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Městský úřad informuje
Slovo starostky
Vážení občané,
po nekonečně dlouhé zimě jsme se opět dočkali příchodu jara a většina z nás se
těší na práci na zahrádce nebo na procházky, kolo a sportovní aktivity a nebo
jen na pobyt venku. S příchodem jara tradičně nastává čas úklidu a zvelebování
našeho okolí i domů, ve městě se opět otevírá sběrné středisko, které jste zvyklí hojně využívat, začíná jarní úklid města a údržba zeleně, ale také příprava
na jarní svátky.
Na městském úřadě máme hotový plán práce na letošní rok, připravená jsou
zadání výběrových řízení na dodavatele zboží i služeb a čekáme jen na schválení rozpočtu města, abychom mohli započít s pracemi, které jsou pro letošní
rok naplánovány. Do doby schválení rozpočtu města mohou probíhat jen práce
přípravné a práce, které jsou v souladu s rozpočtovým provizoriem schváleným
zastupitelstvem města. Provádějí se tedy dokončovací práce, drobné opravy
a údržba, zimní údržba zeleně, včetně kácení stromů a prořezů.
Vedle toho se však zabýváme běžnou či opakující se činností, jako je například
jednání s mateřskou školkou o podmínkách zápisu dětí do mateřské školy, jednání se všemi dotčenými subjekty ve věci formálního i věcného rozšíření kapacity
školní družiny, jednání se sportovními a zájmovými organizacemi o jejich podpoře ze strany města, organizování kulturních a společenských akcí.
Pevně věřím, že Vám záleží na prostředí, ve kterém žijete, a budu se s Vámi
potkávat nejen na sportovních a společenských akcích konaných v našem městě,
ale také na těch ostatních, které se budou týkat zvelebování města, jeho úklidu,
sázení nových stromů. S některými z Vás se takto potkáváme již tradičně při akci
„Za každé prodané auto jeden vysazený strom“ ve spolupráci se ŠKODA AUTO
a. s., kterou plánujeme i pro letošní rok.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála spoustu krásných jarních dnů prozářených sluníčkem a dobrou náladou.
Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU NA ROK 2011
Příjmová část rozpočtu
Převážnou část příjmů města tvoří daňové příjmy ve výši 39. 692,50 tis. Kč.
U příjmů z daní přeposílaných FÚ se vychází z procentuálního podílu z celostátního hrubého výnosu daní. Mezi daňové příjmy patří také daně a poplatky z vybraných činností a služeb, tj. poplatek za likvidaci komunálního odpadu, za znečišťování ovzduší, ze psů, z ubytovací kapacity, za provozovaný výherní hrací přístroj.
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu a poplatky ze psů zůstávají ve stejné
výši jako v roce 2010.
Nedaňové příjmy – ve výši 8 436,79 Kč. Nejvyšší podíl v nedaňových příjmech
tvoří příjem z pronájmu městských bytových a nebytových prostor. Dále jsou tvořeny příjmy z poskytování služeb (knihovna, muzeum, pohřebnictví, hřiště u ZŠ,
těžba dřeva), z pronájmu pozemků, z pokut zejména vybraných městskou policií,
atd.
V kapitálových příjmech je rozpočtován prodej pozemků a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (příspěvek na změnu ÚP).
Do přijatých dotací ve výši 2 819,80 tis. Kč 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 2011 je rozpočtováno
čerpání z FRR převážně na dofinancování projektu „Volnočasový areál II - šatny“
z fondu EU Regionální operační program (ROP).
Výdajová část rozpočtu
Kapitálové výdaje:
Hlavní investiční akce pro rok 2011 jsou:
Komunikace
•	dopravní prostředky – nákup traktoru 800 tis. Kč,
•	nákup pozemků 100 tis. Kč.
Chodníky
•	výstavba chodníku v ulici Pražské 700 tis. Kč.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
•	projektová dokumentace plynofikace Zvířetice a revize 150 tis. Kč.

Koupaliště
•	projekt „Vybudování volnočasového areálu II - šatny“ 7 790 tis. Kč.
Územní plán
•	změna územního plánu 800 tis. Kč.
Komunální služby a územní rozvoj
•	příprava projektových dokumentací ve výši 1. 500 tis. Kč na kanalizaci Malá
Bělá a další PD dle rozhodnutí města. (PD v souvislosti s možnými dotačními
tituly).
Bezpečnost a veřejný pořádek
•	nákup stacionárního radaru 100 tis. Kč.

Kč, výměna oken, balkónových a vstupních dveří čp. 875 ul. Družstevní – 650
tis. Kč /požádáno o dotaci ze SFŽP Zelená úsporám/, výměna oken a odstranění revizních závad čp. 372 ul. Husova – 270 tis. Kč, drobné opravy nebytových prostor, střecha, atika a venkovní sokl budovy MěÚ, bezbariérový přístup
do Knihovny.
Veřejné osvětlení
•	běžné opravy veřejného osvětlení.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
•	přeložka plynu v místní části 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
•	prořez nepřístupných ploch a stromů, nová výsadba stromů lokalita Pod stráněmi, městské parky a dokončení asanace lokality Pod Vápeníkovými, obnova
lipové aleje v místní části Buda /kácení a výsadba/.

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.

Podstatnou míru na běžných výdajích tvoří příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím jako ZŠ 4 826, 62 tis. Kč a MŠ 2 879, 82 tis. Kč, dále dotace na dopravní obslužnost ve výši 650 tis. Kč, příspěvek na zajištění pečovatelské služby
580 tis. Kč, příspěvky a dotace zájmovým organizacím ve výši 136, 50 tis. Kč,
sportovním organizacím ve výši 860 tis. Kč a příspěvky církvím v celkové výši
120 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje:
Komunikace
•	oprava komunikací Na Výsluní, Na Návsi a běžné opravy a výspravy komunikací, výměna dopravního značení.
Ostatní záležitosti komunikací
•	běžné opravy chodníků.
MŠ Bakov nad Jizerou
•	opravy hrazené městem.
Ostatní záležitosti kultury
•	divadelní představení, koncert, ples, vystoupení pro seniory, oslava posvícení,
staročeské a vánoční trhy.
Tělovýchovná a zájmová činnost
•	provoz hřiště za školou, po převzetí sokolovny od roku 2011 do majetku města
náklady na provoz a údržbu.
Zdravotnictví
•	oprava havarijního stavu střechy a kotle topení.
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
•	údržba dětských hřišť, nákup nových herních prvků.
Bytové a nebytové hospodářství
•	na základě provedeného posouzení budov budou provedeny opravy bytů a nebytových prostor. Výměna střešní krytiny ul. Boleslavská čp. 5, 6 – 550 tis.

Předpokládané příjmy celkem

51 049,09 tis. Kč

Daňové příjmy

39 692,50 tis. Kč

Nedaňové příjmy

8 436,79 tis. Kč

Kapitálové příjmy

100,00 tis. Kč

Dotace

2 819,80 tis. Kč

Předpokládané výdaje celkem

62 135,44 tis. Kč

Z toho:
Běžné výdaje

50 195,44 tis. Kč

Kapitálové výdaje

11 940,00 tis. Kč

Financování celkem

11 086,35 tis. Kč

Podrobný rozpočet najdete na webových stránkách města.

Vladimír Šlégl
vedoucí finančního odboru

SČÍTÁNÍ LIDU SE BLÍŽÍ
•S
 čítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek i s manipulací s osobními
údaji.
• Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem.
• K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta používat pouze zabezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.
• Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9. 0, který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace
jsou chráněny proti odcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí strany.
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího
centra. Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným
zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z databází
odstraněna všechna jména a rodná čísla. Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou
skartovány specializovanou firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu. Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ
je povinen skartovat papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku
sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartuje nejpozději
do jednoho roku.
Na závěr budou naskenované a anonymizované formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu.

V minulém čísle Bakovska jste se dozvěděli, jak bude probíhat sčítání lidu,
domů a bytů 2011, které se uskuteční v březnu letošního roku. Nyní bych ráda
tyto informace doplnila o několik dalších zajímavých údajů.
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se
soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec
nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku
litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete
Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání
obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754.
Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku 1869,
kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání,
které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli
2. světové válce.
O ochranu osobních údajů se, dle sdělení Českého statistického úřadu, nemusíte bát. Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat,
je nejvyšší prioritou, kterou Český statistický úřad při sčítání lidu má. Celé
sčítání lidu připravují ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu včetně dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu
zpracování osobních údajů získaných při sčítání.
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem.

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu
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NEDOKONČENÉ ÚPRAVY POVRCHŮ
KOMUNIKACÍ

REDUKCE AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ
Jistě jste již zaznamenali skutečnost,
že s platností od 6. 3. 2011 byly zrušeny některé autobusové spoje zajišťující dopravní obslužnost v našem
městě.
K redukci spojů došlo v důsledku snížení finančních prostředků v rozpočtu
Středočeského kraje určených na základní dopravní obslužnost, čímž
došlo k omezení spojů, které nebude
Středočeský kraj dotovat.
V Bakově nad Jizerou se jedná zejména o zrušení večerního spoje z Bako-

va nad Jizerou do Bítouchova, a to
i v opačném směru, a z Bělé pod Bezdězem do Mnichova Hradiště, také
i v opačném směru, ostatní zrušené
spoje jsou spoje sobotní a nedělní.
Informace s vyznačením zrušených
autobusových spojů je vyvěšena
na úřední desce města, dále je informace k dispozici na webových stránkách města www.bakovnj.cz v sekci
Aktuality, informace.
Helena Poliaková
referent správního odboru

Během zimního období došlo k zásahu
do pozemních komunikací z důvodu
provádění oprav na zařízení ve správě
Vodovodů a kanalizací a v ul. Boleslavská (před sokolovnou a před parkem
u „Flóry“), v křižovatce ul. Boleslavská a Čapkova a v ul. B. Němcové
v Bakově nad Jizerou. Konečná úprava

povrchu vozovky těchto úseků bude dle
sdělení zástupce VaK a. s. Mladá Boleslav provedena v nejbližším možném
termínu, koncem března, v závislosti
na venkovních teplotách.
Anna Šlechtová
referent OVŽP

ÚKLID VE MĚSTĚ
Jak jsme Vás již informovali prostřednictvím únorového Bakovska, jako každoročně se již blíží čas, kdy bude nutné
odstranit všechny zbytky posypu z našich komunikací. Z tohoto důvodu bude
prováděno strojní čištění a to ve dnech
6., 12., 14. a 19. dubna 2011 od ranních
hodin do odpoledne. Přesný časový harmonogram prací je prozatím v jednání.
Bude Vás o něm včas informovat pro-

střednictvím webových stránek a dopravním značením.
Žádáme proto občany našeho města, aby
v uvedených termínech neparkovali se
svými motorovými vozidly na městských
komunikacích a umožnili tak zametacím
strojům, aby práci odvedly pokud možno
všude a v řádné kvalitě.
Anna Šlechtová
referent OVŽP

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Požár rodinného domku
V polovině února, v sobotu kolem půl desáté večer vypukl požár v patře rodinného
domku v Chudoplesích, kde oheň zasáhl
celý pokoj. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde společně s nimi přijeli
profesionální hasiči z Mnichova Hradiště,
Mladé Boleslavi a SDH Bakov nad Jizerou. Příčinou požáru byla závada na elektrické instalaci a škoda byla odhadnuta

na 150 tisíc korun. Ke zranění ani újmě
na zdraví nedošlo a obyvatelé našli pomoc u svých sousedů, kde přečkali zásah
bezpečnostních složek. Kolem desáté hodiny byl požár uhašen a následně zajištěn
dohled po požáru.
Nezletilí vandalové
Hlídka městské policie přijala oznámení o
poškození omítek v ulici Palackého, které

byly postříkány barvou. Strážníci při pátrání po pachatelích zjistili, že se jedná o
žáky bakovské základní školy. Na místě
události byla proto přítomna i ředitelka
ZŠ, s jejíž pomocí byl viník zjištěn. Ten
pak zajistil poškozeným náhradu škody.
Výtržník
Rozbitý stůl v restauračním zařízení
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Svijanka a poničená reklamní cedule
byla práce jednoho opilce, který výše
uvedené restaurační zařízení navštívil
a cestou domů, posilněn alkoholem
ještě poničil i reklamní ceduli pizzerie
na náměstí. Pachatele strážníci zjistili.
Ten pak vědom si svého počínání sjednal s poškozenými náhradu škody.
Daniel Šulc, ředitel MP

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Výběr z knižních novinek
Beletrie pro dospělé:
Balabán Jan
		
		
Buš Karel
Brown Sandra
Carson Ben
Carson Ben
Cunningham Michael
Fuchsová Irena
Hanka Zdeněk
Jansa Pavel
Kepler Lars
Koberová Tessa
Kundera Milan
Monyová Simona
Murakami Haruki
Murakami Haruki
Pawlowská Halina
Přibský Vladimír
Révay Theresa
Řeháčková Věra
Stieg Larsson
Šabach Petr
Teremová
Ulč Ota
Viewegh Michal
Zemanová

Zeptej se táty
(román získal ocenění v anketě
Lidových
novin: „Kniha roku 2010“)
Jsme tady s Tebou
Kouřová clona
Širší souvislosti, aneb co je v životě opravdu důležité
Zlaté ruce
Hodiny
Když nemám, co jsem nechtěla
Hedvábný řetěz
Poslední waltz
Hypnotizér
Služka a královna
Směšné lásky
Citová divočina
Norské dřevo
Sputnik, má láska
Ještě, že nejsem papež
Valdštejn a Eleonora
Bílá vlčice
Taťko, neodcházej
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Občanský průkaz
Útěky tam a zase zpátky
Z Hongkongu na ostrov, který nebyl
Biomanželka
A je to v kýblu

Detektivní romány:
Mc Bain
Christie Agatha
Christie Agatha
Moravcová Jana
Moravcová Jana
Zábrana Jan

Škola zabíjení
Věštírna v Delfách
Vlak z Paddingtonu
Zločin pro slečnu Poirotovou
Pinč Baskervilský
Vražda se zárukou

Dívčí romány:
Kawuloková Jana
Řeháčková Věra
Řeháčková Věra

Ta holka se snad zbláznila
Sářin příběh
To se může stát každé holce

Pro děti a mládež:
Boudová Nella
Boud Michael
Delenár Štefan
Kopcová Gabriela
Němeček Jaroslav
Poborák Jiří
Ross Tony
Spielvogelová Vlad.
Kolektiv autorů
Svěrák Zdeněk

O víle Voněnce
Medvídek Paddington
Bajky medového království
Pohádky z hájovny
Nesmrtelný zádrhel (čtyřlístek)
Vločka, dcera Jógího (čtyřlístek)
Malá princezna
Žirafí příběhy
Myš Bláža na cestě za blahobytem
Jaké je to asi v Čudu

Dobrodružné a tajemné publikace pro mládež:
Steklač Vojtěch
Dvojčata v akci - Sluneční bratrstvo
Steklač Vojtěch
Dvojčata v akci – Liga starších džentlmenů
Smith l. J.
Upíří deníky
Publikace o známých osobnostech:
Švorcová Jiřina
Jiřina Švorcová osobně
Jan Neckář a Vladimír Vlasák
Cesta do mé paměti (o Václavu Neckářovi)
Remešová Michaela
Neměla jsem se narodit (o Ivetě Bartošové)
Pro milovníky přírody a zvířat:
Felix Jiří
Felix Jiří
Lohmann Michael
Říha Martin
Wegmanová Angela

Zvířata Evropy
Zvířata Austrálie
Motýli
Plemena psů
Když můj pes nechce poslouchat

Zaměstnanci městské knihovny
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PTÁCI PŘILÉTAJÍ
Jaro, to je zelenající se příroda, probouzející se ptačí zpěv, jenž přes zimu
utichl. Miliony ptáků se vracejí domů,
aby zde přes léto vychovali mláďata.
Nejčastěji přilétají z oblasti Středo-

moří, Pyrenejského a Apeninského
poloostrova, také ze subsaharské Afriky. Jací ptáci a kdy k nám přilétají?
Například koncem února přilétá skřivan, čejka, špaček, začátkem března

holub hřivnáč, konipas, drozd, dále
budníček, červenka, konipas horský,
rehek, strnad rákosní, v dubnu bramborníček hnědý, zvonohlík zahradní,
pěnice černohlavá, vlaštovka, jiřička,

začátkem května ťuhýk a rorýs. Každý
rok, každé jaro je znovu rádi vidíme,
slyšíme, patří k nám…
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP

ČAS VELKÉHO STĚHOVÁNÍ
V přírodě se teď opravdu dějí věci!
Po zemi lezou žáby směrem k mokřinám, vzduchem veslují ptáci. Všichni
k místu rozmnožování. Jde o jeden ze
základních zákonů přírody. Směrem
k pozorovateli jde nejen o strhující
divadlo, překypující vitalitou, mělo by
v nás současně osvěžit zodpovědnost
při nakládání s krajinou. Za každým
roštím, v každé kaluži či úhoru bychom měli vidět i ono místo pro život! Jen tak můžeme zpomalit úbytek
druhové rozmanitosti okolí. Ale zpět
k zmíněnému stěhování.
Ten kdo se zajímá o ptactvo, dobře
ví, že v jejich světě právě teď dochází
k mnohým přesunům. A ač by se to ne-

lých lesích kolem pramenišť rozkvetou
bledule a my jsme svědky dalšího „vychytaného“ zákonu přírody. Tentokrát
se bojuje o světlo! Až se lesy olistí
a prostor ztmavne, všechny ty nádherné dymnivky a prvosenky zmizí
v zemi. Budou mít splněno. Nacházím
v tom dění mnoho energie pro sebe,
zastavte se nad těmi zázraky a užijte
jich. Dotkněte se stromů a přemýšlejte
nad tím, jak je možné, že mízu dokáží
napumpovat až k nejzazším pupenům.
Cítíte tu sílu? Pak jste blízko souznění. Bude-li tento stav metou další vaší
výpravy, zbohatli jste.

muselo zdát i sýkory z vašeho zimního
krmítka občas nejsou těmi, které v zahradě zjara zahnízdí. I tady se mnohé
mění. Zejména loňská mláďata se totiž s podzimem posunula více k jihu
a u nás pobývala třeba ptačí mládež
z Pobaltí. Kroužkování to jasně ukázalo. Zkraje března též odlétli havrani,
směřovali k východu, ty boleslavské
jsem viděl nad Kněžmostem. Letí, aby
byli doma včas. Odlétají i jiní zimní
hosté jako třeba brkoslavi. A k nám
přilétají první konipasi, zpěvní drozdi
a dokonce i čápi. Stěhování začalo.
Jak bude jaro postupovat, budou přibývat další. A nejen to. Vyjdete-li si
do přírody, všímejte si i květin. V svět-

Kdo by chtěl užít společné vycházky

za podobnými zázraky, nechť si poznamená sobotu 30. dubna. To se společně v půl osmé ráno vydáme k Horám
nad Rohatskem, v rámci známé akce
Vítání ptačího zpěvu. Jde o dopolední
vycházku s výkladem, my ji pořádáme
po jedenácté a vždy stála za to. Tentokrát jsme se synem vybrali tři kilometry dlouhé putování starou pískovnou, tradičně s ukázkou kroužkování.
Prostředí má povahu tajgy a bude co
obdivovat. Informace najdete na webových stránkách České společnosti
ornitologické či na mém blogu Zaměřeno na slavíky. Tak tedy krásné
bakovské jaro!
Pavel Kverek

OD ČTENÁŘŮ
ČESKÝ RÁJ MÁ NOVÉ INTERNETOVÉ PRŮVODCE
Tisková zpráva SČR 03/2011, vydaná
17. února 2011

Sdružení Český ráj připravilo pro
milovníky Českého ráje nové internetové stránky zaměřené na rodiny
s dětmi, regionální výrobky pod značkou „Regionální produkt Český ráj“,
osobnost Albrechta z Valdštejna a turistickou nabídku v koridoru řeky Jizery pod hlavičkou Greenway Jizera.
K regionálnímu turistickému portálu
www.cesky-raj.info tak přibyly čtyři
nové tematické prezentace, věnující
se hlavním turistickým produktům re-

výrobky. Stránky obsahují informace
o značce „Regionální produkt Český
ráj“ a jejích nositelích. Jsou zde tipy
kde nakoupit regionální produkty,
dále novinky a pozvánky od regionálních výrobců. Nechybí ani nabídka
výtvarných tvůrčích dílen pro veřejnost.
Osobnost Albrechta z Valdštejna, jeho
dobu a dílo mají za cíl přiblížit internetové stránky www.albrechtzvaldstejna.cz. Web by měl mít nadregionální charakter. Postupně nabídne
informace a aktuality i z dalších míst
České republiky, která jsou spojena
s touto pro někoho stále kontroverzní
osobností evropských dějin. Nedílnou
součástí webu jsou informace a turistická nabídka v rámci motivační hry
Po stopách Albrechta z Valdštejna.
Také internetové stránky www.greenway-jizera.cz nabídnou informace

gionu. Stránky jsou aktuálně dostupné v české a polské jazykové mutaci,
před zahájením turistické sezony budou rozšířeny o německou jazykovou
mutaci.
Stránky pod doménou www.ceskyrajdetem.cz jsou určeny všem, kdo
se rádi toulají po Českém ráji v doprovodu dětí. Ti zde najdou pohádky
a pověsti našeho regionu, postup jak
hrát a soutěžit o zajímavé ceny v turistické hře Za pověstmi Českého
ráje. Je pro ně připraven výběr tipů
na výlety, aktivit a akcí, kde si na své
přijde celá rodina. Postupně budou
webové stránky doplněny o herní
a interaktivní prvky.
Internetové stránky www.regionalniprodukt.cz jsou dobrým informačním zdrojem všem, kteří stále upřednostňují kvalitní domácí výrobky ať
už tradiční potraviny, nebo řemeslné

VZPOMÍNKA

z více turistických regionů. Nabízí
již nyní turistickou nabídku v koridoru řeky Jizery z Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš. Brzy přibude
i nabídka ze středočeské turistické
oblasti Polabí. Web má představit Jizeru jako přírodní koridor, řeku vhodnou pro vodácký sport, významnou
nadregionální cyklotrasu Greenway
Jizera i jako výchozí bod pro řadu
pěších výletů. Na tomto místě budou
prezentovány informace o stejnojmenném projektu a budování páteřní
cyklostezky.
Všechny stránky využívají data ze
Sdílené databáze turistických informací Libereckého kraje (datový
sklad).
Zpracovala: Ing. Hana Ledabylová,
e-mail: ledabylova@cesky-raj.info

VZPOMÍNKA

Dne 21. března uplynulo již 6 let
od úmrtí naší milované maminky a babičky, paní

Dne 5. 2. 2011 uplynuly 2 roky od doby,
kdy nás navždy opustila

Hana Cihlářová

Marie Havelkové.

z Bakova nad Jizerou.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou
vzpomínku. Děkují synové Jiří a Karel
s rodinami.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera a vnoučata.
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VZPOMÍNKY

STATISTIKA ANEB SČÍTÁNÍ
VE VZPOMÍNKÁCH

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

Jsme velká rodina. Letos se nás schází
již 15. Osmdesátisedmiletá prababička,
šest vnoučat, šest mladých a dva invalidní důchodci. Po tatínkovi jsem rodilý
Bakovák. Žiji v Bakově přesně šedesát
let. Tatínkovi by bylo osmdesát jedna.
Moc ráda na své rodiče vzpomínám.
Vždy mě moje městečko zajímalo jak
je plné. Jak stárnu, čím dál víc Bakov
miluji. Měla jsem velikou radost, když
se nejstarší dcera rozhodla, že i ona zde
zapustí své kořeny. Za těch šedesát let co
zde dýchám, již něco pamatuji. Chodila
jsem ještě do dívčí školy, kde paní učitelka Novotná nám topila uhlím ve velkých železných kamnech. Dnes je zde
Bakovské muzeum a knihovna. Tatínek
chodil do velké kamenné budovy, dnešní
ředitelství školy a první stupeň, jež byla
chlapeckou školou. Pamatuji loutkovou
scénu, taneční parket a promítání filmů
v budově sokolovny. Chodila jsem fandit bratrům Bednářovým na bakovské

Zdeněk Pajkrt,

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

Dne 7. března uplynuly 4 roky, co nás
navždy opustil pan

František Klas.

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
Dne 15. března tomu bylo 6 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, vzpomeňte
s námi.
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kluziště za sokolovnu, kde je ještě zachovalá tribuna a místo využívají naši
výborní házenkáři. Nesmím ani zapomenout na fotbalový stadión, který už tehdá
byl Pod stráněmi hodně navštěvovaný
na nedělních procházkách. Dnes se o něj
překrásně stará správce a šéf fotbalového
klubu pan Bláha. Pod Zemanova nad tůněmi, měli svůj baráček bakovští slavní
králíkáři, které vedl nezapomenutelný
pan Bartoš.
Plačkovo cukrářství na náměstí s výbornou zmrzlinou a vždy čerstvými dorty
nebo hospoda na zastávce s panem Klémou už nostalgicky doplňují mé vzpomínky z mládí. Bakov byl vždy krásný,
bylo toho zde pro vzpomínky mnohem
víc a já se jen těším, až bude dokončeno
sčítání roku 2011, že nám v příštím časopise Bakovsko něco hezkého ještě někdo
prozradí.
Vendulková

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY JIZERA, O. S.
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Denní centrum pro seniory Jizera opět
žije naplno. Provozní doba je od pondělí do pátku, dle přiloženého harmonogramu. Určitě si každý z vás vybere
a přijde si vybrat z našich nabízených
aktivit. Přijďte se podívat a posílit naše

řady aktivních seniorů. Ale nejenom
prací živ je člověk, proto každý měsíc
máme i odpočinkový společenský den,
kdy oslavujeme narozeniny našich členů.
Za DCJ Iveta Samlerová

FURIANT - Masopust v Bítouchově
Za slunečného počasí vyrazil v sobotu 5. března po obci Bítouchov bohatý masopustní průvod. Od rybníka se
vypravili členové folklórního souboru
Furiant ve staročeských maskách spolu
s obyvateli vesnice, aby oslavili konec
masopustu a pobavili se při dobrém jídle, pití a tanci.
Muzikantské sdružení Průvan ve složení dva bubny, harmonika, saxofon
a trubka doprovázelo bezmála celou
vesnici veselým průvodem, který svou
pouť začal u rybníka požádáním Masopusta o projití vsí a dovádění všelijakých lotrovin. Počínání požehnal starosta obce pan Dohalský, a tak se tedy
mohli všichni radovat z krásného dne.
Velký průvod vedl Masopust v družném doprovodu Pronobuse. Následovali trpaslíci, čarodějnice, beruška, husa
s housátkem, čertíci, princezny, Ma-

ková panenka, prase, cikánka, papoušek, ale i kovář, který byl skutečným
kovářem a na jehož zahradě se stylově
tančilo na píseň Jaké je to hezké, dva
kováři v městě.
Průvod však byl ještě bohatší o další
a další masky. Cestou bylo možné se
občerstvit nejen masopustními koblihami, které neodmyslitelně k tomuto
svátku patří, ale i chlebíčky a jednohubkami a samozřejmě i něčím dobrým
na spláchnutí.
Celkem se obešlo 13 stavení a všude
bylo plno legrace. Konečnou stanicí se
stala místní hospůdka, kde byla navařena výborná dršťková polévka a pivo
teklo proudem. Zde se ještě chvíli posedělo při muzice a zhodnotilo se, že se
masopust v Bítouchově vyvedl.
Děkujeme!!!
Monika Čapková
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FURIANT - Dětský ples
Plesová sezóna končí, blíží se čas předvelikonoční, brzy tu máme Popeleční
středu, a tak není divu, že se i děti sešly
při svém plese. Ten se konal v Nové
Vsi u Bakova a uspořádal ho soubor
Furiant.
V neděli 6. března se v odpoledních
hodinách nezaplnil sál novoveské restaurace seniory, jak bývá zvykem, ale
tentokrát patřil parket dětem. V pořadí
druhý ples tu pro ně pořádal soubor
Furiant.
Byl to ples se vším všudy. Nechyběla
hudba v podobě výborného DJ Šáňi alias Pavla Šaňka. Nechybělo předtančení
v podání dětského folklórního souboru
Kominíček z Malé Bělé. Nechyběla bohatá tombola, která čítala bezmála čtyřista dětských cen a v neposlední řadě
nechybělo ani překvapení odpoledne,
což byly balónky spuštěné z balkónu
mezi děti.
V úvodu si všichni na roztančení zopa-

kovali jednoduchou mazurku. Holčičky vzaly na parket tatínky a kluci zase
maminky. Ale účastnili se i prarodiče,
a tak to byla pěkná sešlost. A ta se roztočila a zadýchala i u tance ptačího a
nemohlo se to obejít ani bez oblíbené
"mašinky".
Sálem se neozýval jenom dětský smích
a dětské pohádkové písničky, ale i potlesk za předvedená čísla či za úspěch
v soutěžích. Ale ani ti, co se nedostali
mezi nejlepší v hrách, byli odměněni
sladkostmi.
Hlavním cílem této akce ovšem není
jenom pobavení dětí při hudbě, ale především to, aby se jim ukázalo, jak se na
takovou událost, jakou je ples, ustrojit
či jak se chovat. Co znamená nakupování tomboly a vyzvání partnera k
tanci. Proto i pořadatelé zvolili velmi
sváteční oblečení, aby dodali dětskému
plesu tu správnou atmosféru.
Monika Čapková

OS BAKOVÁNEK
Rodinné centrum Bakovánek

pořádá dne 30.3. 2011 od 16:00 do 18:00 hod
v prostorách Bakovánku , v DDM v Bakově n. Jiz. – vedle školy

Měření na tělním analyzátoru
Chcete vědět, zda jste v kondici? Přijďte se změřit!
Zjistíme vám
- poměr vody a tuku v těle
- zda vás neohrožuje vnitřní tuk
- jak jste na tom se svaly a kostmi
- jakou máte celkově fyzičku

Měření a stručné vyhodnocení trvá zhruba 10 minut, cena měření: 60 Kč.
Objednávejte se na tel. čísle: 732 556 365, pí. Carsková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Koncem minulého měsíce uskutečnil
Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad
Jizerou sběr železného šrotu. Děkujeme všem občanům, kteří vyklidili své

dvory, kůlny či garáže a staré železo
přistavili před dvůr. Tím nám pomohli
zvýšit počet kilogramů odevzdaných
do sběrny a získat nějakou tu korunu do

naší pokladny, která bude využita pro
činnost sboru. Ještě jednou díky!
Další díky přidáváme také všem, kteří
přispěli věcným darem do tomboly na9

šeho hasičského plesu, který se také konal minulý měsíc a moc se vydařil. Pro
ilustraci přikládáme pár fotografií.
Za SDH Jaroslava Čermáková

ÚSPĚCH TANEČNÍHO KLUBU RYTMUS

V sobotu 22. ledna 2011 se konalo v
Hradci Králové Mistrovství České republiky ve standardních tancích. Bakovský taneční klub Rytmus zde mělo čest
reprezentovat 5 tanečních párů. Nejmladšími účastníky z bakovských párů na
této prestižní akci byli Adam Zítka (12
let) a Anička Štučková (10 let), oba žáci
bakovské základní školy. V silné konkurenci 30 tanečních párů, které změřily své
síly na tanečním parketu v romantickém
waltzu, vášnivém tangu, vídeňském valčíku, slowfoxtrotu a rozmarném quickstepu, se tento juniorský pár probojoval

do finálového kola. Byli hodnoceni jako
5. nejlepší pár v kategorii „junior I“ v ČR
ve standardních tancích pro rok 2011.
Gratulujeme!
Při vyhlašování nejlepších párů, a to nejen na mistrovství republiky, je příjemné
slyšet jak jména tanečníků, tak i jméno
tanečního klubu, který hrdě reprezentují.
Děkujeme městu Bakov nad Jizerou za
podporu tréninkové činnosti, jelikož bez
ní by nebylo možné takového úspěchu
dosáhnout
TK Rytmus

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
KARNEVALOVÉ VESELÍ VE ŠKOLCE

Na toto období jsme se těšili. Doma jsme
s maminkou a babičkou chystali karnevalový kostým, který jsme si oblékli všich-

ni v týdnu před jarními prázdninami. Od
paní učitelky jsme se dozvěděli, co je
masopust, jak se slaví, jak probíhá a co
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je pro něj typické. Někteří z nás si jednoduchou masku nebo karnevalové brýle
vyrobili z papíru, vystřihovali a zdobili
také ve školce.
A nastal karnevalový den. Všude bylo
pohádkově. Prostřednictvím svých masek jsme se ocitli v různých pohádkách.
Probíhala přehlídka masek, na pomyslném molu se prošly princezny, nevěsty,
kouzelnice, víly, Sněhurky, Karkulky,
kytičky, berušky. Dobře to zvládli také
princové, indiáni, rytíři, vojáci, hasiči,
piráti, námořníci a další. Poté jsme si zasoutěžili. Slalom na koni, přeskakovaná
s kytičkou, hádanky, tradiční „židličko-

vá“, ale největší úspěch měl taneček s
míčkem nebo koštětem. To byla legrace.
Po velkém maškarním plese plném tanců
a tanečků jsme dostali sladké odměny.
Nechyběla bohatá tombola, o kterou se
postarali rodiče.
Chvíle v maskách jsme si všichni užili.
Děkujeme všem maminkám a babičkám za pěkně připravené masky a
drobnosti do tomboly, které přispěly
k radostnému prožití masopustního
veselí v naší školce.
Děti a učitelky z mateřské školy

Z KULTURY A SPORTU
MĚSTO BAKOV N. J. PRO VÁS PŘIPRAVUJE

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadelní soubor Tyl vás zve 22. 4. 2011 od 19. 30 na představení: Jaromír Břehový:

Velikonoční jarmark s kulturním programem

Sborovna

Neděle 17. 4. 2011 – náměstí v Bakově nad Jizerou
Vystoupí:
pan Karel Hradiský (kytara)
Divadlo Tereza – pohádkové vstupy
Dětský sbor ZŠ „Krákorky“
Furianti
paní Lída Helligerová - hudební pohádka: „Lidová písnička, na louce kytička“.

v podání Divadelního souboru Havlíček z Neratovic.
Přijďte se podívat na syrovou komedii z učitelského prostředí. Autora této komedie znáte osobně z bakovského jeviště. Před dvěma lety navštívil naši premiéru
své hry: „Rejžák z Prahy“.
Předprodej bude opět 14 dní před představením v Květince Flora na zastávce
v Bakově.
Vstupné: 80 Kč.

Výstavu dětských prací na téma:

ŠACHISTÉ

„Koho potkal Rumcajs v lese“.

Šachisté Sokola Bakov ještě nesložili
zbraně, když v osmém kole zvítězili ve Vlašimi nejtěsnějším rozdílem
4, 5:3, 5 a poté v devátém remizovali
s favorizovaným Hradcem Králové.

Neděle 17. 4. 2011 v 10:00 hodin – Muzeum Bakovska .

Divadelní představení

Udržují tak stále naději na setrvání v 2.
lize, soutěž tak bude až do posledních
dvou kol dramatická.
Jaroslav Záhorbenský

„Záměna – aneb kde jsi včera byl a s kým. “
Komedie o mužích a o ženách pro všechny, bez rozdílu věku a pohlaví, napsaná
dle motivů Manželských rošád Roalda Dahla.
Obsazení: Mario Kubec, Hanka Čížková, Světlana Nálepková nebo Jitka Asterová, Martin Sochor.
Neděle 8. 5. 2011 od 19:30 hodin, divadelní sál Radnice v Bakově nad Jizerou.
Taťána Dvořáková

BESEDA S PAVLEM PLOCEM
Soubor Furiant Vás zve na besedu s naším bývalým vynikajícím skokanem na lyžích
panem

Pavlem Plocem.
Dne 21. 3. 2011 od 18 hodin v budově osadního výboru Malá Bělá (bývalý obchod).
Nenechte si ujít zajímavé vyprávění o sportu, v kterém naše země vždy patřila mezi
elitu. K vidění bude i malá dobová výstavka zimních radovánek.

PŘÍPRAVNÝ TURNAJ MINIKOPANÉ V BĚLÉ P. B.
Další přípravou minižáků na jarní část
sezóny byl turnaj v Bělé p. B. za účasti
domácích, Kosmonos a Skalska. Turnaj se hrál systém každý s každým dvakrát. Věkově mladší hráče Skalska dokázali naši minižáci porazit 4:0 a 5:0.

Vyrovnanější partie hrály bakovské
naděje s Kosmonosy a domácí Bělou.
Kosmonosy jsme porazili 2:0 a ve druhém utkání platil dlouho stav 1:1, který
dokázali kluci zvrátit ve svůj prospěch
- 2:1. Stejnými výsledky, tedy 2:0

a 2:1 jsme zdolali i pořadatelské mužstvo. Celkově Bakov vyhrál halový
turnaj s bilancí 6 výher a skóre 17:2.
Za zmínku stojí, že 10 branek (nejlepší
střelec turnaje) dal Jan Říha. Spíše než
vítězství bylo důležité, že sehranost
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mužstva každým zápasem rostla.
Sestava: Resl, Říha, Marcinko, Hulinský, Šulc, Hrabánek, Prokůpek,
Zemanec a Smetana. Trenér: J. Resl
Lukáš Bláha

MLADÍ TENISTÉ NA VÝBORNOU!
Prvním halovým turnajem a startem
do halové sezony byl Okresní přebor
mladších žáků a žákyň. Tohoto přeboru se zúčastnili všichni naši hráči
a hráčky. V konkurenci hráčů z Mladé Boleslavi, Benátek nad Jizerou
a Teniscentra Kosmonosy si vedli
na výbornou. Titul okresních přeborníků ve čtyřhře vybojovala naše dvojice Petr Koukal, Roman Hašek, která
ve finále zvítězila nad dalším naším
nadějným hráčem Ondřejem Dohnalem, který hrál s Krakuvčíkem z Benátek. Ve čtyřhře dívek se naše dvojice

Kateřina Lisnerová s Viktorií Zahrádkovou probojovaly do finále, kde prohrály po boji s dvojicí Pospíšilová Ml.
Boleslav, Spielmanová Kosmonosy.
Ve dvouhře si naši žáci a žákyně vedli
opět výborně. V kategorii chlapců se
všichni naši hráči probojovali do semifinále mezi 4 nejlepší. V semifinále
již došlo dle matematických zákonitostí k bakovskému duelu ve kterém
P. Koukal zvítězil nad R. Haškem
a ve finále podlehl Pecákovi z Benátek
n. J. který předtím v druhém semifinále porazil našeho hráče O. Dohnala.

Ve dvouhře dívek obě naše hráčky K.
Lisnerová a V. Zahrádková potvrdily
stoupající výkonnost a probojovaly
se rovněž do semifinále. Přes porážky
zaslouží uznání za předvedený výkon.
K. Lisnerová prohrála s pozdější vítězkou Pospíšilovou a V. Zahrádková se
Spielmanovou z Kosmonos.
Halová sezona poté pokračovala dalšími turnaji a naši hráči si na těchto turnajích vedli rovněž úspěšně. Tyto turnaje již byly obsazeny hráči z vyšších
pater celostátních žebříčků. Tady je
výčet jejich umístění, na kterém se po-

dílelo s menší či větší úspěšností všech
5 našich hráčů a hráček. 9x vítězství
na turnaji, 12x finálová účast, 22x postup do semifinále. Za tyto výsledky
patří všem našim hráčkám a hráčům
poděkování za vzornou reprezentaci
našeho klubu. V příštím vydání Bakovska vás seznámíme s vylosováním
našich družstev v mistrovských utkáních, s kalendářem turnajů v letní tenisové sezoně pořádaných naším klubem
a náborem dětí do tenisové přípravky.
K. Bubák, předseda klubu



Pro d e j s l e p i č e k

ÚēetníkanceláƎ–KateƎinaPlesarová
Boleslavská731,29401BakovnadJizerou
Tel:605718779
NabízímezpracovánídaŸovéevidence,úēetnictví,
mzdovéagendyazpracováníDPFOaDPPO.
MožnostjednánínaFinanēníchúƎadech,SprávĢ
sociálníhozabezpeēeníazdravotních
pojišƛovnách.

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček –18 - 20 týdnů - Neprodáváme kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou.
Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční - v úterý 29. března 2011
Bakov nad Jizerou - u vlak. zast. Bakov-město - v 12. 35 hod.
Případné bližší informace tel: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166.



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 21. 3. 2011. Příští vydání 18. 4. 2011, uzávěrka příspěvků 4. 4. 2011.

12

