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

slovo starostky

Vážení občané, 

dovolte mi, abych Vám nejprve po-
děkovala za důvěru a podporu v ko-
munálních volbách. Slibuji Vám, že 
se budu stejně jako v minulých letech 
snažit pro naše město zabezpečit 
bezproblémové zajišťování běžného 
chodu a mimoto i pokračovat v zapo-
čatém úsilí pří získávání dotací a re-
alizaci investičních akcí.

Nové tváře v našem zastupitelstvu 
přinesou rozhodně i nový pohled 
a nové směry, kterými se bude naše 
město ubírat, a já jsem ráda, že budu 
moci spolupracovat s těmi, kteří mají 

bohaté zkušenosti nejen ze svých profesních oborů, ale i ze svých ostatních 
společenských aktivit.  Věřím, že společně dokážeme spravovat naše město 
ke spokojenosti většiny občanů. To však neznamená, že lze pokaždé vyhovět 
všem požadavkům, o kterých budeme jednat. Vždy budeme postupovat tak, 
aby v podobných případech bylo postupováno obdobně, aby požadavky ob-
čanů byly vyřizovány kladně s výjimkou těch případů, kdy by zájmy žadatele 
byly v rozporu se zájmy ostatních občanů nebo zájmových skupin. 

Ráda bych popřála všem svým kolegům – zastupitelům hodně dobrých nápa-
dů, konstruktivních myšlenek a energie při správě města. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

PoděkovÁnÍ jiřÍMu HiekeMu

Vážení občané,
dovolte mi, abych vyjádřila poděkování panu Jiřímu Hiekemu, který vykonával 
funkci starosty města a následně funkci místostarosty města v letech 2002 – 2010, 
za jeho práci pro město a popřála mu do dalších let mnoho štěstí, zdraví a osobních 
i pracovních úspěchů. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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Dne 8. listopadu se uskutečnilo ustavující 
zasedání nově zvoleného Zastupitelstva 
města Bakov nad Jizerou. Přítomno bylo 
všech 21 nových členů zastupitelstva. 
Před oficiálním zahájením jednání byli 
všichni přítomní seznámeni s výsled-
ky komunálních voleb, které se konaly 
ve dnech 15. a 16. října letošního roku 
a v souladu s ustanovením § 53 zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí a o změně a doplnění někte-
rých zákonů jim byla předána osvědčení 
o zvolení. 
Mandátová komise, složená ze tří členů 
nově zvoleného zastupitelstva, zkon-
trolovala platnost mandátů kontrolou 
osvědčení a zápisu o výsledku voleb. 
V souladu s § 69 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích následovalo složení slibu 
zastupitelů. Všichni noví členové zastu-
pitelstva řádně a bez výhrad složili slib 
do rukou dosavadní starostky Mgr. Jany 
Štěpánové. Dosavadní starostka složila 
slib zastupitele do rukou nejstaršího čle-
na zastupitelstva města, kterým je pan 
Luboš Brodský. 
Po volbě návrhové a volební komise bylo 
přistoupeno k jednotlivým volbám. Volen 
byl nový starosta, místostarosta a další 
členové Rady města Bakov nad Jizerou. 
Rozhodnuto bylo o tom, že starosta bude 
uvolněný, tak jak tomu bylo i v přede-
šlých letech. Místostarosta bude neuvol-
něný, což je proti minulosti změna. Počet 
radních zůstal stejný jako v minulých 
letech. V souladu s § 99 odst. 3 zákona 
o obcích byla schválena sedmičlenná 
rada města. 

Do čela vedení našeho města byly pro 
volební období 2010 - 2014 zvoleni tito 
zastupitelé:

starostka města:
Mgr. jana Štěpánová (ods)

Místostarosta města:
václav Grünwald (ods)

další členové rady města:
radim Šimáně (toP 09)
dagmar vlastová (kdu – Čsl)

Mgr. Petr Šulc (toP 09)
Mudr. Přemysl dvořák (kdu – Čsl)
ing. jan Babák (ods)

  Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

ustavujÍCÍ ZastuPitelstvo

Jistě si ještě stále pamatujete, že se 
v průběhu měsíce srpna letošního roku 
prohnaly povodňové vlny severními 
Čechami. Na mimořádném zastupi-
telstvu města, které se konalo dne 9. 
srpna, se zastupitelé rozhodli uspořádat 
finanční sbírku pro oblasti postižené 
povodní. finanční sbírka trvá už jen 
do 30. 11. 2010. Máte tedy poslední 
možnost přispět a pomoct v tak těžkých 
chvílích. Důsledky katastrofy ještě stále 
nejsou odstraněné a bude trvat dlouho, 
než se to podaří. 
Pokud se rozhodnete přispět, pak 
můžete přispět jakoukoliv částkou 
do pokladničky, která je umístě-
na na finančním odboru (pokladna) 
Městského úřadu Bakov nad Jizerou. 
Pokladnička je přístupná od pondělí 

do pátku v úředních hodinách měst-
ského úřadu. 
Finanční částky je možno poskytnout 
také bankovním převodem na speciální, 
pro tento účel městem zřízený bankovní 
účet č. 43 - 7601070217/0100, vedený 
u Komerční banky, a. s., Víta Nejedlé-
ho 325, 295 01 Mnichovo Hradiště. 
Těm, kteří veřejnou sbírku již podpo-
řili, velmi děkuji. Jsem ráda, že Vám 
v dnešní uspěchané době nejsou lhos-
tejné životní katastrofy ostatních lidí. 
O tom, komu bude finanční pomoc 
a v jaké výši poskytnuta, rozhodne 
Rada města Bakov nad Jizerou na nej-
bližším jednání, které se uskuteční 
po 30. 11. 2010. 

  Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

finanČnÍ sBÍrka

Dle schválených Zásad o poskyto-
vání dotací z rozpočtu města spole-
čenským, zájmovým a sportovním 
organizacím upozorňuji, že žádosti 
o dotaci na rok 2011 je nutno podat 
nejpozději do 30. 11. 2010. 
Žádost je možno podat v písemné po-
době v zalepené obálce označené tex-
tem „Dotace – Neotvírat“, a to:
 -  buď osobním doručením v podatelně 

Městského úřadu Bakov nad Jizerou, 
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov 
nad Jizerou, 

 -  poštou jako doporučenou zásilku 
na adresu Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou, 

 -  nebo v elektronické podobě na adresu 
podatelna@bakovnj.cz. 

Pokud žadatel žádá opětovně, předloží 
čestné prohlášení žadatele o trvání plat-
nosti dokumentů předložených v pře-
dešlých letech. 

Zásady a formuláře žádostí jsou k dis-
pozici na finančním odboru města 
nebo na webových stránkách měs-
ta v informacích finančního odboru 
(http://www.bakovnj.cz/fota/1427/
dotace.pdf ). 
Žádost se podává vždy na předepsaném 
formuláři. 
Nedodržení termínu pro podání žá-
dosti je důvodem pro vyřazení žádosti 
z výběrového dotačního řízení. 
Dojde-li po podání žádosti ke změ-
nám, týkajících se identifikačních 
údajů žadatele, právní subjektivity 
žadatele, statutárního orgánu žadatele 
apod., musí být taková změna posky-
tovateli neprodleně písemně oznáme-
na a doložena. 

   Vladimír Šlégl, 
vedoucí finančního odboru

ŽÁdosti o dotaCe
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Dovolte mi, abych Vás seznámila s výsledky voleb do zastupitelstva města, které 
se konaly ve dnech 15. a 16. října letošního roku. Výsledky voleb byly zpracovány 
Českým statistickým úřadem dne 16. října, následně byly vyhlášeny dne 19. října 
Státní volební komisí. Do 21členného zastupitelstva kandidovalo 162 kandidátů 
osmi politických stran a získali celkem 37 645 platných hlasů. 

Mandáty do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou byly přiděleny takto:

1. 5 mandátů získala počtem hlasů 8 572 Občanská demokratická strana a jejími 
zástupci v zastupitelstvu se stali v pořadí podle počtu přidělených hlasů:
• Mgr. Jana Štěpánová 644
• Lukáš Bláha 615
• Václav Grünwald 563
• Ing. Jan Babák 542
• Miroslav Palounek 515

2. 5 mandátů získala počtem hlasů 7 860 Česká strana sociálně demokratická a je-
jími zástupci v zastupitelstvu se stali v pořadí podle počtu přidělených hlasů:
• Monika Čapková 535
• Petr Rajtr 518
• Mgr. Štefan Klíma 487
• Pavel Černý 487
• Jaroslav Zelingr 444

3. 4 mandáty získala počtem hlasů 6 313 strana TOP 09 a jejími zástupci v zastu-
pitelstvu se stali v pořadí podle počtu přidělených hlasů:
• Mgr. Petr Šulc 608
• Radim Šimáně 454
• MUDr. Iva Turková 442
• Mgr. Luděk Švejdar 412

4. 2 mandáty získala počtem hlasů 4 042 Komunistická strana Čech a Moravy 
a jejími zástupci v zastupitelstvu se stali v pořadí podle počtu přidělených hlasů:
• Štěpánka Oliveriusová 324
• Luboš Brodský 301

5. 2 mandáty získala počtem hlasů 3 766 Křesťanská demokratická unie – Česko-
slovenská strana lidová a jejími zástupci v zastupitelstvu se stali v pořadí podle 
počtu přidělených hlasů:
• MUDr. Přemysl Dvořák 469
• Dagmar Vlastová 356

6. 2 mandáty získala počtem hlasů 3 605 politická strana Volba pro město a jejími 
zástupci v zastupitelstvu se stali v pořadí podle počtu přidělených hlasů:
• Ing. Miroslav Činka 343
• Ing. Tadeáš Dovina 306

7. 1 mandát získala počtem hlasů 2 065 strana Věci veřejné a její zástupkyní 
v zastupitelstvu se stala:
• Veronika Bůžková 186

8. S počtem hlasů 1 422 Strana zelených nezískala žádný mandát. Pro rozhodnutí 
o postupu bylo použito 5% hranice. 

Všem členům nového Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou gratuluji a přeji 
hodně štěstí a úspěchů při rozhodování a plnění často nelehkých úkolů

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

výsledky voleB 2010

Pozorní občané, kteří v poslední době 
měli možnost pozorovat dění v Ko-
menského sadech, si nemohli nevšim-
nout kromě rekultivace parku, taká 
práce na pomníku J. A. Komenského, 
vytvořeného místním výtvarníkem pa-
nem Brzybohatým. Této restaurátorské 
práce se zhostil pan Váša z Prahy, aby 
opět prozářil toto dílo tak, aby repre-
zentovalo svůj původní účel a bylo 

opět jedním z dochovaných artefaktů 
připomínajících kulturní a společenské 
dění naší historie. Doufejme, že tento 
„ nový“ Komenský bude vzhlížet neje-
nom na nově vznikající park, ale také 
na dobře vzkvétající město Bakov nad 
Jizerou, ve kterém rádi žijeme a jsme 
na toto město právem pyšní. 

   Jiří Hieke

koMenský Znovu oŽil…

Chtěl bych touto cestou poděkovat za ve-
lice dobrou práci pro naše město dlouho-
letému pracovníkovi technické čety panu 
jiřímu volákovi. Tento člověk pracoval 
pro město již od roku 1991. Bohužel, ze 
zdravotních důvodů musel pracovní po-
měr ukončit, a proto se s tímto obětavým 

člověkem budeme setkávat už pouze 
jako s občanem města. Děkuji jménem 
všech občanů za jeho svědomitou prá-
ci, kterou vykonával i v mimopracovní 
době a pomáhal tak ke zlepšení prostředí 
kolem nás.

    Jiří Hieke

PoděkovÁnÍ
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PrevenCe
Měsíc říjen byl i nadále ve znamení 
preventivních akcí, které se převážně 
zaměřily na bezpečné přecházení vo-
zovky. Strážníci teoreticky a praktic-
ky vysvětlili školákům jak bezpečně 
užít přechodů a poté s nimi vyrazili 
přímo do terénu

Daniel Šulc
ředitel MP

Z dennÍHo tisku

natankoval Plnou nÁdrŽ 
a Pak Z MÍsta ryCHle ujel
Nejprve natankoval plnou nádrž do své-
ho vozu Škoda Felicia bílé barvy a pak 
z místa bez zaplacení rychle ujel. Řeč je 
o muži menší a štíhlé postavy, s baseba-
lovou čepicí na hlavě, který "tankoval" 
na benzinové čerpací stanici v Bakově 
nad Jizerou. S žádostí o pomoc se pra-
covnice benzinové čerpací stanice obrá-
tila na strážníky mětské policie. Deníku 
to řekl jejich ředitel Daniel Šulc. 
"Hlídka městské policie na místo přivo-
lala také Policii ČR, která si po příjez-
du celou věc převzala. Hlídka strážníků 
začala po uvedeném vozidlu pátrat, 
avšak bezvýsledně, " uvedl Šulc. 

70 kM/H Přes oBeC? no ProČ 
ne! ale Za 1000 korun
Pár minut před jedenáctou hodinou 
dopolední se od Kosmonos k Bakovu 
nad Jizerou táhne kolona aut. V Chu-
doplesích se naše rychlost snižuje 
na oněch povolených 50 km/h. Není 

se čemu divit – v čele kolony jede 
černá Škoda Fabie autoškoly. Jenže 
dodržovat rychlost se příliš nechce 
motorkáři, který asi sedm aut blesko-
vě předjíždí a mizí kdesi za obcí. 
To přímo v Bakově nad Jizerou by ho 
taková jízda přišla pěkně draho. Za-
tímco přede mnou jedoucí auta Praž-
skou ulicí směrem na Veselou zřejmě 
vůbec netuší, já dobře vím, že za pár 

chvil přijde radar městských stráž-
níků. Vlastně zjistí to všichni, kteří 
mají oči na šťopkách – velké cedule 
o měření rychlosti jsou přeci jen hod-
ně nepřehlédnutelné. 
Civilní roomster strážníci Městské poli-
cie Bakov nad Jizerou zvolili z několika 
důvodů. Podle ředitele městské policie 
Daniela Šulce je však hlavní důvod ten, 
že toto vozidlo je vybaveno komplet-
ním systémem k měření rychlosti. „Na-
víc oproti tomu předchozímu radaru, 
který jsme zde měli půjčený, tento umí 
měřit v noci, za deště i za sněžení,“ pro-
zrazuje několik hlavních výhod Šulc. 
Bakovští strážníci vyrazili do Pražské 
ulice krátce před devátou hodinou. Ne-
trvalo dlouho a kolem radaru se nepo-
volenou rychlostí prohání první řidič. 
Je 9:12 hodin. „Řidiči bylo naměřeno 
62 km/h,“ uvedl pro Deník jeden ze 
strážníků městské policie. Do jede-
nácté hodiny zastavila hlídka celkem 
šest hříšníků a na toho dalšího če-
káme od této hodiny opravdu hodně 
dlouho. Řidiče, jako by v době oběda 
unavila rychlá jízda…

„Už se problikávají,“ sděluje nám pak 
jeden z řidičů. Problikávání plus vel-
ké cedule o měření rychlosti už po-
malu nedávají šanci, že zažiji policej-
ní „honičku“ za neposlušným řidičem 
na vlastní kůži. 
Nejvyšší rychlost, která se strážní-
kům během dne podařila zjistit, byla 
71 km/h. Jak mi ale vzápětí prozradil 
ředitel bakovských strážníků Daniel 
Šulc, řidiči dokáží jet i daleko vyšší 
rychlostí. V Chudoplesích se řidič 
prohnal kolem radaru rychlostí dosa-
hující 100 km/h. 
Na digitálních hodinách palubovky 
svítí čas 12:00 hodin. Moje přítom-
nost asi odrazila všechny řidiče, pro-
tože žádného neposlušného se nám 
chytit nepodařilo. A jak se nejčastěji 
šoféři vymlouvají? „Že byli zamyšlení, 
nepozorní a hlavně že pospíchají. Svoji 
vinu ale přiznávají, “ prozrazuje druhý 
ze strážníků, měřící v Bakově rychlost. 
Než stačíme dokončit rozhovor, ozve se 
z počítače hlášení, že kolem nás projel 
řidič rychlostí 62 km/h. Okamžitě vyrá-
žíme za červenou Škodou Fabia Com-
bi. Maják bliká, houkačka houká, ale 
řidiče se nám daří zastavit až pár me-
trů před železničním přejezdem. Starší 
muž za volantem sice chvíli nevěří, že 
by takovou rychlostí Bakovem projel. 
Nicméně sahá do peněženky pro 1000 
korun na pokutu. 
Vracíme se zpět na měřící místo. Stačí 

pár minut a míjí nás další „uspěchanec“. 
Opět přesahuje 60 kilometrů v hodině. 
Zastavit se nám ho daří až za odbočkou 
u benzinové čerpací stanice. Řidič se 
ovšem vzpírá a vysokou rychlost si ne-
chce připustit. Strážníci mu proto musí 
ukázat záznam, kde je jeho vozidlo 
vyfoceno s rychlostí 62 km/h. Ani pře-
svědčování jeho ženy, sedící na místě 
spolujezdce, nezabrání tomu, že každý 
vytáhne pětistovku, aby přímo na místě 
zaplatili pokutu 1000 korun. 
Kdo by si myslel, že se Bakovem pro-
hání nepřiměřenou rychlostí mladí – 
nezkušení řidiči, zmýlil by se! Nejčas-
těji rychlost překročili starší motoristé 
ve věku 40 až 50 let. V prvních dvou 
dnech měření navíc vždy měli těžkou 
nohu muži. Jen v jednom případě to 
byla žena. 
Za nejproblematičtější místa se pod-
le Daniela Šulce, ředitele městských 
strážníků, dá považovat Pražská ulice 
a obec Chudoplesy, tedy hlavní průjezd 
od Kosmonos do Mnichova Hradiště. 
Na rychlost zde, ale i na řadě dalších 
míst v Bakově a jeho okolí, si strážníci 
posvěcují často. Díky nově zapůjčené-
mu radaru i v noci. 
Jak ale uvedl Šulc, nejvíce hříšníků 
chytají strážníci především ve dne.  

(Autor + foto: Tomáš Ježek  
- Boleslavský deník)

Z denÍku MěstskÉ PoliCie
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Ve čtvrtek 7. října jsme uspořádali 
v knihovně pro žáky 2. tříd slavnost – 
pasování na rytíře řádu čtenářského. Již 
před knihovnou na děti čekali žáci diva-
delního kroužku základní umělecké školy 
Tomáš Kendík a Martina Černá, kteří je 
do knihovny uvedli. Naše malé čtenáře 
přišel navštívit opravdový pohádkový 
rytíř, který si nejprve ověřil, zda umí číst, 
zda znají pohádky a písmenka, a když 
potom děti přečetly slavnostní slib, paso-
val je na čtenáře. Každé z nich obdrželo 
z rukou rytíře pasovací listinu. Slavnosti 
se zúčastnila také paní starostka, která dě-

tem předala pohádkový bonbón a knížku. 
Dětem popřála, aby je četba provázela 
celým životem, a knížky se staly jejich 
dobrými kamarády. 
Pasovací listinu nám pro děti namaloval 
výtvarník Radovan Rakus. Fotografie ze 
slavnosti pořídil pan Milan Bělohoubek. 
Chtěli bychom, aby tento malý „pohád-
kový“ obřad přispěl k tomu, že budou 
mít děti ke knížkám hezký vztah a budou 
k nám do knihovny rády chodit. 

Taťána Dvořáková
vedoucí knihovny

PasovÁnÍ na rytÍře řÁdu ČtenÁřskÉHo 

V knihovně probíhá průběžně digitalizace knižního fondu. Knihy, které jsou již 
zavedené do tohoto systému, si můžete prohlédnout v on-line katalogu na interne-
tových stranách knihovny. 
Tento katalog je také přístupný z počítačů v knihovně. Vzhledem k tomu, že ne-
hledáte v celém knižním fondu, je tato forma náhledu prozatím informativní a ka-
talog ještě není propojen s výpůjčním procesem. 
Knihovna také průběžně nabízí návštěvníkům k odprodeji publikace, které byly, 
např. z důvodu duplicity, z knižního fondu vyřazeny. 
A jaké nové tituly v posledním měsíci obohatily náš knižní fond?

jsou to především knížky pro děti a mládež. namátkou vybíráme např.: 
Bohmelová, J.: Pirátské příhody
Březinová, I.: Ať žijí rytíři
Březinová, I.: Pomeranče v podprsence
Březinová, I.: Lentilka pro dědu Edu
Hollerová, R.: Zachraňte faraona
Hollerová, R.: Davidovo tajemství
Hollerová, R.: Tajný spolek Škorpiona
Lenk, F.: Spiknití proti Hannibalovi
Neubauerová, A.: Případ pro mistrova žáka
Rodik, B.: Ukradené pouzdro na housle
Rudelová, I.: Co už vím o dinosaurech

nabízíme také zajímavé publikace s poučením, které jsou určené pro děti 
od 8 let. jsou to knížky, ve kterých na poutavý smyšlený příběh navazuje 
výklad z historie, např.:
Bauerová, I.: Dinosauři

Crummener, R.: Pirátská nauka
Crummener, R.: Vše o delfínech
Hollerová, R.: Co víme o rytířích

Z pohádek a příběhů pro menší děti můžeme uvést:
Aroldová, M.: Zamilované strašidlo a jiné pohádky
Březinová, I.: Jak to bylo dál…(pokračování klasických pohádek)
Březinová, I.: Neotesánek (základy společenského chování pro nejmenší)
Březinová, I.: Medvědí pohádka
Thilo Příběhy rytířů a jejich hradů

Z beletristických novinek pro dospělé čtenáře jsme pořídili:
Francková, Z.: Půjčka na oplátku
Karnezis, B.: Malé hanebnosti
Perry, A.: Pohřeb v modrém
Řeháčková, V.: Dřív, než se rozloučíme
Skalka, P.: Pes a dějiny, aneb jak to asi nebylo
Teremová, L.: Láska on - line
Vanoyeke, V.: Krutý faraon

o známé osobnosti je knížka, která nás zavede do zákulisí povolání, o kterém 
většina dnešních dívek sní:
Březinová, I.: Miss Sympatie Petra Faltýnová, aneb jak se stala modelkou

Srdečně Vás zveme do knihovny. Přijďte si k nám vybrat a zpestřit si tak hezkou 
knížkou dlouhé zimní večery. 

Miroslava Nitschová

Z MěstskÉ kniHovny
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ŽivotnÍ ProstředÍ

doMÁCÍ koMPostovÁnÍ

Domácí kompostování je způsob, kte-
rým si domácnost vyrábí kompost z bi-
oodpadů produkovaných v domácnosti 
a na zahradě. Materiály vhodné pro do-
mácí kompostování tvoří více než třetinu 
odpadků v každé domácnosti, tzv. zelené 
odpadky: zbytky z kuchyně, posekaná 
tráva či ořezané větve, pytlíky od čaje, 
kávový výluh, potravinami znečištěný 
papír a další. Teoreticky je možné kom-
postovat všechny organické (rostlinné 
i živočišné) látky. V domácím kompostu 
by však neměly končit materiály, které 
jsou chemicky ošetřeny. Nevhodným ma-
teriálem jsou též kovy, plasty, staré léky, 
prach z vysavačů, sklo, textil, staré oleje, 
čistý papír, kosti. 
Kompost můžeme založit na kterém-
koliv místě zahrady. Je však nutné 
dodržet několik zásad: zajistit kon-
takt kompostu s půdou pod ním, aby 
k němu měly přístup půdní organismy, 

které pomáhají rozkladu organických 
materiálů. To zajistíme umístěním hru-
bého a vzdušného materiálu (větvičky, 
sláma) na dno kompostu. Kompost by 
neměl být vystaven přímému slunci, 
větru a dešti, důležité je občasné pro-
míchání vlhkého materiálu se suchým 
a zeleného s hnědým, hrubší materiál je 
dobré nadrtit. 
Kompost můžeme použít zhruba za půl 
roku. Je to kvalitní organo-minerální 
hnojivo, kterým jsou do půdy navrace-
ny všechny cenné živiny. 
Zapojením se do domácího komposto-
vání snížíme množství bioodpadů, skle-
níkových plynů a ještě získáme zdarma 
skvělé přírodní hnojivo, které můžeme 
použít pro pěstování květin, zeleniny 
i pokojových rostlin. 

za odbor výstavby a ŽP,  
Markéta Skotníková

kontejnery na teXtil

Občané města Bakov nad Jizerou a pří-
městských částí odložili za čtyři měsíce 
do speciálních kontejnerů na nepo-
třebný textil celkem 3. 140 kg textilu. 
Tyto bílé kontejnery jsou umístěny 
v ul. Školní /u ZŠ – Hasičské zbrojni-

ce/, ve sběrném středisku „Pod Vápe-
níkovými“ a na Malé Bělé u obchodu. 
Připomínám, že část textilu se využije 
v charitativní činnosti, zbylá část se re-
cykluje pro výrobu čisticích textilií. 
Použitý, nepotřebný textil a nositelnou 

párovanou obuv odkládejte do bílých 
kontejnerů v zabalených a zavázaných 
igelitových taškách nebo pytlích. 
Do kontejneru patří: veškeré nepo-
třebné ošacení, ložní prádlo, záclony, 
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž 

párovaná nositelná obuv. Do kontejne-
rů nepatří: koberce, matrace, molitan, 
stany, spací pytle, netextilní materiály, 
znečištěné a mokré textilie. 

Zbyněk Hýzler, DiS , referent OVŽP

ŽÁrovky klasiCkÉ versus úsPornÉ

Nejznámějším a nejrozšířenějším 
zdrojem světla jsou běžné žárovky. 
Světlo žárovek vzniká pomocí elek-
trického proudu, který rozžhaví jemné 
wolframové vlákno. Na světlo se však 
promění jen asi 5 % elektrické energie, 
zbytek je odveden do okolí jako tepelné 
záření. Jejich hlavní výhodou je jedno-
duché použití, okamžitý start, přesné 
podání barev a nízká pořizovací cena. 
Jsou to ovšem také zdroje světla, které 
jsou nejméně hospodárné a mají po-
měrně krátkou životnost. Proto je lepší 
používat je v místech, kde svítíme krát-
kou dobu a nepravidelně (ve sklepích, 
na půdách)
úsporné žárovky, plněné fluorescenč-
ní látkou potřebují oproti běžným žá-
rovkám (se žhavým vláknem) s toutéž 
svítivostí jen asi 20 - 25% energie a do-
sahují životnosti v závislosti na kvalitě 
a ceně od 4000 - 15000 hodin (běžná 

žárovka 1000 hodin). Hlavní přednos-
ti kompaktních zářivek jsou vysoká 
účinnost přeměny elektrické energie 
na světelnou. Hlavními nevýhodami je 
poměrně vysoká pořizovací cena (jedná 
se o technologicky a výrobně náročnější 
výrobek), patří mezi nebezpečný odpad, 
který je nutné odkládat do míst zpět-
ného odběru k tomu určených (sběrné 
středisko „Pod Vápeníkovými“, u pří-
mých prodejců), negativní vliv četnosti 
zapínání na jejich životnost. Starší typy 
úsporných žárovek se vyznačovaly pro-
dlevou mezi zapnutím a startem v dél-
ce až několika sekund, u novějších je 
start téměř okamžitý, ale náběh na plný 
světelný výkon chvíli trvá. I přes tyto 
nevýhody, je z ekologického a ekono-
mického pohledu používání úsporných 
žárovek výhodnější. 

Zbyněk Hýzler, DiS. , referent OVŽP

Letos uplynulo pět let, co nás navždy 
opustili manželé 

Zdena a Evžen Lévaiovi. 

Vzpomínají děti Hana, Jan a Zde-
něk s rodinami. Vzpomeňte s námi, 
kdo jste je znali. 

vZPoMÍnka

Dne 20. listopadu uplynul jeden rok 
od úmrtí našeho milovaného tatínka 
a dědečka, pana  

Františka Havelky 

z Bud. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomínají dcera Eva a vnoučata 
Iva a Tomáš. 

od ČtenÁřů

Dovolte mi, abych touto cestou podě-
koval správkyni hřbitovů a ostatním 
členům technické čety, kteří se podí-
leli na údržbě hřbitovů za jejich práci. 

V období dušiček byly oba dva hřbi-
tovy, tj. městský i katolický, vzorně 
uklizeny a upraveny. 

Vladislav Venclák

PoděkovÁnÍ

Jen málo lidí minuly zvěsti o mimo-
řádně kruté zimě, která je snad už do-
cela za dveřmi. Mimo jiné to prý před-
pověděli i černí havrani, kteří přilétli 
na některá místa v republice dokonce 
o čtrnáct dnů dříve! Zpráva zaměstná-
vala mnohá média ještě před tím, než 
přišlo nevídané oteplení v čase listopa-
dové vzpomínky na zesnulé. Teplotní 
rekordy opravdu padaly, ale směrem 
opačným! 
Hejna havranů se i kolem Bakova 
v zimě potloukají, jsou k nepřehlédnu-
tí a zprvu je v sadech zajímají hlavně 
ořechy. Později se živí, kde se jen dá. 

Zpět ale k oné „předpovědi“. Havrani 
jakkoliv jsou ptáky chytrými, nedo-
káží sílu zimy předpovědět, obzvláště 
pak, nedokážou-li to ani lidé prostřed-
nictvím meteorologů, vládnoucích tou 
nejmodernější technikou. Pokud při-
létli z Ruska a z Pobaltí opravdu dříve, 
pak je to spíše tím, že tam buď není 
co do zobáku, nebo se klimatické pod-
mínky změnily konkrétně v jejich do-
movině. A nebylo by divu, například 
v Polsku rozsáhlé povodně krajinu 
značně poznamenaly i s její potravní 
nabídkou! Přisuzujeme přírodě prostě 
větší sílu, než je schopna opravdu na-
bídnout; už v dávných dobách lidé po-
čítali slupky cibule, sledovali aktivitu 
krtků, sepisovali pranostiky. Příroda, 
včetně počasí, si stejně vždy poradila 
po svém, bez ohledu na naše představy. 
A tak snad až v čase vánočním si bude-
me moci prvně opatrně a spíše jenom 
potichu zkusit předpovědět, jak bude 
zbytek roku a s ním i díl první s jede-
náctkou na konci vypadat. Havrani nám 
to však ani potom zřejmě nepoví...

Pavel Kverek

ZMýlili se Havrani, neBo lidÉ?
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Ptáte se jak a čím? Přece tím, že svým 
sběrem železného šrotu koncem minulé-
ho měsíce zbavili mnohé rodiny i jedince 
nepotřebného železného šrotu, a na dru-
hou stranu sběrem trochu pomohli spol-

kové kase, která „utrpěla díru“ po čer-
vencové oslavě 130 let založení sboru, 
která se konala ve volnočasovém areálu. 
Ovšem bez techniky, kterou zapůjčilo 
město, by se sběr konat nemohl. A tak 

hasiči děkují nejen všem, kteří do sběru 
přispěli šrotem, ale i městu Bakov nad 
Jizerou za zapůjčení techniky. To, že šrot 

„sbírali“ i nehasiči, jsme už zažili při dub-
novém sběru. 

Jaroslava Čermáková

HasiČi PoMÁHali uklidit Město

Miluji čest, pravdu a vstřícnost. Mi-
luji pohádky, Josefa Štefana Kubína, 
Boženy Němcové, bratří Grimmů 
a dalších spisovatelů a básníků. 
Když mi chce dcera nebo děti udělat 
radost, podělí se se mnou o hezkou 
knížku. 
„Pohádky z Kunratického lesa“, je 

nádherná současná pohádka, plná to-
lerance a moudrostí. 
Sepsal ji Arnošt Vít podle dochova-
ných pražských pověstí. Dcera dosta-
la knížku pohádek od svých kolegů 
ke čtyřicetinám. Krásné je, že „Po-
hádky z Kunratického lesa“ jí dala 
s pýchou paní z Kunratic. 

Musela jsem se smát. Jedna z pověs-
tí, totiž asi posloužila panu Troškovi 
jako předloha pro nádherný zfilmova-
ný příběh „Lotrando a Zubejda. 
Už se nedivím, že pan Troška dokáže 
tak nádherně potěšit v dnešní nevy-
chované společnosti. 
Na současnou dobu, knížka je vydaná 

v letošním roce, je obdivuhodně čest-
ná a laskavá. 
Budete-li chtít, tak se tam vypravte. 
Pod dub se zlatou korunou, k Cho-
dovské tvrzi, ke studánce Václavce...

Vendulková

nÁrodnÍ PoHÁdky

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

dennÍ CentruM Pro seniory jiZera
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Sobota odpoledne. Pěkné slunečné 
počasí. A na obloze se třepetají draci. 
Do zkušebny nebo také budovy osad-
ního výboru, jak je prostor pro kulturní 
akce nazýván, se navážely dýně a chys-
taly se medaile. To soubor Furiant pořá-
dal ve spolupráci s obcí drakiádu a obo-
hatil ji ještě o dlabání a zdobení dýní. 
 Sice to není zrovna český zvyk, ale 
do povědomí obyvatel naší vlasti se 
vryl docela lehce a nenásilně, a tak se 
u mnoha domů během října objevují 
blikající dýně, které by měly mít straši-
delný charakter. Na Malé Bělé se však 
všechny dýně usmívaly. 
 Nejprve se ale početná skupinka ro-
dičů s dětmi pokoušela nad obzor 
vynést draky na nedalekém poli. Šlo 
to trošku ztuha, protože vítr nechtěl 
pomáhat. A tak to chvílemi vypadalo 
jako na atletickém mítinku, aby se drak 
alespoň předvedl v plné kráse. Největ-
ší problém byl kupodivu s těmi doma 
vyrobenými. Ti se ne a ne vznést, a to 
i přesto, že někteří tatínkové trhali do-
zajista vlastní časové limity. Jeden drak 
se dokonce pyšně uvelebil ve větvích 

stromů. Podařilo se ho ale dostat zpět 
a mohl se znovu vyhoupnout nad hla-
vy nedočkavých dětí. Ty dostaly před 
odchodem do sálu, kde program pokra-
čoval, na krk medaile a ti nejúspěšnější 
pak i diplomy. 
 Po návratu do zkušebny, kde už čekaly 
vyrovnané dýně, se nejprve všichni po-
řádně napili a pustili se do uměleckých 
výtvorů. Snažily se všechny věkové ka-
tegorie - děti, rodiče i prarodiče - a pod-
le toho také dýně vypadaly. Vyhlášení 
o nejhezčí dýni pak bylo velmi kompli-
kované, protože všechny byly krásné 
a zajímavě zpracované. 
 K dobré pohodě přispělo nejen malé 
občerstvení, ale i kluci Fanda a Fanda 
neboli skupina Bráchové se svými ky-
tarami. A protože podtitul podzimních 
radovánek nesl název "těžítková párty", 
měli si účastníci donést i těžítko. K vi-
dění byla především těžítka skleněná. 
Nejstarší a tím pádem nejvzácnější pak 
také bylo ohodnoceno první cenou, a to 
lahví vína, neboť tohoto klání se účast-
nili jen dospělí. 

 Monika Čapková

furiant - drakiÁda a dlaBÁnÍ dýnÍdennÍ CentruM Pro seniory jiZera

BakovÁnek

Pražské výletní restaurace, tak zní ná-
zev výstavy, která je až do března k vi-
dění v Muzeu hlavního města Prahy. 
A protože jsme také takoví výletníci, 
rozhodli jsme se tuto výstavu navštívit 
a tak trochu se vrátit v čase, jak to rádi 
děláme při každé možné příležitosti. 

Nejinak tomu bylo o státním svátku, 
kdy jsme se do Prahy rozjeli v dobo-
vých kostýmech a vlakem. 
V muzeu se nám líbilo, ale asi víc než 
samotná výstava o výletních restau-
racích, která je sice velmi pěkně za-
ranžovaná, se nám líbil model Prahy 

28. řÍjen troCHu jinak
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Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

Ve čtvrtek 21. října jsme navštívili my, 
žáci 7. a 8. ročníku, bakovskou knihov-
nu, abychom se seznámili se známou 
spisovatelkou knih pro děti a mládež 
paní Ivonou Březinovou a jejím dílem. 
Den předtím jsme si v hodině literární 
výchovy vyslechli základní informace 
o jejím životě a blíže se seznámili s kni-
hou Básník v báglu, která popisuje ces-
tu tří děvčat naším krajem po stopách 
básníka Karla Hynka Máchy. Nejvíce 

nás v knize zaujalo místo, kde dívky 
projíždí Bakovem a zastavují se na hra-
dě Zvířetice. O této knize paní Březi-
nová mluvila nejdéle a připomněla nám 
postavu básníka Máchy a jeho blížící 
se kulaté výročí narození.  Po skonče-
ní besedy nám paní Březinová velmi 
ochotně odpověděla na pár otázek.  

Chtěla jste být spisovatelkou už jako 
malá?

Ano.  Chtěla jsem být spisovatelkou 
už od svých pěti let.  Tento sen se mi 
splnil.
  
O čem nejraději píšete?
Témata ráda střídám, píšu například 
pohádky pro nejmenší, sci-fi literatu-
ru, příběhy ze života dětí a knihy pro 
teenagery.  

Kde nalézáte inspiraci pro vaše kni-

hy? Jsou vaše knihy autobiografické?
Inspiraci nalézám všude z toho, co 
jsme kdy viděla, co jsem kdy prožila 
a co se mi zdálo.  
Mé knihy jsou autobiografické pouze 
z části, něco prožili mí přátelé, něco 
já sama, ale není to moc časté.  

Víte, kolik jste již napsala knih?
Kolem 50. Přesný počet ale nevím. 
 

ZajÍMavý Host v naŠÍ kniHovně

postavený v letech 1826 - 1837 jistým 
panem Langweilem. Určitě velkým 
zpestřením byla možnost prohlédnout 
si tento model v 3 D rozlišení a „projít“ 
se uličkami staré Prahy za velmi dobré 
a věrohodné zvukové kulisy. 
V muzeu byla k vidění i výstava s ná-
zvem Libeň - zmizelý svět. Plno dobo-
vých fotografií nám představilo život 
v této části Prahy od počátku 20. století 
do padesátých let a název dává tušit, 
co asi tak na fotografiích je zachyce-
no. Ano, především to, co už v Libni 
nestojí a těžko byste hledali krámky 
a restaurace. 
Naštěstí jinak je po Praze restaurací 

až dost, a tak jsme naše žaludky na-
krmili ve známé jídelně u Rozvařilů. 
Ale, chtělo to ještě nějaký ten zákusek, 
a když Praha a když káva a dortíček, 
tak tedy kavárna Slavia. Celkem jsme 
tam v našich oblečcích zapadli, ale ji-
nak je pravda, že si nás lidé cestou hod-
ně fotografovali. 
Výlet to byl rozhodně moc pěkný a už 
se těšíme, až vyrazíme 28. 12. 2010 
na exkurzi do pivovaru a lihovaru 
v Rychnově nad Kněžnou. Takže Vás 
tímto srdečně zveme a dobové kostýmy 
Vám rádi zapůjčíme!

 Monika Čapková

Konec října sice spíše sváděl už k Sva-
tomartinskému vínu, ale i tak se vino-
braní pořádané na sále kulturního domu 
Střelnice v Jablonci nad Nisou zdařilo 
a nabídlo návštěvníkům zajímavý pro-
gram. 
Jablonečtí baráčníci se jali pořádat 
vinobraní. Sice s takovou akcí žádné 
zkušenosti neměli, ale zkusili to a zda-
řilo se. Prvním lákadlem byl příjemný 
sál KD Střelnice v Jablonci nad Nisou 
a dále pak cimbálová muzika pod ve-
dením Bohuslava Eliáše. Přítomní si 
mohli zatančit nejen v rytmu čardášů, 
ale i v rytmu skupiny Rytma, která na-
bídla tance a písničky moderní. Cim-
bálovka nadchla nejen místní hosty, 
ale i soubor Furiant, který se předvedl 
na parketě během večera hned třikrát. 
Poprvé s programem moravských 

tanců, podruhé se scénkou nazvanou 
"Legenda o víně" a v neposlední řadě, 
a to té nejvíce návštěvníky očekávané, 
s družinou Karla IV. Na tu všichni pří-
tomní čekali s napětím od samého za-
čátku. A i tato scénka zaujala. Na sále 
se kromě Karla IV. objevil i král ciper-
ský a nechyběly ani krásné ženy. To vše 
podloženo přenádhernými písničkami 
z filmu Noc na Karlštejně. Večeru však 
v prvé řadě dominovalo hroznové víno. 
To bylo zavěšeno u stropu a každý kdo 
si hrozen utrhl, musel odejít do "šatla-
vy" a tam se vykoupit nějakým tím ka-
líškem dobrého moku. Celý večer byl 
proto velmi veselý a v Jablonci už jistě 
netrpělivě očekávají svatého Martina 
s novým jiskrným vínem, aby veselo 
mohlo být i nadále. 

Monika Čapková

vinoBranÍ jaBloneC nad nisou

V sobotu 25. září jsme vyjeli z Bakova 
směrem Blaník. Protože jsme chtěli vidět 
kus přírody naší krásné země, nejeli jsme 
po dálnici mezi auty, ale přes Benátky n. 
J., Český Brod a Sázavu a kochali jsme 
se krásou přírody. Při příjezdu do Louňo-
vic pod Blaníkem nás na okraji zastavi-
li, že jsou zde svatováclavské slavnosti, 
a nedovolili nám vjet na parkoviště pod 
Blaníkem – výchozím bodem cesty 
na Blaník. Tím pádem jsme museli udě-
lat velkou objížďku, při které se nám Bla-

ník vzdaloval a vzdaloval. Po příjezdu 
na parkoviště jsme se rozdělili na ty, kteří 
měli chuť a sílu vyšplhat se až nahoru 
k rozhledně. Cesta byla zpočátku strmější 
a kamenitá, asi po 300 metrech se dělila 
na dvě části. Další příkrý výstup mezi ka-
mením, nebo 1 300 m pozvolnou pohodl-
nou cestou úbočím. Na vrcholu, v dolní 
části rozhledny, se konala mše. Ti, kteří 
z nás vyšli hned po příjezdu, přišli na její 
část. Někteří z nás stačili cestou nasbírat 
pár hub. Ti co nešli na Blaník, po jednom 

kilometru chůze se šli podívat do obce 
na slavnosti. Měli tedy na co koukat a ne-
nudili se, než jsme se vrátili z vrcholu. 
Ve 12 hod. od parkoviště šel průvod sv. 
Václava k Blaníku v dobových kostý-
mech, takže bylo vidět nejenom blanické 
rytíře, kata, sv. Václava. 
Dalším cílem naší cesty byla Vlašim, 
zámek, zámecký park s čínským pavilo-
nem, starým hradem. Obojí jsme neviděli 
zevnitř a neslyšeli jsme zvonkohru v pa-
vilonu, protože nebyl přítomen průvodce. 

Před branou zámku je překrásná fontána, 
škoda, že nebylo více času na prohlíd-
ku všeho. Chvíli před odjezdem někteří 
navštívili cukrárnu. Zde byly upravené 
zmrzliny v mísách tak krásně, jak se ni-
kde nevidí. 
Děkujeme všem lidem, kteří s námi jezdí 
na výlety, a věříme, že nám zůstanou věr-
ni a srdečně zveme i ostatní, kteří nejsou 
baráčníky. 
 

Za bakovské baráčníky Kůlová J. 

nÁŠ výlet
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Čte vaše rodina vaše knihy?
Ano, jsou mými prvními čtenáři vždy 
předtím, než knihu vydám.  

Máte k některé ze svých knih zvlášť 
kladný vztah?
Nejraději mám vždy tu knihu, která mi 
vyšla jako poslední.  

Jaké máte koníčky? Co vás vedle psaní 
baví?

Kupodivu ve volných chvílích čtu, 
literaturu mám stále moc ráda. Ně-
kolik let jsem vedla na Pedagogické 
fakultě v Ústí nad Labem na katedře 
českého jazyka a literatury semináře. 
Z dalších koníčků ráda cestuji po svě-
tě a lyžuji.  

Lucie Plicková a Jakub Sieber
VIII. A

Novinky ze třídy Berušek: už potřetí 
jsme se vydali na víkend na chatu SDH 
do Drhlen.  
Tradičně jsme se popovezli „Budskou 
střelou“ na Koprník. Po svých jsme do-
šli do Drhlen, zabrali místo ke spánku 
a vybalili bagáž - prostě jsme se zabyd-
leli.  
Ještě v pátek jsme si stačili posbírat 
části puzzlí, ze kterých jsme složili ob-
rázek rytíře. To jsme ještě netušili, že 
celý víkend bude ve znamení středově-
ku, rytířů a rytířských dovedností. Taky 
jsme si museli obstarat dřevo na oheň, 
jinak by nebyla večeře - opečené buřty. 
Po improvizovaném kinu na prostěra-
dlo - dávali Avatar, jsme šli do hajan. 
Ráno jsme vstali ještě za tmy, aby nám 
náhodou něco neuteklo. Čekala nás sní-
daně napečená od maminek a hlavně 
celodenní výlet na Kost. Cestou jsme 
si ještě zastopovali. Na Kosti byl na-
ším průvodcem Jarda, který nás velmi 
stručně a zábavně seznámil s historií 
hradu, ale hlavně nám v místní mučírně 
převyprávěl dávnou pověst. Kdysi se 
to seběhlo asi takto: byla jednou jed-
na mladá dívčina, která žila na Kosti 
a byla zde služebnou. Ukrývala dávné 
tajemství, které za žádných okolnos-
tí nesměla vyzradit. I když ji mučili 
ve zdejší mučírně, nevyzradila nic. 

A proto se její slzy proměnily v perly, 
které se běžně objevují na hradě, ale 
neobjeví je jen tak někdo. Kdo najde 
v mučírně dávný pergamen, který lze 
přečíst jen speciální lampou, dozví se, 
že musí mezi mučicími nástroji na-
lézt skleněnou nádobu, do ní nasbírat 
perly, zalít je zázračnou vodou z pra-
mínku v Plakánku, přidat kouzelnou 
snítku kapradiny a celé to zapečetit 
voskem v jeskyni poustevníka nedale-
ko od Kosti. Kdo tento předmět získá, 
toho se bude držet štěstí.  
Vše se nám to samozřejmě podařilo spl-
nit, takže se od nás štěstí už ani nehne.  
Po večerním guláši s knedlíkem jsme 
se vypravili na stezku odvahy, kterou 
nám připravily bývalé berušky (jinak 
pomáhaly paní učitelce v kuchyni, 
u ohně a se soutěžemi).  
V neděli pokračovaly rytířské hry: sou-
boj s dřevci na improvizovaných ořích, 
mušku jsme si vyzkoušeli při střelbě 
na terč šiškami obalenými v blátě a ne-
minulo nás ani škrábání brambor. Jestli 
to museli rytíři ve středověku umět, nám 
není známo, ale nám už to docela jde.  
Nejtěžším úkolem po obědě bylo balení 
a úklid. I to jsme zvládli, takže už se 
těšíme na další společný víkend.  

Berušky ze 2. B

BeruŠČÍ PodZiMnÍ vÍkend

V úterý 19. 10. se naše třída 4. A a 4. 
B s paní učitelkou Ilonou Dvořákovou 
a Ivou Kavanovou vydala na exkur-
zi do Mnichova Hradiště na zámek 
a do muzea.  
Vyrazili jsme v poledne ze školy a za-
mířili na nádraží v Bakově nad Jizerou. 
Cesta vlakem uběhla rychle, ale přesto 
jsme si užili legraci. Z nádraží v Mni-
chově Hradišti jsme šli na zámek pěšky. 
I když nebylo právě teplo, byla to hez-
ká procházka.  
Na zámku se nám líbila zámecká za-
hrada. Paní průvodkyně nám vyprávěla 

zajímavé věci o vzniku zámku a jejich 
pánech. Dozvěděli jsme se mnoho o ži-
votě na zámku, o tom jak se v té době 
oblékali a jaké používali věci ke kaž-
dodennímu životu. Po vyčerpávajícím 
výkladu jsme se připravili k odjezdu. 
Domů jsme také jeli vlakem a čekání 
na vlak jsme si krátili povídáním o vý-
letu. Ve tři hodiny jsme už byli zase 
v Bakově. 
Už teď se těšíme na další výlet.  

Kateřina Štěpánková
Natalie Stránská

výlet na ZÁMek
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ŽÁCi PoMoHli ZŠ v rasPenavě

Již tradičně v září pořádala základní škola 
sběr starého papíru. Tentokrát se žáci ško-
ly domluvili, že výtěžek ze sběru pošlou 
Základní škole v Raspenavě, která byla 
postižena srpnovými povodněmi. Aby 
se sebralo papíru co nejvíce, vyrobily 
děti plakáty upozorňující na konaný sběr 
a vylepily je v Bakově a okolí. Ve středu 
22. 9. byl ke škole přistaven kontejner 
a chlapci z 9. ročníku společně s panem 
školníkem postupně kontejner zaplnili 
papírem. O tom, že sběru bylo opravdu 

hodně, svědčí, že byly naplněny dva kon-
tejnery.  
Celkový výtěžek ze sběru ve výši 
18 450 Kč byl v říjnu předán řediteli ZŠ 
a MŠ v Raspenavě Mgr. Petru Chvojkovi. 
Pan ředitel byl velmi potěšen, všem, kteří 
přispěli, moc děkuje. Darovanou finanční 
částku použije například na zakoupení 
tělocvičných pomůcek, protože povodeň 
jim zničila celý kabinet tělesné výchovy.  

Jitka Kendíková

Děti se vydaly na vycházky do vzdá-
lenějšího okolí a pozorovaly přírodu. 
A že bylo co pozorovat. Počasí přálo 
a malíř podzim krajinu krásně vybarvil. 
Pozorování přírody inspirovalo učitel-
ky i děti k mnoha činnostem ve školce. 
Krásné šípkové keře se staly motivací 
pro využití pohádky Šípková Růženka. 
Děti pohádku vyslechly, zkusily si ji 
i zahrát, starší děti kreslily k pohádce 
obrázky. Využily ji i k počítání šípků, 
zatančily si a zazpívaly. 
Využita byla i sklizeň brambor. Děti 
je malovaly, modelovaly, udělaly si 
z brambor tiskátka. Z nakrájených 
plátků si vykrojily tvořítky tvary, které 
si pak nechaly upéci - to byla zdravá 
pochoutka! A při tom všem tvary také 
porovnávaly podle velikosti. To vše 
byla zábava, při které se děti i hodně 
naučily.  
Bez povšimnutí nezůstaly ani zahrady. 
Jablíčka i hrušky také velmi poslouži-
ly. Děti jablíčka malovaly, rozstříhaná 

papírová jablíčka sestavovaly a pak 
zase nalepovaly. Poznávaly jablíčka 
podle tvaru, vůně i chuti.  Vše završila 
pochoutka ve formě ovocného salátu, 
kompotu nebo křížal, kterou si za po-
moci učitelek připravily.  
Opravdovou inspirací pro děti bylo 
i putování ježka Jožky lesem. Děti 
s ježkem poznávaly jehličnaté i listnaté 
stromy, jejich listy a plody. Děti pozná-
valy i houby - základní jedlé i jedovaté. 
Naučily se i básničku o muchomůrce - 
a ještě si ji vytvořily lepením z papíru, 
nebo třeba ze slaného těsta.  
Završením všeho byl i ples lesních vil 
a skřítků za dohledu skřítka Podzim-
níčka. Moc to našim vílám a skřítkům 
s čelenkami z barevného listí slušelo.  
Všichni doufáme, že nám ještě chvíli 
krásná podzimní příroda vydrží a bude-
me se těšit na akci Uspávání broučků 
a potom již na krásný adventní čas.  

Děti a učitelky z mateřské školy.  

jak jsMe ProŽili řÍjen

Z kultury a sPortu
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Taneční soutěž Pojizerský pohár 2010 
již tradičně pořádá TK Rytmus Bakov 
nad Jizerou. Letos se soutěž konala dne 
28. 10. 2010. Na fotografii jsou na stup-
ních vítězů na prvém místě v kategorii 

nejvyšší soutěže Taneční liga dospě-
lých v latinskoamerických tancích zá-
stupci našeho tanečního klubu – Tomáš 
a Martina Markovi.   

JUDr. Ladislav Řípa

PojiZerský PoHÁr 2010

Tak jsme zase vyrazili na výlet. Pozván-
ku přijalo 35 malých, větších i největších 
turistů, přestože rosničky nehlásily zrov-

na příznivé počasí. Vyjeli jsme na druhý 
pokus (loni nám neskutečně pršelo, tak 
jsme to odpískali už u vlaku) směr Oldři-

chov v Hájích. Čekala nás 12 km dlouhá 
procházka po Jizerskohorských bučinách 
(severní strana Jizerek a největší uskupe-
ní bukového lesa v Česku), které jsou teď 
na podzim, kdy se lesy barví do úžasných 
odstínů, opravdu nádherné. Cestou jsme 
minuli různé skalní útvary - Gorilu, Ko-
vadlinu, Hřib, Temnou věž, Uhlířovu čap-
ku, Skalní hrad. Po žebřících jsme dobyli 
zdejší nejvyšší vrchol – Špičák (724m n. 
m.). Škoda, že nám počasí nepřálo do té 
míry, že bychom si užili výhledy do Ně-
mecka a Polska. Nevadí, nemusíme mít 
pořád ukázkové počasí, hlavně že ne-
pršelo. Ještě jedna rarita závěrem: naši 
mladí biologové cestou objevili i mloka 
skvrnitého, který je v ČR silně ohrožený 
a kterého většina z nás viděla naživo po-
prvé v životě.  

Takže ahoj zase na jaře.  
Za všechny turisty J. Brychová 

PodZiMnÍ ŠlaPÁČek 

Šachisté Sokola Bakov vstoupili do své 
nové soutěže v 2. České lize nejdřív 
na půdě horkého favorita na postup Lysé 
nad Labem, kde prohráli 2:6. Ve druhém 
kole doma přivítali Liberec a po drama-
tickém průběhu smolně prohráli 3, 5:4, 5.  
Pátého ročníku Mitlener rapidu v Mla-
dé Boleslavi se 9. 10. zúčastnil Jaroslav 

Záhorbenský a v padesátičlenném poli 
skončil pátý, když zvítězil favorit vel-
mistr Eduard Meduna z jičínského ŠK 
AD, před druhým Pavlem Postupou 
mladším a třetím Braňko Husárikem - 
oba JOLY Lysá nad Labem.  

Jarda Záhorbenský

ŠaCHistÉ 

V sobotu 25. 9. 2010 se za účasti 29 te-
nistů a tenistek všech věkových katego-
rií našeho klubu a příchozích uskutečnil 
tradiční závěrečný oddílový turnaj.  
Průběh turnaje narušil v odpoledních 
hodinách vytrvalý déšť, tudíž se muselo 
dohrávat v hale a některé zápasy zůsta-
ly ještě nedohrány.  
Hned v prvním kole došlo k utkání ge-
nerací, věkový rozdíl 50 let, kdy nestár-
noucí p. Zemanovič dokázal potvrdit 
své tenisové zkušenosti a porazil naši 
naději Romana Haška.  
V turnaji jinak nedošlo k žádnému vý-
raznějšímu překvapení a mezi nejlepší 
čtyřku se probojovali 3 stabilní hráči 

našeho „A“ týmu a opora „B“ týmu 
Zdeněk Kruman.  
Celý turnaj nakonec vyhrál Petr Šťast-
ný, který porazil Jana Knápka 7/6, 
6/4. Navázal tím na předchozí roční-
ky a potvrdil výbornou formu, kterou 
předváděl již v mistrovských zápasech 
v letošní sezóně.  
Turnaj byl i přes nepřízeň počasí provázen 
pohodovou atmosférou a dík patří organi-
zátorům za skvělou připravenost a hrá-
čům za skvělý a zodpovědný přístup.  
Výsledkové pavouky všech disciplín 
naleznete v naší vývěsce u sokolovny.
    

Zdeněk Kruman 

tenisový turnaj


