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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
zatímco venku nám ubývá stupňů a všichni už očekáváme období sněhu a zimy, a to
nejen s ohledem na povinnost vyměnit pneumatiky našich automobilů, na městě
pomalu dokončujeme práce, které byly schváleny pro tento rok a připravujeme se
na rok příští.
O tom, že příští rok bude rokem, kdy na nás všechny opravdu dopadne krize, to
zřejmě už tušíme všichni. Pokud pominu zvýšení sazby DPH, o kterém víme všichni, i v dalších oblastech veřejného života se chystají změny, které budou mít negativní vliv na příjmovou stránku našeho města. S tím je spojena také skutečnost,
že zřejmě nebudeme moci realizovat ty investiční akce, které jsou naplánované,
potřebné nebo na které je alespoň připraveno vše k realizaci. Není pravdou, že
bychom na tom byli tak špatně (máme poměrně velký rezervní fond města a město
nemá žádný úvěr nebo půjčku a je finančně zdravé), že bychom nemohli dělat

vůbec nic, kromě běžné správy našeho majetku a výkonu státní správy, na druhou
stranu však z důvodu zodpovědného přístupu k hospodaření s majetkem města si
nemůžeme dovolit realizovat to, co bychom si přáli.
Prozatím jedinou investiční akcí, o které mohu hovořit, že by se měla realizovat
v příštím roce, je realizace akce s názvem „Zpřístupnění školních zařízení v Bakově nad Jizerou“, podpořená dotací z ROP Střední Čechy, kterou zastupitelstvo
města přijalo. Předmětem tohoto projektu je celoplošná oprava místních komunikací a chodníků vedoucích od železniční zastávky k základní škole.
Druhým z projektů, který byl podpořen dotací z ROP Střední Čechy, je projekt
s názvem „Terminál veřejné integrované dopravy v Bakově nad Jizerou“, přičemž tento projekt byl vyhodnocen jako třetí nejlepší projekt ze všech v dané dotační výzvě, tady je na místě i trocha hrdosti nad tím, jak je naše práce hodnocena
v silné konkurenci. S lítostí však musím konstatovat, že zastupitelé našeho města
neschválili přijetí této dotace, a to ani při opakovaném jednání zastupitelstva vyvolaném podnětem více než 160 občanů, kterým není lhostejno, jak naše město
vypadá. Přes mnohé vysvětlování všech skutečností se nepodařilo zajistit rozhodující většinu pro realizaci tohoto projektu. Přesto Vám všem mohu slíbit, že stejně jako u projektu na rozšíření základní školy, který „narazil“ na odpor některých
občanů žijících v bezprostřední blízkosti školy, kdy se nám podařilo najít jinou
cestu, jak naši základní školu alespoň trochu opravit nikoliv pouze z vlastních
finančních prostředků (jen pro připomenutí, získali jsme dotaci téměř 10 milionů
Kč), i v tomto případě budu osobně dělat vše pro to, aby se opět našla cesta, jak
jiným způsobem tuto část našeho města zvelebit tak, abychom se za ni nemuseli
stydět. Je mi samozřejmě líto úsilí, času i nemalých peněz, které byly zbytečně
vynaloženy, ale plně respektuji rozhodování většiny.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké prožití zbývajících podzimních dní a těším
se na setkání s Vámi první adventní neděli 27. 11. 2011 na našem náměstí při
rozsvěcení vánočního stromečku.
Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

ŽÁDOSTI O DOTACE
Dle schválených Zásad o poskytování
dotací z rozpočtu města společenským,
zájmovým a sportovním organizacím
upozorňuji, že žádosti o dotaci na rok
2012 je nutno podat nejpozději do 30.
11. 2011.
Žádost je možno podat v písemné podobě v zalepené obálce označené textem „Dotace – Neotvírat“, a to:
• buď osobním doručením v podatelně
Městského úřadu Bakov nad Jizerou,
Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov
nad Jizerou,
• poštou jako doporučenou zásilku
na adresu Městského úřadu Bakov
nad Jizerou
• nebo v elektronické podobě na adresu
podatelna@bakovnj.cz.
Pokud žadatel žádá opětovně, předloží
čestné prohlášení žadatele o trvání plat-

nosti dokumentů předložených v předešlých letech.
Žádost se podává vždy na předepsaném
formuláři. Zásady a formuláře žádostí jsou k dispozici na finančním odboru
města nebo na webových stránkách města
v informacích finančního odboru (http://
www.bakovnj.cz/fota/1427/dotace.pdf ).
Nedodržení termínu pro podání žádosti
je důvodem pro vyřazení žádosti z výběrového dotačního řízení.
Dojde-li po podání žádosti ke změnám,
týkajících se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele apod., musí
být taková změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena.
Vladimír Šlégl
vedoucí finančního odboru

DIGITALIZACE MALÉ BĚLÉ
Dne 17. 10. 2011 bylo na úřední desce
města Bakov nad Jizerou zveřejněno
oznámení katastrálního úřadu, katastrální pracoviště Mladá Boleslav o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho
vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Jedná se o digitalizaci katastrální mapy
pro katastrální území Malá Bělá, obec
Bakov nad Jizerou.
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 přízemí, a to ve dnech od 14. 11 .2011
do 28. 11. 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 21. 11. 2011 od 12.30 h do 17 h
bude veřejnému nahlédnutí přítomen

PRO NOVÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ
MUSÍTE OD LEDNA DO MLADÉ BOLESLAVI

zaměstnanec katastrálního úřadu,
v zasedací místnosti budovy Městského úřadu, v ostatních dnech bude
požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba 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
dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastrálním
pracovišti v Mladé Boleslavi.

Od 1.1.2012 dochází ke změně zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů. Občanské průkazy od tohoto data budou vydávat pouze obce s rozšířenou působností tedy pro nás Magistrát města Mladá Boleslav.
Každý občan, který bude žádat o nový občanský průkaz, musí navštívit Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61 (přízemí budovy), kde s ním
bude sepsána žádost a zároveň pořízena fotografie. Vyhotovený občanský průkaz
si pak žadatel opět převezme na tomto pracovišti.
Mělo by se jednat o nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji
s možností kontaktního elektronického čipu. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

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 daňová povinnost jednoznačně přechází
na vlastníka pozemku!

Zároveň připomínáme, že skončila možnost zapisování dětí do cestovních pasů.
Každý občan musí mít svůj cestovní pas, který vydává opět Magistrát města Mladá
Boleslav. Čím dříve o vydání cestovního pasu požádáte, tím kratší frontu budete
na příslušném pracovišti stát.

Žádost o nový občanský průkaz u Města Bakova nad Jizerou lze podat
do 30. 11. 2011. Vyhotovený občanský průkaz pak bude k převzetí opět v Bakově nad Jizerou. Pozdější žádosti se již budou přijímat pouze v Mladé Boleslavi.

Informace pro občany, kteří si požádali o vydání nového občanského průkazu u našeho úřadu a zatím si jej nevyzvedli, ať tak učiní co nejdříve,
neboť pak budou vyhotovené občanské průkazy předány Magistrátu města
Mladá Boleslav.
Alena Zajícová
referent správního odboru

Jitka Šubrtová
referent správy majetku města

NOVÁ HASIČSKÁ TECHNIKA
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje rozhodl v říjnu letošního roku o darování nepotřebné hasičské techniky do majetku města, a to kontejnerového vozidla
AVIA A30 N.
Tato technika bude sloužit nejen pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky
sboru dobrovolných hasičů, ale i pro potřeby města, zejména při zdolávání povodňových a krizových situací.
Václav Grűnwald
místostarosta města

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÝ PLÁN
Během několika posledních desetiletí jsou lidé na celém světě stále častěji
nuceni čelit nejrůznějším nebezpečným
situacím přírodního charakteru a také
bohužel situacím způsobeným činností
člověka samotného. Je téměř nemožné
zabránit výskytu těchto katastrof, ale lze
jim účinně předcházet a zmírňovat jejich
následky.
Město Bakov nad Jizerou na základě
žádosti o dotaci podané prostřednictvím

Magistrátu města Mladé Boleslavi získalo vypracování Digitálního povodňového plánu. Tento DPP je již dokončen, je uveden do provozu a přístupný
na webových stránkách dpp.mb-net.
cz. V této aplikaci najdete veškeré potřebné informace pro případ krizových
povodňových situací nejen pro naše
město, ale i pro všechny obce, které se
do tohoto projektu zapojily. Dále jsou
zde dostupné informace z Digitálního
povodňového plánu ČR a Povodňo-
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vého informačního systému (POVIS).
Pro zajištění informovanosti široké
veřejnosti jsou k dispozici dokumenty uveřejněné na webových stránkách
města v záložce „Povodňové a krizové
řízení“, kde najdete v menu informace
„Co dělat když…“, odkaz na digitální
povodňový plán města Bakov nad Jizerou a informace týkající se krizového řízení, zejména o aktuálním stavu
řeky Jizery a další oznámení v době
povodní.

Informovat o tom, jak se zachovat v krizových situacích se můžete i na webovém portálu Asociace Záchranný kruh –
www.zachrannykruh.cz, který se zabývá
budováním systému vzájemné podpory
a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému, a na kterém najdete všechny důležité informace, jak se
zachovat a na koho se obrátit krizových
situacích.
Václav Grűnwald
místostarosta města

Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Zmatený stařík
Z kraje měsíce října 6. 10. 2011 v 11:50
hodin přijal strážník telefonické oznámení od jednoho z řidičů, že v Pražské ulici
zcela náhle vstupuje do vozovky nějaký
muž. Strážník ihned provedl kontrolu

lizován a je znám svými „vycházkami“.
Jelikož muž nebyl agresivní a po chvilce
se nechal přesvědčit, aby se vrátil do léčebny, byl strážníkem převezen služebním vozem do PL a předán odbornému
personálu v pavilonu A14.

na a v šetření policií ČR. Hlídka ihned
provedla výjezd na čerpací stanici, kde
se podařilo zastihnout řidičku vozidla
při placení. Po ověření, zda se skutečně
jedná o uvedené vozidlo a jeho řidičku,
strážníci vyzvali paní, aby na stanici setrvala do příjezdu hlídky policie ČR, která
byla strážníky přivolána. Po svém příjezdu si hlídka policie ČR převzala dořešení
celé záležitosti do své kompetence.
Nález stříkačky
Ve středu 19. října 2011 před osmnáctou
hodinou přijal službu konající strážník
oznámení o nálezu použité injekční

místa, kde skutečně objevil staříka, který se vrhal do vozovky před projíždějící
vozidla. Vzhledem k nebezpečnosti situace strážník staříka oslovil a při kontrole
totožnosti zjistil, že muž je celý zmatený
a jeho projev vykazuje známku duševní
poruchy. Strážník tedy ihned telefonicky
kontaktoval PL v Kosmonosech a zjistil, že muž je skutečně v léčebně hospita-

obdobný kontaminovaný materiál, se
odevzdá i s kontejnerem ve specializovaném zdravotnickém zařízení, kde je následně vše předáno k odborné likvidaci.
Je nutno připomenout, že při nálezu použité stříkačky, či jiného podobného materiálu, je nutné dodržet zásady bezpečného
sběru a umístění těchto věcí tak, aby nedošlo ke kontaktu s osobou, která s tímto
nálezem manipuluje. Velmi často mají
lidé užívající drogy současně i některé
z infekčních onemocnění (např. nejčastěji žloutenku) a mohlo by při nesprávné
a neodborné manipulaci dojít k nakažení
nálezce. Z těchto důvodů doporučujeme

Neplatit se nevyplácí
Ve čtvrtek 13. 10. 2011 prováděla hlídka
v 08:55 hodin kontrolní činnost v obci
Chudoplesy, když přijala telefonické
oznámení od pracovníka čerpací stanice
Robin Oil v Bakově nad Jizerou o příjezdu vozidla, jehož řidič již ve dvou případech ujel po natankování benzínu bez
zaplacení a celá záležitost je již oznámestříkačky v parčíku v obci Chudoplesy. Strážník po obdržení oznámení
provedl kontrolu parku, kde skutečně
v uvedeném místě použitou injekci nalezl. Stříkačku strážník sebral a umístil
do sběrného boxu. Stříkačka, stejně jako

o nálezu vyrozumět strážníky městské
policie, kteří mají na sběr a uložení potřebné vybavení.
Aleš Konývka
ředitel MP

BESEDA PRO SENIORY

Ve středu dne 16. 11. 2011 se v domě
DPS v Bakově nad Jizerou koná od 16,00
hodin beseda s programem pro seniory.

Dnešní téma je rozděleno na dvě části.
V první se ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP pro ČR budeme věnovat bezpečnosti a chování seniorů v dopravě a ve druhé části budeme besedovat
o bezpečnosti při styku s neznámými občany a zabezpečení bytových prostor.
Aleš Konývka
ředitel MP

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
NOVÉ KNIHY, KTERÉ SI MŮŽETE VYPŮJČIT V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BAKOV NAD JIZEROU
Beletrie:
Saramago, J.:
Kain
Clarke, S.:
Merde! (Rok v Paříži)
Boudník, J.:
Věže (Příběh 11. září)
Sovják, M.:	Oběti (z edice České televize – detektivní příběhy)
Viewehg, M.:
Mafie v Praze
Paasilinna, A.:
Stará dáma vaří jed
Vondruška, V.:
Letopisy královské komory VI.
Gräfin Dönhoff,T.,Sperl, G.: Útěk (příběh útěku před Rudou armádou)
Boom, F.:	Kiosek na pláži (příběh muže, který se narodil v rodině diplomata, odehrává se v Čechách a ve Francii.)
Monyová, S.:
Manželky na odpis
		
Opiju tě rohlíkem

		
Krotitelka snů
		
Střípky z ložnic
		
Hra svalů
		
Jednou nohou v blázinci
		
Ženu ani květinou…
		
Deník citového vyděrače
Pavel, J.:	Proč blijou sloni (nominace na cenu Cultura Bohemica 2011)
Hosseini, K.:
Tisíce planoucích sluncí
Historické romány:
Beránková, Z.:	Ozvěna (příběh první nositelky Nobelovy ceny
za mír)
Ziedan, Y.:
Azazel
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Z odborné literatury pro dospělé:
Bauer, J.:
tavském)
Vávra, O.:
áry Otakara Vávry)
Pavlůsek, A.:
Strunz, U.:
sportu
Knihy pro děti:
MacDonald, A.:
Svitalský, R.a S., Lamková,
H., Poborák, J., Němeček, J.:
Reiner, M., Viewegh,
M., Šrut, P., Miklínová, G.:
Drijverová, M.:
Gray, K.:

Blade, A.:
Peirce, L.:

Před branami Prahy (na pravém břehu Vl-

Beast Quest – Sepron mořský plaz
Velkej frajer Nate

Knihy pro mládež:
Smith, L. J.:
Upíří deníky: Zajetí (7. díl)
Kestřánková, A.: 	Tam za velkou louží hejno supů krouží
(teprve 15letá autorka, získala za svoji
prvotinu Rytíři a jiná havěť nejvyšší ocenění Zlatý oříšek 2010)
Emerson, K.:
Oliver Nocturno - Kravní pouta
Ignatowová, A.:
Tajný finty oblíbených holek

Paměti aneb moje filmové 100letí (memoJawa (edice motoalbum)
Spalte tuky svými svaly bez potu i bez

Rošťák Bertík

Naučné knihy pro děti a mládež:
Drijverová, M.:
Matthews, R.:
Brownová, D.:

4 čertovské příběhy čtyřlístku
Tři tatínci a maminka
České pověsti pro malé děti
Nelly a příšerky

Lásky českých spisovatelů
Nevysvětlitelné záhady světa
50 tipů na dětský dort

ROSTOU NÁM V BAKOVĚ SLAVNÍ FOTOGRAFOVÉ?

1. místo makro, Kateřina Holbová 10 let
Dne 21. 10. 2011 se prostory městské
knihovny v Bakově nad Jizerou částečně
proměnily ve výstavní síň, kterou svými pracemi naplnili mladí fotografové.
V odpoledních hodinách zde totiž proběhlo vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže
„Viděno mým objektivem“ včetně vernisáže všech soutěžních fotografií. Soutěže
se zúčastnilo 15 mladých fotografů od 3
do 15 let. V 16 hodin zahájila vernisáž
několika písničkami bakovská kapela
Bráchové. Soutěžící a rodinní příslušníci
si mezitím mohli v rychlosti prohlédnout
vystavené fotografie a zjistit, že tentokrát porota měla opravdu nelehký úkol,
což hned v úvodu zdůraznila i vedoucí
knihovny Taťána Dvořáková. Akademický malíř a fotograf pan Milan Bělohou-

bek nešetřil chválou, ke každé fotografii
uvedl, co ho zaujalo a čím je fotografie
výjimečná. Každá fotografie měla nápad,
byla něčím zajímavá a hlavně zobrazovala sen, citové rozpoložení, úhel pohledu,
představivost, fantazii atd. jednotlivých
soutěžících. Poté již přistoupili členové
poroty k vyhlašování vítězů. Symbolickou cenu s diplomem si odnesli všichni
soutěžící a tři nejlepší byli odměněni hodnotnější cenou. Na třetím místě se umístil
Matyáš Masopust s krásnou momentkou
své tety, druhé místo obsadila Michaela
Jurová moc pěknými fotografiemi hor
a celkovou vítězkou se pak stala Kateřina
Holbová se svojí fotografií motýla babočky paví oko mezi listím, která rozhodně
vyžadovala hodně trpělivosti a soustře-

1. místo krajina, Michaela Jurová 13 let
dění. Na závěr bylo připraveno malé občerstvení a všichni si mohli ještě jednou
v klidu prohlédnout vystavené fotografie
a podiskutovat s panem Bělohoubkem.
Moc děkujeme pořadatelkám soutěže
paní Taťáně Dvořákové a Martině Ma-

3. místo portrét, Matyáš Masopust 11 let
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sopustové a členům poroty panu Milanu
Bělohoubkovi a paní Libuši Brdlíkové
za čas, který soutěži v dnešní uspěchané
době věnovali.
Alena Řeháková

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SBĚRNÉ STŘEDISKO
Sběrné středisko „Pod Vápeníkovými“
bylo uzavřeno k 29. 10. 2011, do konce
roku bude otevřeno jednorázově v listopadu a prosinci, o přesném datu otevření
Vás budeme informovat na webových
stránkách města, na úřední desce a místním rozhlasem.
U sběrného střediska provedla technická
četa města úpravu plochy pod kontejnery
na tříděný odpad, která zlepšila obslužitelnost a celkový vzhled místa.
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP

ZAJÍMAVOSTI A REKORDY
ZE SVĚTA ZVÍŘAT
Domácí kočky nenávidí citróny a ostatní
citrusové ovoce. Nejvíce lidí ze všech divokých zvířat zabíjí hroch. Trávicí šťávy
krokodýla dokáží rozložit ocelový hřebík.
Včely nevidí červenou barvu, zato vnímají ultrafialové záření. Žirafy nemohou nikdy mít škytavku. Pavučina patří k nejodolnějším materiálům na světě - je pětkrát
silnější než ocel a o 30 procent pružnější
než nylon. Nejdelší zaznamenaný slepičí
let trval 13 sekund. Krysy vydrží až dvě
minuty dýchat pod vodou. Pes dokáže čichem rozlišit, zda byla do vany plné vody

přidána lžička soli. Slon je jediný savec,
který nedokáže skákat. Vytvořit středně
velkou perlu trvá ústřici 5 let. Nejrychlejší kočkou je gepard, který dokáže běžet
rychlostí až 110 km/h. Největší mozek
má vorvaň, jeho celková hmotnost dosahuje až 7 kilogramů. Nejlepším skokanem na světě je klokan, který dokáže
jedním skokem o výšce 3 metrů překonat
vzdálenost 10 metrů!
Zbyněk Hýzler, DiS.
referent OVŽP

STROMY SE NA NÁS DÍVAJÍ
Vypůjčil jsem si od oblíbených autorů
titulek, lepší bych pro dnešek nenašel. Už to regionem sice oběhlo, ale
pro mne je to natolik zajímavé, že se
k tomu vracím. Myslím na anděla, pozůstalého z vichřicí sraženého dubu.
Do zahrady jsem se zajel podívat a setkání to bylo neobyčejné. Nepatřím
sice k lidem věřícím v pravém slova
smyslu, ani to není možné, zaobírámli se kupříkladu tématem evoluce, ale
určitou „víru“ samozřejmě přechovávám. Snad i proto se u bakovského
anděla z těla padlého stromu naše pohledy mohou potkávat. Přijde mi totiž
výstižné přetvořit vyhasínající život
stromu v odkaz přežívající, zastoupený biblickým symbolem bezpečí. Kéž
by se naděje k místu vztažené držely dlouho při životě! Mířily na nás,
na stromy i kouty domovů. Stromy
mám rád, zejména staré, jenž naše životy tak snadno převyšují. Nestydím
se je poplácat po tělech či se k nim
přimknout v čase, kdy ženou mízu
do větví. Tam v korunách... A už jsem

znovu v dosahu titulku a doprovodné
písně Bedřicha Ludvíka. Jsou ty kudrnaté figury vážně živé a v krajině tolik
potřebné! I s droboučkými semenáčky, pozachytávanými po těch nejneuvěřitelnějších místech, v okapech či
hradním zdivu. A což doupné hrušně
Staré Studénky, s ovocem dávno pro
nikoho. Jakže pro nikoho? Pro kouzlo
české krajiny, pro bakovský podzim.
Pro zpité admirály a sršně, i poutníka,
co místem nespěchal. Přijde-li jednou
konec na stromy, v kolébkách z mnohých vidí zpěvačka Hana Ulrychová
spoutané dětství a já sám ze série zápalkových nálepek jsem kdysi vyčetl
využití daleko další. A nyní si můžu
připsat, že díky bakovskému dubu
a tvořivosti zúčastněných v jedné ze
zahrad přebývá a za město plné lidí
se zřejmě i přimlouvá, klečící anděl.
A více teď jako přírodovědec k tomu
dodávám: „strom žije dál!“ Ale to už
jste možná taky slyšeli jinde.
Pavel Kverek

Z HISTORIE
JOSEF ČERNÝ SE ZASLOUŽIL O MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU
„Ten národ ještě nezhynul, dokud mu
pěvec v rodné řeči zpívá…“
Jak symbolická věta pro Josefa Černého, učitele jazyka českého, všestranného
muzikanta, ředitele školy a kulturního
pracovníka. Jako sbormistr po celý život
spatřoval ztotožnění rodné řeči s českou
písní. V jiném jazyce snad žádnou skladbu se svými soubory nenacvičil. Jako
přísný učitel češtiny dbal na spisovnou
výslovnost a vyžadoval dodržování pravopisné normy. A jako ředitel školy rozvíjel moderní vyučovací metody a měl
zejména podíl na výstavbě školního
pavilonu, jejž navrhl architekt ing. Hubáček, autor projektu budovy na Ještědu. A jako předseda školské a kulturní
komise měst. NV soustavně vyvíjel tlak
na společenské organizace, aby ve městě rozvíjely kulturní činnost.
Josef Černý se narodil 22. listopadu 1901
v Kopidlně. Od útlého dětství se učil hře
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na housle a měl předpoklady ke studiu
na konzervatoři. Bohužel předčasná
smrt živitele rodiny ho odkázala „jen“
ke studiu Raisova učitelského ústavu
v Jičíně, kde jej silně hudebně ovlivňoval profesor hudební výchovy Bohumil
Čeněk, od něhož se především naučil
solmizační intonační metodu. Převzal
od něj dechová, hlasová, rytmická a dynamická cvičení a osvojil si zásady pěvecké výslovnosti. V učitelském ústavě
ovládl hru na violu, klavír a lesní roh,
hrál ve smyčcovém kvartetu v Kopidlně, řídil jako dirigent školní symfonický orchestr a zpíval v pěveckém sboru.
V symfonickém orchestru učitelstva jičínského okresu hrál první part.
Po maturitě v roce 1920, kterou dovršil
své studium na ústavě s vyznamenáním,
nastoupil jako začínající učitel do svého
prvního místa na Mukařově a po dvou
létech zakotvil v klášterské škole, v níž

založil svůj první pěvecký sbor. V létech
1924 – 27 studoval na Vysoké škole pedagogických studií v Praze, kde získal
pedagogickou způsobilost pro výuku
českého jazyka, zeměpisu a hudební výchovy na tehdejších měšťanských školách. Po svatbě s Josefou Maršálkovou
z Kopidlna se jim narodil v roce 1926
dnes už zemřelý syn Milan, pozdější
lékař, a v roce 1927 syn Vladimír, v dospělosti vystudovaný strojní inženýr.
V roce 1927 byl přeložen na bakovskou
měšťanskou školu chlapeckou, kde brzy
po svém příchodu založil pěvecký chlapecký sbor, jenž předváděl na veřejnosti
i trojhlasé písně. Na počátku třicátých let
byl přeložen na zdejší dívčí měšťanku,
v níž tamější ředitelka Lidmila Žofková právě zaváděla svůj didaktický bakovský pokus. I když ho výuka češtiny
a zeměpisu novými metodickými postupy zcela zaujala a na důkaz toho sepsal
se svým kolegou Ladislavem Kafkou
v roce 1936 Základní učebnici zeměpisu pro pokusné školy, nemohl pominout
výuku hudební výchovy. V dívčí škole
založil v roce 1932 pěvecký sbor, jehož
výborná úroveň ho zavedla až do celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v roce 1937, organizované státním
rozhlasem, kde bakovská děvčata pod
vedením svého sbormistra obsadila celkové druhé místo.
Přátelé tlačili učitele Černého do obnovení pěveckého sboru Slavoj, který byl
založen v Bakově v roce 1867 a na počátku stol. přerušil svou činnost. Po půl-

ročním nácviku českých národních
písní obnovený Slavoj vystoupil poprvé
na jaře 1940 v rámci Českého hudebního
máje. Úroveň souboru prudce stoupala,
a tak v roce 1941, při příležitosti 150.
výročí Linkova úmrtí, uspořádal velké
koncertní turné po okolí s Linkovými
skladbami za doprovodu Orchestrálního
sdružení z Mnichova Hradiště, řízeného
J. Tancibudkem. O rok později dokonce
Slavoj nacvičil Bludkovu operu V Studni, kterou předvedl před Vánocemi s velkým ohlasem v širokém okolí.

místo. Stejné pořadí zopakovali o rok
později v zemské pěvecké soutěži dětských pěveckých sborů. V témž roce
obsadili Bakovští zpěváčci rovněž třetí
místo v ústředním kole Soutěže tvořivosti mládeže. O rok později ve stejné
soutěži dokonce dosáhli na druhé místo
mezi dětskými soubory celé země. Bohužel silné ročníky odcházejí a nastupující nejsou tak početné, aby z nich byl
vybrán optimální sbor. Přesto Bakovští
zpěváčci, od roku 1951 už Pionýrský
pěvecký soubor při střední škole dívčí
a chlapecké v Bakově, vítězí pravidelně
v okresním a v krajském kole pěveckých
přehlídek STM.

Od roku 1944 učí Josef Černý na obou
měšťanských školách v Bakově. Byla
to příležitost k založení smíšeného sboru s názvem Bakovští zpěváčci, jenž
vystoupil též v červnu 1944 v Praze.
V květnu 1945 vítal s nadšením pěvecký
sbor sovětské vojáky, naše osvoboditele,
na slavnosti v Bítouchově.

Od 1. února 1953 byl jmenován Josef
Černý ředitelem střední školy chlapecké a od 1. září téhož roku zástupcem
ředitele osmileté střední školy. Přibylo
mu organizační a kontrolní práce, ale
jeho milovaný dětský soubor pracuje
dál. Neopomíjí ani Slavoj a Učitelské
sdružení v Mnichově Hradišti, jehož je
dirigentem. V roce 1954 dokonce přejímá řízení všech bakovských škol sdružených do osmileté střední školy. Ze
školy odchází na zasloužený odpočinek
v roce 1965.

Josef Černý si uvědomoval, že v jeho
uměleckých silách je dosáhnout vyšší
mety, a proto hned po válce nastoupil
jako učitel do Prahy, kde učil své odborné předměty ve škole Na Pražačce.
Na novém působišti vytvořil mohutné
pěvecké těleso, které během několika
měsíců vyrostlo umělecky mezi nejlepší
pěvecké sbory nejen v Praze. Po roce se
z rodinných důvodů vrací do městečka
v Pojizeří, které se stalo jeho životním
osudem, a pokračuje ve své předchozí
sbormistrovské činnosti. Uvedl k životu
opět Slavoj a oživil zpěváčky. Na soutěži školského rozhlasu v roce 1947 obsadili Bakovští zpěváčci celkově třetí

I v důchodu je činný jako předseda školské komise, dirigent Slavoje a předseda
výboru pro organizování každoročních
Smetanovských slavností v Jabkenicích.
Za celé období jeho sbormistrovské činnosti vystoupil s Bakovskými zpěváčky
na 450 veřejných akcích, z nichž bylo 56
samostatných pěveckých koncertů.

Josef Černý působil na základě svých
metodických a didaktických schopností a zkušeností jako předseda okresní
metodické komise jazyka českého a též
byl předsedou úsekové předmětové
komise v tehdejším Libereckém kraji,
do něhož Bakov náležel do roku 1960.
Za svou celoživotní činnost ve školství
a na veřejnosti obdržel v roce 1957 vysoké učitelské vyznamenání Zasloužilý
učitel.
Zanícený bakovský kantor se dožil vysokého věku 100 let. Dal souhlas, aby
v den jeho narozenin v roce 2001 mohlo
dojít k otevření veřejné výstavy o jeho
životě a práci, které se sám osobně zúčastnil v prostorách Muzea Bakovska,
kam mu tehdy přišli zapět jeho vděční
pěvci z úspěšných poválečných let. Tehdy jsem jako slavnostní řečník na závěr
pronesl: „Vaši žáci a přátelé, roztroušení dnes po různých místech naší vlasti
i v cizině, vám zdaleka i zblízka vzkazují: Děkujeme! Ať vám i nám ještě další
mnohá léta mile zní česká píseň, již jste
s láskou a úpornou vytrvalostí rozséval
po celý život do srdcí a duší svých žáků
všech generací!“
Josef Černý zemřel ve vysokém věku
v březnu 2002 a je pochován vedle své
manželky na čestném místě uprostřed
městského hřbitova. Vy, kteří jste ho
měli rádi a oceňujete jeho životní práci
pro město, zastavte se a pokloňte, neboť
Josef Černý se zasloužil o město Bakov
nad Jizerou.
- ář

OD ČTENÁŘŮ
PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

PŘEDÁNÍ REFLEXNÍCH VESTIČEK
V SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE TYMIŠKA
BAKOV NAD JIZEROU
Ve středu 12. října se personál a děti
připravovali na první velkou návštěvu.
Napeklo se a po svačince se připravila
jídelna k uvítání hostů. Všichni se moc

Ráda bych poděkovala členům Sboru dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou, kteří
mi ochotně pomohli při likvidaci a odvozu železného šrotu.
Julie Bayerová,
Polní 916
Bakov n. J.

těšili, děti posedávaly na židličkách
a čekaly.
Na návštěvu přijela paní starostka měs-

ta Mgr. Jana Štěpánová
a republikový koordinátor BESIP p. Milan
Vaníček.
Beseda byla uspořádána
ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, oddělením BESIPu. Byly
při ní do naší mateřské
školy předány reflexní
vesty. Akce se nesla
v duchu hlavní zásady
„Vidět a být viděn“. Jejím cílem je naučit děti
používat reflexní materiály a zvýšit tak jejich
bezpečnost v silničním
provozu.
„Naším cílem je preventivně působit již
na nejmenší účastníky
silničního provozu a formou her je seznamovat
se základy dopravní výchovy a chování na silnici. Jsme rádi, že v této
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mateřské škole se dopravní výchově
chtějí věnovat a přispívat tak k většímu bezpečí dětí v silniční dopravě“
uvedl na závěr setkání zástupce BESIPu Milan Vaníček, který dětem mimo
reflexních vestiček předal i drobné
dárky a pomůcky pro výuku dopravní
výchovy.
Krásné dopoledne jsme zakončili poděkováním našim hostům kytičkami,
které předaly děti. Mohu jenom konstatovat, že na každodenních procházkách
učíme děvčátka a chlapečky ke správným návykům v oblasti dopravní výchovy za pomocí těchto pomůcek. Tímto
bych chtěla poděkovat jak paní starostce
Mgr. Janě Štěpánové, tak panu Milanu
Vaníčkovi za hezké dopoledne.
Děkuji
Za Soukromou mateřskou školu
TYMIŠKA o. p. s. Bakov nad Jizerou
Veronika Tymichová
Za Ministerstvo dopravy, odd. BESIP
Milan Vaníček

STAVBA KANALIZACE V OBCI NOVÁ VES U BAKOVA
V květnu 2009 rozhodlo zastupitelstvo
obce Nová Ves u Bakova na základě
zájmu občanů a informací o vypsání
dotační výzvy Státního fondu životního prostředí /SFŽP/o stavbě splaškové

kanalizace v obci s výtlakem do Bakova nad Jizerou. Bezodkladně se začala
zpracovávat projektová dokumentace /
firma Ing. Kozáka/ k územnímu rozhodnutí, která byla dokončena v čer-

venci 2009 a následně byla podána
žádost o územní rozhodnutí. Dne 2.
11. 2009 byla otevřena k registraci 13.
výzva Operačního programu Životní
prostředí, podoblast 1.1.1. snížení znečištění z komunálních zdrojů u SFŽP.
Téhož dne byla po půlroční usilovné
práci o dotaci na stavbu kanalizace s 97
přípojkami v obci naše žádost podána
na SFŽP v Praze. Následující půlrok
byl ve znamení dotazů a zpřesnění informací ze strany SFŽP k obci. Teprve
až 15. 6. 2010 jsme obdrželi rozhodnutí
o příslibu poskytnutí 90 % dotací, ale
pouze z uznatelných nákladů. Příslib byl
podmíněn celkem 21 podmínkami, které
jsme museli splnit do jednoho roku, abychom mohli podepsat smlouvu se SFŽP
o poskytnutí dotace. Tato smlouva je
v současné době před podpisem.
Na konci června 2010 po obdržení příslibu zastupitelé obce rozhodli pokračovat v této asi nejrozsáhlejší stavbě
v historii obce. Byla dopracována projektová dokumentace ke stavebnímu
povolení, na jejímž základě bylo požádáno o stavební povolení, které jsme
obdrželi v červenci 2010. Následovalo
několik výběrových řízení – na doda-

vatele stavby /dodavatel firma POHL
cz, a.s., subdodavatel firma Zikuda,
spol.s.r.o./, technický dozor investora /
Realstav MB, spol.s.r.o./, koordinátora
BOZP /Realstav MB, spol.s.r.o./, investiční dozor /Allowance s.r.o./ a další.
Teprve 20. 7. 2011 po dlouhém maratonu různých povolení, analýz, výběrových řízení apod. byla zahájena stavba
kanalizace v obci s celkovým nákladem
31 milionů Kč a dotací 23 milionů Kč.
Rozdíl mezi celkovým nákladem a dotací musí uhradit obec ze svých vlastních zdrojů a úvěru. Dokončení stavby
je plánováno na léto 2012 a po jejím
dokončení vznikne vodohospodářské
dílo, které nejenže zlepší prostředí
v obci, ale i životní úroveň občanů
v Nové Vsi. Zároveň 95 % majitelů
nemovitostí splní zákonnou povinnost
likvidace splaškových vod.
Ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou bude provedena část výtlačného
potrubí kanalizace profilem Dn 110, což
do budoucna umožní napojení sousední
obce Malá Bělá.
Tomáš Zahrádka,
místostarosta obce

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY
RODINNÉ CENTRUM BAKOVÁNEK
• Otevření nových kroužků
Rádi bychom upozornili na stále přirůstající kroužky.
Mnohým lidem oblíbený anglický jazyk je u nás již tradicí ve všech úrovních, a proto
opět otevíráme AJ konverzaci s rodilou mluvčí s námi spolupracující WATTSENGLISH. Hodina se koná každý čtvrtek od 16:00-17:00 hodin v klubovně Bakovánku,
kde Vám také během výuky pohlídáme Vaše ratolesti.

• Pozvání na rukodělné práce s vánoční tématikou
Máte rádi ruční a hlavně vlastní výrobu? Nemáte chuť se naučit novým technikám?
Zveme Vás k nám do klubovny Bakovánku na:
VÝROBU vánočních SVÍČEK dne 17. 11. 2011 od 15:00 hodin
(sami si vyrobíte svíčku různě velikou a dle vlastní fantazie - co s sebou: dobrou
náladu).

Jako dalším žádaným kroužkem je tanec či rytmika dětí. Rozdělili jsme tedy ORIENTÁLNÍ TANCE na dvě části, a to mladší a starší dívky vzhledem k různorodosti
věku v kurzu. Mladší dívky mají metodiku učení se tance přímo úměrnou k jejich
věku a starší opět jinou. Orientální tance pro děvčata od 3 let budou každý čtvrtek
od 15:15 hodin v tělocvičně ZŠ a děvčata od 5 až 6 let začnou o 45 minut déle tj
v 16:00 hodin.
Samozřejmě máme v nabídce širokou škálu kroužků, které můžete kdykoliv využít
a v rozjetém nastoupit. Více info na www.bakovanek.cz nebo bakovanek@seznam.
cz nebo na tel. 608 208 840.

SCRAPBOOKING dne 2. 12. 2011 od 16:00 hodin
(možnost se seznámit se skvělou technikou pro vyrobení si vlastního kalendáře,
vánočních přání a jiných pozorností jako dárek - co s sebou: pár fotek sebe a své
rodiny).
Na obě akce je možno domluvit hlídání dětí, které je nutné předem (jeden den před)
nahlásit.
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FURIANT

Soubor Furiant zve na předvánoční zastavení:
dne 18. 12. 2011 od 16 hodin.
ŽIVÝ BETLÉM NA MALÉ BĚLÉ
u autobusové zastávky.
Teplé nápoje a cukroví bude připraveno.
Těšit se můžete i na novou verzi představení
narození Ježíška

VÝLET NA KOLEJE
Jindřichohradecká úzkokolejka by nás
jistě ráda přivítala na svých malebných
tratích. V případě, že by neprobíhala
zrovna výluka. To jsme ale nevěděli
a vypravili se do Hůrky na náš víkendový pobyt, který jsme si zpříjemnili, jak už je u nás zvykem, dobovým
oblečením. I ti, kteří s námi vyrazili
poprvé, okusili s námi v jednom šiku
staré šaty. Protože, když všichni, tak
všichni.
Jeli jsme auty, protože vlakem bychom
jeli na vzdálenou Vysočinu a do Jižních Čech asi tak půl dne. Takhle jsme
to zvládli za dopoledne i se zastávkou
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na svačinu (pivo, grog, káva, čaj, polévka, topinky) v Golčově Jeníkově.
Oběd jsme si dali v restauraci, která
leží na náměstí v Kamenici pod Lipou.
Možná tam mají hezký zámek, ale obsluha v restauraci a přístup byl poněkud divný. Asi tam už dlouho neměli
20 lidí pohromadě, tak jsme je trochu
zaskočili. Nebo oni nás?
Počasí se s námi také nemazlilo. Chtěli
bychom toho asi moc, protože vesměs
námi pořádané akce během roku se
s přízní počasí setkaly, tak holt jednou chtělo, ať také ukážeme, co jsme
za hrdiny. Zábli nás ruce, nohy, uši…

a kdyby jen to. Odpolední návštěva
Jindřichova Hradce a jeho kulturních
hodnot v nás zanechala takový mráz, že
jsme se uchýlili do cukrárny a někteří
dokonce do restaurace na výbornou
štiku. Ještěže pak už jsme se uvelebili na překrásném nádražíčku v Hůrce
a vymýšleli, kde se sejdeme na večerní „debatu u kulatého stolu“. Stůl sice
kulatý nebyl, ale největší bylo apartmá
s písmenem B, tak tam jsme strávili
všichni společně večer při dobrém jídle a pití, stylem- švédský stůl = kdo co
donesl. A že toho bylo! Jen jsme museli
chvíli navigovat po setmělém prostoru
Vysočiny naše kamarády, kteří si odpolední cestu z Jindřichova Hradce chtěli
zpříjemnit posezením v restauraci. To
se jim též povedlo, ovšem pokud zná-

te pohádku o Perníkové chaloupce, tak
víte, že „děti“ byly neposedné a ztratily se…ani si neoznačily cestu kamínky. A tak jsme byli všichni rádi, když
jsme po hodinovém bloudění naší části
výpravy velrybářské mohli malý vůz
s pěti pasažéry přivítat chlebem a solí
při protržení cílové pásky z toaleťáku.
Rána opilcova jsou těžká. Těch ostatních ne. A tak ti co pili a měli opičku,
těm se nepodařilo zahřát do večerního
ulehnutí do postele. Ti ostatní zaskočili ještě dopoledne do lesa, kde rostlo
plno hub a odpoledne se svezli vláčkem
alespoň z Jindřichova Hradce do Obrataně. A pak už hurá domů. Do tepla,
do svých postelí.
Monika Čapková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VÁM

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA OBZORU
Ten, kdo byl loňského roku se svými
dětmi či vnoučaty na začátku prosince
v hasičské zbrojnici, ten se tam dočkal
příchodu Mikuláše, čerta i anděla.
O tom, že byli všichni tři na děti hodní, svědčí fakt, že žádné z dětí neodešlo domů s prázdnou. Sice tam ukáplo
i pár slziček, ale dárky a mlsky od Mikuláše a anděla všechno vynahradily.
Všem přítomným se tam moc a moc
líbilo. Ale důležité je, že se tam líbilo
i samotnému Mikulášovi, protože ten

Jindřichohradecká úzkokolejka by nás
jistě ráda přivítala na svých malebných
tratích. V případě, že by neprobíhala
zrovna výluka. To jsme ale nevěděli
a vypravili se do Hůrky na náš víkendový pobyt, který jsme si zpříjemnili,
jak už je u nás zvykem, dobovým oblečením. I ti, kteří s námi vyrazili poprvé,
okusili s námi v jednom šiku staré šaty.
Protože, když všichni, tak všichni.
Jeli jsme auty, protože vlakem bychom
jeli na vzdálenou Vysočinu a do Jižních Čech asi tak půl dne. Takhle jsme
to zvládli za dopoledne i se zastávkou
na svačinu (pivo, grog, káva, čaj, polévka, topinky) v Golčově Jeníkově.

Oběd jsme si dali v restauraci, která
leží na náměstí v Kamenici pod Lipou.
Možná tam mají hezký zámek, ale obsluha v restauraci a přístup byl poněkud
divný. Asi tam už dlouho neměli 20 lidí
pohromadě, tak jsme je trochu zaskočili. Nebo oni nás?
Počasí se s námi také nemazlilo. Chtěli
bychom toho asi moc, protože vesměs
námi pořádané akce během roku se
s přízní počasí setkaly, tak holt jednou
chtělo, ať také ukážeme, co jsme za hrdiny. Zábli nás ruce, nohy, uši…a kdyby jen to. Odpolední návštěva
Jaroslava Čermáková
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slíbil, že se sem se svými kamarády
zase příští rok přijde podívat.
Rok uběhl, a tak zveme děti, které
jsou zvědavé na to, jestli umí Mikuláš své sliby plnit, v sobotu 3. prosince 2011 v 10:00 hodin do hasičské
zbrojnice u školy.
Já osobně věřím, že přijde. A co vy?
Jaroslava Čermáková

ŽELEZNÝ HASIČ
O tom, že ti nejodolnější sportovci
zápolí v triatlonovém závodě Ironman
(v překladu „Železný muž“ nebo také
„Železňák“) už bylo napsáno hodně. Cílem závodníků v této soutěži
je minout cílovou metu v nejkratším
čase postupně ve třech disciplínách.
Plavecká etapa má délku 3800 metrů, cyklistická trať činí 180 kilometrů
a v závěru atleti běží maratónský běh
(42,125 km). Nejlepším atletům se již
podařilo překonat nástrahy trati v čase
kratším než osm hodin. Nejprestižnější ze závodu Ironman se každoročně od roku 1978 plave, jezdí a běhá
na Havajských ostrovech. Havajského Ironmana již absolvoval například
i Steve Fossett, multimiliardář, který
byl proslulý svojí touhou překonávat
rekordy. Veřejnosti jsou nejvíce známy jeho pokusy o přelet balónem nad
zeměkoulí. Závodu se zúčastnilo dokonce i několik vozíčkářů, kteří mají
disciplíny modifikované dopravními
prostředky. Tolik se můžeme dočíst
v tisku.
Ale o tom, že existuje i „Katusický
Železný Hasič“ jsem se dozvěděla
teprve nedávno a tak mi nedá, abych
se o novou informaci nepodělila. Zmíněnou akci pořádal dne 29. 10. 2011
od 9:00 hodin na katusickém náměstí
Sbor dobrovolných hasičů Katusice

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
TÝDEN DUCHŮ A STRAŠIDEL

Každoročně na přelomu října a listopadu se to po 1. stupni ZŠ hemží
strašidly, duchy a dýněmi - a to jak
papírovými, tak i skutečnými nebo
vyrobenými z čehokoli ve 3D. Vyrábíme, malujeme, modelujeme, až se
z nás kouří, učebnice a sešity vyměníme za pracovní listy, píšeme do dýní,
počítáme strašidelné příklady a slovní
úlohy, do školy chodíme převlečeni
za strašidla, kostlivce a jiné příšery,
prostě se učíme trochu jinak.
Vrcholem tohoto speciálního týdne je
přespání ve škole. Nespí celý 1. stupeň,

ale nějaké třídy se najdou. To se všichni odvážlivci sejdou večer ve škole,
kde už je pro nás připravený program.
Luštíme křížovky, objevujeme tajné
písmo, vyvoláváme duchy, dlabeme
dýně, hrajeme hry a samozřejmě nechybí stezka odvahy v terénu (otrlejší
chodí i na hřbitov). Možná tím rušíme
noční klid, ale jednou za rok se to snad
dá vydržet. Ráno posnídáme napečené
dobroty od maminek a babiček a nanovo se zanoříme do učení se strašidly.
J.Brychová
10

ve spolupráci s OSH Mladá Bokleslav.
Soutěžili jak muži, tak ženy, všichni
v předepsané povinné výstroji. K ní
mimo jiné patřil i dýchací přístroj.
Zkusili jste někdy běžet na čas s „dýchákem“, navlečení v zásahovém
obleku a táhnout za sebou roztažené
hadice“B“? Že ne? Tak věřte, že je
to výkon hodný Ironmana. A to nemluvím o házení 20kg závaží do 3 m,
o 60 úhozech 10kg palicí do hamerboxu, o slalomu s 20kg závažím, o běhu
s figurínou 80kg do vzdálenosti 30 m
a dalších a dalších disciplínách. Podívaná to prý byla úžasná a soutěž také.
Zúčastnilo se jí odvážných 54 mužů hasičů a 7 žen - hasiček. Vytvořili skupiny po třech lidech a prali se o dobré
umístění. I naši hasiči nezůstali nic
dlužni dobré pověsti a přesvědčili
nás, že to s hasičským sportem myslí
vážně. Naše trojka ve složení Dalibor
Honc (21. místo v jednotlivcích), Jan
Kertész (26. místo v jednotlivcích)
a Petr Zikmund (47. místo v jednotlivcích - host z Dobšína), získala celkově
8. místo ze 13 družstev. Hezké umístění, že? Video z této zajímavé soutěže bude možno zhlédnout na webových stránkách OSH Mladá Boleslav
a Dobrovické televize, my přidáváme
zatím pár fotografií.
Jaroslava Čermáková

„VSTÁVEJ, VSTÁVEJ, RATATA, PODZIM ŤUKÁ NA VRATA…“
Každoročně na přelomu října a listopadu se to po 1. stupni ZŠ hemží
strašidly, duchy a dýněmi - a to jak
papírovými, tak i skutečnými nebo
vyrobenými z čehokoli ve 3D. Vyrábíme, malujeme, modelujeme, až se
z nás kouří, učebnice a sešity vyměníme za pracovní listy, píšeme do dýní,
počítáme strašidelné příklady a slovní
úlohy, do školy chodíme převlečeni
za strašidla, kostlivce a jiné příšery,
prostě se učíme trochu jinak.
Vrcholem tohoto speciálního týdne je
přespání ve škole. Nespí celý 1. stupeň,

ale nějaké třídy se najdou. To se všichni odvážlivci sejdou večer ve škole,
kde už je pro nás připravený program.
Luštíme křížovky, objevujeme tajné
písmo, vyvoláváme duchy, dlabeme
dýně, hrajeme hry a samozřejmě nechybí stezka odvahy v terénu (otrlejší
chodí i na hřbitov). Možná tím rušíme
noční klid, ale jednou za rok se to snad
dá vydržet. Ráno posnídáme napečené
dobroty od maminek a babiček a nanovo se zanoříme do učení se strašidly.
Děti a učitelky z mateřské školy

Z KULTURY A SPORTU
PŘIPRAVUJEME...

Divadelní představení

„Smrtelná vražda“
- čtvrtek 15. 12. 2011 od 19:00 hodin, divadelní sál budovy Radnice.
Vtipný kriminální příběh plný zvratů prožívá atraktivní módní návrhářka, která se nečekaně
setká se dvěma muži ve svém vlastním bytě…
Hrají:
Vanda Hybnerová, Michal Novotný, Martin Písařík.
Vstupenky v hodnotě 200,- a 230,- Kč si budete moci zakoupit v prodejně Flora
na autobusové zastávce v Bakově.
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HONZÍK NAJMAN DRUHÝM VICEMISTREM ČR MINIKÁR

Nedaleko farmy známého českého
herce a baviče Bolka Polívky, v jihomoravských Olšanech, se odehrálo
poslední kolo mistrovství ČR. Do závodu vstupoval Honzík z průběžné dělené třetí pozice pronásledován dalšími
dvěma jezdci, brousícími si také zuby
na pódiové umístění. Už tréninkové
jízdy naznačily, že se strhne velký boj
o celkové druhé až šesté místo. První
závodní jízdou Honzík svou pozici nezměnil, i když z toho byl až pátý čas.
Druhou jízdou se Honzík pevně usadil
na třetí místo, když předvedl o více
než dvě vteřiny lepší výkon než v jízdě
předešlé. Třetí jízda změnila už pouze
pořadí v tomto závodě. Honzík shodil
jednu bójku hned v prvním slalomu
a vzhledem k penalizaci dvou vteřin už
neměl na zlepšení naději. V Olšanech
tedy skončil na čtvrtém místě, které mu
zaručilo skvělé třetí místo v celkovém
pořadí mistrovství ČR.
O týden dřív a několik desítek kilometrů severně, nad skanzenem v Rožnově pod Radhoštěm vyvrcholil Pohár
ČR. Účast všech bakovských jezdců

naznačila důležitost těchto závodů.
Také zde měl Honzík medailové ambice. V sobotním závodu se mu však
nedařilo a skončil pátý. Naopak se velice vydařil závod Victorce Opolské,
která obsadila skvělé osmé místo. Jen
o jedno místo hůře se vedlo Jaroslavu
Opolskému, který tak v kategorii M5
obsadil deváté místo. V neděli se konalo finále pohárů ČR a Slovenska (foto
ze startu, 118. Honzík; 128.Victorka;
552. Jaroslav). Přes silnější konkurenci si Honzík polepšil na čtvrté místo.
Victorce se závod nepovedl a díky
penalizaci v prvních dvou jízdách se
propadla na čtrnácté místo. Po celém
roce trápení slavil v posledním letošním závodě velký úspěch nejstarší
z našich jezdců Jaroslav Opolský.
Výtečně se mu podařily závodní jízdy,
díky kterým se propracoval na skvělé
šesté místo.

jedenáctou pozici a Jaroslav bodující
pouze v poháru nakonec přišel díky
doplňujícím kritériím o osmou příčku
a skončil celkově devátý.
Nyní minikáristům začíná zimní přestávka ve které tatínci - mechanici
budou mladším jezdcům přestavovat
sedačky minikár, protože zajisté o pár
centimetrů povyrostou, a vychytávat
další detaily závodních strojů. A pokud počasí jen trošku dovolí, budou
i pilně trénovat na jarní sezónu, která
bude opět velmi zajímavá a napínavá

ve všech vypsaných soutežích včetně
nejdůležitější, a to Mistrovství republiky. Victorka bude příští ročník
startovat v kategorii M1 již bez Honzíka, který si vyzkouší kategorii M2,
kde bude hájit pozice proti chlapcům
až o čtyři roky starším. Doufejme,
že i příští rok se dočkáme pěkných
výsledků od našich jezdců a přijde
spousta krásných zážitků a pocitů potažmo i překvapujících výkonů, jako
tomu bylo letos.
Jaroslav Opolský

ŠACHY
Šachisté Sokola Bakov zvítězili 5,5 :
2,5 v druhém kole Krajského přeboru Středočeského šachového svazu
v neděli 30. 10. na půdě ŠK Pyritu
Příbram, jednoho z dalších aspirantů
na postup do 2. ligy.

Už 5. listopadu proběhne vyhlášení
výsledků sezóny. Ke stupni vítězů
v mistrovství ČR si Honzík přidá také
ocenění za čtvrté místo v poháru. Victorka v obou seriálech obsadila shodně
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V pozici na diagramu v příloze se v partii
bílý Pechoč (Příbram) v. černý Záhorbenský podařila našemu hráči pomocí tahu
Vxc3! kombinace, po které získal 2 pěšce
a pak partii dotáhl do vítězného konce
Jaroslav Záhorbenský

NÁVŠTĚVA BARCELONY – NOU CAMP
Navštívit Barcelonu a nepodívat se
do svatostánku slavné Barcy, založené roku 1899, by byla pro fotbalového fanouška veliká škoda. Měl jsem

možnost vidět fotbalisty FC Barcelona
v jejich červenomodrých dresech naživo, při pohárovém utkání Ligy mistrů
proti naší Viktorii Plzeň.

Po vyčerpávající procházce slavných
Gaudího staveb, konečně přišla očekávaná chvíle a došel jsem ke stadionu. Obrovský stadion fotbalového

klubu FC Barcelona leží severozápadně od centra Barcelony na hlavní
třídě Travessera de les Corts a byl
postaven v roce 1957. Impozantní
jsou jeho rozměry – délka 250 metrů, šířka 220 metrů a výška 48 metrů.
Nou Camp je tak největším fotbalovým stadionem Evropy s kapacitou
téměř 99 tisíc diváků, v jehož nitru
se nachází nejpopulárnější fotbalové
muzeum na světě, které ročně navštíví několik miliónů lidí. Zde si můžete
prohlédnout tisíce fotek hráčů, řady
exponátů, trofejí či pohárů, které
proměnily Barcu v jeden z nejlepších
klubů světa. Hrát v barvách domácího klubu měly čest v minulosti velké hvězdy kopané, například Cruyff,
Schuster, Maradona, Ronaldinho
nebo současná světová hvězda, miláček Katalánců, Argentinec Messi.
Obcházím ho zprava a říkám si: „ Tak
tohle je ten svatostánek evropského
fotbalu? No, tedy nic moc.“ Přede
mnou se tyčí ohromná betonová stavba, tak trochu připomínající náš Strahov. Ovšem jakmile vejdu za brány
areálu, dýchne na mě všudypřítomná
fotbalová atmosféra, kterou ze všech
stran přiživují stánky s prodejem
fotbalových suvenýrů v barvách domácího týmu. Po nutné bezpečnostní
kontrole osobních věcí a lístku jsem
uviděl na vlastní oči trávník. Pohled
je to skutečně impozantní. Kolem něj
se táhnou třípatrové tribuny s desítkami tisíc sedaček v klubových barvách.
Ten prostor mě ohromuje!
Hypnotizující nápis na protilehlé tribuně „MES QUE UN CLUB – BARCA JE VÍC NEŽ JEN KLUB“ mi
dává za pravdu. Návštěva Nou Campu
stojí opravdu za to a všem fotbalovým
nadšencům ji vřele doporučuji.
Lukáš Bláha

Účetní kancelář
Kateřina Plesarová
Boleslavská 731,
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel: 605718779
Nabízíme zpracování daňové
evidence, účetnictví, mzdové agendy
a zpracování DPFO a DPPO.
Možnost jednání na Finančních
úřadech, Správě sociálního
zabezpečení a zdravotních
pojišťovnách.
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 1800 ks, zdarma, dne 14. 11. 2011. Příští vydání 19. 12. 2011, uzávěrka příspěvků 5. 12. 2011.
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