a náhrady 897,00

  Kapitálové příjmy 150,00

3639  Příjmy z prodeje pozemků 150,00

  Přijaté dotace 1 691,70

 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 1546,70

 4121  Neinv. přijaté dotace od obcí 145,00

  Příjmy celkem 47 165,56

 4133 Převod z fondu rezerv a rozvoje – financování 39 878,98

  Celkem 87 044,54

roZPoČet na rok 2009 – Výdaje

paragraf Položka Text v tis. Kč

1032 Podpora ostatních produkčních činností 175,00

  provozní výdaje 175,00

 2212 Komunikace 6 876,00

  provozní výdaje 1 331,00

  opravy a udržování 930,00

  investiční výdaje 5 545,00

   - pořízení staveb a pozemků 4 650,00

  (komunikace ul. Nad Skalkou, dokončení komunikace ul. Slunečná a ul. Spojovací)

   - projektové dokumentace 395,00
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  (dokončení povrchu ul. Jizerní a část ul. Riegrova, skladové prostory a garáž TČ, Malá Bělá II. ul. za tratí)

  - výdaje na dopr. územ.obslužnost 500,00

 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 220,00

  provozní výdaje 130,00

  investiční výdaje 1 090,00

   - pořízení staveb 990,00

  (ul. Pražská)

   - projektové dokumentace 100,00

  (chodník Malá Bělá směr Dolánky, chodník k městskému hřbitovu)  

 2310 Pitná voda 23,30

  provozní výdaje 23,30

 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 148,50

  provozní výdaje 148,50

  investiční výdaje 7 000,00

   - projektové dokumentace (Malá Bělá II. ul. za tratí) 100,00

   - investiční transfer VaK a.s. 6 900,00

 3111 Mateřská škola 5 844,75

  příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 194,75

  provozní výdaje - (oprava střechy a WC) 650,00

  investiční výdaje 3 000,00

   - pořízení staveb - doplatek přístavby MŠ 3 000,00

 3113 Základní škola 5 053,44

  příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 103,44

  provozní výdaje - (oprava střechy) 700,00

  investiční výdaje 250,00

   - pořízení staveb - (vybudování sociálního zařízení v budově ZŠ - hřiště) 250,00

 3311 Divadelní činnost 300,00

       příspěvek DS TYL 210,00

       příspěvek TK Rytmus 90,00

 3314 Knihovna 1 256,50

  platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 755,00

  provozní výdaje 469,50

  investiční výdaje 32,00

  - programové vybavení 32,00

 3315 Muzeum 195,00

  ostatní osobní výdaje 30,00

  provozní výdaje 165,00

 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 011,50

  ostatní osobní výdaje 16,00

  provozní výdaje 995,50

 3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického povědomí 636,00

  provozní výdaje 636,00

 3330 Záležitosti církví 140,00

   Příspěvek církvi Čsl. husitské 70,00

   Příspěvek Římskokatolické farnosti 70,00

 3341 Rozhlas a televize 367,00

  provozní výdaje 297,00

  opravy a udržování 285,00

  (místní rozhlas ul. Brigádnická, místní rozhlas v Rybním Dole)  

  investiční výdaje 70,00

   - projektové dokumentace 70,00

  (místní rozhlas Podhradí, rozšíření místního rozhlasu Malá Bělá směr Bítouchov)

 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170,00

  provozní výdaje – Bakovsko 170,00

 3399 Sbor pro občanské záležitosti 60,00

  provozní výdaje -  (věcné dary) 60,00
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 3412 Sportovní zařízení v majetku města 632,00

  ostatní osobní výdaje včetně pov. poj.  sz a poj. na vzp 55,00

  provozní výdaje 427,00

  opravy a udržování 400,00

  (síť na hřiště v rámci úprav parkoviště ul.Družstevní, dokončení oprav hřiště Chudoplesy)  

  investiční výdaje 150,00

   - pořízení staveb 150,00

 3421 Využití volného času dětí a mládeže 316,00

  provozní výdaje 316,00

  (vybavení dětských hřišť Horka, Zvířetice a Podhradí, asfalt na dětská hřiště Horka, Buda)  

 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 800,00

  neinvestiční dotace sportovním organizacím 740,00

  investiční dotace sportovním organizacím 60,00

 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 664,00

  provozní výdaje 300,00

  investiční výdaje 15 284,00

   - pořízení staveb (výstavba volnočasového areálu) 15 284,00

  dotace na zájmovou činnost 80,00

 3511 Zdravotnictví 377,50

  provozní výdaje 377,50

 3612 Bytové hospodářství 2 993,00

  provozní výdaje 2 993,00

  opravy a udržování městských bytů 2 000,00

 3613 Nebytové hospodářství 513,00

  provozní výdaje 413,00

  opravy a udržování nebytových prostor 250,00

  investiční výdaje 100,00

   - pořízení staveb (vybudování nového sociálního zařízení Mírové nám. 160- DS) 100,00

335 3613 Dům mládeže 233,50

  provozní výdaje 233,50

  opravy a udržování 150,00

 3631 Veřejné osvětlení 2 935,00

  provozní výdaje 2 885,00

  opravy a udržování  1 715,00

  investiční výdaje 50,00

   - projektové dokumentace (kabelové vedení VO v Podhradí) 50,00

 3632 Pohřebnictví 295,00

  provozní výdaje 295,00

  opravy a udržování 243,00

  (fasáda na kapli na městském hřbitově, pomník padlým na městském hřbitově)  

 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 370,00

  provozní výdaje 220,00

  (přeložka plynu Buda)  

  investiční výdaje 150,00

  (plynofikace Zvířetice, elektr. přípojka na náměstí)  

 3635 Územní plánování 800,00

  investiční výdaje 800,00

 3639 Komunální služby územní rozvoj 5 710,00

  platy zaměstnanců, ooV včetně pov. poj. sz a ViP 3 502,00

  provozní výdaje 1 158,00

  investiční výdaje 1 050,00

   - projektové dokumentace 1 050,00

 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 221,00

  provozní výdaje 4 221,00

 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 113,00

  provozní výdaje 1 113,00
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 4351 Služby sociální péče 1 128,00

  provozní výdaje 1 128,00

 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 284,00

  platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a VIP 1 890,00

  provozní výdaje 394,00

 5512 Požární ochrana 593,50

  ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje 70,00

  provozní výdaje 373,50

  investiční výdaje 150,00

   - projektové dokumentace (rekonstrukce hasičské zbrojnice) 150,00

 6112 Zastupitelstva obcí 1 829,00

  ostatní osobní výdaje (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí včetně povin. pojis .na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. 
zdravot. pojištění

1 809,00

  ostatní nákupy j. n. (ošatné svatby) 20,00

 6171 Činnost místní správy 13 360,05

  platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní pojištění, ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 8 127,00

  provozní výdaje 4 718,05

  investiční výdaje 515,00

   - projektové dokumentace  

   - stroje, přístroje a zařízení 100,00

   - dopravní prostředek 415,00

 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80,00

  bankovní poplatky 80,00

 6320 Pojištění 320,00

  provozní výdaje 320,00

  Výdaje celkem 87 044,54

Na zasedání Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou dne 28.1.2009 byl usne-
sením č.Z 61/1-09 schválen rozpočet města na rok 2009. Schválený rozpočet 
vám předkládáme včetně komentáře.

PřÍjMoVÁ ČÁst roZPoČtu
Převážnou část příjmů města tvoří daňové příjmy ve výši 38.039,50 tis. Kč. 
U příjmů z daní přeposílaných FÚ se vychází z procentuálního podílu z ce-
lostátního hrubého výnosu daní. Daňové příjmy jsou vypočteny na základě 
predikce výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů z Ministerstva financí 
ČR, která je dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Mezi 
daňové příjmy patří také daně a poplatky z vybraných činností a služeb, tj. 
poplatek za likvidaci komunálního odpadu, za znečišťování ovzduší, ze psů, 
z ubytovací kapacity, za provozovaný výherní hrací přístroj, atd.
 
nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z poskytování služeb (knihovna, muze-
um, pohřebnictví, hřiště u ZŠ, těžba dřeva), z pronájmu pozemků, z pokut ze-
jména vybraných městskou policií, atd. Nejvyšší podíl v nedaňových příjmech 
tvoří příjem z pronájmu městských bytových a nebytových prostor. 

V kapitálových příjmech je rozpočtován prodej pozemků.

Do přijatých dotací jsou zahrnuty neinvestiční přijaté dotace ze státního roz-
počtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a neinvestiční přijaté transfery 
od obcí na úhradu provozních výdajů za přijetí těchto obcí do školy.

Převody z vlastních fondů – jedná se o převod z fondu rezerv a rozvoje (dále 
jen FRR), který je zřízen podle § 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2009 je 
rozpočtováno čerpání z FRR na výstavbu kanalizace ve městě jako investiční 
transfer VaK a.s. Mladá Boleslav, dále je čerpání z FRR plánováno na profi-
nancování investiční akce „Volnočasový areál“, která bude zpětně v průběhu 
roku proúčtovaná a kompenzovaná z fondu EU Regionální operační program 
(ROP), spoluúčast města je 7,5 % z celkových nákladů, tj. 1 150 tis. Kč.

VýdajoVÁ ČÁst roZPoČtu

kapitálové výdaje:

Hlavní investiční akce pro rok 2009 jsou:

komunikace
-  komunikace Nad Skalkou 2 500 tis. Kč
-  dokončení komunikace ul. Slunečná a ul. Spojovací 1 800 tis. Kč
-   projekt. dokumentace na dokončení povrchu ul. Jizerní a část ul. Riegrova 110 

tis. Kč
-  projekt. dokumentace skladovací prostory a garáž TČ
-  projekt. dokumentace na komunikaci Malá Bělá – II. ulice za tratí 100 tis. Kč
ostatní záležitosti pozemních komunikací 
-  chodník ul. Pražská – od pomníčku na hranici Konečné ulice 990 tis. Kč
-  projekt. dokumentace na chodník Malá Bělá směr Dolánky 50 tis. Kč
-  projekt. dokumentace na chodník k městskému hřbitovu 50 tis. Kč
odvádění a čištění odpadních vod 
-  investiční transfer města na vybudování kanalizace  6 900 tis. Kč
-  projekt. dokumentace na odvod dešťové vody Malá Bělá – II. ulice za tratí 100 tis. Kč
MŠ Bakov nad jizerou
-  doplatek přístavby MŠ 3 000 tis. Kč
ZŠ Bakov nad jizerou 
-  vybudování sociálního zázemí v budově ZŠ pro hřiště 250 tis. Kč
knihovna
-  nákup nového programového vybavení, 30% spoluúčast na dotaci 32 tis. Kč
rozhlas a televize
-  projekt. dokumentace na místní rozhlas v Podhradí  30 tis. Kč
-  rozšíření místního rozhlasu Malá Bělá směr Bítouchov 40 tis. Kč
sportovní zařízení v majetku města
-  doplatek skate hřiště 150 tis. Kč
ostatní zájmová činnost a rekreace
-  výstavba volnočasového areálu 15 284 tis. Kč, profinancována fondy EU ROP
nebytové hospodářství
-  vybudování nového sociálního zařízení v budově Mírové nám. 160 – dům služeb 

100 tis. Kč
Veřejné osvětlení 
-  projekt. dokumentace na kabelové vedení VO v Podhradí 50 tis. Kč
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
-  plynofikace Zvířetice 100 tis. Kč
-  vybudování elektrické přípojky na náměstí včetně PD 120 tis. Kč
územní plán 
-  změna územního plánu č. 3) 800 tis. Kč

koMentÁř k roZPoČtu Města BakoV nad jiZerou  na rok 2009
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komunální služby a územní rozvoj 
-  příprava projektových dokumentací, včetně projektu na sportovní halu
Požární ochrana – dobrovolná část
-  projekt. dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice 150 tis. Kč
Činnost místní správy 
-  pořízení kopírky 100 tis. Kč
-  nákup dopravního prostředku 415 tis. Kč

Běžné výdaje:
Běžné výdaje rozpočtu jsou rozdělené dle platné rozpočtové skladby a zařazené 
do jednotlivých kapitol jako výdaje na mzdy (platy, ostatní osobní výdaje, sociální 
a zdravotní pojištění), nákup materiálu a drobného hmotného majetku, energie 
(elektrika, voda, plyn), výdaje na služby, opravy a údržbu. Náklady na energii vy-
cházejí z výdajů vynaložených v roce 2008 a následného rozpisu záloh. Nejvyšší 
podíl ve výdajích mají finanční prostředky vynaložené na opravu a údržbu.

ostatní běžné výdaje:

komunikace
-  běžné opravy a výspravy komunikací včetně ul. Jungmanova, komunikace u ka-

tolického hřbitova a úprava parkoviště v ul. Družstevní, výměna dopravního 
značení.

ostatní záležitosti komunikací
-  běžné opravy chodníků, vytyčení cesty pro pěší a cyklisty mezi Bakovem a Chu-

doplesy. 

odvádění a čištění odpadních vod
-  běžné opravy kanalizace, čištění a kamerová zkouška kanalizace Buda, odvod-

nění parkoviště pod hradem v Podhradí.
MŠ Bakov nad jizerou
-  opravy hrazené městem – oprava střechy a sociálního zařízení.
ZŠ Bakov nad jizerou
-  opravy hrazené městem – oprava střechy.
Muzeum
-  výměna podlahové krytiny ve výstavních síních.
ostatní záležitosti kultury
-  divadelní představení, koncert, ples, vystoupení pro seniory, oslava posvícení 

a staročeské trhy.

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národ. a histor. povědomí
-  dokončení fasády u kaple sv. Barbory, oprava hradu Zvířetice a oprava pomníku 

Klokočka.
rozhlas a televize
-  oprava rozhlasu v ul. Brigádnické a oprava rozhlasu v Rybním Dole.
sportovní zařízení v majetku města
-  lavičky na hřiště, oprava budov v Podstráních a dokončení oprav hřiště Chu-

doplesy.
Bytové a nebytové hospodářství
-  na základě provedeného posouzení budov proběhnou opravy bytů a nebytových 

prostor.
dům mládeže
-  oprava sociálního zařízení.
Veřejné osvětlení
-  oprava veřejného osvětlení v ul. Brigádnické a oprava veřejného osvětlení 

v Rybním Dole, běžné opravy veřejného osvětlení – výměna sloupů Chudople-
sy, Pražská a Husova.

Pohřebnictví
-  oprava kaple na městském hřbitově, oprava pomníku padlým na městském hřbitově.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
-  přeložka plynu Buda.
komunální služby a územní rozvoj 
-  dokončení oprav osadního výboru Chudoplesy, nájemné za pozemky, geometric-

ké plány a zaměření, posouzení stavu budov v majetku města.
sběr a svoz komunálních odpadů
-  odvoz odpadu z popelnic, odvoz odpadu ze sběrného střediska, likvidace černých 

skládek, odvoz tříděného odpadu, oprava kontejnerů na sběrném středisku.
Činnost místní správy 
-  výměna podlahové krytiny na správním odboru, matrice a na odboru VŽP, roz-

šíření webových stránek, oprava střechy na MÚ.

Podstatnou míru na běžných výdajích tvoří příspěvky zřízeným příspěvkovým orga-
nizacím jako ZŠ 4 103,44 tis. Kč a MŠ 2 194,75 tis. Kč, dále dotace na dopravní 
obslužnost ve výši 500 tis. Kč, příspěvek na zajištění pečovatelské služby 500 tis. Kč, 
příspěvky a dotace zájmovým organizacím ve výši 80 tis. Kč (z toho rezerva ve výši 
7,5 tis. Kč), sportovním organizacím ve výši Kč 800 tis. Kč (z toho rezerva ve výši 
51 tis. Kč), příspěvky na divadelní činnost v celkové výši 300 tis. Kč a příspěvky 
církvím v celkové výši 140 tis. Kč. 

rekapitulace

P Ř Í J M Y  C E L K E M 47 165,56 tis. Kč

v tom:   1. daňové příjmy 38 039,50 tis. Kč

2. nedaňové příjmy 7 284,36 tis. Kč

3. kapitálové příjmy 150,00 tis. Kč

4. přijaté dotace 1 691,70 tis. Kč

VÝDAJE CELKEM 87 044,54 tis. Kč

v tom:   5. běžné výdaje 52 238,54 tis. Kč

6. kapitálové výdaje 34 806,00 tis. Kč

S A L D O  (příjmy – výdaje) - 39 878,98 tis. Kč

F I N A N C O V Á N Í 39 878,98 tis. Kč

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie

ukazatele rychlosti
V současné době disponujeme dalšími 
dvěma ukazateli rychlosti, kteří byli též 
pořízeni za finanční podpory Středočes-
kého kraje. Jedná se rovněž o mobilní 
zařízení, takže je lze přemisťovat v pře-
dem vytipovaných úsecích našeho měs-
ta. Díky těmto novým ukazatelům po-
kryjeme více rizikových míst najednou. 
Největší důraz klademe na střed města, 
ale neopomíjíme ani přilehlé obce, jako 
je Malá Bělá či frekventovaný úsek 
v obci Chudoplesy. Ukazatele rychlosti 
by tedy měli přispět k větší bezpečnosti 
v silničním provozu nejen v Bakově nad 
Jizerou, ale i ve spádových obcích.

Vulgární opilec
Městská policie musela opět řešit pro-
blém s podnapilou osobou, která svým 
chováním budila veřejné pohoršení 
a na veřejnosti byla vulgární. Strážníci 
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na ni byli upozorněni obsluhou jedné 
z bakovských restaurací. Muž, proti kte-
rému musela hlídka zakročit, byl v silně 
podnapilém stavu a nebyl schopen řád-
ně komunikovat. Strážníci řešili opilce 
v blokovém řízení a zajistili, aby se muž 
dostal domů bez újmy na zdraví.

Zvýšený počet zákroků na toulavé psy
Zaznamenali jsme zvýšený počet pří-
padů toulavých zvířat. Ať už při běžné 

kontrole v ulicích, či v přijatých telefo-
nických a osobních oznámeních. Jedna-
lo se zejména o zatoulané psy, kteří byli 
ve většině případů bez obojku, známky 
či identifikačního čísla. I přesto se větši-
nu naštěstí podařilo vrátit jejich majite-
lům. Ostatní končí v útulku.

jak to bylo v roce 2008
V loňském roce přijala bakovská měst-
ské policie 295 oznámení, z toho 37  

anonymních. 166 krát asistovala Policii 
ČR  či ostatním orgánům státní správy, 
poskytovala součinnost u jedné doprav-
ní nehody a 3 požárů. Byly nalezeny 
2 vraky a 16 osobních věcí (občanské 
průkazy, peněženky apod.). 41 řidičů 
bylo řešeno za překročení rychlosti. Při 
kontrole veřejného pořádku bylo zjiš-
těno 607 událostí, bylo provedeno 95 
kontrol, převážně restauračních zařízení 
a 52 zákroků na zvíře. Strážníci městské 

policie zorganizovali v loňském roce 5 
preventivních akcí pro děti. 

Za rok 2008 je v evidenci Městské po-
licie Bakov n. J. 1283 událostí a částka 
vybraná na pokutách činí 228 100,- Kč.

Daniel Šulc
ředitel MP

Třídění odpadu patří v poslední době 
k velice často skloňovaným a propago-
vaným tématům. I já mám ze své vlastní 
zkušenosti k tomuto třídění několik po-
střehů.
Musím potvrdit, že se v našem městě sna-
žíme o rozšíření sběrných míst, která mají 
umožnit občanům města a příměstských 
obcí, třídit odpad do jednotlivých plasto-
vých kontejnerů. 
Tato sběrná hnízda jsou skutečně využí-
vána v obrovské míře, což určitě zaslouží 
velikou pochvalu, ale zároveň s sebou 
přinášejí některé nešvary, které někteří 
občané bezohledně praktikují. Jedná se 
zejména o ukládání takového odpadu, 
který sem nepatří, nerespektování rozdě-
lení druhů plastových nádob na tříděný 
odpad a o nesprávné třídění podle jed-
notlivě označených kontejnerů, včetně 
udržování pořádku v jejich okolí.
Přivádí mě téměř k šílenství, když ote-
vřu kontejner na plasty a vidím v něm 
naházené staré kompoty ve skleněných 

obalech, nebo v kontejneru na papír od-
hozené plastové kanystry naplněné kdoví 
jakou látkou.
Přesto však musím pochválit občany 
Bakova, že mají zájem třídit, což bude 
v dohledné době stále nutnější, vzhledem 
k životnímu prostředí v našem okolí.
A to, že doba, kdy se všechno dalo zavá-
žet do nějakých děr, je nenávratně minu-
lostí, jsem se přesvědčil v minulém roce 
v zahraničí, kde jsem měl možnost absol-
vovat v několika dnech exkurze po spa-
lovnách a třídících linkách na domovní 
odpad. Samozřejmě tyto nové techno-
logie stojí mnoho finančních prostředků 
a časově náročných jednání, ale jiná cesta 
v současné době není.
Na závěr věřím v dobrou spolupráci měs-
ta a občanů ve snaze o udržení čistého ži-
votního prostředí nejen v našem okolí, ale 
i v oblastech našeho dalšího působení.

Jiří Hieke
místostarosta města

třÍděnÍ odPadu Versus iGnoraCe PraVideL

Rok 2008 je za námi. Pro někoho to byl rok úspěšný, pro někoho méně a ně-
kdo by ho rád ze svého života vymazal úplně. Bohužel to ale nejde.

Já se do minulého roku vrátím v číslech a to formou statistiky pohybu oby-
vatel ve městě.

V roce 2008 se nám ve městě narodilo 57 dětí, přihlásilo se 103 osob, 87 osob 
se odstěhovalo a 52 jich zemřelo. Ke dni 31. 12. 2008 mělo město Bakov nad 
Jizerou 4 618 obyvatel.

Další zajímavosti:
•  29 uzavřených manželství
•  15 rozvedených manželství
•  105 občanů, kteří oslavili životní jubileum (75, 80, 85, 90 a více let)
•  1 občanka oslavila krásných 100 let
•  556 vyměněných občanských průkazů.
Tolik informace, které by Vás mohly zajímat a uvidíme, co nám přinese rok 
letošní. 

Alena Zajícová    

jak to BYLo s PoHYBeM oBYVateL Ve Městě 

knižní novinky

Beletrie:
Brown, S.: Alibi
Cook, R.: Kritický bod
Deaver, J.: Rozbité okno
Fousek, J.: Cesty za nadějí
Janouchová, K.: Horká stopa
Palmer, D.: Ledové květy
Wilson, S.: Plavba šedých vlků

naučná literatura:
Brod, T.: Tobrucké krysy
Gifford, C.: Svět špionáže
Klíma, M.: Záhady lidského těla
Kyncl, J.: Historie dopravy na území ČR
Philip, N.: Mýty a legendy
Šimon, J.: Ukradený domov

Beletrie pro děti a mládež:
Dědková, J.: Růže pro čokoládovou holku
Lanczová, Z.: Mokrá louka
Provazníková, V.: Pošlem Anku pro 
hádanku
Říkadla a písničky

Vogel, M.: Nebezpečné fitko
Wich, H.: Podvod při castingu

naučná pro mládež:
Liang, H. H.: Hamptifongovy ilustrované 
dějiny moderní Evropy
Stottová, C.: Pohled do vesmíru
Voit, P.: Encyklopedie knihy
Vondrová, P.: Zábavné výtvarné lekce

Dotace
Bakovská městská knihovna obdržela 
v roce 2008 dotaci od Krajského úřadu 
Středočeského kraje ve výši 25.000 Kč. 
Tato částka byla použita k dokonalejšímu 
vybavení  PC zařízení pro veřejnost.

Poplatky
Výše čtenářských poplatků pro rok 2009 
zůstala nezměněna.
Dospělý čtenář 100,- Kč
Děti, mládež a důchodci 50,- Kč
Od 2. pololetí je registrační poplatek po-
loviční.

Hana Gregorová

inforMaCe Z BakoVskÉ kniHoVnY od ČtenÁřů

Jen málo muzikologů se až dosud vě-
novalo české kantorské hudbě 18. sto-
letí, jejímž významným představitelem 
je bakovský Jiří Ignác Linek. K těm, 
kteří se nezalekli pracného, obtížného 
průzkumu této hudební oblasti, patří 
PhDr. Eva Mikanová, CSc. Věnovala 
pozornost především Linkovi a stala se 
současnou největší znalkyní jeho života 
a díla.
V měsíci lednu se dožila dr. Mikanová 
jubilejních 75 let. Z jejího životopisu se 
dovídáme, že po mamince, která byla 
učitelkou a absolvovala státní zkouš-
ku z hudby, měla absolutní hudební 
sluch a od útlého mládí lásku k hudbě. 
Po maturitě na gymnaziu byla přijata 
na Filosofickou fakultu Karlovy uni-
verzity, kde studovala hudební vědu 
a historii. A právě tam nastala osudo-
vá chvíle jejího sblížení s hudbou J. I. 
Linka. Profesor dr. Mirko Očadlík jí 

doporučil, aby svou úspěšnou seminár-
ní práci o Vánocích J. J. Ryby rozšířila 
o Velikonoce, které mají v české hudbě 
také svůj význam. Jako příklad uvedl 
Linkova sepolkra, to byly skladby urče-
né k provozování o velikonočních svát-
cích. Tak se stal Jiří Ignác Linek a jeho 
sepolkra předmětem diplomové a také 
dizertační práce Evy Tomandlové, poz-
dější Mikanové. Znamenalo to naučit 
se číst kurent, staré písmo používané 
do 18. století, umět převádět staré hu-
dební klíče do houslového a basového 
a také umět spartovat, to je zpracování 
partitury z jednotlivých hlasů. To byla 
časově i odborně zvlášť náročná čin-
nost, spartace tří Linkových sepolker 
trvala třičtvrtě roku.
A potom nastal už častý kontakt s Ba-
kovem, s bohatstvím jeho archivů, 
s bakovskými historiky a hudebníky, 
zejména s Karlem Hastíkem a s učiteli 

eVa MikanoVÁ a jiřÍ iGnÁC Linek
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Aloisem Havlem a Josefem Černým. 
Bylo nezbytné prostudovat a z velké 
části přepsat spoustu písemností, kte-
ré byly v Bakově uloženy. S vypětím 
všech sil a za pomoci svého budoucího 
manžela se to dr. Mikanové podařilo, roz-
sáhlá studie o Linkovi a jeho sepolkrech 
byla dokončena, odborníky vysoce hod-
nocena a v roce 1969 uznána jako dizer-
tační práce.
Významným obdobím života dr. Mikano-
vé bylo její působení v Ústavu pro hudeb-
ní vědu Akademie věd v Praze. Zejména 
se jí splnilo velké přání prostudovat celé 
Mladoboleslavsko, najít a posoudit za-
chované hudební materiály od nejstarších 
dob do 1. poloviny 19. století. V průběhu 
4 let měla za úkol stejně zmapovat dal-
ších dvanáct okresů. Úmorná práce spo-
jená s neustálým cestováním a pobytem 
v často neutěšených prostorách nejrůz-
nějších archivů a kostelních kůrů jako by 
neměla konce. Povzbuzením byla radost 
z každého objevení něčeho dosud ne-
známého. Výsledkem úsilí, na kterém se 
v dalších časech podíleli ještě tři vědečtí 
pracovníci, byla publikace „Prameny 
české hudby“, naprosto unikátní katalog 
hudebnin.
Po roce 1969 dr. Mikanová pokračovala 
ve své badatelské činnosti na Mladobole-
slavsku, Sobotecku, Turnovsku a v České 
Lípě, ve všech místech jakoby spojených 
s Jiřím Ignácem Linkem a s rodem Vald-

štejnů. Všude nacházela dostatek pocho-
pení muzejníků a archivářů. V osmde-
sátých letech rozšířila svůj zájem o celé 
Pojizeří.
Výsledky své badatelské činnosti a získa-
né podrobné znalosti uplatnila ve svých 
článcích a vědeckých pojednáních pu-
blikovaných v celostátních odborných 
a regionálních časopisech a sbornících, 
v rozhlasových relacích a mnoha před-
náškách v různých místech naší repub-
liky. Hlubokou znalost Linkovy hudby 
prokázala v předmluvách k vydávaným 
Linkovým skladbám. 
Linkova hudba Evě Mikanové učaro-
vala. Nevynechá žádnou příležitost si 
poslechnout jeho skladby v rozhlase, do-
kud to její zdravotní stav dovoloval, také 
na koncertech. A prostřednictvím Linko-
vy hudby si oblíbila i jeho rodné město 
Bakov a v něm zejména barokní sousoší 
sv. Trojice a premierové dějiště většiny 
Linkových skladeb, kostel sv. Bartolo-
měje. A také Klokočku a odtud cestu 
do Kláštera. Škoda, že její dlouhodobá 
nemoc takovou procházku neumožňuje. 
Moc bychom jí to přáli. Houževnatost, 
s jakou čelila mnohým životním stras-
tem, nevšední pracovitost, zaujetí pro 
věc a veliká skromnost jsou vlastnosti, 
pro které si jí velice vážíme. Při příle-
žitosti životního jubilea jí patří naše 
poděkování a blahopřání. 

Ing. V. Černý

Pondělí 9 – 10.30 němčina pro dospělé – pokročilí – pro děti 
zajištěn program v tělocvičně – v rámci projek-
tu nikdo tady nezahálí, cvičte a vzdělávejte 
se s námi

úterý 9 -10.30 angličtina pro dospělé - pokročilí – pro děti 
zajištěn program v tělocvičně – v rámci projek-
tu nikdo tady nezahálí, cvičte a vzdělávejte 
se s námi

9-10.30
Pozor nové!
od 3. 2. 2009

angličtina pro dospělé -  začátečníci – pro 
děti zajištěn program v tělocvičně – v rámci 
projektu nikdo tady nezahálí, cvičte a vzdě-
lávejte se s námi

 13 – 14.00 angličtina pro děti – od 4 let

středa 9.30 – 11.00 Bakovánek – program pro rodiče s dětmi 1-3 
roky – tělocvična v sokolovně

středa 16 – 17.00 Cvičení pro rodiče s dětmi 3- 5 let – pořádá 
tj sokol Bakov nad jizerou

Bakovánek – program pro rodiče s dětmi 1-3 roky. Zazpíváme si s dětmi, zacvičí-
me, pohrajeme, případně něco pěkného nakreslíme. K dispozici jsou hračky, drá-

ha na lezení a prolézání, pastelky i papíry, ale hlavně veliký prostor v tělocvičně.  
Kočárky je možné nechat v šatně u tělocvičny. 
Vstupné 40 Kč.
na program není nutné se přihlašovat předem, přijít můžete kdykoliv.

jazykové kurzy pro rodiče, prarodiče a všechny, co mají dopoledne čas 
-  s programem pro děti – Projekt nikdo tadY neZaHÁLÍ – CViČte 
a VZděLÁVejte se s nÁMi. Vždy po dobu konání jazykového kurzu je pro 
děti připraven program v tělocvičně zahrnující různé pohybové aktivity s využi-
tím nejrůznějších tělocvičných nářadí a pomůcek. 
Cena:  120 Kč – 1 lekce (tj. 2 vyuč. hodiny), cena zahrnuje i hlídání dětí, platí se 
10 lekcí.
První 3 lekce jsou zkušební – zejména pro maminky s dětmi, aby si mohly vy-
zkoušet, zda děti zvládnou hlídání. Poté je možné doplatit zbytek kurzu. 

na jazykové kurzy pro dospělé se můžete přihlásit kdykoliv během konání 
kurzu!
 

Přihlášky a další informace jsou k dispozici každou středu od 9.30 do 11.00 hod. 
na cvičení rodičů s dětmi v sokolovně nebo si o ně napište na e-mail bakovanek@
seznam.cz, případně volejte na tel. 777 874 228, www.bakovanek.cz.

ProGraM os BakoVÁnek  V sokoLoVně V BakoVě nad jiZerou

Ráda bych Vám v dnešním čísle Ba-
kovska představila zajímavou osobu, 
s kterou jsem se setkala náhodně, ale 
její životní příběh mě zaujal natolik, 
že jsem ji požádala o pár slov o sobě. 
Jedná se o bakovského nového zubního 
lékaře Mudr. jozefa ruščáka půvo-
dem z košic ze slovenska.

Po ukončení studia a po absolvovaní 
II. atestace v roce 1981 působil jako 
vedoucí zubní lékař v nemocnici s po-
liklinikou v Sečovciach. V roce 1985 
na základě konkurzu v Praze byl no-
minován na primáře zubního oddělení 
na I. České poliklinice v TRIPOLISU 

- Líbie, kde působil 30 měsíců. V prů-
běhu té doby se naučil bez problémů 
komunikovat s pacienty v jejich rod-
ném jazyce, tedy arabsky. Samozřejmě 
při výběru byla vyžadována perfektní 
znalost anglického jazyka slovem i pís-
mem. Jeho pobyt a práci však přerušil 
nálet USA. Za tímto dobrodružstvím 
vzal i svou rodinu. Manželku a dvě 
dcerky v té době ve věku 13 a 10 let.  
Po ukončení kontraktu v Tripolisu něja-
ký čas pobyl opět na původním praco-
višti, ale v roce 2000 už zase vycestoval 
do Líbie za prací stomatologa, tentokrát 
do Misuraty. 
Z jiných jeho zahraničních aktivit při-

setkÁnÍ
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Do školy k zápisu šly děti z mateřské 
školy už radostné a většinou bez osty-
chu. 
Na podzim 2008 už budoucí prvňáčci 
školu navštívili poprvé. Školáci dě-
tem umožnili posadit se do jejich lavic 
a prohlížet si jejich pracovní listy, před-
vedli také, jak umí číst písmena a slabi-
ky z tabule. 
Po novém roce v úterý 27. 1. 2009 na-
vštívily děti základní školu opět. Podí-
valy se do šaten, kde si budou ukládat 
věci, vyzkoušely si i samoobsluhu při 
stolování ve školní jídelně. V tělocvičně 
sledovaly taneční projev při rytmické 
hudbě. Do mateřské školy se vrátily plné 
nových dojmů, které horlivě sdělovaly 
mladším kamarádům i p. učitelkám.

Ve čtvrtek 29. 1. 2009 nastal konečně 
ten velký den, na který se děti velmi 
těšily a nemohly se už dočkat. V 15,00 
se shromáždili všichni s rodiči v jídelně 
ZŠ. Ke všem promluvila paní ředitelka 
Mgr. Zdeňka Dlasková.  Potom děti 
přivítal Ferda Mravenec a rozdělil je 
na skupinky. Každá skupina dětí byla 
odlišena čepičkou s obrázkem Ferdo-
vých kamarádů. Tyto skupinky byly 
v jednotlivých třídách – a zde děti pl-
nily různé úkoly. Společně se naučily 
básničku a hledaly Ferdův chybějící 
puntíkatý šátek. 
Na závěr se všechny děti sešly opět 
ve školní jídelně a slíbily si, že se se-
jdou v září už jako prvňáčci. 

Děti a učitelky z MŠ

děti Z MateřskÉ ŠkoLY u ZÁPisu

pomeňme i pobyt na Australské akade-
mii - Management and General English 
- kde v Sidney absolvoval uvedený 
kurz se závěrečnou zkouškou v roce 
1994. Dále následovaly cesty do USA  
(roku 1991 poprvé a v roce 1999 po-
druhé). Za zmínku stojí i jeho cesta 
do Indie - Indonézie. Ta byla ale jen 
čistě turistická.
Mezitím dcery dospěly a obě po ukon-

čení univerzitního vzdělání na Sloven-
sku již několik let působí v zahraničí. 
Starší Mirka je v Anglii již jedenáctým 
rokem a přesto, že ukončila humanitní 
vzdělání, z vlastní iniciativy si v zahra-
ničí vystudovala ještě univerzitu v ob-
lasti zdravotnictví. Mladší dcera Denisa 
ukončila na Slovensku medicínu a ob-
hájila si ji i v USA, kde je zaměstnaná 
ve velké nemocnici v New Jersey.

a co Vás přivedlo právě do Bakova 
nad jizerou?
Po mém rozhodnutí zanechat praxe 
v Košicích jsem se společně s mou pří-
telkyní rozhodl změnit působiště a jako 
nejvhodnější nám přišlo městečko Ba-
kov, o kterém jsme již dříve při působení 
v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti 
projevili zájem.  Našli jsme zde velké 
pochopení a nadšení starostky i jejích 

spolupracovníků. Byli jsme si vědomi 
toho, že jsme za sebou nechali tří set 
tisícové město, ale postupně objevuje-
me výhody (občas i nevýhody) bydlení 
a působení v menším městečku.

Všichni Vám přejeme, ať se Vám 
v Bakově a v jeho okolí líbí a dobře 
se Vám tu bydlí.

Monika Čapková

Z MateřskÉ a ZÁkLadnÍ ŠkoLY

Mateřská škola v Bakově n. Jiz. 
zve veřejnost na

den oteVřenýCH dVeřÍ.

Uskuteční se ve středu 18. 2. 2009 
od 8,00 do 10,00 hod.

a od 14,00 do 15,30 hod.

Celý podzim jsme se v přírodovědě uči-
li, jak člověk dýchá, kudy nám koluje 
krev, jak to, že nám něco chutná slaně 
a něco sladce, proč musí někdo nosit 
brýle,…prostě jsme probrali člověka 
od hlavy až k patě a zase zpátky. Na zá-
věr tohoto bloku jsme měli slíbenou 
besedu. Paní učitelka pozvala do školy 
paní doktorku Turkovou a my pozvali 
naše kamarády z áčka.
Už předem jsme věděli, že paní doktor-
ka uspává pacienty na operaci a praco-
vala i na záchrance, takže první otázky 
k ní byly jasné.
Přesvědčila nás, že i my můžeme a bu-
de-li třeba i musíme pomoci zraněným 
při dopravní nehodě a prozradila, co 
v této situaci dělá lékař. Vyprávěla 

nám, co s lidmi dělá rajský plyn, uká-
zala nám předměty na šití ran a spoustu 
jiných pomůcek lékaře.
Pak už jsme se osmělili a ptali jsme 
se na všechno, co nás zajímalo. Holky 
nejvíce zajímala otázka těhotenství, 
porodu, dvojčat jednovaječných, dvoj-
vaječných i siamských, kluci se zají-
mali hlavně o „klučičí věci“. Ale došlo 
i na dotazy na vznik rakoviny, na am-
putace a transplantace.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
informací a prohlédli jsme si nástroje, 
které  bychom hned tak neviděli. Dě-
kujeme paní doktorce Turkové, že nám 
to umožnila.                                                                     

Berušky a Ferdové

Beseda Pro PÁŤÁkY
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rePuBLikoVÉ koLo PoHÁru ŠkoL V noHejBaLe

kuLtura

Ve středu 21. 1. 2009 jsme se my, žáci 
7.A a 7.B, vydali vlakem do Prahy. Na-
ším cílem byla návštěva divadelního 
představení v anglickém jazyce.
Po příjezdu do Prahy jsme šli nejprve 
k Národnímu muzeu. Zastavili jsme se 
na místě, kde se před 40 lety upálil Jan 
Palach.
Potom jsme se přes Václavské ná-
městí vydali pěšky do divadla Reduta. 
Představení, které se jmenovalo Mi-
mozemšťané - The Aliens, hrála diva-
delní společnost Medvěd. Herci byli 
rodilí mluvčí, ale uměli i dobře česky. 
Představení bylo téměř celé v angličti-
ně a velmi nás zaujalo. Dokonce jsme 

se ho i aktivně zúčastnili. Herci si ob-
čas někoho z diváků vybrali a pozvali 
ho na jeviště. Z naší školy jsem byla 
vybraná já spolu s Míšou Honcovou 
a Maruškou Vancovou. Zadané úkoly 
jsme bez problémů zvládly a předsta-
vení si tak pěkně užily.
Po představení jsme se šli všichni ještě 
občerstvit do Mc Donaldu a pak rychle 
na nádraží na vlak. Domů jsme dorazili 
kolem 15. hodiny. Výlet se nám moc 
líbil a doufáme, že příští školní rok po-
jedeme do divadla Reduta znovu. 
                                                              

Berušky a Ferdové

sedMý roČnÍk V PraZe

Naše "A" družstvo ve složení Radek Bajer, Daniel Pokorný a Jakub Hozák (střídal 
Michal Mařík) si vedlo výborně i v republikovém kole, které se konalo 16. 1. 
v hale ČVUT v Praze. O republikový titul v soutěži základních škol a víceletých 
gymnázií soutěžilo v Praze 30 družstev rozdělených do šesti skupin po pěti účast-
nících. Do osmifinále postupovaly přímo první dvě školy ve skupině a 4 nejlepší 
školy na třetích místech. Naše "A" družstvo vybojovalo v 1. skupině 2. místo 
a postoupilo do osmifinále proti vítězi třetí skupiny - ZŠ Mozartova "A". V osmi-
finálovém utkání s přehledem vyhrálo 1. set 10 : 4, ve druhém vedli 9 : 6, soupeř 
odvrátil 3 mečboly a set vyhrál 9 : 10. V rozhodujícím 3. setu se štěstí přiklonilo 
na naši stranu. Také čtvrtfinále jsme začali výborně a vyhráli 1. set 10 : 6 a postup 
mezi nejlepší čtveřici v republice vypadal reálně. Bohužel ve druhém ani třetím 
setu se nám vůbec nedařilo a soupeř toho dokázal využít. Přesto je konečné 5. - 
8.místo velkým úspěchem. Také naše béčko sahalo po úspěchu. Po sérii 3 remíz 
a jedné prohře však nakonec obsadilo ve skupině 3. místo, ale bohužel to nepostu-
pové. A tak je může velmi mrzet, že 2x prohráli set 9 : 10, jednou dokonce velmi 
sporným rozhodnutím rozhodčího. Béčko ve složení Lukáš Hošmánek, Ladislav 
Váňa a Tomáš Louda se tak stali prvním nepostupujícím do osmifinále a obsadili 
17. příčku.

Výsledky:
SKUPINA "A"
Bakov "A"  - Sušice  0 : 2    (6:10, 7:10)
                   - Postoloprty      1 : 1    (10:7, 6:10)
                   - Žatec                2 : 0    (10:4, 10:6)
                   - Průhonice 2 : 0    (10:5, 10:6)
 
Tabulka
1.ZŠ Sušice  8 : 0     8  postup do osmifinále
2.ZŠ Bakov 5 : 3     5  postup do osmifinále
3.ZŠ Průhonice "A"   4 : 4     4  postup do osmifinále
4.ZŠ Žatec                2 : 6     2
5.ZŠ Postoloprty     1 : 7      1
 
SKUPINA "C"
Bakov "B"  -    Louny                       1 : 1  (10:9, 9:10)
                         Mozartova "B"          0 : 2  (4:10, 9:10)
                         Panenský Týnec       1 : 1  (10:9, 7:10)
                        Jiráskova Benešov    1 : 1  (10:9, 6:10)
 

Tabulka
1. ZŠ Mozartova "B"     7 : 1      7  postup do osmifinále
2. ZŠ Jiráskova              6 : 2      6  postup do osmifinále
3. ZŠ Bakov "B"            3 : 5     3
4. ZŠ Louny                   2 : 6      2
5. ZŠ Panen. Týnec      2 : 6     2
 
OSMIFINÁLE
ZŠ Bakov "A"   -   ZŠ Mozartova    2 : 1  (10 :4, 9:10,  10:8)
                   soupeř odvrátil 4 mečboly
 
ČTVRTFINÁLE
ZŠ Bakov "A" - ZŠ Mozartova "B"   1 : 2  (10:6, 3:10, 5:10)
                    po slibném začátku velký útlum

Za ŠSK Mgr. Luboš Brodský

noVÉ strÁnkY ŠkoLnÍHo sPortoVnÍHo kLuBu  http://sskbakov.webnode.cz/

PoZVÁnkY

V sobotu 28. 2. jste všichni srdečně zváni do 
Bítouchova na masopust, 

kdy masopustní průvod s hudbou vyrazí po obci ve 14 hodin.

Baráčnický ples v nové Vsi pořádáme 28. 3. Vstupenky 
si můžete zamluvit na telefonu: 603 824 024 

Monika Čapková

PrVnÍ PLes …

První Ples Města Bakov nad jizerou 

se bude konat v sobotu 28. 3. 2009 od 19.30 hodin v sále 
radnice v Bakově nad jizerou.

Vstupenky budou v prodeji od 9. 3. 2009 v prodejně flora 
na autobusové zastávce v Bakově. 
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První výstava, která se uskutečnila 
v nově zrekonstruovaném sále Radnice 
má název: „Má cesta“ a  představuje 
obrazy MVDr. Hany Netíkové.  

MVDr.  Hana  Netíková  se  narodila 
28. 2. 1931 v Praze,  v  rodině  živnost-
níka.  V  mládí  ji  výrazně  ovlivnili  dva 
muži: tatínek, který ji naučil poctivému 
a  čestnému  přístupu  k  životu,  a  strýc, 
u  kterého  v Bystřici  u Benešova malá 
Hanka  trávila  hodně  času  a  který  jí 
vštěpil lásku k přírodě.  
Od  dětských  let  ráda  malovala,  ale 
v době rozhodování, čím bude,  se při-
hlásila na studium na fakultě veterinár-
ní medicíny. Tam se  také seznámila se 
svým  manželem  Lubošem  Netíkem,  se 
kterým  pak  profesně  působila  ve  Vla-
šimi,  v  Trhovém  Štěpánově,  v  Jivině 
a v Mladé Boleslavi jako úspěšná vete-
rinární lékařka. I v současné době, kdy 
je  již  v důchodovém věku, má přehled 
o  možnostech  veterinární  medicíny 
a ráda se o své zkušenosti podělí.
Řadu  let  pracovala  v  radě Města  Ba-
kova  nad  Jizerou  a  svým  velkým  vše-
obecným  přehledem  a  především  roz-
sáhlými vědomostmi v oblasti ekologie 

se podílela na  rozvoji města. Přestože 
malování nikdy nebylo její profesí, má 
v jejím životě podstatný význam. Pomá-
há  jí  překlenout  těžké  životní  situace 
a „vymalovat se“ z problémů. Pomohlo 
a stále jí pomáhá vypořádat se s trápe-
ním, nemocemi a starostmi, ale také jí 
umožňuje vyjádřit pokoru, radost,  lás-
ku a spokojenost. 
Mezi jejími díly najdete především řadu 
olejomaleb a akvarelů. Obrazů nama-
lovala  stovky.  Naše  dnešní  výstava  je 
jen malým průřezem autorčiny tvorby.      
Do  svého  umění  vnáší  hluboký  vztah 
k přírodě, která vždy byla jejím základ-
ním  inspiračním  zdrojem.  Pojetí  je-
jích obrazů však není čistě realistické. 
Každý  obraz  má  svou  myšlenku,  svou 
duši, svůj příběh. Stačí  jen se pozorně 
dívat…   

Výstava bude pro veřejnost zpřístup-
něna do konce měsíce února každou 
neděli v době od 15.00 do 17.00 ho-
din a po dohodě s pořadatelem také 
v průběhu plesů pořádaných v měsí-
ci únoru.                                                                

Taťána Dvořáková

noVý sÁL sLaVnostně oteVřen

oBLÍBenÉ MaŠkarnÍ karneVaLY oPět tadY!

Zveme na Maškarní ples či diskotéku pro dospělé od 15 
do 100 let. 

koná se v sále radnice 6. 3. 2009 od 19.30.
Motto: " Ples v domově důchodců". Masky všeho druhu vítány, vždyť 

na takovém plese je všechno dovoleno. Přijďte si zasoutěžit o ceny a zařádit 
při hudební produkci osvědčeného dj p. Šáni.  

Vstupné 50 kč, prodej lístků na místě.

sobota 7. 3. 2009 od 15hod. - maškarní karneval pro děti,  
programově zaměřený spíše pro předškoláky. 

neděle 8. 3. 2009 od 15 hod. - maškarní karneval pro děti,  
programově zaměřený spíše pro mladší školní děti.

Vstupné 20,-kč děti, 40 dospělí.  
Předprodej 14 dní před akcí v květince flora na zastávce Čd v Bakově. 

MUDr. Vlasta Bobková

nÁHradnÍ  PředstaVenÍ 

za představení ze dne 9. 1. 2009.
3. 4. 2009, sál radnice od 19.30 hod. - j. Břehový: 

"rejžák z Prahy "
- komedie v podání ds tyl v Bakově. 

Lístky z ledna 2009 platné, noví zájemci si budou moci zakoupit 
v předprodeji. Vstupné 50 kč. 

sPort

Šachisté Sokola Bakov v novém roce 
úspěšně odehráli dvě kola Krajského 
přeboru, když nejdřív 18. 1. zvítězili 
na půdě Mělníka jasně 6:2 bez jediné 
prohry a naopak po boji bez jediné re-
mízy doma 1. 2. porazili již podruhé 
za sebou Sokol Mladá Boleslav 5:3.
31. 1. uspořádali svůj tradiční turnaj 
dvojic, kterých je v republice v roce 
max. pět, již 13. ročník memoriálu J. 
Kříže a Z. Zdobiny, poprvé však v sálu 
radnice Městského úřadu Bakov, které-
mu za to patří velké poděkování. Stejně 
tak kiosku pana Brodského za příjemné 
a bohaté občerstvení. Termín tentokrát 
kolidoval s konferencí Středočeského 
šach. svazu i pololetními prázdninami, 
a tak dorazilo včetně domácích 36 hrá-

čů / 18 dvojic. Roli favoritů potvrdili 
domácí Pavel Mudra a Jarda Záhorben-
ský a zvítězili až po dramatické výhře 
v posledním kole a díky excelentnímu 
výkonu Pavla 6,5 bodu ze sedmi partií. 
Jen těsně druhá skončila tradiční dvo-
jice Jínová + Dalecký z Novoborské-
ho ŠK, třetí Robert Petrák + Miroslav 
Hašpl z Vyšehradu a Smíchova z Prahy, 
čtvrtí Jindřich Novák + Vlastimil Bou-
ček z Caissa Úholičky a ŠK Kostelce 
nad Černými lesy a pátí Antonín Duda 
+ Zdeněk Joukl z Bižuterie Jablonec 
nad Nisou. Přikládám i tři fotografie. 
Více fotografií a podrobné výsledky 
jsou na http://www.bakov-chess.ic.c-
z/?p=282. 

Jarda Záhorbenský

ŠaCHY
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 dLouHodoBě HLedÁM 
CHaLuPu, 

nebo domek. na stavu nezáleží. Případně je 
možno nabídnout i hezký pozemek. 

Právní servis zajistím. 
tel: 737 544 461

V sobotu 10. ledna 2009 proběhla 
v restauraci Na Stadionu za účasti 54 
členů tradiční výroční schůze fotba-
lového oddílu SK Bakov nad Jizerou. 
Všem členům za jejich přítomnost 
na výroční schůzi děkujeme. 

Po krátkém oficiálním zahájení vý-
roční schůze a přivítání následovala 
řeč prezidenta SK Lukáše Bláhy, kte-
rý ve svém příspěvku shrnul uplynulý 

kalendářní rok po sportovní, orga-
nizační a finanční stránce, poděko-
val všem přítomným a sponzorům 
za jejich podporu v uplynulém roce 
ve prospěch bakovské kopané a nastí-
nil cíle v letošním roce.

Dále následovaly zprávy trenérů 
o činnosti jednotlivých družstev a vy-
hlášení nejlepších hráčů každé kate-
gorie mládeže. U družstva miniko-

pané se jím stal Jan Resl, u družstva 
žáků byl zvolen Jaroslav Žďánský, 
v dorostenecké kategorii zvítězil Mi-
chal Louda.

Po krátké pauze, věnované občerstve-
ní, došlo k diskuzi přítomných. 

V závěru výroční schůze popřáli čle-
nové výboru všem přítomným a ba-
kovské kopané v nastávajícím roce 

mnoho sportovních  úspěchů.
SK Bakov nad Jizerou děkuje sta-
rostce města paní Mgr. Janě Štěpá-
nové za její účast, zprávu a příspěv-
ky do diskuze výroční schůze oddílu 
kopané, poděkování také patří firmě 
Jopa Nový Bor a sportovnímu centru 
Galaxie za sponzorování celé akce.

Lukáš Bláha, DiS.

VaLnÁ HroMada

urGentně sHÁnÍM doMeČek,

nebo chalupu, vhodnou k trvalému bydlení, 
nebo i rekreaci. Může být i v původním stavu, 

k rekonstrukci, nebo i zbořeniště.
Možno nabídnout i větší pozemky. 

Preferuji platbu v hotovosti. 
tel.: 775 311 505

Dne 24. ledna 2009 pořádal SKP Mladá Boleslav ve sportovní hale FK Mla-
dá Boleslav halový turnaj dorostenecké kategorie (15 – 18 let) v kopané – 
BLANKET CUP 2009. Svěřenci trenérů Zahrádky a Maryšky obsadili v ko-
nečné tabulce halového turnaje 2. místo. 

Výsledky v základní skupině:
SK Bakov n.J. – SK Řepín 2:0
SK Bakov n.J. – SK Dlouhá Lhota 2:1
SK Bakov n.J. – Pšovka Mělník 2:0
SK Bakov n.J. – FK Krnsko 1:3

Finále: SK Bakov n.J. – SK Doksy 1:2

Sestava SK Bakov n.J.: – Louda T., Kysela – Špringer, Zahrádka, Frélich, 
Minář, Hammer, Louda M., Ďuračka, Mlynka, Vaněk, Sivous

Příprava mužstva dospělých
Mužstvo dospělých, pod taktovkou trenérů Špringera, Machaty a Syrůčka 
zahájilo zimní přípravu na jarní část sezóny v sobotu 10. 1. 2009 prvním tré-
ninkem. Příprava bude probíhat 4x týdně (pondělí, středa, čtvrtek, sobota) 
v domácích podmínkách a v hale v Bělé pod Bezdězem, koncem ledna je 
naplánováno zimní soustředění v Jizerských horách a od února začne hrát 
mužstvo také přípravné zápasy, většinou na hřištích s umělým povrchem (Be-
nátky n. J., Desná, Kosořice, Mimoň, Bělá p. B., Řepín). K velkým změnám 
v mužstvu nedochází, je snahou výboru SK udržet stávající podzimní kádr.
Mužstvo A dospělých chce v zimní přípravě věnovat maximální úsilí k záchra-
ně a vylepšení pozice v  druhé nejvyšší krajské soutěži 1.A třídy Středočeské-
ho kraje. Mužstvo B dospělých se pokusí udržet stávající umístění III. třídy 
OS okresu Mladá Boleslav. 
 

Lukáš Bláha Dis.
roZPisY fotBaLoVýCH utkÁnÍ

Mistrovské zápasy Bakov n.J. A mužstvo - JARO 2009

Čáslav B Bakov 14.03. 14:30 SO UMT - odjezd 11.30h

Bakov Poděbrady 21.03. 15:00 SO  

Zásmuky Bakov 28.03. 15:00 SO odjezd - 12:15 h

Bakov Sokoleč 04.04. 16:30 SO  

Zeleneč Bakov 12.04. 16:30 NE odjezd - 14:00 h

Bakov Čejetice 18.04. 17:00 SO  

Neratovice Bakov 26.04. 17:00 NE odjezd - 14:15 h

Bakov Uhl. Janovice 02.05. 17:00 SO  

Brandýs n.L. Bakov 09.05. 10:15 SO odjezd - 8:00 h

Bakov Polepy 16.05. 17:00 SO  

Chocerady Bakov 23.05. 17:00 SO odjezd - 14:00 h

Bakov Kutná Hora 30.05. 17:00 SO  

Kouřim Bakov 07.06. 17:00 NE odjezd - 14:00 h

Bakov MSK 13.06. 17:00 SO  

Rožďalovice Bakov 20.06. 17:00 SO odjezd - 14:45 h

Mistrovské zápasy Bakov n.J. B mužstvo - jaro 2009

Bakov n.J. Strašnov 29.03.15:00h NE  

Dobrovice B Bakov n.J. 05.04. 16:00h NE odjezd - 14:15 h

Bakov n.J. Čistá 12.04. 16:30h NE  

Jivina Bakov n.J. 18.04. 16:30h SO odjezd - 14:45 h

Bakov n.J. Nová Ves 26.04. 17:00h NE  

Žerčice Bakov n.J. 02.05. 17:00h SO odjezd - 15:15 h

Bakov n.J. Katusice 10.05. 17:00h NE  

Zdětín Bakov n.J. 16.05. 17:00h SO odjezd - 15:15 h

Bakov n.J. Kropáčova
Vrutice B

24.05. 17:00h NE  

Jabkenice Bakov n.J. 30.05. 17:00h SO odjezd - 15:15 h

Bakov n.J. SKP MB 07.06. 17:00h NE  

MSK B Bakov n.J. 13.06. 17:00h SO odjezd - 15:45 h

Bakov n.J. Březno 21.06. 17:00h NE  

fotBaLoVÉ okÉnko


