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Městský úřad informuje
Slovo starostky
Vážení občané,
je počátek roku 2010 a pro naše město začíná nové období úkolů a požadavků, plánů a vizí, očekávání a přání. Dobrým znamením může být připravenost
města, které má již schválený rozpočet a může se pustit do plnění naplánovaných akcí. Horší zprávou je však informace o tom, že letošní rozpočet nám
nedovolí uskutečnit vše, co jsme si předsevzali a vysnili nebo co je potřebné
zařídit.
Z důvodu omezených finančních prostředků se tedy zaměříme především na údržbu a opravy drobnějšího charakteru, z investičních akcí na projekty, které jsou
již realizovány a které je nutné řádně dokončit. Jedná se o volnočasový areál
a dokončení nástavby mateřské školy. V letošním roce budeme také pokračovat
na přípravě dotačních žádostí z ROP Střední Čechy – projekčně je připravena
obnova aleje na Budách a rekonstrukce lokality železniční a autobusové zastávky. Počátkem roku bude také podána dotační žádost na zajištění statiky zříceniny
hradu Zvířetice. Nově by měla být připravena projektová dokumentace na nástavbu a rekonstrukci základní školy tak, aby kapacitně i kvalitativně odpovídala
současným i očekávaným potřebám našich dětí, a dále projektová dokumentace
pro akci odkanalizování Malé Bělé.
Pokud nahlédneme do Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou,
můžeme konstatovat, že již v roce 2009 se nám podařilo realizovat částečně nebo
zcela některé projekty, u jiných je připravena projektová dokumentace a o dalších jsou vedeny diskuse. Jedná se o projekty investiční (např. dostavba MŠ,
oprava hradu Zvířetice), ale i neinvestiční (např. uspávání broučků – MŠ, ples
města). Obdobně i Komunitní plán sociálních služeb města Bakov nad Jizerou
má svoje první počiny, kterým bylo založení Denního centra pro seniory Jizera,
fungování osobní asistenční služby a charitativní pečovatelské služby.
Jsem velmi ráda, že tyto dokumenty neznamenají pro naše město jen popsané
stránky, ale jsou nástrojem, který nám pomáhá naplňovat cíle, kteří zástupci nás
všech definovali jako prospěšné a chtěné, projekty byly schváleny našimi zastupiteli jako priority občanů. V práci na přípravě a realizaci jednotlivých projektů
budeme nadále pokračovat.

CZECH POINT
Uplynul další rok, kdy na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou funguje systém
CZECH POINT. Tento terminál umožňuje snadnější a rychlejší získávání potřebných informací a výpisů z veřejných i některých neveřejných informačních systémů.
Na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou se pracoviště CZECH POINT nacházejí
na podatelně, správě majetku města a stavebním odboru.
Na pracovišti CZECH POINT můžete získat:
•	Výpis z Katastru nemovitostí
•	Výpis z Rejstříku trestů
•	Výpis z Živnostenského rejstříku
•	Výpis z Obchodního rejstříku
•	Výpis z Insolvenčního rejstříku
•	Výpis z bodového hodnocení osob (řidičů)
•	Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (Informační
systém o veřejných zakázkách)
•	Podání podle živnostenského zákona (§72)
•	Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)

Vzhledem k tomu, že tento rok se alespoň nyní rýsuje jako rok velmi náročný,
který bude provázen nejednou změnou, ráda bych Vám všem popřála, aby tyto
změny byly pro Vás jen dobré. Pamatujme na to, že problémy jsou od toho, aby
se řešily, a ne aby se o nich jen diskutovalo, že nesplnitelné sliby jsou pouhými
slovy a že my optimisti máme snazší život.
Hodně štěstí a spokojenosti v roce 2010 Vám přeje
Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
Přes pracoviště CZECH POINT si také můžete nechat zřídit datovou schránku,
pokud o ni máte zájem a dále nechat provést autorizovanou konverzi, tzn. převést
dokument z elektronické do listinné podoby či naopak z listinné do elektronické
podoby dokumentu.
Za rok 2009 bylo vyřízeno celkem 239 žádostí, z toho bylo 113 výpisů z Rejstříku trestů, 98 výpisů z Katastru nemovitostí, 15 výpisů z Živnostenského rejstříku,
10 výpisů z Obchodního rejstříku, 2 výpisy z bodového hodnocení osob (řidičů)
a 1 žádost o zřízení datové schránky
Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

VELKÁ SNĚHOVÁ NADÍLKA
všemi dopravními prostředky, které
mohou být na odklízení sněhu využity
- traktorem se sněhovou radlicí, multikárou s radlicí a posypem a také dvěma
sekačkami upravenými pro úklid chodníků. I jim patří obrovské díky, protože
vyjíždět ráno v půl druhé nebo ve tři
a končit v deset večer je skutečně velice
náročné pro každého.
Úklid sněhu se dařilo relativně zvládat až do nedělního dopoledne, kdy už
město muselo požádat o výpomoc při

Letošní rozmary paní zimy nenechávají
nikoho z nás v klidu. Třeskuté mrazy
vystřídaly druhý lednový víkend mohutné přívaly sněhu. Snad jediní, kteří
měli z této nadílky opravdovou radost,
byly děti. Konečně pro ně začala pořádná zima umocněná velkou sněhovou
přikrývkou, kterou v posledních letech
nebylo téměř vidět.
Opačný názor na tento přírodní úkaz
měli zajisté občané našeho města
a spádových obcí. Ti, ačkoli jim takzvaná „chodníková novela“ již tuto

úklidu chodníků firmu COMPAG Mladá Boleslav. I přesto, že jejich technika
byla potřebná v Mladé Boleslavi, vypomohli nám alespoň jednou čtyřkolkou
s radlicí a obsluhou.
Na závěr bych rád znovu poděkoval
všem za pomoc, ochotu a porozumění celé situaci kolem sněhu, který nás
může trápit kdykoli se mu zachce.
Jiří Hieke
místostarosta města

„povinnost“ přímo neukládá, si většinou odklízeli sníh z chodníků před
svým domem sami. Za to, že pomohli
městu s odstraňováním sněhového
přívalu, jim patří rozhodně upřímné
poděkování.
Také technická četa města, která je
při normálním přílivu sněhu schopna
za pomoci všech svých zaměstnanců
sněhovou nadílku postupně odklízet,
si musela sáhnout až na dno svých sil
a možností. Tuto práci vykonávalo téměř nepřetržitě pět lidí. Pracovali se

TERMÍNY JEDNÁNÍ ZAM

INFORMACE KNIHOVNY

Na posledním jednání zastupitelstva města v loňském roce byly schváleny termíny pro jednání zastupitelstva pro první pololetí roku 2010. Jednání Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou se uskuteční v následujících termínech:
•	27. 1. 2010,
•	17. 3. 2010,
•	5. 5. 2010,
•	23. 6. 2010.

Městská knihovna v Bakově nad Jizerou oznamuje, že od 1. ledna 2010 má každý
zaregistrovaný čtenář v naší knihovně přístup k internetu zdarma. Nezaregistrovaní zájemci zaplatí za použití počítače 15, - Kč za každou započatou hodinu.
Z knižních novinek
Beletrie pro dospělé:
Brown, S.: Skandál
Francis, D.: Reflex
Garlock, D.: Srdce bouře
Jacobsová, K.: Jako od maminky
Nosková, V.: Bereme, co je
Pánek, J.: Smrťárna
Pittnerová, V.: Na rychtě
Šmíd, Z.: Předposlední trubadúr
Štancel, V.: Žerty stranou
Wilde, O.: Zločin lorda Artura Savila
Naučná literatura pro dospělé:
Bartlettová, S.: Mýty a báje od A do Z
Leighová, W.: Patrick Swayze – poslední tanec
Mytologie – bohové, hrdinové, mýty
Synková, H.: Všechno je jedlé
Tůma, J.: 100 největších zajímavostí o železnici
Dětská beletrie:
Bennová, A.: Leonardo da Vinci a zloději
Berger, M.: Poslední šance pro Janu
Doyle, L.: Miluji tě, Beth Cooperová
Kocmanová, I.: Malí gratulanti
Oberski, J.: Dětská léta
Sekora, O.: Ferda v mraveništi
Naučná literatura pro děti:
Crabbe, G.: Školní anglická gramatika
Gato, M.: 150 nejlepších her pro děti i dospělé
Hoňková, I.: Čarování se svíčkami
Lidé a místa – kvízové hry

Zastupitelé města budou jednat, tak jako vždy, ve společenském sále radnice. S konkrétním programem jednání budete seznámeni v obvyklé lhůtě, tj. 7 dní před jednáním,
způsobem ve městě obvyklým, zejména na úřední desce a webových stránkách města.
Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu

NABÍDKA PRÁCE
Město Bakov nad Jizerou vyhlásilo v měsíci prosinci a lednu několik výběrových řízení na obsazení pracovních míst na Městském úřadě v Bakově nad
Jizerou a v Organizační složce města Technické četě. Jedná se o následující
pracovní pozice:
•	vedoucí úředník - vedoucí finančního odboru
(komplexní práce s rozpočtem ÚSC, zejména jeho sestavování a kontrola
plnění závazných ukazatelů), lhůta doručení přihlášek do 22. 1. 2010,
•	odborný referent zařazený do správního odboru
(zajištění chodu podatelny, příjem a vypravení písemností, archivační
a skartační řízení), lhůta doručení přihlášek do 29. 1. 2010,
•	pracovník zařazený do technické čety města
(stavební práce, opravy a údržba, ostatní činnosti při zajištění chodu města
a jeho objektů), lhůta doručení přihlášek do 29. 1. 2010.
Více informací a bližší podmínky pro podání přihlášek najdete na webových
stránkách města www.bakovnj.cz nebo telefonním kontaktu 725 052 799.

Čtenářské poplatky na rok 2010 se nemění. Dospělí čtenáři zaplatí 100, - Kč,
děti, studenti a důchodci 50,- Kč. Ve II. pololetí roku se poplatky snižují
na polovinu.
Hana Gregorová

Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu
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JAK JE TO S PROJEKTY V NAŠEM MĚSTĚ?
Probíhající projekty

VOLNOČASOVÝ AREÁL V BAKOVĚ NAD JIZEROU – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ MŠ V BAKOVĚ NAD JIZEROU

Celkové náklady projektu:
Spoluúčast města: 		
Zahájení realizace projektu:
Dokončení realizace: 		

Celkové náklady projektu:
Spoluúčast města: 		
Zahájení realizace projektu:
Dokončení realizace: 		

23. 631. 009, - Kč
7, 5%, tedy 1. 772. 326, - Kč
květen 2009
srpen 2010		

1. 067. 307, - Kč
7, 5%, tedy 80. 048, - Kč
březen 2010
červenec 2010		

Jedná se o navazující projekt, dotace z EU schválena. Předmětem projektu je vybudování velkého dětského hřiště „Vrak lodi Bounty“ pro starší kategorii dětí.

Stavební práce na hospodářském pavilonu byly započaty v srpnu 2009 a dokončeny v prosinci 2009. V průběhu stavby jsme se potýkali s některými technickými
problémy. Velkou oporou při realizaci stavby byli paní Dagmar Vlastová, ředitelka MŠ, a dále Ing. Jan Babák, radní a zastupitel města. V prosinci 2009 bylo
také dokončeno vybavení interiéru této „Barevné třídy“. Hospodářský pavilon byl
předán k předčasnému užívání 30. 12. 2009. Fotodokumentace této etapy projektu
je obsažena v 1. etapové zprávě, která je uložena na webových stránkách města.

REVITALIZACE PARKU NA NÁMĚSTÍ
Po vichřici v létě 2009 byly zahájeny práce na obnově parku na náměstí - 1. etapa, současně byla zadána práce na vytvoření studie budoucí podoby parku. Park
na náměstí by se měl proměnit v reprezentativní a moderní součást náměstí, smyslem je vytvořit upravené, bezpečné a vhodné prostředí pro společenský i kulturní
život na náměstí. Studie obnovy parku má sloužit především jako pracovní materiál k budoucím zásahům do parku a je pouze návrhem, který musí projít ještě
schválením po té, kdy bude jasná představa občanů o budoucí podobě náměstí.
Studie obnovy parku je v celém rozsahu umístěna na webových stránkách města a k nahlédnutí na MěÚ tak, abyste mohli vyjádřit svoje připomínky, návrhy
na změny nebo souhlas s navrhovanými úpravami.
Připravované projekty:
TERMINÁL VEŘEJNÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY V  BAKOVĚ NAD
JIZEROU
Předmětem tohoto projektu je oprava železniční zastávky a rekultivace celého
zájmového území na kvalitní zázemí pro cestující železniční i autobusové dopravy. Stávající budova by měla být opravena, přilehlé dřevěné stavby by měly
být nahrazeny novou zděnou přístavbou, kde bude umístěna čekárna ve spojení
s informačním centrem, veřejné toalety, malý obchod (trafika). U budovy by měly
být umístěny informační panely s vyznačením příjezdů a odjezdů vlaků, případně
dalšími informacemi. Kolem budovy budou provedeny zpevněné plochy pro cestující doplněné lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, pítkem, atd.
V současné době je připravena projektová dokumentace tak, aby mohla být připravena žádost o dotaci na základě vypsání výzvy Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k danému tématu.

VYBUDOVÁNÍ VOLNOČASOVÉHO AREÁLU V BAKOVĚ NAD JIZEROU
Celkové náklady projektu:
Spoluúčast města: 		
Zahájení realizace projektu:
Dokončení realizace: 		

19. 765. 963, - Kč
7, 5%, tedy 1. 482. 447, - Kč
březen 2009
březen 2010		

ROZŠÍŘENÍ A ZKVALITNĚNÍ ZŠ V BAKOVĚ NAD JIZEROU
Předmětem projektu je vybudování nových tříd v základní škole, zajištění bezbariérového vstupu pro imobilní občany, zajištění dostatečné kapacity školní
družiny, oprava stávajících budov, zejména sociálních zařízení, pořízení nového
vybavení speciálních tříd.

V současné době dokončena výstavba in-line drah, rekonstrukce sociálního zařízení (kulaťák), rekonstrukce bývalé pokladny, rekonstrukce veřejného osvětlení
a vybudování dětského hřiště, pokračují práce na opravě oplocení a komunikací
pro pěší, úprava sportovišť (plážový volejbal a univerzální hřiště).

V současné době je vypracovávána architektonická studie, která má zjistit možnosti
a způsob dosažení shora uvedených cílů. Na zastupitelstvu města v březnu 2010 by mělo
být rozhodnuto o způsobu řešení. Po té budou zahájeny práce na projektové dokumentaci a žádosti tak, aby v podzimní výzvě ROP Střední Čechy mohla být žádost podána.
V případě úspěchu bude projekt realizován v období červenec 2010 až srpen 2011.
LIPOVÁ ALEJ NA BUDÁCH
V září 2008 byl zpracován dendrologický průzkum lipové aleje na Budách za účelem zjištění zdravotního stavu těchto stromů. Výsledkem průzkumu bylo, že kromě
tří mladých lip vhodných k přesazení, je zdravotní stav zeleně neuspokojivý, stromy
vykazují poškození a defekty významného rozsahu a existence aleje je ohrožena.
Na základě těchto skutečností byla odborníkem doporučena likvidace staré a výsadba nové aleje. V listopadu 2008 bylo toto téma otevřeno k diskuzi na veřejné schůzi
s občany místní části Buda, na které většina občanů vyjádřila souhlas s obnovou
lipové aleje. S ohledem na tyto skutečnosti byla podána žádost o poskytnutí dotace
z Operačního programu životního prostředí, která však nebyla úspěšná.
V září 2009 bylo provedeno šetření za účasti České inspekce životního prostředí
za účelem opětovného zjištění současného stavu aleje. Závěry ČIŽP byly takové,
že co nejdříve v době vegetačního klidu je bezpodmínečně nutné odstranění sedmi
vzrostlých lip z důvodu jejich špatného zdravotního stavu a s ohledem na jejich
stabilitu a případné ohrožení okolí. Vzhledem ke stavu lipové aleje bude znovu
podávána žádost o dotaci po té, co bude vypsána výzva
Mgr. Jana Štěpánová , starostka města
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Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Odchyty psů
V předešlém měsíci řešili strážníci několik desítek případů zákroků na zvíře. Jednalo se zejména o toulavé psy.
V jednom z případů se jednalo o zatoulaného německého ovčáka, který
se zdržoval mezi obcí Buda a dálničním úsekem. Psa se podařilo odchytit
až po několika dnech. Důvodem byla
velká plachost německého ovčáka
a tudíž malá možnost se k zvířeti dostat, alespoň na vzdálenost umožňující odchyt. Dále se jednalo o tuláky
bez známek s identifikačním číslem,
kdy mnozí z nich skončili v útulku.

Alkohol
Zimní období a s tím spojené nízké
teploty připravily strážníkům několik
událostí, týkajících se podnapilých
občanů, kteří se po konzumaci většího
množství alkoholických nápojů ocitli
na ulici, kde již nebyli schopni chůze
a hrozilo jim podchlazení. Jelikož byl
v určitých případech ohrožen život
a zdraví, byli strážníci nuceni několikrát přivolat záchrannou službu.
Podobné situace nastaly i v průběhu
oslav Nového roku, přičemž v jednom z případů řešila hlídka i ženu
v silně podnapilém stavu.

Autovrak
Hlídka městské policie při kontrole
veřejného pořádku u obce Zvířetice,
nalezla založenou černou skládku. Ta
obsahovala různé díly z vozidel a také
vrak vozidla. Při jeho prohledání zjistili strážníci uvnitř vozidla doklady
jemu náležící. Celá událost je nyní
dořešována Městským úřadem v Bakově nad Jizerou. Ten rozhodne, kdo
za celou věc ponese odpovědnost.
Zničené dopravní značení
V nočních hodinách zjistili strážníci
kontrolou veřejného pořádku v obci

PODĚKOVÁNÍ OD TECHNICKÉ ČETY

Chudoplesy povalené dopravní značení. Jednalo se o značení obce, ale
také o značení příkazové, které je
důležitou součástí křižovatky. Hlídka
zajistila okamžitou nápravu. S tímto problémem se strážníci setkali
v Bakově nad Jizerou již několikrát.
Naposledy byly poškozené dopravní
značky v ulici Smetanova, kde byla
poškozena dopravní značka „Stop“.
Chtěli bychom vás požádat o včasnou
informaci, pokud byste se s takovým
problémem na komunikacích v Bakově setkali.
Daniel Šulc, ředitel MP

PROVOZ SBĚRNÉHO STŘEDISKA
na začátku roku 2010

Jen v krátkosti bych chtěl jménem celé technické čety města poděkovat všem občanům, kteří nelpěli na „dodržování zákona“ a přiložili ruku k dílu při odstraňování sněhové nadílky z chodníků. Není v našich silách a technických možnostech vyhovět teď
hned, všem a všude. Na „někoho“ se dostane dříve na „někoho“ později. Mohu říct,
že u velké většiny občanů jsme se setkali s pochopením, i když kritika také nechyběla.
Smyslem tohoto článku není rozebírat a zdůvodňovat, proč jsme něco udělali tak a ne
jinak, jeho smyslem je PODĚKOVÁNÍ.

Město Bakov nad Jizerou na základě připomínek občanů, v rámci zefektivnění
odpadového hospodářství a jako preventivní opatření zamezující tvorbě černých
skládek, otevře v zimním období roku 2010 pro občany města Bakov nad Jizerou
a příměstských částí sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“. Sběrné středisko
bude otevřeno v únoru a březnu, vždy první sobotu v měsíci, tj. 6. 2 a 6. 3.
2010.
Zbyněk Hýzler, DiS

Na obcích patří velké díky občanům z Bud a Horek, kde nebylo naší pomoci vůbec
potřeba. Občané si uklidili nejen chodníky, ale i autobusové čekárny.
Václav Janda
vedoucí technické čety
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JAK POMOCI PŘÍRODĚ A SOBĚ?
V našich domácnostech vzniká velké
množství odpadu:
průměrně 1 člen
domácnosti „vyprodukuje“ 305 kg odpadu ročně = 4členná rodina více jak 1 tunu odpadu! Toto
stále narůstající, alarmující kvantum
odpadů můžeme snadno a jednoduše
snížit, budeme-li např. na nákup chodit
vždy s vlastní taškou, odmítat igelitové tašky, sáčky (přestože jsou zdarma);
nekupovat zboží na jedno použití (papírové ručníky, zapalovače, které nelze
naplnit, baterie, které nelze nabít, hodinky s nevyměnitelnou baterií); dávat
přednost nápojům ve vratných lahvích;
nakupovat pokud možno nebalené zboží (např. salámy, sýry), pokud to není
možné, upřednostňovat zboží balené
jednodušeji a úsporněji, do obalů šetrných k životnímu prostředí; nakupovat
velká rodinná balení (čím menší objem,
tím větší je poměrné množství odpadu);
upřednostňovat zboží z recyklovaných
případně recyklovatelných materiálů;
kompostovat bioodpad (tzv. vermikompostéry mohou být i součástí bytu);
důsledně třídit odpady určené ke zpět-

POPLATKY V ROCE 2009

nému odběru (od pet lahve do žlutého
kontejneru až po elektroodpad nebo
nebezpečný odpad do sběrných středisek, dvorů či míst ke zpětnému odběru
odpadů určených). Další „ekotipy“: nalepením hliníkové fólie, polystyrenové
desky s reflexní fólií za tělesa topení
(ke stěně kamen), která snižuje pronikání tepla přes zeď a odráží teplo do místnosti, uspoříme při vytápění, nastavením teploty zásobníku vody na max. 55
°C (při vyšší teplotě dochází k silnějšímu usazování vodního kamene na ohřívacím tělese, tím se snižuje životnost
bojleru a dochází k energetickým
ztrátám), uspoříme při ohřevu vody;
zateplením fasády a střechy ušetříme
v průměru 55 % energie potřebné k vytápění; instalace slunečních kolektorů
pro ohřev teplé vody ušetří 70 % energie potřebné na ohřev vody; pravidelné
čištění kotlů a komínů ušetří až desítky
procent energie potřebné k vytápění;
poklička při vaření ušetří 30 % energie,
atd. Existuje zkrátka mnoho způsobů,
kterými můžeme svým životním stylem, přístupem, přímo či nepřímo zlepšit, ušetřit své životní prostředí.

• POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na zasedání dne 9. 12. 2009 schválilo
poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2010 ve výši 500, - Kč na osobu
a kalendářní rok.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2010.

• POPLATEK ZE PSŮ
Zároveň s poplatkem za svoz TKO je možné uhradit i poplatek ze psů, kde došlo
k navýšení sazby poplatku, a to takto:
a) v části - Bakov nad Jizerou 150, -- Kč za jednoho psa,
b) v části - Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Malý Rečkov, Podhradí, Velký
Rečkov, Zvířetice 100, -- Kč za jednoho psa,
c) za psa chovaného na území města v panelových a činžovních domech 250,
-- Kč za jednoho psa; v případě, kdy držitelem psa je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí sazba poplatku 200,
-- Kč za jednoho psa,
d) za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50 %.
Splatnost tohoto poplatku končí rovněž 30. 4. 2010.
Poplatky lze uhradit v pokladně MěÚ.

Zbyněk Hýzler, DiS.

Iveta Čermáková

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU NA ROK 2010
Příjmová část rozpočtu

- projekt „Vybudování volnočasového areálu“ 2 000 tis. Kč.
Územní plán
- změna územního plánu 500 tis. Kč.
Komunální služby a územní rozvoj
- příprava projektových dokumentací na kanalizaci Malá Bělá a na Základní
školu.

Převážnou část příjmů města tvoří daňové příjmy ve výši Kč 34. 298, 50 tis. Kč.
U příjmů z daní přeposílaných FÚ se vychází z procentuálního podílu z celostátního hrubého výnosu daní. Daňové příjmy jsou vzhledem k hospodářské situaci
poníženy. 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. U poplatků
za likvidaci komunálního odpadu a psů je počítáno s jejich navýšením.

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.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z poskytování služeb (knihovna, muzeum, pohřebnictví, hřiště u ZŠ, těžba dřeva), z pronájmu pozemků, z pokut zejména vybraných městskou policií, atd. Nejvyšší podíl v nedaňových příjmech
tvoří příjem z pronájmu městských bytových a nebytových prostor.

Ostatní běžné výdaje:
Komunikace
- běžné opravy a výspravy komunikací, výměna dopravního značení.
Ostatní záležitosti komunikací
- běžné opravy chodníků.
MŠ Bakov nad Jizerou
- opravy hrazené městem – oprava umýváren „A“ 400 tis. Kč, při získání dotace
na zateplení budovy 300 tis. Kč.
Ostatní záležitosti kultury
- divadelní představení, koncert, ples, vystoupení pro seniory, oslava posvícení
a staročeské trhy.
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor.
podvědomí
- oprava hradu Zvířetice.
Rozhlas a televize
- oprava rozhlasu v Podhradí.
Sportovní zařízení v majetku města a využití volného času dětí a mládeže
- výměna písku a oprava doskočiště u hřiště ZŠ Bakov nad Jizerou, údržba dětských hřišť.
Bytové a nebytové hospodářství
- na základě provedeného posouzení budov budou provedeny opravy bytů a nebytových prostor.
Veřejné osvětlení
- oprava veřejného osvětlení v Podhradí a běžné opravy veřejného osvětlení.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
- přeložka plynu Buda.
Sběr a svoz komunálních odpadů
- odvoz odpadu z popelnic, odvoz odpadu ze sběrného střediska, likvidace černých skládek, odvoz tříděného odpadu.
Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně

V kapitálových příjmech je rozpočtován prodej pozemků a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (příspěvek na změnu ÚP).
Do přijatých dotací jsou zahrnuty neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 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 2010 je
rozpočtováno čerpání z FRR převážně na dofinancování projektu „Volnočasový areál“ a financování projektu „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ“, tyto
projekty budou v průběhu roku proúčtovány a kompenzovány z fondu EU Regionální operační program (ROP), spoluúčast města u projektů je 7, 5% z celkových nákladů.
Výdajová část rozpočtu
Kapitálové výdaje:
Hlavní investiční akce pro rok 2010 jsou:
Komunikace
- 10% spoluúčast při získání dotací na komunikace 400 tis. Kč.
MŠ Bakov nad Jizerou
- projekt „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ“ 10 331 tis. Kč.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
- plynofikace Zvířetice 50 tis. Kč.
Koupaliště
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- prořez nepřístupných ploch a stromů, výsadba stromů a ostatní zeleně.
Podstatnou míru na běžných výdajích tvoří příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím jako ZŠ 4 148, 44 tis. Kč a MŠ 2 552, 25 tis. Kč, dále dotace na dopravní obslužnost ve výši 650 tis. Kč, příspěvek na zajištění pečovatelské služby
500 tis. Kč, příspěvky a dotace zájmovým organizacím ve výši 120 tis. Kč, sportovním organizacím ve výši Kč 850 tis. Kč a příspěvky církvím v celkové výši
140 tis. Kč.

43 284, 74 tis. Kč

Daňové příjmy

34 298, 50 tis. Kč

Nedaňové příjmy

6 991, 24 tis. Kč

350, 00 tis. Kč

Dotace

1 645, 00 tis. Kč

Předpokládané výdaje celkem

61 193, 19 tis. Kč

Z toho:

Rekapitulace:
Předpokládané příjmy celkem

Kapitálové příjmy

Běžné výdaje

46 262, 19 tis. Kč

Kapitálové výdaje

14 931, 00 tis. Kč

Financování celkem

17 908, 45 tis. Kč
Marcela Coufalová, Dis.
vedoucí finančního odboru

ZMĚNA SAZEB DPH OD 1. 1. 2010
Změnou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, se změnila výše
snížené i základní sazby DPH. Změny v § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) přinášejí
od 1. 1. 2010 změnu snížené sazby daně z 9% na 10% a základní sazby daně
z 19% na 20%. Protože veškeré ekonomické činnosti města podléhají zdanění
základní sazbou daně z přidané hodnoty, bude od 1. 1. 2010 navýšena sazba

u výše uvedených činností na 20%. Tímto navýšením sazby dojde k mírnému
navýšení cen u služeb poskytovaných městem Bakov nad Jizerou.
Marcela Coufalová, DiS.
vedoucí finančního odboru

Z HISTORIE
130 LET NEPŘETRŽITÉ ČINNOSTI BAKOVSKÉHO HASIČSKÉHO SBORU
Živelné období hasičské činnosti
(7. září 1879 byl v Bakově nad Jizerou
založen hasičský sbor. )
Oheň je živel, který provází lidstvo
od pradávných let. Zpočátku byl člověku jeho velkým pomocníkem, neboť jej
chránil před dravou zvěří či mu pomáhal při úpravě stravy, vytváření bronzových či železných zbraní a nástrojů
nutných pro pěstitelství a pro rozvoj
řemesel. Ohňové plameny vždy nesloužily jen k dobru člověka, ale naopak.
Stávaly se nejjednodušším prostředkem k potírání lidstva a jeho majetku
ve válkách už od dávných dob. Co lidských slz pokropilo dílo ohňové zkázy,
co tragedií přinesl lidstvu zrádný živel,
když se vymkl jeho kontrole!
Nezkrotné ohně řádily i na Bakovsku
odnepaměti, zvláště v druhé polovině
minulého tisíciletí. Radní městečka
připravili různá pravidla, podle kterých bylo malé sídliště chráněno před
požárem. Domy musely být vybaveny
hasičskými háky nasazenými na dlouhých tyčích, které spolu s žebříky
byly uloženy pod doškovou střechou
domu, aby byly ihned dostupné. Sloužily ke strhávání slaměných došků
nebo šindelů ze střech tehdejších chalup a stodol, aby se zabránilo k šíření
plamenů. U domů byly též připraveny
putýnky a různé džbery sloužící k hašení požárů vodou. Na Zbábě byly vybudovány haltýře z dřevěných roubených
trámů za účelem zadržování vody, tolik
potřebné při hašení požárů. V Bakově požár zasáhl vždy skupinu domků,
jež bývaly postaveny těsně vedle sebe
z důvodů nedostatku stavebních míst.
Nedochovaly se žádné zápisy z doby
středověku, protože je pohltil mohutný
požár z dob třicetileté války. Jsme odkázáni na bakovský městský manuál,
který potvrzuje, že „Bakov vyhořel skr-

ze Švejdů L. P. 1643 do gruntu, kostel,
fara, škola, rathaus, zvony se rozlily.
“ Stalo se tak v pátek 22. května toho
roku. Z chudých obyvatel se stali úplní
žebráci.
V roce 1775 postihla město další ohňová pohroma. Dne 23. května vypukl požár v domě č. 97 truhláře Jana
Hauznera. Rozšířil se na další vedlejší
domy v Bělské ulici. Zasáhl i sousední
dům č. 96, jenž náležel V. Rejnartovi,
u kterého bydlel kantor a skladatel J.
I. Linek, jemuž shořel veškerý notový
archiv. Ukrutnému živlu podlehla i budova staré radnice, která stála na rohu
náměstí a Bělské ulice. (Dnes zde stojí
dům p. MUDr. Dvořáka. Tehdy sahalo náměstí na severozápadní straně až
za nynější přední řadu domů.)

val po několik desetiletí. Ani v jiných
městech v Čechách neexistovala jiná
organizace likvidace požárů. K obsluze
se využívalo především mistrů kovářů
a zámečníků, k nimž se přidávali pomocníci z řad ostatních občanů.
Nejvíce záznamů o požárech se dochovalo z 50. až 70. let 19. století, kdy už
byla vedena obecní kronika i letopisy
Jana Velicha. Dne 10. dubna 1847 lehla
popelem radniční stodola i s jarmarečním nářadím. Oheň pohltil i sousední
Kubertovu stodolu.
V roce 1852 byl ustanoven obecní
ohenní dohlížitel, o jehož činnosti nejsou žádné bližší informace. Zřejmě šlo
jednak o to, že vykonával funkci preventivní (stav komínů, voznic, ručního
nářadí, žebříků), jednak přijímal hlášení
o požárech a odpovídal za zprovoznění
stříkačky. Prvním ohenním dohlížitelem byl určen Jan Netopil, osoba s příznačným jménem. Podle kronik se zdá,
že požárů v městečku ubývalo, nikoliv
však v sousedních obcích. Dne 10. prosince 1854 na pouť svaté Barbory, kdy
se vedlo procesí ze hřbitovního kostela
do dolního a poutníci se právě rozcházeli do svých domovů, vypukl požár
v Horkách u rolníka Pánka. Je zřejmé,
že bakovská stříkačka přijela i tam. Vyhořelo jen Pánkovo stavení.
Další požár zaznamenávají kroniky až
1. října 1857, kdy ohni podlehla první tři stavení na levé straně od vjezdu
do města ve směru od Trenčína. Požár
vypukl z neznámých důvodů ve stodole
domu č. 2 Josefa Krejbicha a rozšířil se
na sousední stodolu a dům č. 1 Františka
Koloce. Od Krejbichů plameny napadly
sousední stavení č. 3 Augustina Fibigera, který byl z nich jako jediný pojištěný.
Dobrovolníci zorganizovali rychlou pomoc. Vodu k ohni dováželi voznicemi,
z nichž stříkačky nasávaly vodu hadice-

Ani v dalších desetiletích požárů neubývalo. Radní kladli důraz na prevenci. Obyvatelstvo bylo vyzýváno, aby
střežilo město každou denní i noční
hodinu a aktivně se zapojilo do hašení
požáru, popřípadě už předem zamezilo jeho vzniku. V roce 1817, kdy stál
v čele města purkmistr Václav Stiebic
a obecní starší Jan Reinart, se rozhodli s radními Janem Kettnerem a Janem
Kulštrunkem o zakoupení hasičské
stříkačky. Dne 30. června 1817 dovezli
do Bakova dokonce dvě nové stříkačky z Haidy (Nového Boru). Obě stály
2000 zlatých. Na jejich zakoupení se
tehdy podílel blíže neurčitou sumou jakýsi setník Sviedecský (Švédský). Oba
stroje byly vahadlové. Starší pocházel
z roku 1813, mladší z roku zakoupení. Stříkačky byly uloženy do kolny
za radnicí. K ohňům byly dováženy
párem koní nebo volů. Obecní rychtář
vypracoval systém služeb majitelů potahů, aby mohly být stříkačky včas dopraveny k ohni. Tento způsob vyhovo6

mi. Tehdy přijely na pomoc i stříkačky
ze sousedních obcí. Časté používání
stříkaček při likvidaci požárů i v sousedních vesnicích způsobovalo jejich velké
opotřebení. Jen na Malé Bělé hořelo
v roce 1862 dvakrát. Dne 15. září před
polednem vypukl požár v baráčku M.
Kešnera a celý jej brzy obrátil v popel.
Při velkém požáru 20. prosince 1862
v téže obci, kde po poledni vypukl oheň
u Václava Pokorného na pronajatém statku od Jana Stránského, se bakovská stříkačka vážně porouchala v průběhu udolávání požáru. Shořela stodola a chlév,
obilí k mlácení, sláma a hospodářské
náčiní. Nájemci nezbylo nic ke krmení
dobytka a k vlastnímu živobytí. Ihned
po Vánocích 28. prosince se místní řemeslníci pustili do opravy této původní
stříkačky z roku 1817. Staré lyžiny byly
nahrazeny novými, bylo pořízeno nové
měděné dno ke kotli, klempíři vyměnili
vadné pokličky do pump a též vmontovali do zařízení nové ventily (špunty).
Na opravě se tehdy podíleli zámečníci
Josef a František Velichové, kolář Josef
Turek a kovářský tovaryš Kristian Turek.
Opravu řídil Jan Velich. Dne 10. ledna
1863 byla generální oprava stříkačky dokončena a ihned byla provedena
zkouška její účinnosti. Vytáhli stroj před
Fibigerovu kovárnu č. 11 na náměstí,
aby vyzkoušeli její dosah. Proud vody
dosáhl „od Fibigerových dveří přes celý
hřeben radnice až na její věž. “ Celková
suma za opravu dosáhla 65 zlatých a 58
krejcarů vídeňského čísla.
Generální zkouškou opravené stříkačky
se stal velký požár v Pýrově 17. ledna
1863, kde se stříkačka vyznamenala.
Bohužel se nepodařilo zachránit čtyři
statky a kovárnu po levé straně při vjezdu do obce. Stodoly byly však včasným
zásahem hasičů ochráněny před ohňovými plameny.

Daleko větší požár vypukl 23. dubna
roku 1865 v domě č. 11 u Augustina
Fibigera na náměstí. Jeho ohniskem
byla kolna mezi domem a maštalemi. První byl u požáru v 5 hodin ráno
Fibigerův čeledín. Postavil se okamžitě
proti plamenům, ale oheň se mu zlikvidovat nepodařilo. Ohnivé jazyky
přešly na domovní stavení, dále na stodolu, z ní na radniční stodolu a kolny,
zároveň i na sousední Turkovo stavení
č. 160 (Josef Turek). V rohu náměstí
zachvátily plameny ještě stavení č. 12
Františka Turka. Vítr hnal ohňový živel
dál po domech jižní strany náměstí. Sežehl Kubertovo stavení č. 9, sousední
dům č. 8 Vincence Fuigera, č. 7 Františka Duky, menší Kuttinovo stavení
č. 6. Za velkého přispění venkovských
lidí se nebezpečný živel podařilo udolat za domem č. 5 (Jiří Kettner), kde
shořely maštale. K požáru přispěchaly
na pomoc kromě místních stříkačky
z Mnichova Hradiště, Bosně, Valečova, Kněžmostu, Studénky, Velké Bělé,
Josefova Dolu, Kosmonos a Boleslavi. K ohni dorazily voznice plné vody
z Malé Bělé, Nové Vsi, Dolánek, Bítouchova, Zvířetic, Dalešic, Bradlce,
Chudoples, Horek, Násedlnice, Bud,
Veselé a z panských dvorů Studénky, Zvířetic a Hněvousic. Jejich účast
svědčila o dobrých vztazích mezi obcemi a zřejmě už zaběhnuté vzájemné
pomoci. Svědčí to o tom, že obce, které
neměly stříkačku, pomohly bez vyzvání
voznicemi, které přistavovaly před hořící objekt. Hadice nemohli ještě na větší
dálku od vodního zdroje používat, protože vahadlové stříkačky neměly takovou výkonnost, aby zmohly vodu nasát.
Při velkém požáru 14. srpna 1864 v Dalešicích byla opět nasazena velká bakovská stříkačka. Při hašení tří statků se
však vážně porouchala, a tak nemohla
být použita v další likvidaci požáru.
Bohužel shořela tři zemědělská stavení:
Fiedlerovo, Kyselovo a Hašlarovo. Jan
Velich, agilní občan bakovský, se okamžitě vypravil pro koláře do Kosmonos,
který stroj opravil do tří dnů ke spokojenosti místních obyvatel. Oprava tehdy stála 24 zl. a 77 kr. a byla uhrazena
z obecních prostředků.
V březnu 1865 hořelo i ve Veselé, kde
oheň zhltl tři baráky na levé straně při
cestě od Bakova. Dne 29. srpna téhož
roku shořela Čapkova (Čapíčkova) chalupa na pravé straně přímo proti pohořelým. Dne 4. září téhož roku vyhořely
špýchary u sedláků Píče a Čecha v Malé
Bělé. Díky rychlému zásahu a silnému
větru, který vál směrem od luk, se podařilo ostatní části obou hospodářství

zachránit. V následujícím roce 1866,
kdy se přes náš kraj přehnala prusko-rakouská válka, ničil oheň selská stavení
v Bradlci, Bítouchově, Maníkovicích,
Chudoplesích, Podhradí, Násedlnicích
a Bosni. Největší požár postihl Maníkovice, kde vyhořelo o posvícení 1866
celkem sedm stavení, a Chudoplesy, jež
postihl tři selská stavení vlevo ve směru od Trenčína (Fiedlerovo, Bartošovo
a Mocovo). O účasti bakovských hasičů
na likvidaci požárů v tamějších obcích
nejsou žádné informace, avšak předpokládáme, že se též likvidace požárů
zúčastnili, neboť vzájemná pomoc vyplývala z křesťanské solidarity, jednak
z tradovaného nařízení bývalého patrimoniálního úřadu.
Starost o udržování stříkačky schopné
okamžitému provozu si vyžadovala
neustále stroj kontrolovat a udržovat
v činnosti. Bylo nutné nahrazovat vadné
díly. Dne 1. května 1867 si město pořídilo nové hadice (šlouchy) o délce 75
loktů v ceně 48 zlatých rýnského čísla.
Zásilka byla zaslána z moravské továrny
v Čechách pod Košířem.
V polovině srpna 1868 se začal přestavovat haltýř (nádrž na zadržování vody)
na Zbábě přímo pod zahradou Jana Velicha č. 95. Původní nádrž se vyhloubila
do tvaru čtverce a ze všech stran se vyztužila dřevem. Zároveň se k ní upravila
cesta, jež byla vyštěrkována hrubým
kamenem.
V roce 1868 nebylo v okolí požáru, aby
se na jeho likvidaci nepodílela bakovská stříkačka. V noci 19. května pohltil
velký požár sedm selských a chalupnických stavení na pravé straně při vjezdu
do Ptýrova. Vyhořela tak celá pravá strana. V červnu zcela lehlo popelem Reslovo stavení v Chudoplesích (poslední stavení vlevo při silnici ke Kosmonosům).
Pomoc Bakovských při hašení nežádoucích požárů ve svém okolí bývala výrazná. Při likvidaci nejrozsáhlejšího požáru 5. září 1869 v samotném městě se
však nejvíce museli spoléhat na pomoc
venkovských obcí. Tehdy vypukl oheň
v podvečer ve stavení č. 100 v Hradišťské (Žižkově ulici). Za podpory silného větru se šířil od ohniska vzniku jak
nahoru k Šutrovně, tak i dolů ve směru
k náměstí. Úzké uličky, které byly kdysi
zřízeny za účelem přístupu k haltýřům
vody na Zbábě, byly neprůchodné, neboť
vysoké plameny bránily hasičům v průchodu. Spoléhat bylo možné jen na voznice s vodou, které přivezly okolní obce.
Tehdy se sjelo velké množství stříkaček,
které však velké katastrofě nezabránily.
Město Bakov ze svých dvou třetin vyhořelo. Zkázonosnému ohni podlehlo 112

Bakovské náměstí před velkým požárem v roce 1869

Bakov n. Jiz. po velkém požáru v roce 1869
stavení. Popelem lehly všechny domy
od dnešních Komenského sadů po pravé straně dolů do náměstí a dál do uliček pod kostelem. Pohořelé byly i domy
po pravé straně Bělské (Linkovy) ulice
ve směru k Malé Bělé. Postižen byl opět
kostel sv. Bartoloměje, zatímco vedle
stojící budovu školy zachránili před plameny oba Tondrové, otec a syn. Mladý
student práv Tondr vylezl na střechu
a poléval ji kbelíky s vodou, které mu
podával jeho otec, zdejší řídící učitel.
Předností této budovy bylo především
to, že byla jako jedna z mála domů
ve městě pokryta pálenými taškami.
V následných dnech a měsících se
v městečku vytvořilo napětí mezi pohořelými a dosud ohněm netknutými. Postižení ohněm litovali ztráty na majetku
a vyčítali šťastnějším, že mají nadále
svoje domy bez úhony, zatímco oni přišli
o všechno. Závist se šířila městečkem,
spolu s ní výčitky a anonymní vyhrůžky.
Když však v roce 1870 a později uviděli
ti, jež požár nepostihl, že jejich sousedé
si vybudovali nová, modernější obydlí,
nastala závist i z jejich strany. Vše vyvrcholilo na podzim v roce 1872, kdy se
vystupňovalo všeobecné napětí. Množily se anonymy se zaručenými zprávami,
kdo příště vyhoří. Sousedé chodili kolem sebe a vzájemně se podezírali. Hasičská parta, která se starala o stříkačku,
byla pohotovosti.
Dne 23. září 1872 v šest hodin odpoledne projížděl nájemce radnice Josef Koloc se svým potahem z pole Hradišťskou
ulicí, když na dvoře domu č. 100, kde
vypukl velký požár v roce 1869, vyběhl zpod kůlny s jekotem kluk, za nímž
probleskovaly plameny. Koloc na nic
nehleděl. „Pustil potah z ruky, aniž si
dále všímal utíkajícího kluka, a běžel
ke kůlně v úmyslu, že vznikající oheň
ušlape a udusí, “ zaznamenal kroni7

kář. Kolna byla napěchovaná obilnými
snopy, připravenými k mlácení. Než se
nadál, plameny vzplály a svou dravostí
začaly olizovat krov stavení. Koloc si
uvědomil, že je vše ztraceno. Velkému
požáru už se mu nepodařilo zabránit.
Ohnivé plameny pohltily novou stodolu
plnou snopů a kolny obou sousedů. Celková škoda byla odhadnuta na 1570 zlatých. Sousedé zabránili rozšíření požáru
na další vedle stojící budovy. Leč museli
i nadále po několik dnů požářiště hlídat,
neboť sláma neprohořela až do svého
základu a neustále doutnala. Onoho
kluka, který si tam hrál se sirkami, však
Koloc nepoznal. Uváděl, že děti v této
ulici nezná. Už z tohoto zásahu sousedů
je patrné, že se v Bakově utvářela skupina lidí, kteří se vyznali v tehdejším
způsobu hašení požárů. Avšak nebyl
ten, kdo by je zorganizoval do spolkové struktury, v níž má každý člen trvale
určenou funkci, ve které se na cvičeních
zdokonaluje, a tak se aktivně připravuje
na likvidaci požáru. Zatímco v jiných
městech už byly zakládány první hasičské sbory, z nichž naprosto první byl
ustaven v roce 1864 ve Velvarech, Bakovákům postačoval dosavadní způsob
nerovného zápasu proti požárům. Všeobecná pasivita a nezájem o sdružování
občanů do spolků, která se v jiných městech po roce 1862, kdy byla vyhlášena
tzv. únorová ústava, projevovala velmi
spontánně, v Bakově přetrvávala. I když
je nutno podotknout, že v této první vlně
zakládání kulturních, tělovýchovných,
branných a jiných společenských místních institucí bylo zde ustaveno zpěvácké sdružení Slavoj (1867), Místní odbor
Ústřední matice školské (1869) a divadelní spolek Tyl (1873).
... pokračování v příštím čísle
- ář

VZPOMÍNKy

ze základní a mateřské školy
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
ŠKOLY 2009

Dne 1. prosince uplynulo 15 let, kdy
od nás odešel náš hodný tatínek a dědeček, pan

Karel Horáček
a dne 23. prosince před 7 lety nás opustila naše milovaná maminka a babička,
paní

Emílie Horáčková
z Malé Bělé.
Kdo jste je znali a měli rádi, věnujte jim
prosím tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.

14. ledna uplynuly 3 roky, co nás navždy opustila maminka, paní

Otilie Pospíšilová.

S láskou vzpomíná dcera s rodinou.
18. ledna uplyne rok, kdy nemilosrdný
osud odvolal z tohoto světa milovanou
manželku, maminku, babičku, prababičku paní

Jiřinu Černou,
V divadelním sále Radnice proběhlo
ve čtvrtek 17. 12. slavnostní předání
cen za nejlepší sportovní výkony
žáků za uplynulý kalendářní rok. Ceny
dětem předávali dva medailisté ze
světových šampionátů v cyklokrosu,
pánové Jiří Pospíšil a Petr Dlask a několikanásobný mistr světa a Evropy
transplantovaných, běžec a atlet Vojtěch Koudelka, bývalý žák naší školy.
V hledišti byl přítomen místostarosta
města, pan Jiří Hieke.
Během více než dvouhodinového programu proběhla na jevišti vědomostní
soutěž ve znalostech z oblasti sportu,
ve které vyhrálo družstvo šesťáků, tvořené Martinou Černou, Simonou Juřicovou a hostem Vojtěchem Koudelkou,
druzí byli sedmáci Dominik Pokorný
a Pavel Bernat společně s hostem Petrem Dlaskem, třetí příčku obsadili osmáci Ondřej Matohlina a Matěj Hampeis s hostem Jiřím Pospíšilem. Čtvrté
bylo obecenstvo, které však nemělo
možnost nápovědy od žádného hosta.
V našem programu jsme dále vyhlásili
nejlepší děti v tipovací i výtvarné soutěží, kde měly nakreslit slavné sportovce. Nejvíce se líbil obrázek Jakuba Siebera, který nakreslil výškaře Jaroslava
Bábu, v tipovací soutěži vyhrál Vojtěch
Bydžovský. Díky našim hostům se
mohli soutěžící svézt na závodním kole
a změřit si svoji maximální rychlost
i zhlédnout zajímavá videa z cyklokrosových závodů.
A jak dopadla anketa o nejlepšího

na kterou stále vzpomíná a nikdy nezapomene manžel, dcery a vnoučata.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

13. ledna to bylo 7 let, co nás navždy
opustil pan

Václav Rybář

z Bakova nad Jizerou.
Vzpomíná manželka a dcera s rodinou

Nezemřela nyní. Má-li sen, je krásný.
Zdá se jí o těch, které milovala a kteří
milovali ji.
Dne 31. ledna 2010 uplyne 10 let, co nás
navždy opustila dcera

Mgr. Ivana Kuchařová
z Malé Bělé. Za celou rodinu stále s láskou a úctou vzpomínají rodiče a sestra
s rodinou.
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sportovce školy? Z chlapců vyhrál
s velkým náskokem Ondřej Matohlina
před Matějem Kraušnerem, Jaroslavem
Žďánským, Lukášem Bartošem a Jaroslavem Beranem. V kategorii dívek to
bylo velmi vyrovnané a vyhrála Martina Černá před Kristýnou Burešovou,
Martinou Šimůnkovou, Vendulou Jandovou a Klárou Navrátilovou.
Z prvostupňových dětí byli jako nejlepší vyhodnoceni Zdeněk Vích a Radka
Žďánská. Ocenění „Výkon roku“ dostali Matěj Baloun a Valerie Stránská
za dosažené časy na plaveckých závodech.
Hosté se s námi podělili o své zážitky
z různých sportovních akcí, v závěru
došlo i na dotazy dětí a autogramiádu.
Velké poděkování patří všem třem hostům, kteří v hodině dvanácté narychlo
nahradili naši vlajkonošku na olympiádě v Pekingu, diskařku Věru Cechlovou,
naši nejlepší výškařku Ivu Strakovou
a vítězku letošní světové universiády
ve skoku o tyči Jiřinu Ptáčníkovou,
které se z naší akce na poslední chvíli
omluvily. Dále děkujeme zvukaři panu
Pavlu Babákovi, správci Radnice panu
Františku Andrlemu, vedení města a ředitelce školy Mgr. Zdeňce Dlaskové
za podporu akce, i všem, kteří nechtějí
být jmenováni, soutěžícím, vyhodnoceným i žákům, kteří s akcí pomáhali
a především Aničce Fantové, která se
ochotně ujala moderování a zvládla ho
na výbornou.
Mgr. Luboš Brodský

ŠKOLNÍ JARMARK
Sotva odzpíváme 1. adventní neděli
na náměstí naše koledy, začneme se
připravovat na školní jarmark. To se
ve všech třídách 1. stupně pilně stříhá,
lepí, maluje, aranžuje, odlévá vosk,
peče a zdobí - zkrátka vyrábí. Tentokrát
se k nám se svými perníkovými výrobky přidali i osmáci. Snažíme se, aby se
výsledky našeho snažení nejen líbily,
ale i prodaly a některé i chutnaly.
Letos jsme všechny své blízké pozvali
na náš školní jarmark na úterý 15. prosince. Po chodbách 1. stupně jsme připravili improvizované stánky (lavice)
se svícny, perníkovými chaloupkami,

LEDEN VE ŠKOLCE

cukrovím, výrobky z keramické hlíny,
vánočními ozdobami, dekorativními
předměty, závěsy na okno nebo dveře,
prostě bylo na co se dívat a co kupovat.
Už před 15. hodinou proudily po chodbách davy nakupujících, my jsme vyvolávali ceny a snažili se upozornit tu
na to, tu na ono s jasným cílem všechno
prodat a co nejvíce utržit. Vyprodaný
stánek je totiž pro nás ta největší odměna za naši práci.
Výtěžek z jarmarku použijeme na další
tvoření nebo třeba na netradiční sportovní náčiní.
Za všechny šikuly J. Brychová

První měsíc nového roku nás potěšil
velkou sněhovou nadílkou. Ve třídách
jsme si o zimě povídali, zpívali, malovali zimní krajiny, vyráběli sněhuláky
různou technikou. Při pobytu venku
jsme sníh důkladně zkoumali, hráli hry
na sněhu, ale i se sněhem. Naši nejstarší
– budoucí školáci, se pilně připravovali
na svůj velký den – zápis do základní
školy. Počítali vločky, malovali zimu,
určovali geometrické tvary v domečku, vyprávěli zážitky, pohádky o zimě
podle obrázků, učili se nové básničky
a písničky se zimní tématikou.

Další naší radostí byla nově vybudovaná třída nad hospodářským pavilonem.
Do ní se prozatím přestěhovaly děti ze
zelené a žluté třídy. A že se tato třída
opravdu povedla, se můžete přesvědčit
na fotografiích ve fotogalerii na webových stránkách mateřské školy
(www.msbakovnj.cz). Nyní nás už čeká
poslední etapa přístavby naší mateřské
školy na pavilonu ,,A“. Děkujeme všem
rodičům za pochopení a toleranci, kterou v průběhu stavby projevují.
Děti a učitelky mateřské školy.

DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY JIZERA
ROZVRH AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ DENNÍHO
CENTRA PRO SENIORY JIZERA, O. S.
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8-12 hodin

13-15 hodin

Klub šikovných
rukou

Tajči, Jóga, Pilates

8-12 hodin

13-15 hodin

15-16 hodin.

Sociální poradenství

Tématické odborné
přednášky

Kurz trénování
paměti

8-12 hodin

13-14 hodin

14-15 hodin

Rehabilitační cvičení

Muzikoterapie

Různé stolní hry,
Turnaje

15-17hodin

17 hodin

Sociální poradenství

Čaj o páté
– posezení

8-12 hodin

13-15 hodin

17: 30 -19 hodin

Sportovní program,
vycházky, plavání

Setkávání seniorů
s doprovodným
programem

Jóga

ČT

PÁ
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kultura a sport
VÝSTAVA KRESLENÉHO HUMORU JIŘÍHO FLEKNY
Motto: „Každé ráno jsem šťastný, že se
vzbudím a žiju. Věřím tomu, že všechno má svůj smysl. I to, že zakopneme
a zažíváme utrpení…, to je v řádu
stvoření světa a je to impuls k tomu,
aby nám určité věci došly. “
Jan Potměšil
V úterý 8. prosince 2009 proběhla
v Bakově nad Jizerou v domě s pečovatelskou službou vernisáž výstavy
kresleného humoru Jiřího Flekny. Jiří
Flekna utrpěl v roce 1981 těžký úraz páteře, který jej upoutal na invalidní vozík.
V roce 1984 začal kreslit. Kreslí nejen
vtipy, výborný je také jako kreslíř pohádek pro děti. Má nejen velký výtvarný
talent, ale také úžasnou fantazii. Postavičky z jeho vtipů mají svůj svět, podobný tomu našemu, a aby si ulehčily své
problémy, dělají si legraci často i samy
ze sebe. A to je velmi důležité, protože
s úsměvem a dobrou náladou se i trápení
překonává lépe.
Od roku 1991 začal kreslíř své vtipy
publikovat a to např. v Mladé Frontě,
v časopise Trnky-Brnky, Srandokaps.
Tato jeho výstava nebyla první, vystavoval též například v galerii Jiřího Trnky
v Praze, v Help centru v Mladé Boleslavi, nebo v Československé obchodní
bance v Mladé Boleslavi.
Vernisáž výstavy v Bakově nad Jizerou
měla velkou účast, zúčastnily se jí nejen
desítky občanů z Bakova, ale také lékaři
a pečovatelé z Gerontrocentra v Hostinném, zaměstnanci Spokojeného domova
a také studenti z Košic.
K příležitosti svých 50. narozenin vydal
Jiří Flekna kalendář, který zde slavnostně společně pokřtili starostka města
Mgr. Jana Štěpánová, malíř a ilustrátor
pan Petr Urban a MUDr. Jana Zubová.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
kreslíři Jiřímu Flekovi za to, že se mu
povedlo svými vtipy rozesmát tolik návštěvníků a zpestřit jim, jinak všední,
odpoledne. A chtěla bych mu popřát,
aby ho při jeho další tvorbě vždy provázela fantazie, dobrá nálada a pohoda.
Chtěla bych také poděkovat jménem
svým i jménem Města Bakov nad Jizerou všem, kteří tuto výstavu ochotně
podpořili. Jsou to: Jitka Bartošová –
majitelka Restaurace na zastávce, Jana
Nastoupilová – majitelka cukrárny

U pavoučka, Petr Čáslavský a Michal
Kořínek – keramici z Hrnčířského dvora
Zvířetice, Milan Bělohoubek – fotograf
a výtvarník, Mgr. Luboš Brodský – kameraman, Ing. Zbyšek Dvořák – majitel Zahradnického centra Flora Garden
a oblíbená bakovská hudební skupina
Bráchové, která nás v průběhu odpoledne bavila příjemnými písničkami.
Tato výstava je nyní nainstalována
v prostorách Městské knihovny v Bakově, kde si ji můžete prohlédnout do konce měsíce ledna.
Taťána Dvořáková
Fotodokumentace … Milan Bělohoubek

FARNÍ PLES
Římskokatolická farnost v Bakově nad Jizerou Vás srdečně zve
v pátek 22. ledna 2010 od 20: 00 hodin na

VIII. Farní ples
do sálu „Radnice“ v Bakově nad Jizerou.
Účinkují: DJ Marek Šrajer, zpěv: p. Pavel Veith, Petr Hannig, Jana Heryánová.
Provází: p. Jiří Veith.
Vstupné 150, - Kč.
Předprodej prodejna Quelle v Bakově nad Jizerou
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FURIANT
Předsilvestrovský večer
Tradiční silvestrovský večer především
pro starší generaci uspořádali baráčníci
v Malé Bělé dne 30. 12. v podvečerních
hodinách za dobrovolné vstupné. K dobré náladě přispěl harmonikář pan Česák
z Veselé a také malý ohňostroj, který byl
zvlášť pro seniory připraven.
V tombole bylo k vyhrání několik pěkných cen. A vzhledem k tomu, že se
tombola vždy sestává z darů do ní zrovna
přinesených účastníky taneční zábavy,
dochází často k situacím, kdy se takzvaně
s výhrami handluje, aby si někdo náhodou domů nemusel odnést to, co před
chvílí donesl.
Při takovémto veselém posezení nechybí
samozřejmě ani občerstvení, a tak není
třeba nikam spěchat a je možné si předposlední den roku řádně užít. Tentokrát
se ovšem příznivců dobré nálady nesešlo
tolik, kolik bývalo zvykem v minulých
letech. Věříme, že si k nám na Malou
Bělou najdete během roku cestu třeba při
jiných akcích, na které Vás už dnes srdečně zveme.
Tři králové na Malé Bělé
Ve středu 6. ledna slavili svátek Tři
králové. Kašpar, Melichar a Baltazar
se v podvečerních hodinách vypravili
i po obci Malá Bělá, aby popřáli v novém roce hodně zdraví, štěstí a životní
pohody všem, které navštívili. Oproti
loňskému roku, kdy se přes velký mráz
nedalo mnoho domácností obejít, letos to
bylo o něco lepší, a tak členové souboru
Furiant popřáli tímto způsobem v dvaceti pěti domech, kde byli pohoštěni nejen
něčím na zahřátí, ale i cukrovím, chlebíčky, jednohubkami, čerstvými koblihami pečenými jen pro tuto příležitost,
ale i obloženými mísami a v neposlední
řadě i výbornými oříškovými rohlíčky
a ještě lepším teplým bramborákem se
zelím a uzeným, které připravila paní
Mašková.
Kašpar měl na starosti popisování dveří
šťastným nápisem K+M+B+2010 svěcenou křídou. Melichar se celou dobu statečně potýkal s kadidlem, které nechtělo
hořet, a lehce mrznoucí vody s kropítkem
se ujal Baltazar. Doprovod Tří králů pak
vybíral do kasičky, nosil koledu a hlavně
pomáhal zpívat: „My Tři králové jdeme
k vám, štěstí zdraví vinšujem vám, štěstí
zdraví dlouhá léta, my jsme k vám přišli
z daleka…“ a ještě další čtyři sloky. Vyzpívaní byli tedy Furianti až až, ale byli
rádi, že i přes všední den se jim daří držet
zase jeden ze starých zvyků, který začíná
po třech letech mít na Malé Bělé tradici.
Výlet Nová Paka
Konec roku se obvykle nese ve znamení slavení a očekávání příchodu roku
nového. My si však zpestřujeme mezi
sváteční období poněkud jinak než bývá
úplně zvykem. Už potřetí jsme se rozjeli
koncem roku vlakem v dobovém oblečení za poznáním naší vlasti. Tentokrát
jsme zavítali do pivovaru v Nové Pace.
Štěstí, že městečko a jeho krásy známe
z let minulých, kdy jsme tam celá parta
jezdívala na chatu, protože kromě pivovaru a restaurace a nádraží jsme vlastně
nic jiného neviděli. Bylo to také proto,
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že všechna tři místa leží v těsné blízkosti
a vlak nám jel tak akorát. Do Nové Paky
jsme přijeli před jedenáctou hodinou
a spěchali jsme rovnou do pivovaru, kde
jsme měli na jedenáctou objednanou exkurzi. První překvapení nás čekalo hned
u brány do pivovaru, kde se doslova vylíhnul k překvapení nás všech Miras, který původně na výlet vůbec nejel z důvodu pracovního vytížení. Vytížení naštěstí
přešlo nenadále až na druhý den a tak se
rozhodl, že za námi též v ustrojení dojede
autem. Dále jsme se podivovali nad druhy piva, které jsou v pivovaře k dostání.
Především pak pivo třešňové a konopné.
Ovšem, na takové zvláštnosti nejme moc
zvyklí, a tak jsme se v těchto, jinde jistě

oblíbených, nápojích nezhlédli. Exkurze
nás zavedla nejen do sladovny a varny,
ale také na půdu zdejšího pivovaru, kde
se sušil slad, který jsme mohli ochutnat.
Oves s příchutí nám přišel vhod. Jakož
i oběd. Už jsme měli docela hlad. Ten nás
čekal v nedaleké restauraci U Stránských,
kde se jim naši početnou výpravu, čítající
23 osob, podařilo v rychlosti obsloužit.
A tak jsme si mohli po obědě před odjezdem vlaku dopřát i kávičku.
Cesta domů ubíhala klidně. O dost klidněji než cesta dopolední, kdy jsme dokázali vypít vše, co teklo. Na zpáteční cestě
jsme si už jen udržovali dobrou náladu,
která nás až do večera neopustila.
Monika Čapková

hasiči - PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad
Jizerou přeje všem občanům města
a jeho místních částí krásný pohodový
rok 2010 prožitý v klidu a ve zdraví.
Tak jako v minulých letech, budeme
i letos o bohaté činnosti sboru a zásahové jednotky průběžně informovat. Už
v příštím čísle se dozvíte, jaký plán čin-

nosti si schválili hasiči na svém valném
shromáždění, co je tedy čeká a co je nemine. Určitě si však přejeme, aby se jim
i nám všem vyhnuly povodně, požáry
a přírodní katastrofy, které nás zasáhly
v loňském roce.
Já za sebe přeji totéž.
Jaroslava Čermáková

ŠACHISTÉ
Šachisté Sokola Bakov v soutěži družstev po domácím vítězství v posledním
kole roku 2009 se Sokolem Nymburk
5:3 vyhráli i v prvním kole nového
roku 2010 na horké půdě Sokola Mladá
Boleslav vysoko 6:2 a drží první místo
tabulky. (Více na http: //db. chess. cz/
soutez. php?sid=695&x=13&y=8.)
Jeho jednotlivci se zúčastnili o vánoční
přestávce několika bleskových turnajů,
nejprve 19. 12. ve Stráži pod Ralskem,
kde skončili za vítězným Petrem Kučerou z Novoborského ŠK druhý Jarda
Záhorbenský a třetí Pavel Mudra. Pak
na Štěpána ve vlastní režii uspořádali

tradiční vánoční turnaj v Nové Vsi, kde
zvítězil Peter Baran z TJ Neratovice
před favoritem Martinem Řehořkem
z extraligového Turnova, třetí a čtvrtý
naši Jarda Záhorbenský a Pavel Mudra
(více na http: //www.bakov-chess.ic.cz/
wp2.2cs/wp-content/2007/08/blic09.
htm). Den nato se ještě aktivní Jarda
Záhorbenský vydal do Libštátu na jejich tradiční a silně obsazený blesk,
kde v 75členném poli obsadil 5. místo.
(Více na http: //www.chess.cz/kraje/
khss/nm09-10.htm#akce9.)
Jaroslav Záhorbenský

FOTBALOVÉ OKÉNKO
Výroční schůze SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané
V sobotu 9. ledna 2010 proběhla v restauraci Na Stadioně za účasti 54 členů tradiční výroční schůze fotbalového
oddílu SK Bakov nad Jizerou. Všem
členům za jejich přítomnost na výroční
schůzi děkujeme.
Po krátkém oficiálním zahájení výroční
schůze a přivítání následovala řeč prezidenta SK Lukáše Bláhy, který ve svém
příspěvku shrnul uplynulý kalendářní
rok po sportovní, organizační a finanční stránce, poděkoval všem přítomným
a sponzorům za jejich podporu v uplynulém roce ve prospěch bakovské kopané a nastínil cíle v letošním roce.

SK Bakov nad Jizerou děkuje starostce
města paní Mgr. Janě Štěpánové za její
účast, zprávu a příspěvky do diskuze
výroční schůze oddílu kopané, poděkování také patří firmě Jopa Nový Bor
za sponzorování celé akce.

Dále následovaly zprávy trenérů o činnosti jednotlivých družstev a vyhlášení
nejlepších hráčů každé kategorie mládeže.
U družstva minikopané se jím stali Robert Fryč a Tomáš Kendík, u družstva
žáků byl zvolen Ondřej Matohlína,
v dorostenecké kategorii zvítězil Ondřej Koťátko.

Příprava mužstva dospělých
Mužstvo dospělých, pod taktovkou
trenérů Špringera, Machaty a Syrůčka
zahájilo zimní přípravu na jarní část
sezóny v sobotu 16. 1. 2010 prvním
tréninkem. 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

Po krátké pauze, věnované občerstvení,
došlo k diskuzi přítomných.
V závěru výroční schůze popřáli členové výboru všem přítomným a bakovské kopané v nastávajícím roce mnoho
sportovních úspěchů.

mužstvo také přípravné zápasy, většinou na hřištích s umělým povrchem
(Dolnobousovský SK, Neratovice,
Kosořice, Mimoň, Mělník).
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 záchraně a vylepšení pozice v druhé nejvyšší krajské soutěži 1. A třídy Středočeského kraje. Mužstvo B dospělých
se pokusí udržet stávající umístění III.
třídy OS okresu Mladá Boleslav.
Lukáš Bláha

Oznámení:

Nově otevřená gynekologická ordinace
v Mladé Boleslavi registruje nové pacientky.
Nabízíme individuální přístup, diskrétnost, otevřenost
v komunikaci. Nové přístroje, interiér.
Adresa: Jaselská 181( naproti budově VZP),
29301 Mladá Boleslav. Tel: 326 702 848, 725 153 663.
www.gynekologie-mbcz
email: ambulance@gynekologie-mb.cz

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz
Šéfredaktor - Magdalena Bulířová.
Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 22. 1. 2010. Příští vydání 19. 2. 2010, uzávěrka příspěvků 3. 2. 2010.
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