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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

oZnÁMenÍ kLientŮM úřadu PrÁCe V MLadÉ BoLesLaVi

Vážení klienti, s účinností od 1. 4. 2011 dojde k reorganizaci regionální působnosti 
jednotlivých poboček Úřadu práce v Mladé Boleslavi na teritoriu bývalého okresu 
Mladá Boleslav. Obyvatel Bakovska se toto opatření dotkne následujícím způsobem. 

Příjem žádostí o dávky státní sociální podpory, tedy přídavky na děti, rodičovský 
příspěvek, porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, sociální příspěvek a dávky 
pěstounské péče bude od uvedeného data zajišťovat kontaktní místo Úřadu práce 
v Mnichově Hradišti, sídlící na adrese Nerudova 1470 (domov důchodců Bílý 

kámen). Toto kontaktní místo je bude také zpracovávat a vyřizovat. Veškeré in-
formace o dávkách státní sociální podpory je možno naleznout na internetových 
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/soc/ssp, kde 
jsou volně ke stažení veškeré tiskopisy žádostí o dávky státní sociální podpory. 
Tyto tiskopisy budou pro vaši potřebu k dispozici také v tištěné podobě na měst-
ském úřadu Bakova nad Jizerou. 

Iveta Čermáková
referent finančního odboru

sLoVo starostky

Vážení občané, 

v těchto dnech vrcholí práce na přípravě rozpočtu pro letošní rok, který je ur-
čujícím pro to, co bude v našem městě vybudováno, opraveno nebo zajištěno. 
V rozpočtu města se objeví investiční akce, o kterých jste průběžně informováni 
a které jsou v různých úrovních přípravy, počínaje investičním záměrem, projek-
tovou dokumentací nebo zajištěním financování již samotné realizace akce. Vedle 
těchto finančních požadavků také musíme mít zajištěnou správu a financování 
běžných záležitostí provozu města, jako například údržba nemovitostí v majetku 
města, provoz sběrného střediska a zajištění svozu a likvidace odpadů, včetně 
odstraňování černých skládek, péče o zeleň a její rekultivace, chod mateřské 
a základní školy, veřejné osvětlení, apod. 

Novinkou v rozpočtu města je zajištění provozu sokolovny, kterou se městu po-
dařilo získat bezplatně do majetku od Tělocvičné Jednoty Sokol, se kterou byla 
uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci. Naše město tak nabylo do svého ma-
jetku nemovitosti v hodnotě přes 10 milionů Kč, za což patří TJ Sokol, složenému 
především z bakovských občanů, velké poděkování. Je samozřejmé, že s tímto 
majetkem také přebíráme starost za opravy budov v areálu Sokola a náklady 
na provoz tohoto sportovního areálu, na druhou stranu však město disponuje 
lepšími nástroji na správu a údržbu, a pevně věřím, že se nám podaří postupně 
opravit darované nemovitosti tak, aby byla zajištěna nejen jejich životnost, ale 
aby se sokolovna stala vybaveným sportovním zázemím pro všechny naše spor-
tovce. V současné době rada města projednává podmínky provozu tohoto spor-
tovního zařízení, a to jak pro členy TJ Sokol, tak pro ostatní sportovní a zájmové 
organizace i jednotlivce. 

Jak víte, vždy se snažíme získat také dotační finanční prostředky tak, aby za-
mýšlené investiční akce našeho města byly hrazeny i z jiných zdrojů, než pouze 
z našeho rozpočtu. V současné době čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci 
na opravu pavilonové části základní školy, na opravu další části zříceniny hradu 
Zvířetice a na vybavení knihovny. Sledujeme vývoj dotačních titulů a prověřuje-
me podmínky pro podání žádosti o opravu místních komunikací nebo rozšíření 
místního rozhlasu v souvislosti s protipovodňovou prevencí a čekáme na další 
výzvu ŠKODA AUTO a. s., u které se každoročně účastníme akce „Za každé 
prodané auto jeden zasazený strom“. 

V současné době začínají pracovat nové komise Rady města, které jsou jejími 
poradními a iniciativními orgány. Nově byla mimo jiné zřízena také komise ži-
votního prostředí, která bude projednávat nejen obnovu městské zeleně, ale bude 
se také zabývat problematikou odpadů, včetně černých skládek. Komise stavební 
a investiční bude mít za úkol projednávat zamýšlené investiční akce nebo budou-
cí nakládání s nemovitým majetkem města. 

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města
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PoHyB oByVateL Ve Městě V roCe 2010

Rok 2011 již nějaký čas ukrajuje ze svého koláče, a tak tu jsem opět se svojí statisti-
kou o pohybu obyvatel ve městě v minulém roce. 
V loňském roce se nám počet obyvatel v Bakově nad Jizerou zvýšil o 80 osob. Velký 
nárůst byl především u osob přihlášených k trvalému pobytu, což bylo 147 a to 
díky nové výstavbě za školou a v Chudoplesích. Opomenout se nedají ani narozené 
děti, kterých bylo 65 (to je pomalu 1x tolik než v roce 2009). Došlo však i k úbytku 
obyvatel a to odstěhováním 81 osob a úmrtím 51 osob. Z výše uvedeného vyplývá, 
že město Bakov nad Jizerou mělo k 31. 12. 2010 celkem 4698 obyvatel. 

Další zajímavosti:
•  26 uzavřených manželství 
•  12 rozvedených manželství
•  103 občanů bylo navštíveno u příležitosti jejich jubilea (75, 80, 85, 90 a více let) 
•  nejstarší občan města – dvě ženy, které v letošním roce oslaví 97 narozeniny. 

Pro zajímavost ještě uvádím věkové složení obyvatel města Bakov nad Jizerou
Alena Zajícová,  referentka správního odboru

Připomínáme, že poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2011 je třeba uhradit do 28. 2. 2011 na pokladně Měú. 

0 - 6 let 331 osob 31 - 40 let 829 osob 61 - 70 let 571 osob

7 - 18 let 555 41 - 50 let 611 71 - 80 let 294

19 - 30 let 651 51 - 60 let 642 81 - 90 let 197

91 - 100 let  17

Již v loňském roce jsem vás seznámila 
s tím, že se letos na jaře v České republice 
uskuteční sčítání lidu, domů a bytů. Nyní 
vám přináším bližší informace, které nám 
poskytl Český statistický úřad. Rozhod-
ným okamžikem, ke kterému sčítání pro-
běhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 
2011. Poprvé v historii se budou sčítat 
všechny země EU z nařízení Evropské 
komise ve stejném roce. 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
přinese celou řadu novinek, které sou-
visejí s tím, jak se vyvíjejí informační 
technologie, ale také se zkušenostmi 
z předchozích sčítání:
•  Formuláře pružně reagují na vývoj 

ve společnosti a s tím související legis-
lativní opatření, nově tak přibude např. 
dotaz na registrované partnerství. 

•  Český statistický úřad při sčítání lidu 
2011 žádným způsobem nezjišťuje 
vybavenost domácností ani jejich pří-
jmy a výdaje. Ve sčítacích formulá-
řích tak nejsou žádné otázky na vlast-
nictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku 
důležitá pouze otázka, zda má rodi-
na možnost využívat osobní počítač 
a připojení k internetu. 

•  Nově bude možné vyplňovat elektro-
nické sčítací formuláře na internetu 
a odesílat je on-line nebo prostřednic-
tvím datových schránek. Tento způ-
sob předávání informací patří v sou-
časnosti mezi nejbezpečnější vůbec. 

•  Sčítacími komisaři budou asi v 95 % 
případů pracovníci České pošty. 

•  Právnickým osobám bude ČSÚ 
ve většině případů posílat domovní 
a bytové listy prostřednictvím dato-
vých schránek. 

•  V době ostrého sčítání v roce 2011 
bude všem k dispozici bezplatné te-
lefonní centrum s operátory, kteří 
budou připraveni pomoci se všemi 
dotazy o sčítání. 

Jak bude sčítání probíhat? Ještě před 
tím, než sčítací komisaři začnou roz-

nášet sčítací formuláře, najde každá 
domácnost ve své schránce letáček se 
základními informacemi o sčítání lidu. 
Spolu s tímto letáčkem bude v každé 
schránce lísteček Informace o kontakt-
ních osobách a místech, kde bude uve-
deno jméno sčítacího komisaře, který 
formuláře přinese, číslo jeho průkazu 
a termín, kdy do domácnosti přijde. 
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kte-
rém provádí sčítání, bude možné ověřit 
v každé obci na úřední desce. Čas ná-
vštěvy budou volit komisaři nejčastěji 
v pracovní den v podvečer nebo o ví-
kendu, aby zastihli rodinu doma. Mate-
riály budou komisaři roznášet do schrá-
nek od 26. února do 6. března 2011. 
Sčítací komisař se bude při roznosu 
formulářů prokazovat speciálním prů-
kazem sčítacího komisaře, který bude 
předkládat při návštěvě v každé domác-
nosti společně s občanským průkazem. 
Zároveň bude mít přes rameno modrou 
tašku s velkým žlutým logem České 
pošty. 
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. 
do 25. března každou domácnost v ČR 
a předají jí dotazníky pro všechny oso-
by, které tam žijí (včetně návštěv či 
podnájemníků, kteří budou v době roz-
hodného okamžiku v domácnosti třeba 
jen přechodně). 

Komisař přinese do domácnosti celkem 
tři formuláře s vysvětlivkami: 
•  Zelený sčítací list osoby (každý člověk 

v domácnosti dostane svůj vlastní)
•  Žlutý bytový list (každá domácnost 

dostane jeden)
•  Oranžový domovní list (ten dostanou 

pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít for-
muláře pro všechny členy domácnosti. 
Formuláře vám komisaři předají osob-
ně proti podpisu. 
Pokud vás zastihne komisař v místě va-
šeho trvalého bydliště, bude už na for-
muláři dopředu předtištěno vaše jméno 
a příjmení. Pokud vám bude formuláře 
předávat na jiné adrese, vyplní komisař 
údaje v hlavičce ručně do prázdného 
formuláře. 

Při předání formulářů se vás komisař 
zeptá, jakým způsobem budete chtít 

vyplněné formuláře odevzdat, a nabíd-
ne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na in-
ternetu. 
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud 
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi 
hned domluví termín schůzky, kdy při-
jde formuláře vyzvednout). 
3) Odeslání poštovní obálkou do P. O. 
Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto mož-
nost, předá vám komisař předtištěnou 
obálku formátu A4, žádné poštovné 
v tomto případě domácnost neplatí). 
Pokud komisaře kdokoliv požádá o po-
moc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc 
a pomůže. Úkolem sčítacího komisaře 
není pouze roznést a sebrat formuláře, 
ale také pomoci každému, kdo nebude 
některé z kolonek rozumět či nebude mít 
sílu sám formuláře vyplnit. V takovém 
případě jsou komisaři připraveni nechat 
si údaje např. od nemocného, staršího či 
nevidomého člověka nadiktovat a for-
muláře za ně kompletně vyplní. 
Pro cizince a národnostní menšiny 
budou připraveny vysvětlivky v osmi 
jazycích (angličtina, němčina, ruština, 
romština, vietnamština, francouzština, 
ukrajinština a polština). 

Rozhodným okamžikem sčítání je půl-
noc z 25. na 26. března 2011. Informace 
do sčítacích formulářů se vyplňují pod-
le skutečnosti platné v tento rozhodný 
okamžik. 
Po rozhodném okamžiku začíná sběr 
formulářů. Už při návštěvě komisaře se 
domluvíte, jestli vyplníte formuláře on-
line, předáte je komisaři osobně a nebo 
zda je odešlete v obálce. Ať zvolíte 
kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či 
odevzdat formuláře do 14. dubna 2011. 

Informace k jednotlivým způsobům 
odevzdání naleznete na www.scitani.
cz nebo na webových stránkách města 
www.bakovnj.cz. 

K dispozici je vám také telefon: 
800 87 97 02 (bezplatná informační 
linka projektu Sčítání lidu, domů a bytů 
2011 - v provozu denně 8 – 22 hod., 
od 26. února do 20. dubna 2011).

e-mail:  info@scitani.cz
web:  www.scitani.cz

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

sČÍtÁnÍ Lidu, doMŮ a BytŮ se BLÍŽÍ Prodej  dřÍVÍ

Město Bakov nad Jizerou nabízí k pro-
deji dříví - cena dle druhu a kvality dře-
va od 100,- Kč do 500,- Kč. 

Zájemci se mohou přihlásit na e-mailo-
vé adrese info@bakovnj.cz, nebo na tel. 
čísle 326 781 500. 
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Ve druhé polovině loňského roku 
město Bakov nad Jizerou uspořádalo 
veřejnou finanční sbírku na pomoc 
pro oblasti postižené povodní. O je-
jím průběhu jste byli již několikrát 
informováni. 

Veřejná sbírka byla ukončena dne 30. 
11. 2010 a výtěžek této sbírky činil 
30. 455,- Kč. Celá částka byla pouká-
zána na základě usnesení rady města 
Bakov nad Jizerou č. R42/2 - 10 ze 

dne 20. 12. 2010 obci Bílý Kostel nad 
Nisou v Libereckém kraji. 

Všem lidem, kteří přispěli a podpořili 
tímto veřejnou finanční sbírku, ještě 
jednou velmi děkuji. Poděkování pa-
tří také občanskému sdružení Denní 
centrum pro seniory Jizera, za uspo-
řádání benefičního koncertu. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

finanČnÍ sBÍrka PředÁna

V květnu loňského roku začalo město 
Bakov nad Jizerou organizovat výkon 
veřejné služby. 
Veřejná služba je pojem, který v roce 
2009 zavedl zákon č. 111/2006 Sb., o po-
moci v hmotné nouzi. Veřejnou službou se 
rozumí činnosti, které jsou prospěšné pro 
město. Jedná se především o úklid veřej-
ného prostranství, péče o městskou zeleň 
a podobné činnosti manuálního charak-
teru. Veřejnou službu vykonávají osoby 
v hmotné nouzi, a to na základě písemné 
smlouvy uzavřené s městem. Za výkon 
veřejné služby nenáleží odměna. 

V případě, že osoba v hmotné nouzi od-
pracuje 20 hodin veřejné služby v mě-
síci, pak jí není krácena sociální dávka 
až na životní minimum. Veřejná služba 
je jedním z nástrojů Ministerstva práce 
a sociálních věcí, jak zachovávat pra-
covní dovednosti u osob dlouhodobě 

setrvávajících ve stavu hmotné nouze. 

V loňském roce byly uzavřeny smlouvy 
o výkonu veřejné služby celkem s 10 
osobami. Těchto deset osob vykonalo 
pro město Bakov nad Jizerou za období 
květen až říjen dohromady 1010 hodin 
práce. V zimních měsících nebyl o vý-
kon veřejné služby zájem. 

V případě zájmu, bude město i v roce 
2011 výkon veřejné služby organi-
zovat. Proto pokud má někdo zájem 
o uzavření smlouvy o výkonu veřejné 
služby, případně o prodloužení smlou-
vy, uzavřené v loňském roce, dostavte 
se do kanceláře vedoucí úřadu, kde 
s vámi budou projednány bližší pod-
mínky výkonu veřejné služby a uzavře-
na smlouva. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

VeřejnÁ sLuŽBa

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 6., 12., 14. a 19. dubna 
od ranních hodin do odpoledne. Žádá-
me proto občany našeho města, aby 

v uvedených termínech neparkovali se 
svými motorovými vozidly na měst-
ských komunikacích a umožnili tak 
zametacím strojům, aby práci odvedly 
pokud možno všude a v řádné kvalitě.
 

Anna Šlechtová, referent OVŽP

úkLid Ve Městě

V Městské knihovně Bakov nad Ji-
zerou máme novou tvář. Kdo chodí 
pravidelně do knihovny, jistě se již 
setkal s Mgr. Martinou Masopusto-
vou. V knihovně pracuje od 1. ledna 
tohoto roku a už se stačila seznámit 
s vlastní činností knihovny, s orga-
nizováním některých kulturních akcí 
a také se základní problematikou 
místního vlastivědného muzea. 

Paní Masopustová, poté co ukončila 
Gymnázium J. Pekaře v Mladé Bo-
leslavi, vystudovala Pedagogickou 
fakultu Univerzity Karlovy. Své zna-
losti a zkušenosti určitě zúročí ve své 
nové práci a já jí přeji, aby ji tato prá-
ce bavila a naplňovala. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

noVÁ kniHoVniCe

besedu s prof. Václavem Větvičkou 
na téma: „od vědy k mikrofonu, 
od mikrofonu ke knize“. 
Beseda se bude konat ve čtvrtek 24. 
března od 17:00 hodin. Místo koná-
ní bude upřesněno. Bližší informace 
podají zaměstnanci knihovny. 

Městská knihovna oznamuje čtená-
řům, že dne 28. února a 1. března 
2011 (v době pololetních prázdnin) 
bude z důvodu čerpání dovolené pro 
veřejnost uzavřena. 

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

MěstskÁ kniHoVna PřiPraVuje

Městská knihovna Bakov nad Jizerou
vyhlašuje u příležitosti 100. výročí narození  

Václava Čtvrtka

výtvarnou soutěž na téma:

„koHo PotkaL ruMCajs V Lese“

Podmínky soutěže:

Do soutěže přijímáme:
výkresy a výrobky na dané téma

zpracované libovolnou technikou. 

Věk soutěžících:
do 16 let. 

Termín a místo odevzdání prací:
od 30. 3. 2011 do 15. 4. 2011

v městské knihovně. 

Z prací bude uspořádána výstava v Muzeu Bakovska, 
nejlepší práce budou odměněny. 
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Z denÍku MěstskÉ PoLiCie

• radar v Podhradí
Nově umístěný radar je nyní v obci 
Podhradí. Řidiči přijíždějící tak z obce 
Debř do obce Podhradí budou ihned 
po vjezdu do obce informováni o své 
rychlosti. Samozřejmostí je záznamo-
vé zařízení, kterým radar disponuje 
a ukládá tak data o počtu projetých 

vozidel a jejich naměřené rychlosti.  

• „Bezpečně domů ze školy“.
V takovém duchu se nesla dnešní preven-
tivní akce městské policie s žáky Základ-
ní školy v Bakově nad Jizerou. Strážníci 
žáky upozorňovali na možné nebezpečné 
lákavé nabídky neznámých osob, které 

pod záminkou pomoci či nabídky něja-
kého daru ve formě sladkostí, nalákají 
dítě do vozidla a odvezou jej či odvedou 
neznámo kam, kde jim mohou ublížit. 
Také strážníci vysvětlovali dětem jak se 
chovat v případě napadení či co udělat, 
když zjistí, že je někdo sleduje k místu 
bydliště, kde se snaží pod určitou zámin-
kou dostat se do jejich domu. 
Někteří žáci se již preventivních akcí 
účastnili a společně s vyučujícími 
jsme se shodli na velmi dobré a správ-
né reakci. Žáci velmi dobře odpoví-
dali na modelové příklady nějakých 
výše uvedených nebezpečných situací 
a sami se poté dotazovali na různé si-
tuace, které by mohli nastat a jak se 
v nich zachovat. 

• nedovolený pobyt
Strážníci městské policie přijali ozná-
mení jednoho z občanů, který měl 
problém s bývalým hostem jeho pen-
zionu. Dle sdělení oznamovatele měl 
muž ukrajinské národnosti opustit 
jeho penzion z důvodu neplacení. Muž 
se však nadále snažil do ubytovny 
dostat zpět, v místě přespával a budil 
svým chováním veřejné pohoršení. 
Strážníci se vydali do výše uvedené 
ubytovny, kde však muže již nezjistili. 
Oznamovatel poskytl strážníkům po-

pis osoby a upozornil je na to, že bývá 
často pod vlivem alkoholických látek 
a může být agresivní. Strážníci začali 
po muži pátrat a zjistili ho v zařízení 
Tipsport na Mírovém Náměstí. Ově-
řením totožnosti bylo dále zjištěno, že 
se jedná o osobu, která nemá již delší 
dobu v České republice povolený po-
byt. Ukrajinský občan se stal zájmo-
vou osobou cizinecké policie, která si 
muže převzala na OO PČR Mnichovo 
Hradiště, kam ho hlídka městské poli-
cie předvedla. 

• Psí výkaly
Z důvodu vyšších venkovních teplot 
zmizel z ulic veškerý sníh. odkryl 
však spoustu nepořádku a zejména 
psích výkalů. občané totiž zejména 
v zimním období neuklízejí po svých 
čtyřnohých miláčcích. strážníci tak 
upozorňují na dodržování hygi-
eny ve městě a připomínají všem 
majitelům psů, aby nezapomínali 
si po svém mazlíčkovi exkrementy 
uklidit. Předejdou tak možnému po-
stihu a tím může být například udě-
lení blokové pokuty až 1. 000,- kč. 

Daniel Šulc
ředitel MP

ŽiVotnÍ ProstředÍ

• kácení a výsadba stromů v Bakově 
nad jizerou a místních částech

Jak bylo již informováno na webových 
stránkách města /sekce životní prostře-
dí/kácení stromů/ a v měsíčníku Bakov-
sko, město Bakov nad Jizerou provedlo, 
v souladu se zákonem o ochraně přírody 
a krajiny č. 114/1992 Sb, kácení stro-
mů, které svým špatným zdravotním 
stavem ohrožovaly nemovitosti, zdraví 
osob, zvířat. Tyto stromy, nacházející se 
na pozemcích ve vlastnictví města, budu 
po vyfrézování pařezů v tomto roce na-
hrazeny novou výsadbou stromů a keřů, 
např.: 
- na Mírovém náměstí vedle již obnove-
né části parku naproti MěÚ budou vy-
sázeny dle zpracované studie na obnovu 
náměstí, zveřejněné na webových strán-
kách města /sekce životní prostředí/ak-

tuality, informace/, nové stromy a keře; 
-  v parku Komenského Sady bude po-

kračovat obnova parku výsadbou ze-
leně v části od „divadla“ k pomníku, 
v souladu se studií na obnovu parku, 
zveřejněné na webových stránkách 
města /sekce životní prostředí/aktuali-
ty, informace; 

-  v ulici Školní, v místě pokáceného jí-
rovce na travnatém pásu budou vysá-
zeny nové stromy; 

-  v parku v Rybním Dole budou stávající 
lípy doplněny o nové stromy; 

-  v lokalitách v Podstráních a Podzbá-
bou budou na již revitalizovaných plo-
chách (kde bylo provedeno odstranění 
stávajícího podrostu, následovat bude 
frézování pařezů) vysázeny stromy po-
četně a druhově vhodné; 

-  v místní části Buda budou vysázeny 
v místě již pokácených lip, lípy nové. 
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• krmítka pro veverky v Podstrá-
ních
Pan Václav Janda přišel se zajímavým 
a ušlechtilým nápadem jak pomoci zví-
řátkům v zimním období, kdy mají nou-
zi o potravu, a to: vyrobit krmítka pro 
veverky. S pomocí technické čety dvě 
krmítka pro veverky vyrobil a umístil 
v lesoparku v Podstráních. Nejen pro 
děti a ostatní návštěvníky této lokality 
bude jistě zajímavé pozorovat, zda ve-
verky najdou cestu ke svým krmítkům, 
plných pro ně nachystaných oříšků 
a semínek. 

• třídění odpadu v Bakově nad jize-
rou a příměstských částech
V současné době odkládají občané 
města a příměstských částí tříděný od-
pad na 18 místech, do 83 kontejnerů 
(oproti roku 2008 se počet kontejnerů 
navýšil o 15 ks). 
Celkové množství vytříděného odpadu 

se každoročně navyšuje: plastů se vy-
třídilo v roce 2008 - 29 tun, v roce 2010 
- 41 tun; papíru v roce 2008 - 66 tun, 
v roce 2010 - 77 tun; skla v roce 2008 
- 28 tun, v roce 2010 - 44 tun, tetrapaku 
v roce 2008 - 0, 1 tun, v roce 2010 - 2, 8 
tun; tím se šetří finance, které by se vy-
naložily, skončil by odpad v nádobách 
na směsný komunální odpad. Navíc dle 
množství vytříděného odpadu obdrží 
město od systému Ekokom finanční od-
měnu, která poníží náklady za svoz a od-
stranění odpadů (Ekokom zajišťuje plně-
ní povinností zpětného odběru a využití 
odpadu z obalů, vyplývající ze zákonů, 
uzavírá smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a recyklaci odpadu z obalů s ob-
cemi a osobami oprávněnými nakládat 
s odpadem, na základě kterých přispívá 
finančními prostředky na systémy sběru, 
třídění a využití obalového odpadu). 
Co se týče množství vytříděného od-
padu, patří občanům pochvala, naopak 

pokárání těm, kteří odpad třídí, ale 
nesešlapují, nebo odkládají mimo kon-
tejnery, čímž kazí celkový výsledek tří-

dění odpadů v Bakově a příměstských 
částech. 

Zbyněk Hýzler, DiS

od ČtenÁřŮ

nestaČÍ se na PřÍrodu dÍVat, třeBa se VyLadit

Trojrozměrnost přírodních scenérií je 
nepochybně úžasná, ale ten komu nesta-
čí „jenom“ obdivovat a chce vycházku 
opravdu prožít, musí se umět na prostře-
dí vyladit. K umění dívat se tak připojit 
schopnost vnímání děje, předvídavost 
a zvědavost. Tyto přísady pak dokážou 
v každé minutě pobytu za humny či pou-
hém pohledu z okna postihnout příběh. 
A že jich všude je! Tak třeba teď, zkraje 
února. Pojďte na pár vteřin se mnou. Na-
bídl bych i fotomomentku, ale černobílý 
tisk takovéto záběry znepřehlední. Vysta-
čit si tedy musíme s popisem, ale čeština 
nedopustí, abychom zchudli (však také 
poctivě všechna cizí slova vymazávám). 
A místo pro Vás záměrně volím z nejo-
byčejnějších - starý luh vedle koupaliště. 
Ano, ten kout, s nepořádkem při kraji! 
Auto zastavme hned u plotu stárnoucí 
plovárny, aby kolemjdoucí zbytečně ne-
pátrali, jaký že může být důvod postávání 
v podmáčené buřeni a zvláště v podvečer 
pak zbytečně nezrychlovali krok. 
Znám to místo desítky let - ostatně - jako 
mnoho jiných slavičích hnízdišť. Mrtvý 
skokan hnědý na okraji laguny zřejmě 
uvěřil formujícímu se předjaří dříve, než 
měl, jeho příběh tak došel konce. Jsou ale 

nablízku jiné a jsou jich vážně stovky! 
Od jihu v tom odpoledni fouknul vítr, 
bývá konečně teplejší, o to však divočej-
ší. Staré topoly náraz ustály se zachrastě-
ním větví, vědí ale, že bude hůř! Z duté 
rezonující větve už zase zní „bubnování“ 
strakapouda velkého, na zimu se radši 
příliš nevzdaloval. Hvízdání patří stra-
kapoudu malému – velmi vzácnému 
obyvateli těchto míst. Pod botami šustí 
listí a Vy se divíte, kolik pod ním raší 
kytek. Jsou tam, jako v pařeništi - chytře 
je to vymyšleno! Pojďme na okraj lesíku. 
Jsou tam odpadky staré, jako třeba tlako-
vé nádobky od laku na vlasy či pytlíky 
od mléka; vzpomínáte na ně, jak praska-
ly v modrých přepravkách, navinulých 
žluklostí? I toto zátiší má svůj vývoj 
a tak tu vedle omšelých „pamětníků“ 
přibývají věci současné, třeba třpytivá 
„cédéčka“. Zas ale přijde listopad a do-
jde i na ně. Na to je ale čas vždyť jehně-
dy lísek sotva chystají zásnuby! Laguna 
uprostřed luhu je famózní a nikdy bych 
ji neurážel „líhništěm komárů“, nejsem 
hloupý. Svlékla se přede mnou už na-
tolik, že jsem ji radši přioděl termínem 
„mikrosvět života“. Jsou tyto posledními 
útočišti stovek organismů v naší kulturní 

krajině. Až jedné dubnové noci přiletí 
hnízdit bakovský slavík, jezero rozkvete 
polštáři vodních rostlin. To bude paneč-
ku kýč, s koupajícím se měsícem! A až 
dorazí i exotická žluva, voda už zase 
bude vysychat. Rok tam má tradiční i na-
hodilé výjevy, je pulsující scénou prosté 
české krajiny; je koncertem jedinečného 
a léty pilovaného soužití. Dávno dopila 
svou sklenku na zdraví Hromnice a já 
se mezi větvemi rychle pohledem deru 
k obloze. K zvlněné krajině Podještědí 
se tradičně v tónech vrací první skřivani! 
Při souvrati na chvilku usedají a hned letí 
dál. Odtáhli všichni, nebo s sebou vezli 
i ty, od naší Jizery? Uslyšíme za pár dní! 
Vzpomínám, jak před rokem jsem tady 

v dokonalém splynutí s vráskami kůry 
přeci jen objevil velkou stužkonosku to-
polovou. To bylo panečku setkání! Tak-
že - nejen večery, ale i noci tu musí ještě 
jaksepatří žít! 
Snad se to může už zdát v současnosti 
podivínské, ale věřte, jsem v těch mís-
tech šťasten. I pro to zjištění, že ne všech-
no jsme stačili příchozím svojí neúctou 
zničit. A budou vůbec o něco stát? Nebo 
už jakýkoliv pohyb v takovémto „ham-
pejzu“ bude pro ně „fakt úletem“? Po-
kud budou vznikat naučné stezky, jako 
nedávno rečkovská, najdou chuť a čas 
po nich procházet, zle snad nebude. 

Kůlová J. 

noVoroČnÍ PoseZenÍ V dPs

Bakovští baráčníci se ve středu 2. února 
konečně sešli v DPS s místními obyvateli 
na novoročním posezení s hudbou, které 
bylo pro nemoc 2x odloženo. Na pozván-
ce bylo napsáno – Možná přijde i kouzel-
ník. Pan Hašlar s panem Týcem začali 
hrát na klávesy a trubku známé písničky. 
V polovině jejich vystoupení se objevili 

ne jeden ale dva kouzelníci. Hoši Matěj 
B. a Vojta L. nás pobavili svými kouzel-
nickými kousky. Největší rozruch mělo 
Vojtovo vystoupení s pravou bankovkou. 
Po kouzlení pokračovali hudebníci dál 
ve hraní a zpívání. S dobrou náladou jsme 
se rozešli domů. 

Kůlová J. 
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Po velkém úspěchu semináře o první 
pomoci přijala dětská paní MUDr. Děd-
ková již druhé pozvání k nám do Ba-
kovánku. Seminář se bude týkat OČ-
KOVÁNÍ. Nevíte v jakém věku a jaké 
očkování dát své ratolesti? Určitě si 
přijďte poslechnout toto rozsáhlé téma 

a to ve středu 2. 3. 2011 od 16:00 hodin 
v klubovně Bakovánku. Není nutno se 
předem nahlašovat. 
Závěrem paní doktorka odpoví na jaké-
koli Vaše otázky. 

 Bakovánek

dětskÁ doktorka V BakoVÁnku

VZPoMÍnkyBakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLky

Tak jako v letech minulých, i letos při 
Valné hromadě SDH Bakov nad Jize-
rou, která se konala dne 15. ledna, bylo 
zaplněné každé místo ve společenské 
místnosti naší hasičské zbrojnice. Jed-
nání se nezúčastnili jen samotní bakov-
ští hasiči, ale i hosté v čele s Ing. Janem 
Lejskem z HZS Mladá Boleslav, zástup-
cem HZS Mn. Hradiště JUDr. Fürstem, 
město zastupovala starostka Mgr. Jana 
Štěpánová a místostarosta Václav 
Grünwald. I když ten tam byl vlastně 
ve dvou pozicích – jako místostarosta 
i jako hasič, který problematice hasičů 
setsakra dobře rozumí. A byli tam sa-
mozřejmě i kolegové hasiči z okolních 
obcí. 
Po zahájení jednání starostou sboru 
M. Hanušem a po vyslechnutí nezbyt-
ných zpráv činovníků přišla na řadu 
vystoupení starostky města, která 
práci hasičů moc ocenila, dalších 
výše zmíněných hostů i zpráva jedna-
telky J. Horejšové, která byla pořád-
ně obsáhlá. Pokusím se z jejího pro-
jevu vybrat to podstatné a rozdělené 
do jednotlivých činností r. 2010:

Zmínila, že pro náš sbor, jehož základ-
na se k 31. 12. 2010 skládala z 31 ak-
tivních členů, 8 přispívajících, 12 členů 
čestných a 1 dítěte, to byl rok velmi 
náročný, rok kdy jsme pořádali oslavy 
130 let založení Sboru hasičů v Bako-
vě nad Jizerou. Činnost sboru zajišťo-
val zvolený výbor, který se zpravidla 
scházel první pondělí daného měsíce. 
Z důvodů směnnosti členů výboru jsme 
schůze museli svolávat tak, aby se jich 
mohlo zúčastnit co nejvíce členů. 
Některé úkoly, které jsme si na začát-
ku roku naplánovaly, se nám podařilo 
splnit velmi dobře, některé částečně, 
ale byly i úkoly, které se nám splnit 
nepodařilo. Na ty je třeba se zaměřit 
a v budoucnu řešit. 

 • Výjezdová jednotka sboru

Naše jednotka je zařazena do katego-
rie JPO III., což značí výjezd jednotky 
do 10 minut od nahlášení události. Pro 
svou činnost je velmi dobře vybavena. 
Činnost sboru a výjezdové jednotky je 
zaměřena na prevenci a ochranu ma-
jetku občanů a organizací, na likvidaci 
požárů, pomoc při povodních a jiných 
živelných pohromách. Velmi důležitá je 
vybavenost hasičů a to nejen technikou, 
ale v současné době hlavně ochrannými 
pomůckami, obleky, spojovací techni-
kou a podobně. Mnozí naši spoluob-
čané vidí pouze výjezd hasičů a práci 
při zásazích, ale nevidí pozadí těchto 
výjezdů a netuší, kolik hodin hasiči 
stráví v hasičské zbrojnici při přípravě 
aut a ostatní techniky tak, aby jednotka 
mohla efektivně a včas zasahovat. 
Současná výstroj a výzbroj naší výjezdo-
vé jednotky je díky financování městem 
a dotacemi krajského úřadu velmi dob-
rá. Pro činnost jednotky máme k využití 
techniku, která se vyrovná vybavení profi 
hasičů: zejména automobily Tatru 815 
a dále Avii DA 30, 3 plovoucí čerpadla, 2 
elektrocentrály, kompresor, kalové čerpa-
dlo, stříkačky PS 16, 12 a 8, přetlakovou 
ventilaci Papin, 3 motor. pily, běžné vyba-
vení aut – hadice, proudnice Turbokodar, 
radiostanice, 5 přenosných radiostanic, 
osvětlovací techniku a další výzbroj po-
třebnou při zásazích a v neposlední řadě 
pak samotnou profi výstroj hasičů. 

• Zásahy v r. 2010

S požáry to nebylo až tak hrozné; jed-
notka zasahovala ve dnech:
•  9. dubna – požár skládky na Trenčíně, 
•  14. července - požár slámy a pneuma-

tik na rychlostní komunikaci R 10 54. 
km mezi Ml. Boleslaví a Bakovem, 

•  8. října - požár ve výrobní hale v pod-
niku ve Faurécii v Bakově nad Jize-
rou, 

•  18. listopadu - požár autobusu na rych-
lostní komunikaci R10 62. km směr 
Liberec, 

•  9. prosince - požár v kuchyni v Pizze-
rii Maximo v Bakově nad Jizerou. 

Ovšem nejen požáry museli hasiči „ha-
sit“. Horší to bylo totiž s povodněmi: 
V měsíci srpnu při povodních na Li-
berecku se naši členové velmi aktivně 
zapojili do odstraňování následků po-
vodně. 
Ve dnech 8. - 10. 8. pomáhali v obcích 
Chrastava, Vítkov a Bílý Kostel. Zá-
sahů se zúčastnilo 8 členů výjezdové 
jednotky. Bylo odpracováno celkem 
288 hodin. 

Ale ani naši oblast v letošním roce voda 
nenechala v klidu; dne 27. 9. odjíždě-
la jednotka čerpat vodu do Mnichova 
Hradiště, a to do restaurace U Mydláře, 
druhý den na to byl vyhlášen 2. povod-
ňový stupeň u nás v Bakově. Členové 
jednotky ve spolupráci s technickou 
četou města zajišťovali pytlování písku 
a jeho rozvoz k jednotlivým občanům 
v ohrožených oblastech. Dále probíha-
lo pravidelné monitorování stavu v za-
plavených oblastech. 
Celkem v rámci zásahů a přípravy aut 
na další výjezd bylo v r. 2010 odpra-
cováno téměř 400 hodin. To není málo, 
že? 
Takže poděkování bylo určitě na místě. 

• Školení

V této části jsme se dozvěděli, že 
v průběhu roku probíhala školení vý-
jezdové jednotky, v lednu pak školení 
členů asistenčních hlídek, v květnu si 
své odborné znalosti po celé dva dny 
rozšiřovali jak velitel jednotky, tak ve-
litelé družstev a strojníci ve školicím 
středisku v Borovici společně se svými 
kolegy z našeho okresu pod vedením 
HZS Mladá Boleslav. V letošním roce 
by mělo proběhnout zase praktické 
školení pro celou výjezdovou jednotku, 
kde si hlavně mladí členové vyzkoušejí 
a procvičí další odborné znalosti. 
Dne 25. 9. se uskutečnilo cvičení naší 
jednotky a jednotky z Nové Vsi na po-
žár chatky na koupališti Bakově s dál-
kovou dopravou vody z koupaliště. 

Při zhodnocení akce bylo poukázáno 
na chyby a nedostatky a naopak klad-
ně hodnocena spolupráce sousedních 
sborů. 
Školení řidičů našich hasičských vozů 
proběhlo dne 11. 12. v Doksech. 

A pak pí Horejšová pokračovala dále 
a popisovala další činnosti jednotky 
a sboru, které si vyžadují spoustu ho-
din práce v osobním volnu každého 
hasiče:
•  práci na technice – výměnu hadic, 

doplnění PHM, běžnou údržbu aut 
a techniky, přípravu na technické pro-
hlídky apod., 

•  preventivní činnost - školení členů 
asistenčních hlídek, asistenční hlíd-

HasiČi BiLanCoVaLi 

Dne 14. března uplynul rok, co nás 
navždy opustil pan 

Bedřich Kratochvíl. 

Stále vzpomínají manželka, syno-
vé a vnoučata. 
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ky na plesech, na karnevalech, při 
různých divadelních a jiných akcích 
na radnici a ve městě, 

•  zajišťování čarodějnic na koupališti, 
•  den otevřených dveří hasičské zbroj-

nice pro žáky ŠD ZŠ spojenou s ukáz-
kami techniky, 

•  asistenční hlídka při tuningovém sra-
zu automobilů Honda na letišti v Hoš-
kovicích, 

•  asistenční hlídka na rozsvěcení vá-
nočního stromku, 

•  a další a další. 
 
Však nejenom prací živ je člověk, nut-
ná je i zábava a sport. Ten hasičský 
sport zaujme každého, a proto jsme 
i soutěžili. Kdy, kde? 

•  19. června – Memoriál J. Průška 
v Nové Vsi – 2. místo, 

•  28. srpna – Memoriál J. Dvořáka 
v Bakově – 1. místo (Bakov B), vy-
hráli jsme i doplňkovou soutěž o sud 
piva ve štafetě družstev, 

•  18. září – soutěž družstev v Bítouchově, 
•  v prosinci jsme uskutečnili soutěž 

v bowlingu v Galaxii. 

•  A k životu (i k hasičům) patří i kul-
tura:

Již 16. hasičský ples na Radnici se konal 
20. 2. 2010. Ples byl vyprodaný a práce 
okolo něj se jistě zúročila spokojeností 
účastníků. Nemalou měrou ke zdárnos-

ti plesu přispěla kapela Levou rukou 
z Hradce Králové a její sólisté. Nedílnou 
součástí plesu byla i bohatá tombola. 
Díky si zaslouží jistě všichni sponzoři 
a členové za příspěvky do ní. 
V rámci pálení čarodějnic 30. 4. bylo 
uspořádáno zábavné odpoledne pro děti 
na koupališti. Soutěže byly rozmístěny 
po in-line dráze a děti plnily jednotlivé 
úkoly. Odměna byla sladká a všem cca 
120 dětem se odpoledne líbilo. 
Jako už tradičně byla vyhlášena 
soutěž o nejhezčí čarodějnici. Z řad 
rodičů a členů našeho sboru byla se-
stavena porota a po defilé „malých 
čarodějnic (i větších) obdrželo 10 
vyhodnocených loutku čarodějnice. 
A pak 19. 30 za pomocí všech dětí 
a jejich foukání hasiči zapálili hrani-
ci, „čarodějnice“ konečně hořela a rej 
kolem ní mohl začít. 
Kladením věnců dne 7. 5. jsme si 
na městském hřbitově připomněli výro-
čí ukončení 2. světové války. Nepřipo-
mínáme si však jen toto výročí; neza-
pomínáme ani na své členy při různých 
životních jubileích, svatbách a bohužel 
i při úmrtích. 

Nezapomněli jsme ani na dětský den 
a 2. 6. jsme uspořádali zábavné odpo-
ledne pro žáky školní družiny. 

O pár dní později, 12. června jsme 
uspořádali zájezd na hasičské slavnosti 
do Litoměřic. Po slavnostním zahájení 
na náměstí jsme pochodovali na výsta-

viště, kde jsme si prohlédli starou tech-
niku. Mnohým z nás až zaslzelo oko 
nad krásou těch starých strojů. V dolní 
části výstaviště jsme se naopak sezná-
mili s nejmodernější technikou, kterou 
mají hasiči k dispozici. 
U příležitosti oslav jsme tam také ob-
drželi čestnou stuhu na prapor našeho 
sboru. 

Další kulturně - sportovní akcí byla 
oslava 130 let založení hasičského sbo-
ru v našem městě. 
Slavnost, která se konala dne 3. červen-
ce ve volnočasovém městském areálu, 
se moc povedla, ale protože o ní jsme 
psali obšírně již v minulém roce, tak jen 
stručně připomenu některá fakta:
•  na zajištění akce se podílel celý sbor, 

jehož členové tomu věnovali spoustu 
volného času, 

•  PhDr. Vladimír Bednář sepsal úžas-
nou historii sboru a na knižním vydá-
ní „Vlasti ku prospěchu, bližnímu ku 
pomoci“ se dotačně podílel Krajský 
úřad Středočeského kraje, 

•  finančně se na pokrytí nákladů podíle-
li sponzoři, město Bakov, sbor SDH, 

•  svými ukázkami přispěli ke zdárnému 
průběhu: Kynologický klub Bakov, 
Rota Nazdar, MěP, Policie ČR, rych-
lá záchranná služba z Ml. Boleslavi 
a další a další, 

•  opravdovými profíky se ukázali být ha-
siči HZS Mladá Boleslav svými ukáz-
kami, nad kterými se leckdy tajil dech, 

•  svoji dovednost předvedli hasiči 

z Nové Vsi, Veselé, 
•  hasiči z Rohatska v dobových unifor-

mách předvedli ukázky zásahu s his-
torickou stříkačkou, 

•  největší radost dětem i dospělým udě-
lala bublinková show, 

•  líbila se výstava fotografií z historie 
sboru, 

•  pěkné bylo (až moc) počasí a dobré 
občerstvení, 

•  akci moderovala J. Horejšová z vozí-
ku díky zranění své nohy, 

•  celým dnem provázela hudba jak re-
produkovaná, tak večer živá - kapela 
Levou rukou, 

•  oslavy navštívilo cca 1200 návštěvníků. 
Pro děti jsme v listopadu dále uspo-
řádali besedu s velitelem jednotky Š. 
Dvořákem „ Zvídavé otázky“. A že děti 
byly hodně zvídavé! 
Poslední akcí pro děti byl již tradiční 
Mikuláš dne 4. 12. ve zbrojnici. Přes 
strach, který koukal dětem z očí, sta-
tečně každé dítě svoji básničku před-
neslo a obdrželo od Mikuláše balíček 
sladkostí. Potom se děti na závěr 
s Mikulášem, andělem a čertem vy-
fotografovaly. 
Bohužel však musím říci, že s Mi-
kulášem v osobě Lubomíra Pelecha 
naposledy, neboť krátce na to náš 
dlouholetý hasič a kamarád zemřel. 
Čest tvojí památce, Luboši, nezapo-
meneme! 

Nakonec zbývá ještě zmínit práci hasi-
čů ve zbrojnici, na chatě v Drhlenách, 
pomoc na požádání města. 
Ale na valné hromadě padala i slova 
kritická do vlastních řad i na hlavu 
Okresního sdružení SDH Mladá Bole-
slav. Ale vše se dá napravit a tak uvidí-
me, co bude za rok. 

Velké poděkování sboru patřilo měs-
tu za jeho finanční podporu a přístup 
k problematice požární ochrany, man-
želkám a rodinným příslušníkům za po-
chopení, trpělivost a podporu v této 
činnosti, bez níž bychom tuto práci 
nemohli vykonávat, okolním sborům – 
Nové Vsi a Veselé za jejich pomoc při 
různých akcích.

A vám za trpělivost, pokud jste dočetli 
až sem.

Jaroslava Čermáková

Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLy

BudouCÍ PrVŇÁČCi

Utíká to jako voda, ve čtvrtek 3. února 
2011 jsme zase po roce přivítali v naší 
škole budoucí prvňáčky na zápisu do I. 
tříd. A že se nám jich letos sešlo… 
Celý zápis byl ve znamení pohádky 
Mach a Šebestová. Děti si vybraly 
barevné sluchátko a odešly do tříd pl-
nit úkoly, aby získaly telefonní číslo 
na Macha a Šebestovou a mohly je 
přivolat. Snažily se ze všech sil, kres-
lily, vyprávěly, trochu psaly a počítaly, 
takže si od p. učitelek vysloužily nejen 
velkou pochvalu, první vysvědčení, ale 
i to telefonní číslo. 
Ve školní jídelně, kde se všichni – rodi-
če, děti i učitelky - sešli, se pak Mach 
s Šebestovou opravdu objevili. Děti jim 

zazpívaly písničku, kterou se ve škole 
naučily, dostaly pochvalu, dárečky – 
a bylo hotovo. Už z nich jsou školáci. 
Ale pochvalu si nezasloužily jen děti, 
náleží i rodičům, že děti dobře připravi-
li a byli trpěliví a „v pohodě“, kolegy-
ním z mateřské školy za to, jak s nimi 
pracují a v neposlední řadě i mým kole-
gyním ze školy a všem, kteří se na zá-
pisu a jeho přípravě podíleli. 
Myslím (a snad to není jen můj pocit), 
že se celý zápis vydařil, s drobnými 
chybičkami, ale v klidu a v pohodě, 
a doufám, že se naši budoucí prvňáčci 
budou do školy těšit – jako my na ně. 

V. Bartošová
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Leden V MateřskÉ ŠkoLe

Vánoce dětem nadělily krásnou atmo-
sféru u stromečku, dárky, koledy, ale 
také veliké množství sněhu, kterého 
jsme si, jak se patří, užívali na kopci 
v areálu školky po vánočních prázdni-
nách. 
Nové boby, sáně, lopaty a skiboby udě-
laly všem velkou radost, kterou snad 
jen trochu kazilo to, že nepolevovaly 
silné mrazy, a proto nešlo stavět sněhu-
láky a tradiční iglú. 
Trochu jinak to vypadalo ve všech tří-
dách. Pohádkami paní učitelky navodi-
ly tu pravou zimní atmosféru a školku 
zdobili sněhuláci, sněhové vločky, celá 
sněhová království, zasněžené stromy 
a i paní Zima. Na ptáčky jsme samo-
zřejmě také nezapomněli, děti pravidel-
ně dosypávaly zrníčka do krmítek. 
Toto období je také tak trochu slavnost-
ní pro naše nejstarší děti. Koná se zápis 
do 1. tříd. 
Stejně jako v minulých letech, tak i le-

tos, jsme byli pozváni do školní druži-
ny a poté i do základní školy. Družina 
byla vyzdobena krásnými výrobky, 
které s dětmi dělaly paní vychovatelky 
Čáslavská a Horejšová. Některé jsme si 
pak odnesli domů jako dárek. Návštěva 
školy byla všemi dlouho očekávána. 
Paní učitelky Rudolfová a Bartošová 
provedly děti po celé škole, ukázaly jim 
tělocvičnu, šatny, jídelnu i 2. stupeň. 
Největší zájem v dětech vzbudila jídel-
na. Velký prostor, neobvyklý nábytek 
a hlavně činnosti, které zde od září bu-
dou muset samy vykonávat. Bylo slyšet: 
„Já se těším“. Na konec naší návštěvy 
v ZŠ došlo i k setkání s kamarády z 1. 
třídy, kteří školku bouřlivě přivítali, ale 
hned nám ukázali, jak umí číst, psát 
a počítat. 
„Už se na vás těším“, říkala při louče-
ní paní učitelka. A tak budoucí školáci: 
„Hodně štěstí“. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 

PrVnÍ VysVědČenÍ

31. ledna si 40 prvňáčků neslo domů své 
první vysvědčení ze školy. U slavnostního 
předávání vysvědčení byly i zástupkyně ze 
SPOZ. Děti jim vyprávěly o škole a před-
vedly, co všechno se již naučily. Za hezké 

vysvědčení každý dostal od SPOZ malý 
dáreček. K samým jedničkám jim všichni 
moc gratulujeme a věříme, že se jim bude 
ve škole i nadále dařit.

V. Bartošová
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na ŽÁkoVský BěH BakoVeM V duBnu jiŽ PodesÁtÉ

http://behbakovem.webnode.cz/

Blíží se jubilejní 10. ročník Žákovského běhu Bakovem. Jeho start je naplánován 
na sobotu 9. dubna. 
Zveme tímto všechny děti a mládež do 18 let na bakovské náměstí, kde se již tradičně 
uskuteční běžecké závody v celkem 10 kategoriích a na závěr proběhnou i štafetové 
běhy. V předchozích 9 ročnících jsme u nás přivítali téměř 600 mladých závodníků 
a věříme, že letos bude překonán účastnický rekord z minulého roku, kdy jsme v cíli 
evidovali 94 běžců. Zároveň proběhne i 29. ročník Bakovského půlmaratónu, který 
bývá tradičně obsazen velmi kvalitními závodníky. 
1. ročník našeho běhu se uskutečnil v dubnu 2002. Zúčastnilo se ho 71 startujících, 
z toho 57 z Bakova. 
V posledních ročnících jsme každý rok již evidovali i 40 – 60 mimobakovských běž-
ců, což nás samozřejmě velmi těší. Žákovský běh Bakovem v minulosti absolvovali 
dnes již slavní závodníci, např. skokan
na lyžích Roman Koudelka, letos bronzový ve světovém poháru z Harrachova, v Ba-
kově druhý v kategorii mladších žáků hned v 1. ročníku. Čtyřikrát u nás vyhrála Karo-
lína Grohová 2003 - 2004, která letos Českou republiku reprezentovala ve světovém 
poháru v běhu na lyžích, navíc je vítězkou evropského poháru ve skialpinismu a vě-
nuje se i atletice. Jessika Jislová, která byla u nás na stupních vítězů v roce 2006 mezi 
mladšími žákyněmi, je mistryní ČR v biatlonu v juniorské kategorii. Pevně doufáme, 
že i letos se u nás na startu objeví některý závodník, který nás v budoucnu bude re-
prezentovat. 

Byli bychom velmi rádi, kdybyste mohli náš jubilejní 10. ročník podpořit buď jako 
pomocník, pořadatel nebo rozhodčí, nebo sponzorskými dary pro nejlepší závodníky. 
Zájemci se mohou hlásit na sskbakov@seznam.cz. 

U příležitosti jubilejního ročníku byly otevřeny i stránky, kde najdete kromě propozic 
výsledky z minulých ročníků i fotky z minulého roku. Pokud vlastníte fotky z ně-
kterého ročníku závodu a chtěli byste naše stránky doplnit, můžete je poslat na výše 
uvedený mail. Adresa stránek běhu je http://behbakovem.webnode.cz/.

Rovněž bychom chtěli na jubilejní ročník pozvat významnou osobnost, která pro-
slavila naši republiku v atletice. Zatím je to v jednání, a pokud by to dopadlo dobře, 

zveřejníme jméno v březnovém čísle. Host by startoval jednotlivé běhy, předával ceny 
nejlepším a zúčastnil by se autogramiády. 

ProPoZiCe 10. roČnÍku ŽÁkoVskÉHo BěHu BakoVeM

MÍSTO:   náměstí Bakov nad Jizerou.
TERMÍN:   sobota 9. dubna 2011.
PROGRAM:   8:45 STARŠÍ ŽÁKYNĚ 7. - 9. ročník ZŠ 800 metrů
   8:45 DOROSTENKY 15 - 18 let 800 metrů
   8:55 STARŠÍ ŽÁCI 7. - 9. ročník ZŠ 1500 metrů
   8:55 DOROSTENCI 15 - 18 let 1500 metrů
   9:05 PŘEDŽÁKYŇKY předškolní 200 metrů
   9:20 PŘEDŽÁČCI předškolní 300 metrů
   9:45 ŽÁKYŇKY 1. - 3. ročník ZŠ 600 metrů
   10:00 BakoVský PŮLMaratÓn start
   10:01 ŽÁČCI 1. - 3. ročník ZŠ 800 metrů
   10:15 MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 4. - 6. ročník ZŠ 600 metrů
   10:30 MLADŠÍ ŽÁCI 4. - 6. ročník ZŠ 1000 metrů
   10:45 ŠTAFETA 4x1 KOLO
   11:05 BakoVský PŮLMaratÓn CÍL
PREZENTACE:  divadelní sál Radnice na náměstí,
    přihlášky se přijímají od 8:00, prezentace končí 30 minu před 

startem příslušné kategorie.
OBČERSTVENÍ:  divadelní sál Radnice na náměstí (diváci i závodníci).
CENY:  ceny a diplomy první 3 v každé kategorii.
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 zařazení do kategorie je rozhodující věk nej-
staršího člena štafety, kategorie u štafet jsou A 1. - 3. ročník ZŠ, 
B 4. - 6. ročník ZŠ a C 7. - 9. ročník ZŠ. Uzávěrka přihlášek 
štafet je v 10:15. Štafetu mohou vytvořit i žáci různých oddílů 
a škol. 

STARTOVNÉ:  neplatí se. 

Za ŠSK při ZŠ Bakov Mgr. Luboš Brodský

Z kuLtury a sPortu

furiant - doBroViCe

Po třinácti letech se konal v Dobrovici 
hasičský ples. 

Dobrovičtí hasiči pojali ples ve velkém 
stylu, protože chtěli, aby si ho lidé zno-
vu oblíbili a navštěvovali, jako tomu 
bylo před mnoha lety. Udělali pro to 
maximum. 
V osm hodin zahájila ples starostka 

dobrovolných hasičů a hned poslala 
na parket děvčata z našeho souboru se 
svižným charlestonem. Pak už zapl-
něný sál patřil tancechtivým návštěv-
níkům, kteří si mohli večer zpříjemnit 
i diskotékou v takzvaném "pekle“. 
K tanci hrály dvě kapely, a tak si na své 
přišli jak mladí, tak i zasloužilí členové 
hasičského sboru. 

Kolem půl jedenácté byl připraven ne-
jen pro pány kankán opět v podání dí-
vek z Furiantu a před půlnocí nejen pro 
dámy tančili a "zpívali" naši pánové 
v malé travesti show. "Dámy" jako He-
lena Vondráčková, Yvonne Přenosilová, 
Iveta Bartošová, Mariah Carey a Celine 
Dion, která se při své písni Titanic spus-
tila v dlouhých šatech po hasičském lanu 
z balkónu sokolovny, sklidily veliké ova-
ce. A to kdybyste ještě viděli ty přípravy, 

oblékání (někteří odvážlivci navlékli 
i dámská tanga), vycpávání falešných 
ňader, malování a nacvičování tanečních 
kroků, to byste se teprve nasmáli. 
 Našlapaný sál tak během večera hned 
třikrát tleskal folklórnímu souboru 
Furiant z Malé Bělé, který umí poba-
vit v plesové sezóně širokou veřejnost 
a nejen odborníky na lidovou kulturu. 

Monika Čapková
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furiant - kosMonosy + kLÁŠter

Chřipková epidemie zasáhla i Mladobole-
slavko, a tak se není čemu divit, že i řady 
souboru Furiant patřičně prořídly. Už 
už to vypadalo, že se v sobotu 29. ledna 
nikam ani nevypravíme. Nakonec se ale 
věc podařila. I když k dokonalosti hodně 
chybělo. Nikoliv ve folklórním programu. 
Na malém sále kosmonoského Šmaku 

jsme si ve třech párech vystačili a neztratili 
se, a však chyběly nám posily, jež bychom 
zapojili do programu, který bývá o pleso-
vé sezóně očekáván více než lidové tan-
ce, a to nějaký ten doplněk na rozesmání. 
Za to se kosmonoským baráčníkům moc 
omlouváme a věříme, že snad za rok to 
s nemocností nebude tak kruté. 

Na Klášter, kde se ten den konal maškar-
ní bál, jsme dorazili až kolem jedenácté 
hodiny a předvedli malou, ale opravdu 
malou, travesti show. Vzhledem k tomu, 
že šlo o maškarní merendu, docela se 
tam naši kluci v převlecích za ženy ztra-
tili. Jako překvapení večera pak rychtář 
Luboš Hašek slíbil Labutí jezero, a tak 

i tancem a baletem vůbec nepolíbení 
kluci museli bojovat s peřím. Boj jsme 
sice vyhráli, ale na vítězství by to asi ne-
bylo. Možná ve vítězné masce bychom 
se třeba utkali o prvenství se Stvořením 
světa, které právem zvítězilo a odneslo si 
veliký dort. 

Monika Čapková

furiant - nÁrodnÍ krojoVý PLes V PraZe

Již po třinácté se konal Národní krojový 
ples Folklórního sdružení České republi-
ky, podruhé v řadě v Praze, v Top hote-
lu. Tentokrát byl zasvěcen Hanácku. Ze 
všech sálů hotelu se nesl duch folklóru. 
Ať už toho českého, moravského a nebo 
zahraničního. 

Předseda Folklórního sdružení spolu 
s hejtmanem Olomouckého kraje zahájil 
v sobotu 5. února ples o devatenácté ho-
dině. Pestrobarevné kroje nejen Hanáků, 
ale i dalších folkloristů z celých Čech, 
Moravy a Slezska zdobily všechny pro-
story rozsáhlého hotelu. 

Vzhledem k tomu, že tentokrát byl ples 
pod taktovkou Moraváků, bylo veselo 
na všech "frontách". Do toho jim přizvu-
kovali Středočeši, mezi nimi i náš soubor, 
kteří se už teď moc těší, až převezmou 
štafetu pro konání plesu v příštím roce 4. 
února 2012. 

Tentokrát však pomyslný parket patřil 
především souborům z Hanácka a Olo-
mouckého kraje. Středočeský folklór 
představil soubor Čtyřlístek z Nového 
Strašecí a muzika Vycpálkovci. Hos-
té, kteří nikdy nezklamou svým milým 
a vtipným vystoupením byly soubory: 

Mladina, Dyleň a vždy a všude vítaný 
a právem obdivovaný VUS Ondráš. Jak-
mile se někde objeví Ondráš, nikdo není 
na pochybách, že to bude zase veliký 
zážitek. A byl. Ať už se jednalo o lidový 
tanec a nebo o jeho modernější pojetí. 

Dalším hostem večera byla zpěvačka 
Ewa Farna. Nejprve ukázala své umě-
ní v oblasti moderní písně a poté všem 
vyrazila dech, když se oblékla do svého 
těšínského kroje a zazpívala lidové písně 
s muzikou VUS Ondráš. 

Komu snad nestačily všechny ty krásy 

naší vlasti k obdivování, mohl se přesu-
nout na další sál, kde vystupovaly pře-
devším zahraniční soubory z Bulharska, 
Slovinska, Turecka, Řecka a Ukrajiny. 

Ples končil ráno ve dvě hodiny, ale 
na parketu se tancovalo do posledního 
hudebního taktu BROLNu a Orchestru 
Gustava Broma. Tak povedený a bez-
chybně připravený ples v naší metropoli 
zaslouží obdiv. Berte to tedy jako pozván-
ku na další ročník Národního krojového 
plesu, kam Vás rádi vezmeme s sebou. 

Monika Čapková

furiantskÉ PoZVÁnky

Původně avizovaná Beseda s BýVaLýM skokaneM 

na LyŽÍCH PaVLeM PLoCeM se bude kvůli jeho 

pracovnímu vytížení konat v druhé polovině března, některé 

pondělí od cca 17 hodin v Malé Bělé na sále osadního výboru 

(bývalý obchod). 

 Podrobnosti na webu souboru: www.furiant.bakovnj.cz 

Soubor Furiant spolu s obcí Bítouchov zvou na  

PraVý staroČeský MasoPust, který se bude  

konat v sobotu 5. března od 14 hodin. Odchod masek 

s muzikou po vesnici od rybníku na návsi! 

Soubor Furiant zve v neděli 6. března všechny děti na 

 dětský PLes, od 14 hodin na sále restaurace Jizera 

 v Nové Vsi. Hraje DJ Šáňa. Připravena bohatá dětská 

 tombola. Společenský oblek vítán! ! ! 

oBeC BarÁČnÍkŮ MaLÁ BěLÁ pořádá 26. března  

svůj PLes v Nové Vsi u Bakova, lístky možno zamlouvat  

u Moniky Čapkové, tel: 603 824 024. 
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fotBaLoVÉ 
okÉnko

Výroční schůze sk Bakov nad jize-
rou – oddíl kopané
V sobotu 15. ledna 2011 proběhla v hos-
půdce Na Stadioně za účasti 52 členů 
tradiční výroční schůze fotbalového 
oddílu SK Bakov nad Jizerou. Všem 
členům za jejich přítomnost na výroční 
schůzi děkujeme. 
Po krátkém oficiálním zahájení výroč-
ní schůze a přivítání, následovala řeč 
prezidenta SK Lukáše Bláhy, který 
ve svém příspěvku shrnul uplynulý ka-
lendářní rok po sportovní, organizační 
a finanční stránce, poděkoval všem pří-
tomným a sponzorům za jejich podporu 
v uplynulém roce ve prospěch bakovské 
kopané a nastínil cíle v letošním roce. 
Dále následovaly zprávy trenérů o čin-
nosti jednotlivých družstev a vyhlášení 
nejlepších hráčů každé kategorie mlá-
deže. 
U družstva minikopané se jím stali Jan 
Resl, Jan Říha a Franko Marcinko, 
u družstva žáků byl zvolen Stanislav 
Nedvěd, v dorostenecké kategorii zví-
tězil Jaroslav Žďánský. 
Po krátké pauze, věnované občerstvení, 
došlo k diskuzi přítomných. 
V závěru výroční schůze popřáli čle-
nové výboru všem přítomným a ba-
kovské kopané v nastávajícím roce 
mnoho sportovních úspěchů. 
sk Bakov nad jizerou děkuje sta-
rostce města paní Mgr. Janě Štěpánové 

a místostarostovi města panu Václavu 
Grünwaldovi za jejich účast, zprávy 
a příspěvky do diskuze výroční schůze 
oddílu kopané, poděkování také patří 
firmám Jopa Nový Bor a Galaxie Ba-
kov nad Jizerou za sponzorování celé 
akce.  

Lukáš Bláha

ŠaCHoVÉ okÉnko

Na diagramu vidíme pozici, která vznik-
la v zápase 7. kola 2. ligy mezi Soko-
lem Bakov n. J. a Bohemií Pardubice 
a je z partie Ondřej Třasák (Pardubice) 
vs. Jaroslav Záhorbenský (Bakov n. J.). 
Partie by patrně po několika dalších ta-
zích skončila spravedlivou remízou, bílý 

nicméně zřejmě v časové tísni svým po-
sledním tahem (39. De4 - e3) umožnil 
našemu hráči jednoduchým způsobem 
získat celý bod. Ve vzniklé pozici (viz. 
diagram) již černý lehce vyhraje. Řešení 
můžete zaslat na email sachy.bakov@
gmail.com. 

Mistrovské zápasy Bakov n.j. a mužstvo - jaro 2011 
Bakov Benešov B 12.03. 14:30 SO 
M.Hradiště Bakov 20.03. 15:00 NE odjezd - 13:30 h
Bakov Zeleneč 26.03. 15:00 SO 
Louňovice Bakov 02.04. 16:30 SO odjezd - 14:00 h
Bakov Brandýs-Boleslav B 09.04. 16:30 SO 
Bakov Č.Pečky 16.04. 17:00 SO 
Poděbrady Bakov 23.04. 17:00 SO odjezd - 14:45 h
Bakov Semice 30.04. 17:00 SO 
Jílové Bakov 07.05. 17:00 SO odjezd - 14:30 h
Bakov Týnec 14.05. 17:00 SO 
U.Janovice Bakov 21.05. 17:00 SO odjezd - 14:30 h
Bakov Nymburk 28.05. 17:00 SO 
Zásmuky Bakov 04.06. 17:00 SO odjezd - 14:30 h
Bakov Pšovka Mělník 11.06. 17:00 SO 
Radim Bakov 19.06. 17:00 NE odjezd - 14:30 h

roZPis dorost - jaro 2011  1.a - třída středočeský kraj 
Bakov Čejetice 27.03. 10:30  NE
Benátky Bakov 02.04. 10:15 SO
Bakov Krnsko 10.04. 10:30 NE
Bakov Zeleneč 17.04. 10:30 NE
Luštěnice Bakov 24.04. 10:15 NE
Bakov Semice 01.05. 10:30 NE
Lysá  Bakov 07.05. 10:00 SO
Bakov Sadská 15.05. 10:30 NE
Brandýs-Boleslav Bakov 22.05. 10:00 NE
Bakov Jirny 29.05. 10:30 NE
Poděbrady Bakov 04.06. 10:15 SO
Bakov D.Bousov 12.06. 10:30 NE
Březno Bakov 18.06. 10:15 SO

Mistrovské zápasy Bakov n.j. B mužstvo - jaro 2011 
Mukařov Bakov "B" 27.03. 15:00 NE odjezd - 13:30 h
Bakov "B" Doubrava A 03.04. 16:30 NE 
MSK "B" Bakov "B" 09.04. 16:30 SO odjezd - 15:15 h
Nová Ves Bakov "B" 17.04. 14:00 NE odjezd - 12:45 h
Bakov "B" DBSK "B" 24.04. 17:00 NE 
Jivina Bakov "B" 30.04. 17:00 SO odjezd - 15:30 h
Bakov "B" Čistá 08.05. 17:00 NE 
SKP MB Bakov "B" 15.05. 10:15 NE odjezd - 09:00 h 
Bakov "B" Obruby 22.05. 17:00 NE 
Židněves Bakov "B" 29.05. 17:00 NE odjezd - 15:30 h
Bakov "B" Kněžmost 05.06. 17:00 NE 

oP žáků - jaro 2011 
Doubrava Bakov 06.04. 16:30 ST 
Luštěnice Bakov 09.04. 10:30 SO 
Bakov Chotětov 17.04. 8:15 NE 
Krnsko Bakov 20.04. 17:00 ST 
Bělá p.B. Bakov 23.04. 8:30 SO 
Bakov Čejetice 01.05. 8:15 NE 
Bakov Jivina 04.05. 17:00 ST 
K. Hlavno Bakov 07.05. 8:30 SO 
Bakov Skalsko 15.05. 08:15 NE 
SKP MB Bakov 21.05. 10:30 SO 
Bakov Předměřice 29.05. 08:15 NE 
Březno Bakov 05.06. 10:30 NE 
Bakov Bezno 12.06. 8:15 NE 
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Vychází jako měsíčník v nákladu 1700 ks, zdarma, dne 21. 2. 2011. Příští vydání 21. 3. 2011, uzávěrka příspěvků 7. 3. 2011.

ŠaCHistÉ

ŠaCHoVý PřeBor ZÁkLadnÍ ŠkoLy

V úterý 1. 2. 2011 trenéři mládeže šachového oddílu při Sokol Bakov n. Jiz. uspořádali šachový přebor základní školy. Účast byla letos překvapivě vysoká, určitě i proto, že 
se nehrálo tradičně v šachové klubově v sokolovně, ale přímo v učebně školy. Turnaj byl sehrán ve dvou oddělených kategoriích švýcarským systémem na 5 kol. V kategorii 
1. stupeň zvítězil s převahou Tomáš Hulinský se 4, 5 bodu a kategorii 2. stupeň ovládl suverénně Patrik Gabriel s 5 body.

Luděk Svejdar

konečné pořadí kategorie 1. stupeň (1. - 5. třída)
1.  Hulinský, Tomáš  5. B  4, 5 b. 
2.  Gabrielová, Markéta 3. B  3, 5 b. 
3. - 5.  Hulinský, Ondřej  2. B  3, 0 b. 
3. - 5.  Kakasová, Aneta  5. B  3, 0 b. 
3. - 5.  Šulc, David   2. B  3, 0 b. 
6.  Babák, Pavel   5. B  2, 5 b. 
7. - 8.  Kyndl, Kryštof  2. B  2, 0 b. 
7. - 8.  Husák, Marek  2. B  2, 0 b. 
9.  Pavlíček, František 3. B  1, 5 b. 

konečné pořadí kategorie 2. stupeň (6. - 9. třída)
1.  Gabriel, Patrik  6. B  5, 0 b. 
2.  Dlasková, Romana  6. A  4, 0 b. 
3. - 5.  Bartoš, David   9. B  3, 0 b. 
3. - 5.  Kuboušek, Pavel  9. B  3, 0 b. 
3. - 5.  Pokorný, Dominik  8. A  3, 0 b. 
6. - 8.  Jandová, Vendula  9. A  2, 0 b. 
6. - 8.  Matohlina, Ondřej  9. B  2, 0 b. 
6. - 8.  Smutný, Roman  8. A  2, 0 b. 
9. - 12. Lisnerová, Kateřina 6. B  1, 5 b. 
9. - 12.  Loudová, Aneta  9. A  1, 5 b. 
9. - 12.  Beran, Jaroslav  8. A  1, 5 b. 
9. - 12. Kraus, Zdeněk  8. A  1, 5 b.  

Šachisté Sokola Bakov odehráli neú-
spěšně další dvě utkání II. ligy, i když 
obě měli dobře rozehrané. Projevuje 
se nezkušenost v tak vysoké soutěži. 
Prohráli nejdříve v Kolíně 3, 5:4, 5 
a pak doma s Rapidem Pardubice 2, 
5:5, 5 a okupují tak dno tabulky. 
29. 1. uspořádali již 15. ročník svého 

tradičního turnaje dvojic Memori-
ál Josefa Kříže a Zdeňka Zdobiny v 
sále Radnice města, kde za podpory 
výborné obsluhy kiosku rodiny Brod-
ských přivítali 28 dvojic/56 šachistů 
z celé republiky. Turnaj byl velmi sil-
ně obsazen a o to víc potěšilo, když 
vítězství zůstalo po roční přestávce 

doma, když zcela suverénním způso-
bem zvítězili bakovští Pavel Mudra 
s Jardou Záhorbenským, druzí s vel-
kým odstupem skončili favorité bratři 
Tomáš a Pavel Vojtovi ze Spartaku 
Vlašim, třetí naši dobří přátelé z TJ 
Neratovice Lukáš Jandourek s Marti-
nem Bargelem, čtvrtí lonští vítězové 

Vladimír Vltavský se Zdeňkem Mar-
šálkem a pátí Zdeněk Hába s Miro-
slavem Maškem z ŠK Gordic Jihlava. 
Podrobné výsledky včetně fotografií 
jsou na http://www. bakov-chess.ic.c-
z/?pageid=12. 

Jaroslav Záhorbenský 


