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slovo starostky

Rekonstrukce základní školy
Letošní léto je ve znamení rekonstrukce naší základní školy, která probíhá 
za finančního přispění Středočeského kraje.  Investiční akce za  téměř 12 mi-
lionů korun představuje rekonstrukci všech sociálních zařízení, výměnu oken 
do parku u pavilonové budovy, kde je opravována také střecha, provedeno za-
teplení a realizace nové fasády. Tato investiční akce je provázena řadou pro-
blémů tak, jak to na takových akcích bývá, a to tím spíše, že termín na prove-
dení prací je krátký a rekonstrukce ve starých budovách vždy přinesou nějaké 
skryté problémy. Díky tomu nejen vedení města, ale také rada města a vedení 
školy věnovali tomuto problému mnoho chvil a napjatě sledovali rekonstrukci 
školy, zejména rekonstrukci vnitřních částí, neboť bylo nutné zajistit, aby naše 
děti mohly opět 5. září jít do školy. Pro všechny případy jsme měli připravené 
také náhradní prostory, ve kterých by mohla výuka probíhat. Ráda bych touto 
cestou poděkovala vedení školy, učitelskému sboru a v neposlední řadě panu 
školníkovi a uklízečkám za jejich pomoc, trpělivost i pochopení, kterého bylo 
v době rekonstrukce vnitřních prostor školy opravdu zapotřebí. 

Folklorní festival
Počátkem léta se uskutečnil 1. Pojizerský folklorní festival, který byl prvním 
svého druhu nejenom v našem městě, ale v celém regionu. Také díky tomu se 
nám  podařilo  zajistit  účast  profesionálního  souboru  VUS Ondráš.  Výborná 

atmosféra festivalu byla podtržena nádherným počasím a věřím, že kdo se při-
šel podívat, musel být spokojený. Také ohlasy na bakovský festival z řady míst 
byly velmi pozitivní a já jsem ráda, že se naše město mohlo pochlubit něčím 
novým, co přineslo radost nejen nám Bakovákům. 

Socha anděla v parku u sv. Barbory
V  době  dvouletého  výročí  vichřice,  která  v  našem  městě  významně  poniči-
la parky, byla v parku u kostela sv. Barbory instalována socha anděla. Tato 
socha byla vyrobena z dubu, který spadl při vichřici vedle budovy DPS. Při 
bakovském  posvícení  jsme  si  u  výstavy  fotografií  připomněli  vichřici  a  její 
následky, ale i to, jak vypadají parky po dvou letech. Poté jsme šli do parku 
u sv. Barbory a u sochy anděla vzpomenuli na to, jak došlo k tomu, že spadlý 
dub nebyl rozřezán, více jak rok ležel na bývalém sběrném středisku, jak se vy-
víjela myšlenka budoucí podoby sochy a jak dostal anděl svou tvář díky umění 
paní Sadecké a její studentky a nakonec byl díky šikovnosti naší technické čety 
a pana Romana Šimona umístěn na své místo.

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města



2

Jistě jste zaznamenali, že na začátku 
července letošního roku bylo vypsáno 
výběrové řízení na obsazení pracovní 
pozice ředitele Městské policie Bakov 
nad Jizerou. Hledali jsme nejlepšího 
kandidáta, který nahradí dosavadního 
ředitele pana Daniela Šulce, který dal 
na konci měsíce června výpověď. 

Při ústních pohovorech jsme vybírali 
celkem ze čtyř uchazečů. Výběr roz-
hodně nebyl jednoduchý, neboť se 
nám přihlásili zájemci, kteří projevili 
velký zájem o toto pracovní místo, 
ale nabídli také hojné profesní zna-
losti, buď z oblasti státní, nebo měst-
ské policie. Po nelehkém hodnocení 
jednotlivých uchazečů byl hodnotící 
komisí vybrán pan aleš konývka 

z Mladé Boleslavi. Po jeho nástupu 
do pracovního poměru k městu, což 
bude 1. října 2011, Vám jej předsta-
vím více. 

Nyní bych ráda poděkovala dosa-
vadnímu řediteli městské policie 
panu danielu Šulcovi, který vedl 
Městskou policii Bakov nad Jizerou, 
s krátkou přestávkou, 5 let. Pod jeho 
vedením udělali strážníci velký kus 
práce a město Bakov nad Jizerou je 
také díky nim takové, jaké je. Nyní, 
když odchází, nezbývá nic jiného než 
popřát, aby se mu dařilo nejen v pro-
fesním, ale také v osobním životě.

 Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

nový ředitel MP

Školní družina v novém kabátku
Protože stále narůstá počet dětí nastu-
pujících do prvních tříd v naší základní 
škole, školní družina by po stránce ka-
pacity mohla pojmout prvňáčky, ma-

ximálně žáky druhých tříd. S ohledem 
na tyto skutečnosti se město rozhodlo 
spolu s vedením základní školy, že 
upraví prostory v přízemí budovy škol-
ní družiny – „vily“ č. p. 311 v Palac-

kého ulici, které do roku 2009 užívala 
mateřská školka, aby bylo možné zde 
umístit nejen prvňáky a druháky, ale 
i žáky vyšších tříd. 
Po ukončení výběrového řízení na zho-
tovitele, v červnu letošního roku, byly 
zahájeny práce na stavebních úpra-
vách - byla vybudována nová sociální 
zařízení - zvlášť pro kluky a holčičky, 
dále byla provedena výměna dvou oken 
v těchto místnostech, výměna svítidel, 
oprava topení, nové nástěnné malby, 
oprava podlah – vyrovnání povrchu 
podlah a položení nové krytiny. V sou-
časné době probíhají již jen „kosmetic-
ké úpravy“ nových prostor, úklid a stě-
hování zařízení školní družiny na své 
místo. 

Věřím, že se našim dětem bude v nově 
upravené školní družině líbit a budou 
do ní chodit rády. 
 
oprava střechy budovy zdravotního 
střediska
V letošním roce proběhla kompletní 
oprava střechy na budově zdravotního 
střediska. 
Práce na výměně střešní krytiny byly 
zahájeny 28. 6. a dokončeny 30. 7. 
2011. 
Došlo k výměně celého povrchu střech 
včetně klempířských prací, tuto opravu 
prováděla společnost Hydroizol - izola-
ce staveb s. r. o. Hradec Králové. Cel-
kové náklady na opravu střechy přesáh-
ly osm set tisíc korun. 

Co novÉHo ve Městě
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nový chodník na Pražské
Občané žijící v Pražské ulici jistě za-
jásali, když zjistili, že se město pustilo 
do opravy chodníku v Pražské ulici. 
Oprava chodníku bude realizována 
z části Technickou četou města a čás-
tečně externími firmami. 
Práce na opravě již započaly a budou 
dokončeny zhruba v polovině října 
2011. 

oprava komunikace na návsi
V letošním roce bude také dokončena 
celková oprava komunikace Na Návsi. 
V současné době jsou již vytyčeny in-
ženýrské sítě a v polovině září budou 
zahájeny stavební práce. Oprava bude 
realizována za finanční podpory pana 
Jana Šafra. Dokončení opravy se před-
pokládá na konci října 2011. 

 Václav Grűnwald
místostarosta města

 

Pohyb je prospěšný v každém věku, 
nejen pro děti a mladší. Starší lidé jsou 
z hlediska sportovních aktivit neprá-
vem opomíjenou skupinou. Proto byly 
městem zakoupeny a posléze instalo-
vány cvičební prvky určené hlavně pro 
seniory. Najdete je v parčíku za Do-

mem s pečovatelskou službou ve Škol-
ní ulici. 
Jedná se o lavičku s pedály, které jsou 
pevně ukotvené do země. Cvičením se 
procvičí a posílí celá dolní končetina, 
zvláště kolenní kloub, což ocení zejmé-
na lidé s klouby postiženými artrózou.

Dalším je prvek s rotačním kotoučem. 
Na něm je možné procvičit končetinu 
horní, zvláště oblast ramena a lopatky. 
Prvek pro ručkování a protažení - 
slouží k efektivnímu protažení a posí-
lení svalů krku a zad, břišních a mezi-
žeberní svalů.
Čtvrtým je prvek protahovací, určený 
k protažení horních i dolních končetin. 
Madla na něm jsou pro upevnění stabi-
lity jako pevná opora. 
Cvičení na těchto strojích je možné 
využít nejen na udržení a zlepšení 
kondice. Po poradě s lékařem či fyzi-

oterapeutem je vhodné i k rehabilitaci 
po některých operačních zákrocích 
a při léčbě některých bolestivých stavů 
pohybového aparátu. 
Cvičební prvky jsou vhodné pro všech-
ny věkové kategorie, nejen pro seniory. 
Park může být i místem setkání a na-
vázání nových osobních kontaktů. Je 
volně přístupný každému, kdo si chce 
zlepšit kondici a nemá kladný vztah 
k běhu, jízdě na kole či in-line bruslím. 

 Za zdravotní komisi  
Iva Turková 

Park Pro seniory
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oZnÁMenÍ o dokonČenÍ oBnovy katastrÁlnÍHo oPerÁtu

Dne 23. 8. 2011 bylo na úřední desce města Bakov nad Jizerou zveřejněno ozná-
mení katastrálního úřadu, katastrální pracoviště Mladá Boleslav o dokončení ob-
novy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. 

Jedná se o digitalizaci katastrální mapy pro katastrální území Zvířetice 
a Chudoplesy, obec Bakov nad Jizerou. V katastrálním území Bakov nad Jizerou 
tato digitalizace již proběhla, pro k. ú. Horka, Malá Bělá a Buda, obec Bakov nad 
Jizerou se digitalizace teprve připravuje. 

Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu 
bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou, Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou, na správě majetku města v pří-
zemí, a to ve dnech od 26. 9. 2011 do 10. 10. 2011 (vždy v pracovních dnech 
v pondělí a středu 8 - 12 h a 12. 30 - 17 h; v úterý a čtvrtek 8 - 12 a 12. 30 - 14. 30 
h; v pátek 8 - 12 h) s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. 

Dne 3. 10. 2011 od 12. 30 h do 17 h bude veřejnému nahlédnutí přítomen za-
městnanec katastrálního úřadu, v zasedací místnosti budovy Městského úřadu, 
v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo oso-
ba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce 
nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout 
zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí doho-
dě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti 
v Mladé Boleslavi. 

vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují 
na tyto skutečnosti:

1)  Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k ne-
movitostem zapsaná v katastru nemovitostí.

2)  Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjiště-
na; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku.

3)  V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální 
mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hrani-
ce v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to 
umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové 

evidence, přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními 
čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech 
k záměně parcel. Dosud jsou tyto pozemky vedeny na listu vlastnictví jako 
pozemky ve zjednodušené evidenci (dále v ZJE). Digitalizací tato kategorie 
pozemků zanikne. 

4)  Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a to ve lhů-
tě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu ob-
noveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální 
úřad. V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů 
doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při 
vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katast-
rálního operátu. 

5)  Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dne 31. 10. 
2011. Nebude - li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrál-
ní úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že 
tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námit-
kách katastrální úřad toto upozornění odstraní. 

6)  Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní ope-
rát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát. 

7)  Zvláště upozorňujeme, že vzhledem k této digitalizaci se mění placení daně 
z nemovitosti, která se přiznává k 31. 1. každého roku. Za vlastníky pozemků 
v ZJE dosud platil daň z nemovitosti nájemce pozemku. Touto změnou daňo-
vá povinnost jednoznačně přechází na vlastníka pozemku. Je tedy nezbytné, 
aby vlastníci dotčených pozemků dosud vedených v ZJE vstoupili v jednání se 
svými nájemci o úpravě nájemní smlouvy s tím, že nájemní povinnost přechází 
na vlastníky pozemků. Pokud má vlastník pozemků vedených v ZJE podané 
daňové přiznání za dům a zahradu, měl by podat dílčí daňové přiznání podle 
nového stavu pozemků na svém listu vlastnictví po digitalizaci. V případě že 
daňové přiznání podané nemá, musí podat nové. Tím se vlastníci nemovitostí 
vyhnou vzniku nedoplatků na dani, a případným postihům. Informace týkající 
se platby daní lze zjistit na Finančním úřadě, Štefánikova 1406/III, 293 74 Mla-
dá Boleslav, tel. 326 322 132. 

Jitka Šubrtová
referent správního odboru

Z MěstskÉ kniHovny - výstava fotoGrafiÍ

V předsálí knihovny si můžete prohlédnout výstavu fotografií z bakovského po-
svícení tak, jak je pro nás připravil pan Michal Horvát. 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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ŽivotnÍ ProstředÍ

nej stroMy. . . 

Nejvyšší stromy světa bychom marně 
hledali v tropických pralesích. I když 
zde stromy dosahují i 65 metrů, jedná 
se o výšku spíše průměrnou mezi stro-
movými velikány. Mnohem vyšší stro-
my najdeme v Austrálii, kde rostou eu-
kalypty vysoké i 100 metrů. Podobných 
výšek dosahují také některé douglasky 
Severní Ameriky. Nejvyšší i nejmo-
hutnější stromy najdeme v Kalifornii, 

na západním pobřeží USA - sekvoje 
vždyzelené. Tyto jehličnaté stromy mo-
hou dorůst až do výšky přesahující 110 
metrů při průměru kmenu 6, 5 – 8 me-
trů. Výška některých poražených jedin-
ců z 19. století je odhadnuta až na téměř 
150 metrů! Oficiálně nejvyšším stro-
mem světa je nyní sekvoj, která měří 
112, 6 m (jako 30 patrový dům, je 2x 
vyšší než Petřínská rozhledna v Praze). 

V Kalifornii najdete i jeden z nejmohut-
nějších stromů na světě - sekvojovec 
obrovský. Jeho výška je 84 m, průměr 
kmene 8 m, obsahuje dnes podle odhadu 
kolem 1 400 m3 dřeva, odhadovaný věk 
se pohybuje mezi 2000 - 3000 lety a váží 
kolem 2 145 tun. Za nejširší strom světa 
je považován cypřiš u mexického města 
Oaxaca, starý údajně 2 000 let, který je 
vysoký 42 metrů a jeho obvod je 58 me-

trů! Dalšími giganty v říši stromů jsou 
africké baobaby, jejichž obvody mohou 
být až 30 metrů a v jednom baobabu 
může být uloženo až 100 tun vody. Nej-
starším stromem je borovice osinatá, 
která roste v národním parku Schulman 
Grove (Sierra Nevada, USA) a její stáří 
bylo stanoveno na 4767 let!  

Zbyněk Hýzler, DiS. 

ZvyŠujÍCÍ se nÁklady Za ProvoZ sBěrnÉHo střediska „Pod vÁPenÍkovýMi“

Z důvodu neustálého zvyšování od-
padů přijatých na sběrném středisku 
a tudíž rostoucích nákladů za odpado-
vé hospodářství města Bakov nad Ji-
zerou apeluji na občany, aby odpady 

na středisko přiváželi s „rozmyslem“. 
Některé odpady, jejichž množství jde 
eliminovat: např. trávu, listí kom-
postovat; větve, dřevo použít na zátop 
(v krbu, ohništi); staré pneumatiky 

při koupi nových odevzdat u prodej-
ce (ti mají povinnost staré pneu při-
jmout); stavební suť využít v místě 
jejího vzniku (při stavbě, terénních 
úpravách); starý nábytek zpeněžit 

v bazarech, starožitnictvích. Zkrátka 
automaticky nevozit vše do našeho 
sběrného střediska.  

Zbyněk Hýzler, DiS. 

Co je novÉHo v kurovodiCkÉM CHrÁněnÉM BydlenÍ v Bakově n/j. 

Život chráněného bydlení plyne, tak 
jako řeka Jizera, na kterou se naši uži-
vatelé rádi chodí koukat. Bohužel nás 
na konci prázdnin opouští vynikající 
zaměstnankyně sl. Dastychová, která 
svým radostným přístupem, odhodlá-
ním přes své mládí ukázala, co vše se 
dá dokázat, pokud je člověk zapálený 
pro věc. Desítky výletů, kde si všichni 
účastníci často sáhli na dno sil, smys-
luplně prožitá odpoledne, kdy se žád-
ný z uživatelů ani chvilku nenudil, to 

je výsledek jejího aktivního přístupu 
k našim zdravotně postiženým spolu-
občanům. Určitě budeme vždy velmi 
rádi, pokud se na nás přijede podívat. 
Její působiště bude nyní v Mladé Bo-
leslavi, a tak to k nám nemá daleko. 
Pro nás, jako pro poskytovatele soc. 
služeb se tím otevřela možnost oslovit 
místní obyvatele s nabídkou zajímavé 
práce. Netrvalo dlouho a na naši inzer-
ci se ozvalo několik zájemců. Po řád-
ném seznámení s problematikou jsme 

se s jednou zájemkyní dohodli na uza-
vření pracovně právního vztahu. Dou-
fám, že se jí u nás v práci bude dařit 
minimálně stejně jako sl. Dastychové. 
Rád bych Vás dále informoval o mož-
nosti pravidelného navštěvování den-
ního stacionáře u nás v Kurovodicích. 
V současné době zjišťujeme možnosti 
jeho rozšíření, a to dokonce takovým 
způsobem, že bychom byli schopni 
případné zájemce, za rozumné pení-
ze, do Kurovodic svážet naším auto-

mobilem. Programová náplň se odvíjí 
od našich možností a předpokládá se 
především realizace aktivit v středisku 
aktivizačních činností, pracovní tera-
pie, či si užívání nádherných, klidných 
prostor velké zahrady. Samozřejmostí 
je zajištění stravy a veškerého dalšího 
zázemí. 

Bc. Josef Mlčoch
ředitel Domova Pod Skalami  

Kurovodice 

od ČtenÁřŮ
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v MladÉ Boleslavi ProBěHne 2. roČnÍk 
festivalu naruBy 

Občanské sdružení Téma dne, Cen-
trum pro zdravotně postižené Stře-
dočeského kraje Mladá Boleslav 
a Centrum 83 připravují druhý ročník 
kulturního nízkoprahového festivalu 
NARUBY, který proběhne 17. 9. 2011 
od 10. 00 v zahradě Centra 83 (za bý-
valou dětskou nemocnicí) v Mladé Bo-
leslavi. Cílem festivalu je představit 
publiku umělce s handicapem a uměl-
ce ze skupin ohrožených sociálním 
vyloučením. „Název NARUBY dobře 
vystihuje charakter festivalu. Počá-
teční nápad uspořádat akci, kde by se 
mohli potkat lidé s handicapem i bez 
něj, ať už mezi účinkujícími nebo di-
váky, vycházel ze snahy o sdílení zku-
šeností, vzájemné přiblížení, prolínání 
obou „světů“ “ říká Hasmik Valecká, 
jež se podílela na organizaci prvního 
festivalového ročníku. 
 Festival NARUBY nabídne bohatou 
hudební produkci, vystoupí mimo jiné 
Iva Bittová, Allstar Refjúdží Band, 
Lačo Dživipen, Durmančiny Bylinky 
nebo Trio Makabara. Návštěvníci fes-
tivalu budou dále mít možnost zhléd-
nout divadelní vystoupení v podání 
Divadla bez hranic a dalších souborů. 
V rámci filmové projekce proběhnou 
na Festivalu NARUBY ozvěny mezi-
národního filmového festivalu Mental 
Power Prague Film Festival, který 
představuje snímky (ne)herců s men-
tálním a kombinovaným postižením. 

 „Lidé ze skupin ohrožených sociálním 
vyloučením, ať už se jedná o zdravotní 
handicap nebo například příslušnost 
k nějaké menšině, jsou většinovou 
společností vnímáni někdy jako pro-
blém, určitá část společnosti k nim 
přistupuje s lhostejností nebo s roz-
paky. Naší snahou je prostřednictvím 
kultury seznámit veřejnost s jejich vní-
máním světa a přispět tak k překonání 
té největší bariéry - našich předsudků“ 
říká předseda sdružení Jan Kurka. 
Součástí Festivalu NARUBY dále 
budou informační stánky, kde se ná-
vštěvníci budou moci seznámit s po-
skytovateli sociálních a doplňkových 
služeb působících v našem regionu. 
Místní nestátní neziskové organizace 
dostanou prostor pro prezentaci vlastní 
činnosti, dále budou mít možnost zú-
častnit se „Velké sýrové nakládačky“, 
jejímž vítězem se stane organizace 
s „nejlépe naloženým“ sýrem. Na fes-
tivalu bude možné zakoupit produkty 
z chráněných dílen. 
Zajištěn bude doprovodný program ur-
čený pro celou rodinu, návštěvníci si 
budou moci mimo jiné sami vyzkoušet 
překonávání bariér (např. černá kavár-
na). Akci bude moderovat Jolana Vol-
dánová. Děti v doprovodu rodičů mají 
vstup zdarma. 
 

Bc. Anna Šindelková, o. s. 
Téma dne

o divadle, kde sedÁM v PrvnÍ řadě

Znáte, jak je ošidné cpát se k pódiu?! 
Snadno se pak můžete stát součástí obec-
ného pobavení. Dávám si na to v těch 
stáncích pozor. Znám však ještě jinou 
scénu, kde před oponou sedám opravdu 
natěsno. Vstupenkou je tam čas, nikdo se 
pro tu chvíli nijak nelíčí a potlesk by tam 
byl spíše na škodu. Divadlo přírody! Jako 
nedávno nad Studénkou. Louky tam vo-
něly po kytkách, trnky černaly v mezích 
a pod zprohýbanými bezinkami místní 
slavíci už zase listovali mapou Evropy. 
A mně se tam cestou do kopce najednou 
protočily oči. Po krátkém dešti tam totiž 
slunce dávalo na kytce dohromady nád-
herného otakárka ovocného. Tak tedy 
pro Bakovsko ho připisuji už letos! Viděl 
jsem jej vloni poprvé na březenských lu-
kách. Teď se mému kraji takhle přiblížil. 
Odložil jsem výbavu vedle cesty a utíkal 
pro foťák, který jsem z auta nepobral. 
Když jsem přiběhl na terasu, motýl byl 
pryč. Dlouho jsem rozdýchával a po-
lykal vztek na svoji nezodpovědnost, 
prolezl okolní svahy, ale motýl nikde. 
Otakárci fenykloví tu plachtili nejméně 
tři, jiných motýlů bylo plno. Zopakoval 
jsem si tak alespoň znalosti z mládí, kdy 
jsem za nimi chodil kolem Bousova se 
špendlíky a smrtičkou. Ještě že technika 
natolik postoupila, dnes se dají „chytat“ 
objektivem! Pobyl jsem s výstřižky textů 
o rezervaci pod Babou dlouho, sezna-
moval se s výsledky tamních výzkumů, 
z nichž ten ornitologický z přelomu sto-

letí už byl z mojí tužky. Usedl jsem na la-
vičku na nejvyšší z teras a sledoval pano-
ramatickou krajinu v úhlu před sebou. Jak 
jsou ty dálky odtud blízko! Většinu z těch 
vzdálených bodů jsem dříve již osobně 
navštívil a odtamtud naopak hleděl sem. 
Mám vyzkoušeno, že vztah sílí zážitky; 
ten dnešní s vzácným motýlem přispěl 
výrazně. Má tato krajina svůj lístek s po-
zvánkou pořád platný, a kdyby mne teď 
tady v té první „brázdě“ pod jevištěm 
snad vyvolala, řekl bych to nahlas. Není 
proto zřejmě k podivu, že při sestupu dolů 
jsem najednou na rudých paličkách jete-
le spatřil skvostného otakárka ovocného 
znovu a v pohodě jej nafotil. Po předcho-
zích myšlenkových pochodech mne to 
tak nějak už ani nepřekvapilo. Je to ještě 
pořád náhoda? Motýl byl sice otrhaný, 
jak po něm chňapají z větví ťuhýci, ale 
velmi pravděpodobně už vykladl vajíčka 
do slivoní či trnek a snad se v místě za-
chová. Vrátil se, kde prve vyhynul a já už 
jen tak pro formu listuji těmi výzkumy. 
Na seznamech opravdu není. Odcházím 
a pod cestou na skládací sedačce odpočí-
vá stará žena s ohmataným dalekohledem 
v ruce. Dívá se východně podél Trosek 
a Kozákova do daleka a říká, že na Kr-
konoše dnes moc vidět není. Komu tedy 
patří na konci vyšlapané cesty dřevěná la-
vička, už vím a říkám si, že tady by snad 
i ten potlesk příslušel. 

Pavel Kverek

Dne 2. září uplynulo 15 let 
od úmrtí pana  

Josefa Loudy 

z Bud. Vzpomeňte s námi, kdo 
jste ho znali. S láskou vzpomí-
ná celá rodina.  

vZPoMÍnka
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BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

nad ZvÍřetiCeMi se roZZÁřil i oHňostroj

Milé překvapení čekalo na každého, kdo 
si počkal na úplný závěr pátého roční-
ku historického dne na hradě Zvířetice. 
V sobotu 20. srpna ožil po roce hrad Zví-
řetice gotickou slavností, kterou svými 
vystoupeními zpestřili tanečnice a taneč-
níci skupiny Villanela. Srdce dam uchva-
covali rytíři Krále Jana z Ústí nad Orlicí, 
kteří se statečně bili před několika stov-
kami diváků. Podvečer patřil dětským 
představením, kdy byl k vidění klaun 
s kouzelníkem, jenž přijel z Nové Paky. 
Loutkovou pohádku Bubáci a hastrmani 
a pro dospělé veselou aktovku Medvěd 
přivezli na hrad herci z České Lípy. Nád-
herné mladé dámy, které si říkají Maidens 
of Samhain a zahrály úžasné historické 
rytmy, přijely až z Blatné. 
Večer pak ovládly orientální tanečnice 

Shareefa s mečem a ohnivými vějíři. 
Závěr programu obstarala dvojice Arden 
Ignis, neboli Karel a Karel z Jablonce nad 
Nisou. Ti předvedli i přes své mládí pro-
fesionální výkon při ohňové šou. 
Třešničkou na pomyslném dortu byl oh-
ňostroj vypálený v 21, 30 hodin z věže 
hradu. To už ovšem byl hrad nasvícen 
loučemi a svíčkami, kdy kulisu roman-
ticky prožitému dnu dodávalo pěkné letní 
počasí. 
Akce by se nemohla uskutečnit bez spon-
zorů a dárců, kterými byli: náměstek 
hejtmana Robin Povšík, Stavební firma 
pana Jirdáska z Bělé p. Bezdězem, obec 
Nová Ves, Restaurace Jizera z Nové Vsi, 
Cukrárna za rohem Mnichovo Hradiště 
a pan Ing. Studnička. Poděkování patří 
i ochotnému panu Tondrovi a Technické 

četě města Bakova. Hlavně bychom se 
však neobešli bez grantu Středočeského 

kraje, který tentokrát činil 30 000, - Kč. 
Monika Čapková

furiant a koMinÍČek

MŠeno u MělnÍka

Baráčníci ve Mšeně u Mělníka slavili 
sté výročí svého založení a jako hosta 
odpoledne si pozvali soubor Furiant. 
Ten se nejprve představil s folklórním 
pásmem dlouhým půl hodiny a poté po-
řadatelé připsali na pozvánku u druhého 
vstupu - Furiant trochu jinak. Původně 
jsme si mysleli, že budeme tancovat 
tedy oblíbené Staropražské Pepíky. 
Jenže atmosféra a výzdoba místní so-
kolovny vypadala decentněji, než by se 

na hurónskou partu hodilo, a tak jsme 
zvolili zatančení České besedy v do-
bových kostýmech. Dlouhé šaty, fraky 
a cylindry udělaly s publikem své. A tak 
jsme rádi, že i stokrát viděnou a tanče-
nou Českou besedu si jde zpříjemnit 
a obměnit. Už se těšíme, až si ji jako 
za doby Jana Nerudy či Bedřicha Sme-
tany zase někde zatančíme. 

Monika Čapková

PoslednÍ, ČtvrtÁ taneČnÍ dÍlna  
dětÍ Z koMinÍČku 

Martina Šimůnková a Matouš Čapek 
prožili poslední prázdninový týden 
(opravdový letní s tropickými teplota-
mi) nikoli u vody jako většina jejich 
vrstevníků, ale v tělocvičně Tyršova 
domu v Praze, kde každý den dostávali 
pěkně do těla, aby své umění předved-
li s celou skupinou šestnácti tanečníků 
z Moravy a Slovenka na folklórním 
festivalu Pražský jarmark. 
Tím skončila jejich pouť po každo-
ročních tanečních dílnách pořádaných 
Folklórním sdružením. Ty trvaly vždy 
něco přes týden a děti se podívaly jak 
do Prahy, tak do Tater, kde byla základ-

na při dvou pobytech na Slovensku. 
Rozhodně však největší zápřah pro ně 
byl právě skončený dril v Praze. A tak 
si oba oddechli, když už měli vše za se-
bou a jsou rádi, že už se folklóru můžou 
věnovat zase jenom v našich skromných 
a amatérských podmínkách. Ovšem, 
chcete-li se od nich něco přiučit, přijďte 
mezi nás. Ať už Kominíčky či dospělé 
Furianty. Máme co dohánět. Alespoň 
podle toho, co jsme mohli v Praze vi-
dět, a že to bylo pěkné pokoukání. Mar-
tino a Matouši - díky. 

Monika Čapková
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HasiČskÉ klÁnÍ

V sobotu 27. 8. 2011 od 9. 00 se ve vol-
nočasovém areálu v Bakově n. J. ko-
nal již 13. ročník Memoriálu josefa 
dvořáka - soutěže v požárním útoku 
mužů a žen. Letos se zapojilo rekord-
ních 19 družstev z okolních sborů. Sou-
těž byla rozdělena na dvě části - první 
část na tradiční požární útok, druhá část 
na klání o sud piva v netradiční soutě-
ži, která spočívala v přeplutí koupaliště 
na kanoi a raftu, kdy družstvo muselo 
při plavbě posbírat a naplnit barely vo-
dou a po vylodění pomocí koloběžky je 

dopravit ke džberové stříkačce a zása-
hem proudem vody shodit plechovku 
ze stojanu. Obě části soutěže proběhly 
ve sportovním duchu a i pro pobavení 
diváků. 

a výsledky? 

Muži:
1. místo SDH Veselá čas 22, 47 s., 
2. místo SDH Bukovno 23, 06 s., 3. 
místo sdH Bakov n. j. "a" 24, 62 
s., 4. místo SDH Nová Ves 24, 84 s., 

5. místo SDH Bítouchov 27, 47 s., 6. 
místo SDH Horní Bukovina 27, 85 s., 
7. místo sdH Bakov "B" 28, 30 s., 
8. místo SDH Klášter Hradiště 32, 50 
s., 9. místo SDH Plazy 36, 95 s., 10. 
místo SDH Úherce 39, 40 s., 11. mís-
to SDH Hrdlořezy 47, 09 s., 12. místo 
SDH Buda - Horka 57, 42 s. 
Útok staré gardy na požární stříkačku - 
osmičku SDH Bakov n. J. čas 59, 66 s. 

Ženy:
l. místo SDH Bítouchov čas 26. 00 s., 
2. místo SDH Plazy 26, 38 s., 3. místo 

SDH Bukovno 27, 90 s., 4. místo SDH 
Nová Ves 29, 22 s., 5. místo Klášter 
Hradiště 30, 75 s., 6. místo SDH Veselá 
50, 10 s. 

doplňková soutěž o sud piva:
1. místo SDH Plazy čas 4 min. 12s, 2. 
místo sdH Bakov n. j. 4 min. 34 s., 3. 
místo SDH Buda - Horka 4 min. 55 s. 
Gratulujeme vítězům, čest poraženým - 
všem přejeme další sportovní úspěchy, 
a my se těšíme za rok na další hasičské 
klání. 

Jiřina Horejšová

dennÍ CentruM Pro seniory jiZera

Denní centrum Jizera Vás zve na 

taneČnÍ CHvilky, 

které by se konaly podle vašeho zájmu v prostorách osadního výboru  
v Malé Bělé (bývalý obchod) vždy v pátek od 16, 30 do 17, 15 hodin.  

Těšit se můžete na lehké krokové variace, ale i na svižnější tempa. 

Přihlášky přijímá Monika Čapková na telefonu: 603 824 024, 
která bude zároveň vaší průvodkyní tanečními kroky. 

Denní centrum Jizera Bakov n. J. zve na

ZaHradnÍ slavnost, 

která se uskuteční v sobotu 24. září od 14 hodin
před budovou DPS v Bakově nad Jizerou. 

Těšit se můžete na zajímavý program jak pro děti, tak dospělé, 
na stánky s občerstvením a drobným zbožím. 

Nebudou chybět hry pro děti. 
Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na nákup materiálu pro práci se seniory. 

Z MateřskÉ Školy

Vítáme Vás ve školce plné pohody, 
pohybu, radosti a zábavy. 

Po prázdninách
Po prázdninách, kluci, holky, 
spěchejte do naší školky. 
Školička jak kytička, 
slyšet je v ní písnička. 
Zpívá dětem pro radost, 
pro všechny má hraček dost. 

Po prázdninách jsme se všichni sešli 
v naší školce, už jsme se moc těšili. 
Kromě stávajících dětiček přibyla 
do našich řad spousta nových kama-
rádů a usměvavých tvářiček, které 
tímto v naší školce vítáme. Pro nově 
příchozí děti jsme nabízeli a doporu-
čovali postupnou adaptaci, jejíž délka 
byla individuální. Zpočátku si děti 
zvykaly na prostředí mateřské školy 
společně s rodiči. Doba odloučení se 

postupně prodlužovala, vždy tak, aby 
v dětech nepřevládly negativní pocity. 
Snažili jsme se, aby tvořící se vztah 
dětí a učitelky byl přátelský, založený 
nejen na respektování pravidel souži-
tí dětí v heterogenních skupinách, 
tedy vzájemné pomoci, respektování 
mladšího, ohleduplnosti, ale i na jas-
ně a srozumitelně vydávaných poky-
nech učitelkou, které vedou k dodr-
žení určitého řádu a zároveň i pocitu 
bezpečí v třídním kolektivu. Na za-
čátku školního roku děti prožívaly 
mnoho nových situací, proto jsme se 
zaměřili na hry, které pomohly dětem 
počáteční těžkosti překonat a šťastně 
a úspěšně se sžít s novým prostředím 
a také jsme se snažili probudit důvě-
ru k sobě i ostatním. Zbyl nám také 
čas na vyprávění si o prázdninách, co 
nového a hezkého jsme zažili, jaká 
nová místa jsme poznali. I letos mají 
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Z kultury a sPortu

BakovskÉ PosvÍCenÍ ve fotoGrafii

paní učitelky na celý rok připraveno 
pro děti mnoho zajímavých projektů, 
akcí, výletů, zábavy a překvapení. 

Proto, hurá děti, pojďte si je s námi 
užít!

Zaměstnanci mateřské školy

foto: M. Horvát
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Prodej slePiČek 

drůbež Červený Hrádek, firma dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen tetra hnědá a dominant žíhaný, kro-

penatý, černý, žlutý a bílý. slepičky pouze z našeho chovu!! 
neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. stáří 

slepiček 18 - 20 týdnů - cena 138-148 kč/ks,  
starší 20 týdnů - 155 kč/ks

Prodeje se uskuteční: v úterý 20. září 2011, 
u vlak. nádraží Bakov–město, ve 12. 35 hod. 

Případné bližší informace:
 tel. 728605840, 728165166, 415740719.

výstava v MuZeu

Muzeum Bakovska oznamuje, že v pro-
storu výstavní síně budou moci návštěv-
níci zhlédnout do konce měsíce září 
výstavu fotografií zachycujících škody, 
které napáchala v našem městě vichřice 
v červenci roku 2009 a fotografií součas-
ného stavu města. 

Dále si zde můžete připomenout události 

a zážitky z 1. Pojizerského folklorního 
festivalu v Bakově nad Jizerou tak, jak je 
zachytil fotograf pan Pavel Bayer. 

Muzeum Bakovska je otevřeno do konce 
měsíce září o sobotách a nedělích v době 
od 10. 00 do 12. 00 hod. a od 14. 00 
do 16. 00 hod. 

Taťána Dvořáková

PřiPravujeMe

„jak víla Modrovláska splnila tři přání a …“

Pohádkový příběh z podkrkonoší na motivy pohádky Svatavy Pavlové
v podání herců Umělecké agentury HP Praha 

(vhodné pro děti od 3 do 11 let).

Sál budovy Radnice v Bakově, sobota 15. 10. 2011 od 15:00 hod. 

MinikÁry: HonZÍk najMan na ČeskokruMlovsku Čtvrtý a druHý

Předposlední prázdninový víkend po-
kračovala pro minikárové závodníky 
sezóna v okolí Českého Krumlova. 
Sobotní, již desáté kolo poháru ČR se 
odehrávalo v malebné vesničce Žalti-
ce za účasti šesti desítek jezdců z celé 
České Republiky. Již tradičně se dařilo 
tentokrát jedinému bakovskému jezdci 
ve startovním poli Honzíku Najmano-
vi, startujícímu v kategorii M1 za klub 

AMK Škoda Mladá Boleslav. Na úzké 
silnici každou svou jízdu ukrajoval vte-
řinku po vteřince a propracovával se 
pořadím vzhůru. Bohužel díky dvou-
vteřinové penalizaci za poraženou sla-
lomovou bójku v poslední jízdě přišel 
o pódiové umístění a skončil na čtvr-
tém místě. Připsal si tedy dalších 19 
bodů do tabulky PČR, a tím si upevnil 
celkové třetí místo. 

V neděli se naopak závod konal na sil-
nici o dostatečné šíři, a proto se v Hoři-
cích na Šumavě jel již tradiční paralelní 
slalom. Tento závod je brán pro svou 
jedinečnost v kalendáři pouze jako 
volný závod. Tím spíše je pro jezdce 
i diváky atraktivnější, jelikož dochází 
k opravdovému srovnání jezdce proti 
jezdci. Honzík předvedl opravdu výteč-
né souboje a své účinkování zakončil 

až ve finále, které už bohužel nedokázal 
vyhrát a obsadil druhé místo. 
Se všemi jezdci Bakovska se opět se-
tkáme na trati třetího kola MČR už 3. 
září v Dolním Cetně, které nahradilo 
v kalendáři závod v Bělé pod Bezdě-
zem. Výsledky tohoto závodu přinese-
me v říjnovém vydání Bakovska. 

Jaroslav Opolský


