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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané, 

s prvními teplejšími dny a sluníčkem k nám dorazila také nová vlna energie a elán 
do práce. Většina z nás se už těší na zahrádku nebo aspoň na procházky venku. 

V těchto dnech jsme také obdrželi dobrou zprávu o přiznání dotace s názvem 
„Modernizace objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou“. Jedná se opět 
o dotaci z ROP Střední Čechy, celkové způsobilé výdaje tohoto projektu činí 
5.199.303 Kč, z čehož výše dotace je 4.159.422 Kč. Pokud naši zastupitelé rozhod-
nou o přijetí této dotace, bude se bezodkladně připravovat výběrové řízení na zho-
tovitele a diskutovat harmonogram prací tak, aby provoz této budovy byl omezen 
jen po nezbytně nutnou dobu. Předmětem tohoto projektu jsou stavební práce 
na budově (oprava střechy, výměna oken, oprava fasády, obnova topení a scho-
diště) a dále pak pořízení některého interiérového vybavení knihovny a muzea. 

V minulém čísle Bakovska jste našli pozvání na masopustní průvod a městský ples. 
Vy, kdo jste se zúčastnili těchto společenských akcí, mi dáte jistě za pravdu, že se 
povedly. Městský ples proběhl na standardní úrovni a návštěvníci si nejen dobře 
zatančili, ale užili si i bohatý doprovodný program. Masopustní průvod připrave-
ný v našem městě po mnoha letech proběhl s nečekanou účastí a ke spokojenosti 
nejen nás dospělých, ale zejména dětí, které po dokončení průvodu pokračovaly 
v dětských soutěžích a diskotéce. Všem, kdo se zúčastnili, ze srdce děkuji za krás-
né masky a radostnou atmosféru, kterou do našeho města přinesli. 

Pokud se mám vyjádřit k právě probíhajícím pracím ve městě, nemohu v první 
řadě opomenout úpravy parku u železniční zastávky. Všichni dobře víte, že re-

konstrukce tohoto parku byla připravena v souvislosti s plánovaným projektem 
rekonstrukce železniční zastávky. Tento projekt se bohužel neuskutečnil, neboť za-
stupitelstvo města nepřijalo přidělenou dotaci, proto dílčí práce probíhají v rámci 
městského rozpočtu. Pokud se týká kácení starých dřevin, které proběhlo v únoru, 
byly to zásahy naplánované na základě dendrologického posouzení, v souladu 
s projektem na obnovu tohoto parku a na základě projednání komisí životního 
prostředí. Vím, že tento zásah je obrovský, nicméně abychom mohli provést te-
rénní úpravy a vrátit tomuto parku podobu příjemného a upraveného prostředí, 
bylo nutno provést nejprve tolik nepopulární kácení. Věřím, že tuto nezbytnou část 
obnovy parku pochopíte a budete se moci v době co nejkratší sami přesvědčit, že 
stejně tak, jak byly provedeny práce v parku Komenského sady, bude citlivě postu-
pováno i při obnově tohoto parku. 

V nejbližších dnech budou zahájeny práce na rekonstrukci ul. Jungmannova, Pa-
lackého a Školní, přičemž tyto práce budou probíhat postupně tak, aby byl zacho-
ván provoz ke školským zařízením. V souvislosti s tím Vás však musím požádat 
o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost zejména při dopravě dětí do mateřské a zá-
kladní školy. Rekonstrukce těchto komunikací se bude provádět právě z důvodu 
zlepšení dopravní obslužnosti této oblasti, neboť s přibývajícím nárůstem provozu 
vzrůstá i nebezpečnost této lokality zejména pro naše nejmenší. Dbejte prosím 
po dobu stavebních prací zvýšené opatrnosti.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké jarní dny a příjemné Velikonoce. 

 Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města
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FINANČNÍ ARBITR

Pokud řešíte spory s finančními institucemi, můžete se obrátit na finančního arbitra. 
Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zá-
kazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka. 

Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, 
platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá počet sporů 
s poskytovateli těchto produktů. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace 

o svých právech a možnostech jejich ochrany. Finanční arbitr nabízí bezplatné a efek-
tivní vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. 

Více informací získáte na tel. č. 257 042 094 nebo na webových stránkách www.
financniarbitr.cz.  

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE

SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM SEMIRAMIS

Postupně tající sníh odhaluje mnohá 
tajemství, která jsou v zimním období 
skryta před zraky veřejnosti. Nejedná 
se jen o poetické bledule a sněženky, 
ale i odpadky a věci mnohem závaž-
nější. Nejen letošní odcházející zima 
počala odhalovat pohozené použité 
injekční stříkačky. Od začátku roku 
se strážníci museli s tímto problémem 
zabývat již ve třech případech. Opět je 
nutné připomenout, že použité stříkač-
ky i ostatní obdobný materiál je velmi 
často kontaminovaný a při dotyku či 
poranění hrozí vážné nebezpečí in-
fekce. V případě nálezu tohoto mate-
riálu doporučuji informovat strážníky 
městské policie, kteří jsou ke sběru 
a uložení kontaminovaného materiálu 
vybaveni bezpečnostními pomůcka-
mi a kontejnery. Sebraný materiál je 
pak strážníky předáván k odborné li-

kvidaci. V této fázi pak Městský úřad 
a Městská policie Bakov nad Jizerou 
úzce spolupracuje s pracovníky Cent-
ra terénních programů sdružení Semi-
ramis. Spolupráce s tímto sdružením 
nespočívá pouze v předávání nale-
zeného kontaminovaného materiálu, 
ale i výměně a předávání informací 
o místech nálezu stříkaček a součas-
ném pohybu osob drogově závislých 
v rámci katastru města Bakov nad 
Jizerou a jeho blízkém okolí. Terénní 
pracovníci občanského sdružení Se-
miramis se pak snaží navázat kontakt 
s narkomany a jejich rodinami či přá-
teli v jejich přirozeném, tedy domá-
cím, prostředí a snaží se stabilizovat 
jejich sociální situaci a zdravotní stav. 
V tomto směru je jistě spolupráce 
města, městské policie a OS Semira-
mis potřebná a užitečná. 

Aleš Konývka, ředitel MP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLASY, KTERÉ NESLYŠÍME

Co se to stalo najednou v zahradách 
a po balkónech s ptačími krmítky? 
Tam, kde ještě včera zuřily bitky kolem 
vyloupané slunečnice, je najednou klid. 
Lojové kuličky se lesknou, bez zájmu 
zahřívané sluncem, z větví nad bran-
kou se ozývá veselý zpěv. To sameček 
sýkory koňadry, ten místně příslušný, 
si začíná hlídat rajón. Přelom měsíců 
prohnal krajem hlasy, které jsme ne-
slyšeli. Ony nám také ani nijak zvlášť 

nepatřily! Hejnka dvouletých sýkor, ze-
lení zvonci, i pěnkavky z pod krmítka, 
vytušili z těch indicií, že třeba spěchat 
domů. Do Finska, Švédska, Norska, 
Polska, pobaltských republik, někdo 
až k Sibiři. Skončila dovolená a vnitř-
ní biologické hodiny přebírají rozho-
dování nad každým z těch opeřenců. 
Jsme svědky konfliktu dvou přírodních 
zákonů, kdy výhled na příjemně napě-
chované břicho a tím zvýšenou šanci 

na přežití, přebíjí potřeba rozmnožit 
se v nejpříhodnějším prostředí, často 
v místě zrození či předchozího hnízdě-
ní. U nás se mezi tím dvoubarevné kosí 
páry rozmístily po zahradách i lesích; 
čížkové, kteří tak početně vířili u kr-
mítek zastávkou od jihu, jsou také už 
kamsi posunuti. Do rezonující větve 
buší strakapoud, hrdličky skládají vět-
ve na anténu. V psím víně fasády prvně 
zanotovala karmínová konopka, ráno 

dorazil nablýskaný špaček. S údivem 
civíme na neznámou sýkorku s cho-
cholkou – lesní parukářku, kterou pro-
vází uhelníček, zřejmě ze stejného lesa. 
V zahradě jen „mezipřistáli“ na cestě 
třeba už nedaleko. Nad poli už visí 
několik dnů skřivani a vítají se s ještě 
neoschlými hroudami. Jaro je ve svém 
návratu nekompromisní, všichni po-
slechnou. Včely, mouchy, motýli, sně-
ženky, podběly, devětsily - společně 
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nás tahají za oči a plní zvláštní euforií. 
Dobře, že jsem se stihl narodit do zna-
mení Ryb – odznaku romantiků, který 
se sice - dávno po Šrámkovi - mnoho už 
nenosí. Já s ním však vystačím! 
Kdo by chtěl ještě před vycházkou 
za ptačím zpěvem k vaší řece užít mé 

ornitologie jinak, nalaďte si 28. dubna 
na „Dvojce“ Českého rozhlasu popu-
lární Noční Mikrofórum. Do plné půl-
noci tam budu se slavíky hostem Svět-
lany Lavičkové. A bude to romantické. 

Pavel Kverek 

SBĚRNÉ STŘEDISKO

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje, že sběrné středisko „Pod Vápeníkový-
mi“ bude v březnu otevřeno v sobotu 24. 3. od 8 do 12 hod. 

PRÁCE V PARKU NA ZASTÁVCE

V únoru byly pokáceny stromy a keře 
v parku u železniční zastávky, které 
byly předem označeny při jednání 
komise ŽP. Označené dřeviny byly 
ve špatném zdravotním stavu (což 
dokládá pořízená fotodokumentace), 
z hlediska bezpečnostního, ohro-
žovaly životy osob a zvířat, provoz 
na komunikacích a železnici. Špatný 
stav dřevin potvrzoval dendrologic-
ký posudek dřevin parku již v roce 
2009. Dále je nutné zmínit velmi ne-
dostatečnou kvalitu dřevin z hlediska 
estetiky a dlouhodobé perspektivy. 
Nad rámec kácení komisí označených 
stromů, byly operativně pokáceny 
stromy: lípa srdčitá, 2 ks hlohu obec-
ného, čimišník, smrk pichlavý 1 ks. 
Tyto stromy musely být pokáceny 
z důvodu poškození, příp. uvolnění 
místa pro kácení označených stro-

mů. Po dohodě s Náboženskou obcí 
Církve československé husité byla 
na jejím pozemku pokácena 1 lípa a 1 
hloh (v prostoru u kostela), z důvodu 
špatného stavu dřevin. Celkem bylo 
pokáceno na pozemcích v majetku 
města Bakov nad Jizerou 14 stromů 
o obvodu větší než 80 cm (hloh 2 ks, 
jasan 1 ks, smrk 1 ks, bříza 5 ks, ja-
vor 1 ks, jilm 2 ks, borovice 1 ks), 15 
stromů o obvodu menší než 80 cm 
(např. hloh, čimišník, třešeň, šeřík, 
zerav, smrk), keře a náletové dřevi-
ny (rostoucí v pozůstatku plotu vedle 
perónu). Následovat bude frézování 
pařezů, terénní úpravy, částečné od-
stranění betonových patek, výstavba 
cest, oprava schodů, založení trávní-
ku a výsadba nových stromů a keřů. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

SMUTNÝ POHLED NA ODLOŽENÝ ODPAD BEZOHLEDNÝMI OBČANY

Město každoročně vynakládá nemalé 
prostředky na likvidaci odpadů ve svém 
správním obvodu. Nemalou mírou se 
na vynaložených nákladech podílí likvi-
dace černých skládek, které pokud není 
odhalen původce skládky, musí město 
odstranit skládku na své náklady. Mo-
rálka některých občanů při odkládání 
odpadů není žádná a jejich vztah k čistotě 
města je velmi špatný. První momenty 
náznaku jara v letošním roce odhalují 
neřesti neukázněných občanů. Každý 
kdo odloží odpadky na místě k tomu 
neurčeném, zakládá již černou skládku. 
Je pouze otázka času, kdy někdo další 
přiloží k hromádce další odpad. Příklad 
neukázněnosti některých spoluobčanů 
dokládá fotografie pořízená dne 6. 3. 
2012. Najdou se i tací, kteří vysypou 
celou fůru odpadu do přírody. Ti neukáz-
nění, by však měli pomyslet na zákon, 
který umožňuje postih těchto neřestí. Po-
kuty jsou ve výši desetitisíců a nemine je 
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ÚKLID VE MĚSTĚ

Jako každoročně blíží se již čas, kdy bude 
nutné odstranit všechny zbytky posypu 
z našich komunikací. Z tohoto důvodu 
bude prováděno strojní čištění a to ve dnech  
2., 3., 4. a 5. dubna od ranních hodin 
do odpoledne. Žádáme proto občany na-
šeho města, aby v uvedených termínech 

neparkovali se svými motorovými vozi-
dly na městských komunikacích a umož-
nili tak zametacím strojům, aby práci 
odvedly pokud možno všude a v řádné 
kvalitě.

  Anna Šlechtová, referent OVŽP

i uklizení odpadu na jejich náklady. Tres-
tem pro neukázněného občana by bylo, 
kdyby jiný neukázněný vysypal hromadu 
odpadků na jeho pozemek u domu (chaty, 
zahrady) a konečně by sám na své nákla-
dy musel uklidit za jiného. Možná by si 

uvědomil závažnost svého nesprávného 
počínání při nakládání s odpady a příště 
by zvážil způsob a místo uložení odpadu. 

Lubomír Peroutka
vedoucí OVŽP

26. března tomu bude 17 let, co nás 
navždy opustil pan 

Zdeněk Pajkrt,

 který byl po dlouhá léta zaměstnán 
u MěÚ. Vzpomíná manželka Věra, 
syn Zdeněk s rodinou a vnoučata.

15. března tomu bude 7 let, co nás 
opustila naše maminka a babička 
paní 

Emilie Lekešová, 

na kterou vzpomínáme a nikdy 
nezapomeneme, manžel syn, dcera 
a vnoučata s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpo-
meňte s námi. 

VZPOMÍNKY

MASOPUST V BAKOVĚ 
ANEB PŘÍPRAVA SE VYPLATILA

Po několika týdnech příprav jsme se do-
čkali vytouženého data - a to 19. února. 
A co se ten den dělo?
Konal se masopustní průvod ulicemi 
města Bakova a my jsme tam nesměli 
chybět. Oblékli jsme si kostýmy – sněhu-
láka, zemana, prase, podzim husa, lesní 
žínka a vyrazili jsme na náměstí. Tam 
už nás čekala kapela a ostatní masky. 
Za zvuků hudby se průvod vydal směrem 
vpřed k restauraci Beseda. Tam to teprve 
začalo. Měli jsme velikou radost, proto-
že se naše masky líbily všem divákům 
i fotografům. V restauraci jsme chvíli 
poseděli, dali si limonádu a s dobrým po-
citem odcházeli domů. Už se zase všichni 
těšíme na další akci. Za všechny klienty 
chráněného bydlení děkujeme a velkou 
pochvalu pořadatelům. 

Zapsal Radek Veselský,  
klient chráněného bydlení v Bakově n/J. 
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SEMIRAMIS NABÍZÍ  
NA WEBU DROGOVOU ON-LINE PORADNU 

Občanské sdružení Semiramis, které 
poskytuje sociální služby v oblasti 
protidrogové prevence ve Středočes-
kém kraji včetně terénních programů 
v Bakově nad Jizerou a dalších 13 
městech na Mladoboleslavsku, Měl-
nicku, Praze-východ a Nymbursku, 
provozuje na svých webových strán-
kách on-line poradnu týkající se dro-
gové problematiky. 
Ptát se může na cokoliv z oblasti 
drog každý, koho tato problematika 
zajímá, ať už proto, že se s drogami 
setkal ve svém okolí, bojí se o své 
děti či kamarády, nebo dokonce dro-
gy sám vyzkoušel a má s jejich uží-
váním problém. Odborní pracovníci 
sdružení se snaží zodpovědět dotazy 

v nejkratším možném čase, většinou 
do druhého dne. Otázky i odpovědi se 
zobrazují na stránkách www.os-semi-
ramis.cz. 
Služba je samozřejmě určena jen 
těm tazatelům, kteří s tímto druhem 
komunikace nemají žádný problém. 
Kdo chce zůstat v naprosté anonymi-
tě, může použít pro své dotazy a pro-
blémy e-mailový formulář na stejné 
webové stránce. Obsah této korespon-
dence zveřejňován není. 
V loňském roce jsme v naší porad-
ně zodpovídali přes 50 dotazů. Více 
na www.os-semiramis.cz. 

Ondřej Urbanec
Semiramis o. s.

POTŘEBUJETE POMOC V ŽIVOTNÍ  
ČI SOCIÁLNÍ KRIZI? NEJSTE NA TO SAMI!

Pomáháme ZDARMA již od roku 2003 
např. v těchto situacích:

• Přišel vám dopis z úřadu, soudu, 
od exekutora, věřitele, zdravotní pojiš-
ťovny apod. Dopisu nerozumíte. Chcete 
vysvětlit, co vám sdělují, a potřebujete 
poradit s odpovědí nebo odpověď přímo 
napsat. 

• Jste v jakékoli životní situaci, kterou 

sami nebo s pomocí svých příbuzných 
či známých neumíte řešit. Potřebujete 
pomoc odborníka. U nás se dozvíte, kde 
a za jakých podmínek tuto pomoc můžete 
získat. Můžeme vám i pomoci o tuto ji-
nou službu požádat. 

• Jste obětí domácího násilí. Nebo si 
chcete ověřit, zda to, co zažíváte, JE 
domácí násilí. Obětem domácího ná-
silí poskytujeme komplexní odbornou 
pomoc včetně sociálně právního po-
radenství, sepisování návrhů k soudu 
(např. na vykázání násilníka ze společné 
domácnosti, trestní oznámení, rozvod, 

svěření dětí do péče jednoho z rodičů, 
výživné). 

• Váš bývalý partner/ka vám brání 
ve styku s Vaším dítětem. 

• Vašemu dítěti hrozí ústavní výcho-
va. Nebo se dítě již v ústavu nachází, 
a vy jej chcete získat zpět domů. 

Uvádíme zde pouze příklady situa-
cí, které u nás pomáháme řešit. Naše 
služby jsou určeny pro lidi z Mladobo-
leslavska a Mnichovohradišťska. Spo-
lupracujeme s mnoha dalšími posky-
tovateli sociálních a veřejných služeb 
a s právničkou. 

Přehled poskytovaných sociálních 
služeb

• Odborné sociální poradenství z ob-
lasti financí, bydlení, rodinného práva, 
školství, zdravotnictví atd. Dozvíte se 
kdo, kdy, kde a jak vám může pomoci 
v jakékoli životní situaci, na co máte prá-
vo a jaké máte povinnosti, zorientujete 
se v situaci a získáte plán jejího řešení, 
pomůžeme vám při psaní dopisů, žádostí, 
odvolání, formulářů apod. 

• Terénní programy: Poskytování 
pomoci a podpory klientům v jejich 
přirozeném prostředí, doprovod např. 
na úřady, k soudu a k dalším poskyto-
vatelům služeb. 

• Intervenční centrum Mladá Bo-
leslav: Komplexní pomoc a podpora 
obětem domácího násilí. 

• Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi: Podpora rodinám 
s dětmi, dále rodičům při udržování 
kontaktu s dítětem nebo při navazo-
vání přerušeného kontaktu s dítětem, 
pomoc s přístupem dětí k běžnému 
vzdělávání. Pro rodiny s předškolá-
ky - pomoc při získání školky nebo 
s předškolní domácí přípravou. Pro 
rodiče, jejichž dítě má ve výchově 
osoba bránící kontaktu s druhým ro-
dičem, při ohrožení dítěte ústavní vý-
chovou a pro rodiče, usilující o návrat 
dítěte z ústavní výchovy domů. 

• Telefonická krizová pomoc: tel. 
774 607 840, v náhlých sociálních kri-
zích. Všední dny 8 - 18 hodin. Platba 
jako za běžné volání do sítě Vodafone. 

V případě ohrožení života či zdraví 
volejte linku 112! 
Bonus navíc: materiální pomoc - dět-
ské oblečení, hračky, knihy, kočárky, 
domácí potřeby. 

Všechny služby jsou poskytovány 
bezplatně. Bez objednání lze přijít 
do poradny ve středu od 15 do 17 ho-
din. Na další dny je nutné se předem 
objednat, tel.: 774 607 840.

Jekhetani Luma - Společný Svět, o. s. 
Sociální poradna Mladá Boleslav, Erbe-

nova 790, Mladá Boleslav  
(v uličce mezi mateřskou školou Pampe-

liška a kavárnou Perlex)
774 607 840, 777 107 950, 

777 107 951, 
luma@luma - mb.cz,  www.luma - mb.cz
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LETNÍ TÁBORY S BAKOVÁNKEM VE SPOLUPRÁCI S WATTSENGLISH

Rok se s rokem sešel a my všichni již 
přemýšlíme, jak naložit s letními prázd-
ninami. Abychom i my se zapojili a byli 
nápomocni, nabízíme dva anglické tá-
bory opět ve spolupráci s wattsenglish. 
První je příměstský od 16. 7. - 20. 7. 
pro děti (píše se od 5 let) po domluvě 
i mladší. Pro letošní rok vyjednáváme 
nový prostor ve volnočasovém areálu, 
kde bychom soustředili naši základnu. 
Po loňské nad očekávání úspěšné zku-
šenosti také vyjednáváme stejnou lek-

torku Lucy, kterou by opět doprovázela 
Zuzka Plíhalová (zkušená lektorka AJ 
a sportovního aerobiku s velkou praxí 
s dětmi), také nebudu chybět já, vymys-
lím nějaký ten prográmek na celý týden, 
postarám se o administraci a rozptýlení 
dětí třeba jízdou na kole, koloběžce či 
in-line bruslích, míčovými a jinými hra-
mi. No prostě, pokud budeme mít k dis-
pozici takový areál, budeme ho na 100% 
využívat a mimo výuku sportovat. Urči-
tě nebude chybět ani celodenní výlet, to 

ale předbíhám. Přesnější programové in-
formace pošlu přihlášeným max. 14 dní 
předem spolu s instrukcemi, co s sebou. 
 
 Máme nabídku i druhého tábora pobyto-
vého od 19. 8. - 25. 8. Pro tento rok jsme 
si pobyt vymysleli poprvé, nicméně kdo 
zná mě nebo Zuzku, určitě ví, že naše 
zkušenosti s pobytovými tábory máme 
letité. Co se týče objektu, tento pobyto-
vý komplex je zakoupený wattsenglish. 
Doprava na místo bude vlastní dopravou, 

už jen z důvodu, abyste měli možnost si 
v klidu prohlédnout vše, co vás bude zají-
mat a dát dítě do správných rukou. 
Vše bude sjednáno dle hygienických no-
rem, se zajištěným zdravotníkem apod. 
nutnostmi. 
 
Vešekré informace, přihlášky a platební 
podmínky najdete na našich stránkách 
v projektech Bakovánku. 

Bakovánek

VELKÉ PLÁNY NAŠICH HASIČŮ

Že toho v minulém roce naši hasiči stihli udělat hodně, to už víme. Psala jsem 
o tom v minulém čísle Bakovska. A psala jsem také o tom, že na výroční valné 
hromadě v lednu se nejen hodnotilo, ale také plánovalo. Co z toho vzešlo, 
jaké jsou plány pro letošní rok a co nás čeká, se dozvíte právě teď, tedy pokud 
vydržíte číst tento článek. 

Činnost sboru je dopodrobna naplánována na jednotlivé měsíce, ale já jsem to stručně 
shrnula a vybrala to podstatné, co by mělo být uskutečněno v průběhu roku. Rozhodně 
však v plánu nejsou žádné katastrofy - ani požáry, ani velká voda, která nás nedávno 
potkala, žádné vichřice či dopravní nehody. Ty ať se nám raději vyhnou! 

Základním kamenem činnosti jsou výborové schůze, které jsou každé první pondělí 
v měsíci a kde se dohodne a upřesní činnost sboru a jednotky, zhodnotí minulé období 
a naplánuje vše potřebné. 
Pak už budeme v průběhu roku moci odškrtávat to co je v plánu, a co se, jak doufáme, 
podaří do puntíku splnit:
- valná hromada v lednu, 
-  asistenční hlídky na plesech a maškarní merendy na Radnici včetně proškolení asi-

stenčních hlídek, 
- měsíčně školení výjezdové jednotky (kromě letních prázdnin), 
-  měsíčně prováděna brigáda ve zbrojnici (např. příprava a úprava techniky, úklid, 

malování, mytí oken apod.), 
- příprava hasičského plesu 18. 2. včetně přípravy výzdoby, úpravy a úklidu po něm, 
- školení k používání motorových pil - praktická část, 
- sběr železného šrotu, 
- pálení „ čarodějnic“ a zábavné odpoledne pro děti 30. 4. na koupališti, 
- školení velitelů a strojníků na HZS Ml. Boleslav, 
- nácvik na soutěž, na okrskovou soutěž a soutěž samotná, 
- námětové cvičení,  
- zorganizování oslav MDD pro ZŠ a ŠD, 
- návštěva dětí MŠ ve zbrojnici, 
- návštěva dětí z Ml. Boleslavi - ZŠ Pastelka a 3 ZŠ - ŠD, 
- krajská soutěž v požárním sportu ve dnech 23. - 24. 6., 
- účast na hasičských slavnostech v Litoměřicích, 
- nácvik na soutěže a účast na soutěžích v požárním sportu, 
- účast na soutěži „starých gard“ na Rokytě, 
- brigády na chatě SDH v Drhlenách, 
- tábor dětí na chatě v Drhlenách, 
- memoriál Josefa Dvořáka dne 27. 8., 
- příprava vozidel k výjezdům, 

- příprava vozidel na technické prohlídky, 
- mikulášská besídka pro děti, 
- profesní školení řidičů, 
- inventarizace majetku, 
- gratulace k Vánocům, 
- a další aktivity, které se „vyvrbí“. 

V současnosti jsou již prvními odškrtnutými body: valná hromada, asistenční hlídky 
na plesech a uskutečnění našeho plesu 18. 2. na Radnici. A já věřím, že za rok budeme 
moci říci - vše hotovo a odškrtnuto! Ještě jednu milou povinnost mám - poděkování 
všem sponzorům a občanům, kteří darovali věcné ceny na náš ples, který se opět 
vydařil. Díky moc!
  Jaroslava Čermáková

P. S. Pár fotek z plesu jistě potěší. 

RC BAKOVÁNEK VE SPOLUPRÁCI S OÚ PTÝROV

Provoz hlídacího centra, s názvem 
Koníček (HC Koníček), je zahájen 
od dubna 2012. Slavnostní den ote-
vřených dveří proběhne 26. března 
a veřejnost si může mezi 10:00 – 16:00 
hodinou prohlédnout nové prostory. 
 
Pro rodiče, kteří potřebují pro své 
děti hlídání, se otevírá nová možnost 
– umístit své děti do hlídacího centra 
v obci Ptýrov. HC Koníček se nachází 
v novém domě s vlastní zahrádkou. OÚ 
Ptýrov vychází vstříc rodičům a pomá-

há v náročném úkolu - slaďování rodiny 
a práce. Zároveň reaguje na problémy 
s nedostatkem míst ve školkách. 

Činnost zajišťuje RC Bakovánek, 
protože právě tam se scházejí matky 
a otcové, kteří aktuálně řeší problémy 
s koncem rodičovské dovolené. Kapa-
cita hlídacího centra je deset dětí. Nabí-
zíme různé formy hlídání – dlouhodobé 
i krátkodobé, nárazové i pravidelné. 
Vše záleží na dohodě s koordinátorkou 
RC Bakovánek Vlastou Landyšovou. 

Zvolili jsme nejnižší možné ceny, kte-
ré pokrývají pouze částečné náklady 
na mzdy hlídacích tet. Stravu a pitný 
režim zajišťujeme. 

Přestože cena hlídání je velmi nízká, 
hlídací služba je profesionální. Děti 
budou mít svůj program, budou respek-
továny a zároveň budou pevně stano-
vena pravidla. Samozřejmostí bude 
vyrábění, pohybová aktivita, procház-
ky, zpívání. Provoz centra budou vždy 
zajišťovat minimálně dvě pracovnice, 

nestane se, že by děti byly bez dozoru. 
Zakládáme si na vzdělání i zkušenos-
tech našich pracovníků. 
 
SOUTĚŽ - Protože hlídací centrum 
Koníček nemá své logo, RC Baková-
nek vyhlašuje soutěž pro veřejnost: 
nakresli logo hlídacího centra Koníček 
na Ptýrově. Obrázky, které by mohly 
být naší oficialitou, můžete do 1. červ-
na přinést do hlídacího centra Koníček 
Ptýrov nebo do klubovny RC Baková-
nek v Bakově n. J. Nejlepší výtvory 

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

FERDOVÉ PÍŠÍ POHÁDKY

Jsme velmi soutěživá třída a také si umí-
me pěkně vymýšlet. A tak, když přišla na-
bídka zúčastnit se soutěže EKOKOMU 
v psaní pohádek o třídění odpadu, nevá-
hali jsme ani chvilku a hned začali tvořit. 
V hodinách češtiny jsme vymýšleli a psa-
li pohádky ve skupinách i jednotlivě. 
O výtvarce jsme k nim tvořili ilustrace. 
Napsali jsme celkem 9 různých pohádek 
a jednu jsme dokonce vytvořili společně 
jako třída. Vybrali jsme 6 nejlepších a po-
slali je do soutěže. Pak jsme netrpělivě 
očekávali vyhlášení výsledků. 
A hurááááá!!! Z celkem zaslaných 542 
pohádek se naše společná umístila mezi 
14 nejlepšími a bude v knížce Třídilce, 
kterou obdrží všechny mateřské školy 
v kraji. 
Ve čtvrtek 1. března jsme byli pozvá-
ni na slavnostní křest knihy Třídilky 

do Kladna. Jeli jsme všichni a děkuje-
me tímto škole, že nám autobus zaplati-
la ze sběru. V divadélku nás čekalo ob-
čerstvení, toho jsme hned využili a pak 
začalo slavnostní vyhlašování. Nastou-
pili jsme na pódium všichni, však jsme 
také byli nejpočetnější. Dostali jsme di-
plomy, společenské hry a spoustu drob-
ných dárků. A ocenění získali i nejlepší 
ilustrátoři – Martin Šimon a Verča 
Plevková. Nikča Plaňanská na pódiu 
pokřtila šampaňským knížku Třídilku. 
A my knížce přejeme, aby se všechny 
pohádky dětem v MŠ líbily. 
Další fotografie naleznete na webových 
stránkách školy www.zs.bakovnj.cz. 

Ferdové 3. A
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A jestli vás naše pohádka zajímá, tak 
tady je:

Jak dinosauři vymysleli nádoby na tří-
děný odpad

Kdysi dávno v pravěku v jedné jeskyni 
v hlubokém lese žila dinosauří rodina: 
dinotáta, dinomáma a dvě dinoděti – Di-
norex a Dinolucka. Tatínek hlídal jeskyni, 
chytal v lese obědy a chodil s rodinou 
na výlet. Maminka vařila, nakupovala 
v dinomarketu a uklízela v jeskyni. Di-
noděti chodily na dinozmrzku, hrály si 
v člověkparku, s ostatními dinosaury po-
řádaly dinozávody a dinovečírky, hrály 
na dinoschovku. 
Doma měly děti za úkol každý týden od-
nést odpadky za les na dinosmetiště. Ale 
to se jim zdálo moc daleko, odpadky od-
nesly vždy za jeskyni do lesa a tam je roz-
házely. Zdálo se jim to jako velká legrace. 
Jednou řekl dinotáta, že druhý den pů-
jdou do lesa na houby. Děti se moc těšily 
a pořádně se na to vyspaly. Ráno si všich-
ni vzali na záda dinobatůžky se svačinou, 
košíky a vyrazili za jeskyni. A co v lese 
neviděli! Nejdříve potkali veverku a ta 
měla v nožičkách skleněné střepy. Našli 

houby a na nich roztrhané papíry, kytky 
přikryté plechovkou a ptáčci měli hnízda 
z igelitu. Ale to nejhorší je teprve čeka-
lo. Potkali malého srnečka, který kulhal, 
protože na nožičkách měl petlahve. Co se 
to děje?! Dinoděti se hrozně lekly a při-
znaly se rodičům, že ty odpadky po lese 
rozházely ony. 
Rodiče se moc zlobili, protože dinoděti 
ublížily přírodě a hlavně zvířátkům. Di-
notáta a dinomáma řekli dětem, že musí 
celý les uklidit a všem zvířátkům pomoci. 
Dinorex a Dinolucka nejdříve ošetřili ve-
verku, vyndali jí střepy a tlapky zavázali. 
Ptáčkům upletli hnízda z větví a vyrobili 
dřevěné budky, které přidělali na stromy. 
Srnečkovi sundali z nožiček petlahve, 
naučili ho znova chodit a stali se z nich 
dokonce kamarádi. Všechny ostatní od-
padky dinoděti posbíraly a že jich byla 
pěkná hromada! Ale co teď s tím odpa-
dem? A tu maminku napadlo, že vyrobí 
nádoby na tříděný odpad. Ze skořápek 
velikých vajec, z kterých se dinosauři 
líhnou, vyrobil tatínek nádoby. Dinoděti 
je natřely zelenou, žlutou a modrou bar-
vou. Uhodnete děti, do které nádoby patří 
sklo, do které petlahve a kam papír?

ÚNOR VE ŠKOLCE

Měsíc únor byl v naší mateřské škole 
ve znamení pohádek a karnevalového 
veselí. Karneval si prožila každá třída 
jinak. V některých třídách byl karneval 
v jeden určitý den, v jiných trval celý 
týden. Všichni jsme si zatančili a zasou-
těžili v maskách, nechyběla ani tombola. 
Masky si připravily i paní učitelky, a tak 
se jim podařilo překvapit své ,,dětičky“. 
Průvod masek po celé školce pak udělal 
hezkou tečku za masopustním veselím. 
S nádherným pohádkovým muzikálem 
,,Bob a Bobek“ nás navštívili brněnští 
herci z divadla Špilberk. Děti tak měly 
možnost se seznámit s jinou formou di-
vadelního představení. 
Nyní už se budou všechny děti těšit a při-
pravovat na příchod jara. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 
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Z KULTURY A SPORTU
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Celé dopoledne pršelo, vypadalo to na ce-
lodenní podmračenou oblohu. Všichni si 
jistě říkali, tak to půjde do průvodu pár 
nadšenců a organizátorů akce. Ale na-
konec se nic takového nestalo. Počasí se 
umoudřilo a poskytlo pěknou kulisu pro 
znovuobnovenou tradici Masopustního 
průvodu v Bakově. Přestalo pršet, dokon-
ce se tu a tam prokousalo i sluníčko. 
Před druhou hodinou odpolední se před 
budovou Radnice začaly scházet zajíma-
vé postavičky. Čarodějové a kouzelníci, 
šášové a klauni, sněhulák, čáp, poustevní-
ci, Berta, medvěd, nechyběly ani berušky, 
vodník, novodobí batmanové, víly, další 

potvory a rozličné maškary a maškarády. 
V doprovodu bakovských hudebníků, 
pánů Luboše Buchara, Iva Hammera, Ji-
řího Korela, Martina Šimůnka, se průvod 
vydal k Městskému úřadu požádat o po-
volení k obchůzce městem. Postupně se 
k nim přidali dva další muzikanti, pánové 
Ota Menzel a pan Antonín Fencl. 
Překvapivě se v okně objevil „pan ta-
jemník“ (paní tajemnice Koucká) a před 
Úřadem nás přivítal „pan starosta“ (paní 
starostka Štěpánová) v dobovém kostýmu 
i s cylindrem. Hlavní vyvolávač průvodu, 
šašek v podání Vlasty Bobkové, požádal 
o povolení k průvodu městem. Povo-

BAKOVSKÝ MASOPUST - NEDĚLE 19. 2. 2012 
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lení bylo uděleno „panem starostou“ 
po ujištění, že maškary budou provádět 
jen malé zlomyslnosti, jako např. mazá-
ní sazemi, házení do sněhu apod., a že 
maškary pobaví hospodyně a hospodáře 
ve městě a v kole je roztočí, když jim dají 
malou výslužku. 
Vzájemně si popřáli bohatý, veselý 
a plodný rok. Na zahřátí přinesl „pan sta-
rosta“ dva kožichy, což by bylo pro celý 
průvod opravdu málo, přidal tedy ještě 
trochu toho „tekutého tepla“. 
Babka a anděl se ujali rozlévání a roz-
dávání dobrot z košíku. Čarodějka se 
rozdělila o trochu speciální pochoutku 
– nefalšované myši, samozřejmě peče-
né, myslím tedy pečivo kynuté a víc než 
jedlé …
Celý průvod vyrazil přes náměstí 
do místní pizzerie, kde se rozdávaly ko-
láče, jednohubky a další dobroty. Paní 
domácí v kole roztočil medvěd a šlo 
se dál do Žižkovy ulice. Další zastave-
ní byla u Dürových, Grünwaldových, 
Antošových a Honcových. Všude bylo 
o maškary dobře postaráno – koblížky, 
linecká kolečka, sladké a slané pečivo, 
bonbóny a jiné pamlsky všem přišly 
vhod. Cestou i kobylka Emilka bavila 
přihlížející, kromě toho, že vzorně tanči-
la, sem tam utrousila i koblížku. Pro děti 
to byla jistě nezvyklá pochoutka. 
Hospodyně si zatančily s medvědem, 
kobylkou a s Bertou. V Komenských sa-
dech těsně před cílem průvodu se na ces-
tě najednou objevilo hasičské auto, které 
zahradilo maškarám cestu. Dobrovolní 
hasiči vyžadovali povolení k průcho-
du ulicí. Maškary jim vysvětlily s lahví 
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v ruce, že povolení dostaly a cesta byla 
volná. Paní Vlastová a paní Horejšová si 
zatančily s maškarami, děti dostaly báječ-
nou roládu a dospěláci si mohli svlažit svá 
hrdla dobrým mokem. 
Sluníčko svítilo na cestu i před restau-
rací Beseda, kde bylo poslední zastave-
ní průvodu. Paní Tondrová si zatančila 
s medvědem, děti v kole s maškarami 
a šlo se do sálu. Tam již na malé i velké 
tanečníky čekal DJ Georg se svými dis-
kotékovými hity. Děti si zasoutěžily s ča-
rodějkou a babkou, sladké odměny čekaly 
na všechny zúčastněné. Vyzkoušely si 
i zdobení perníčků s paní Josifovou. 
Co říci na závěr? Milým překvapením 
byla jistě velká účast masek a přihlíže-
jících v průvodu. Srdečné poděkování 
patří kapele, všem štědrým hospodyním, 
které se zapojily, a také všem, kteří přišli 
a bavili se – dětem, rodičům a učitelkám 
z mateřské a základní školy, obyvatelům 
a pracovníkům chráněného bydlení v Ba-
kově a dalším. 
Ať žije Masopust 2012 a budoucí Maso-
pust 2013! 
P. S. Dnes se pod článek podepisuji ob-
zvlášť s radostí...

 Martina Masopustová 
O fotodokumentaci se postarali 

pánové Jiří Kirchschläger, Ing. Petr 
Vondráček a Luboš Buchar. 

Na kameru veškeré dění natáčel pan 
učitel Mgr. Luboš Brodský. 
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„Štěstí je mozaika složená z nepatr-
ných malých radostí…“

Erich Maria Remarque

Čtvrtý ples Města Bakov nad Jizerou 
nesl název „Šťastný ples“. Zahájila jej 
starostka Mgr. Jana Štěpánová, kte-
rá přivítala přítomné a vyzvala páry 
k prvnímu tanci. Podobně jako v loň-
ském roce udržela po celý večer skvě-
lou náladu kapela M + K Trio pana 
Milana Klipce. O neobyčejné předtan-
čení plné nápaditých kreací se postara-
li tanečníci TK Rytmus: Vít Domorád 

a Tereza Řípová, Adam Zítka a Anna 
Štučková a nakonec Tomáš Marek se 
svou novou partnerkou Rachel Ma-
kow. Zpestřením večera byla přehlíd-
ka historického i současného spodního 
prádla v podání modelek z umělecké 
agentury Nordproduction. Příjemnou 
atmosféru večera dokreslovala vkus-
ná výzdoba, o kterou se postaraly 
aranžérky Zahradnického centra Flora 
a děti ze základní školy. 

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

IV. PLES MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU
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ŠACHISTÉ

Bakovští šachisté zajížděli 12. 2. 
na půdu nebezpečného Rakovníka 
a podařilo se jim tam po boji zvítězit 4, 

5:3, 5. Pak doma 26. 2. v sokolovně při-
vítali dalšího aspiranta na druhé postu-
pové místo Sokol Mladá Boleslav, když 

první si neochvějně drží oddíl Lysé nad 
Labem, a po smolném závěru utká-
ní pouze remizovali 4:4 a ztrácejí tak 

na něj 2 kola před koncem jeden bod.  

Jaroslav Záhorbenský

FINALISTKA OLYMPIÁDY V SYDNEY 2000 NA ŽÁKOVSKÉM BĚHU BAKOVEM

Také v letošním roce bude dekorovat nejlepší běžce Žákovského běhu Bakovem 
slavná atletka. Po Petru Svobodovi a Jiřině Ptáčníkové, kteří předávali nejlepším 
ceny loni, přijede do Bakova jedna z nejlepších českých atletek přelomu tisíci-
letí, bývalá dlouholetá reprezentantka na 400 a 800 metrů, držitelka 6 medailí 
z evropských i světových šampionátů v hale i venku, Helena Fuchsová. Helena 
Fuchsová, rozená Dziurová závodila již v 80. letech s dvojnásobnou světovou re-
kordmankou Jarmilou Kratochvílovou a vicemistryní světa, Táňou Kocembovou 
a svoji bohatou kariéru zakončila až v roce 2004. Mezi její největší úspěchy patří 
2. místo na mistrovství Evropy v Budapešti 1998 na 400 m, má 2 halové bronzy 
z mistrovství světa a 2 z mistrovství Evropy na 400 i 800 m, účast v dresu Evropy 
na světovém poháru v Johannesburgu, stříbro ve štafetě na 4 x 400 m na halovém 
mistrovství světa a 2. místo v anketě Atlet roku 1998 za Janem Železným. 
ŠSK zve tedy všechny děti a mládež (ročníky narození 1994 – 2011) na veli-
konoční sobotu na náměstí. Závodní kancelář bude otevřena od 7:30. 

PROPOZICE ŽÁKOVSKÉHO BĚHU BAKOVEM

MÍSTO: náměstí Bakov nad Jizerou
TERMÍN: sobota 7. dubna 2012
PROGRAM: 
8:15 STARŠÍ ŽÁCI A DOROSTENCI 1500 metrů (97, 98, 99 94, 95, 96)
8:30 STARŠÍ ŽÁKYNĚ A DOROSTENKY 800 metrů (97, 98, 99 94, 95, 96)
8:45 ŽÁČCI 800 metrů (03, 04, 05)

9:00 ŽÁKYŇKY 600 metrů (03, 04, 05)
9:15 MLADŠÍ ŽÁCI 1000 metrů (00, 01, 02)
9:30 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 600 metrů (00, 01, 02)
9:35 Stupně vítězů
10:00 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN START
10:05 PŘEDŽÁČCI ML. A ST. 300 m (09, 10, 11 06, 07, 08)
10:15 PŘEDŽÁKYŇKY ML. A ST. 200 m (09, 10, 11 06, 07, 08)
10:30 ŠTAFETA 4 x 1 KOLO (A 03, 04, 05 B 00, 01, 02 C 97, 98, 99)
10:40 Stupně vítězů
11:05 BAKOVSKÝ PŮLMARATÓN CÍL

PREZENTACE: divadelní sál Radnice na náměstí.
Přihlášky se přijímají od 7:30, prezentace končí 30 minut před startem pří-
slušné kategorie.
CENY: ceny, medaile a diplomy první 3 v každé kategorii+účastnické diplomy.
TRAŤ: okruhy kolem náměstí, délka okruhu 313 m, nelze užít tretry, štafetu 
tvoří 4 závodníci, z nichž jsou minimálně 2 dívky, běží se 4 x 313 m, pro zařa-
zení do kategorie je rozhodující věk nejstaršího člena štafety. Štafetu mohou 
vytvořit i žáci různých oddílů a škol. 
STARTOVNÉ: neplatí se.
STRÁNKY: http://behbakovem.webnode.cz/ 
 fcb: Běh Bakovem.
  Za ŠSK při ZŠ Bakov Mgr. Luboš Brodský
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PLACENÁ INZERCE
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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.
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