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Městský úřad informuje

Slovo starostky
Vážení občané,
po letním období plném dovolených, které přinášejí zasloužený odpočinek, se opět
vracíme do běžných pracovních dní. Doufám, že jste si letošního léta, které bylo
po mnoha letech opravdu létem s letním počasím, mohli plně užít a načerpali jste
sílu do dalších dní.

I během letních dovolených probíhaly na městě práce v plném proudu, bohužel ne
vždy k naší spokojenosti. V těchto dnech se dokončují práce na rekonstrukci místních
komunikací, odstraňují se vady a nedodělky tak, aby se projekt s názvem „Zpřístupnění školských zařízení v Bakově nad Jizerou“ mohl zařadit mezi úspěšně dokončené
projekty realizované v našem městě za podpory finančních prostředků z Evropské unie,
a to v našem městě s pořadovým číslem 5. Jistě se shodneme na tom, že ulice Jungmannova, Palackého a Školní prošly velkou změnou. Každá investiční akce s sebou nese
nějaké problémy. U tohoto projektu to byly zejména komplikace se stromy v Palackého

ulici, kde jsme museli přistoupit k obnově aleje a potýkali se s udáním podaným u České inspekce životního prostředí, která neshledala žádné pochybení ze strany města ani
stavební firmy. Dále jsme museli provést důkladné zabezpečení kabelu ČEZ vedoucího k trafostanici v oblasti parkoviště u školy, které přineslo nejen požadavek dalších
finančních prostředků, ale také prodlení časové, které znemožnilo provést vodorovné
dopravní značení v oblasti parkoviště před zahájením školního roku.
V pořadí šestým projektem podpořeným z ROP Střední Čechy je rekonstrukce
budovy knihovny. Zde probíhají práce podle schváleného harmonogramu a již
nyní se můžeme těšit na útulnější knihovnu a např. zcela novou orobincovou síň
v muzeu.
To, co nás skutečně potrápilo během letních prázdnin, byl park u železniční zastávky. Všichni víte, jak dlouho byl v neutěšeném stavu. Dovolte mi, abych Vám
vysvětlila, proč došlo k prodlení s realizací obnovy tohoto parku. Ke kácení přestárlých a nemocných dřevin došlo ještě v době vegetačního klidu v souladu s požadavky přírody i legislativy. Následovalo provádění terénních úprav, probíhala
jednání komise životního prostředí, která rozhodovala na základě studie o konkrétní podobě parku. V květnu 2012 bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého
se přihlásilo 14 firem. Výběrové řízení bylo z důvodu nutnosti doplnění nabídek
ze strany některých uchazečů vyhodnoceno na začátku června. Ihned po té byla
uzavřena smlouva o dílo s uchazečem, který nabídl provedení prací za nejnižší
cenu. Zpočátku probíhaly práce sice s prodlením, ale věřili jsme, že vše bude
v pořádku. Na počátku srpna však zástupce firmy přestal chodit na kontrolní
dny a v započaté práci nepokračoval. Přes mnohé urgence ze strany města však
práce neprovedl a činnost této firmy v našem městě byla definitivně ukončena
odstoupením od smlouvy, které proběhlo dne 31. 8. 2012. Druhá v pořadí, na základě výsledků výběrového řízení, byla firma z Ostravy. Po zvážení všech rizik
a skutečnosti, že park u zastávky je nutno dokončit co nejdříve a s jistotou dobře
provedených prací, bylo rozhodnuto, že odborná firma provede výsadbu stromů
a technická četa města a další zaměstnanci města provedou další práce, výsadbu
keřů, zamulčování a ostatní práce nutné pro dokončení realizace parku. Rádi bychom ještě letos umístili v parku základní mobiliář – lavičky a odpadkové koše.
Tím bude dán základ nové podoby parku, ve kterém budou samozřejmě probíhat
práce i v letech následujících.
Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

VOLBY
Volby jsou téměř za dveřmi. Letos v říjnu nás čekají dokonce volby dvoje. V podzimních volbách se budou volit noví členové Zastupitelstva Středočeského kraje a navíc
se v našem okrese uskuteční také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Tyto
volby budou probíhat současně, a to v pátek 12. a v sobotu 13. října. Pokud nebude v prvním kole zvolen senátor, tj. žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu

hlasů, bude ve volbách do Senátu pokračováno druhým kolem, které se uskuteční
hned následující týden, tj. v pátek 19. a v sobotu 20. října. Více bližších informací
se dozvíte v Oznámení o dni a místě konání voleb na jiném místě tohoto Bakovska,
případně na webových stránkách města.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

UZAVŘENÍ ÚŘADU
Dne 26. 9. 2012 bude Městský úřad Bakov nad Jizerou od 11:30 pro veřejnost uzavřen, a to z důvodu konání školení členů okrskových volebních komisí pro volby
do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

OZNÁMENÍ O DNI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
ve volebním okrsku č. 5 – Buda
• je volební místnost v osadním výboru Buda
• pro voliče bydlící v: Budách,

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme:
1.	Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:

ve volebním okrsku č. 6 – Horka
• je volební místnost v osadním výboru Horka
• pro voliče bydlící v: Horkách,

• v pátek 12. října 2012 – od 14:00 do 22:00
• v sobotu 13. října 2012 – od 8:00 do 14:00

ve volebním okrsku č. 7 - Chudoplesy
• je volební místnost v osadním výboru Chudoplesy
• pro voliče bydlící v: Chudoplesích a Brejlově,

2.	Místa konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 – Bakov nad Jizerou
• je volební místnost v zasedací místnosti v Domě s pečovatelskou službou
ve Školní ulici
• pro voliče bydlící v ulicích: Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, Družstevní, Havlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, Komenského sady, Linkova, Luční, Mírové náměstí,
Nerudova, Palackého, Pionýrů, Riegrova, části Smetanovy, Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova,

ve volebním okrsku č. 8 - Podhradí
• je volební místnost v osadním výboru Podhradí
• pro voliče bydlící v: Podhradí,
ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice
• je volební místnost v osadním výboru Zvířetice
• pro voliče bydlící v: Zvířeticích.

ve volebním okrsku č. 2 – Bakov nad Jizerou
• je volební místnost v sokolovně v Boleslavské ulici
• pro voliče bydlící v ulicích: 5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořákova, Fügnerova, Macharova, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, Slepá, části Smetanovy, stadion, části Svatojánské, Tyršova, Zahradní,

• V
 oliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).

ve volebním okrsku č. 3 – Bakov nad Jizerou
• je volební místnost v restauraci „Na Rychtě“ v Pražské ulici
• pro voliče bydlící v ulicích: 6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, Brigádnická, Konečná, Ku Splávku, Krátká, Mládežnická,
Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, části Nad Stráněmi, Nad Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, Sadová, Slunečná, Spojovací, části
Svatojánské, Čapkova a ze Studénky,

• K
 zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

• H
 lasovací lístky budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb, volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti v den voleb.

• K
 aždý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
• V
 případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto
uskuteční:

ve volebním okrsku č. 4 – Malá Bělá
• je volební místnost v osadním výboru Malá Bělá
• pro voliče bydlící v: Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém Rečkově,

• v pátek 19. října 2012 – od 14:00 do 22:00
• v sobotu 20. října 2012 – od 8:00 do 14:00.

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 5/2012
Charakteristiky vykonávané práce: komplexní práce s rozpočtem ÚSC, zejména jeho sestavování a kontrola plnění závazných ukazatelů

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném
znění (dále jen: „zákon“) výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá

vedoucí úředník - vedoucí finančního odboru

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik
pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, splňují další
podmínky stanovené vedoucí úřadu pro toto výběrové řízení, kterými jsou:
- vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání - výhodou,
- dobrá znalost práce na PC,
- spolehlivost, samostatnost, flexibilita,
- řidičský průkaz skupiny B,
-	praxe ve veřejné správě v oblasti finančního hospodaření obcí a územních rozpočtů - výhodou,

Místo výkonu práce: Městský úřad Bakov nad Jizerou
Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Předpokládaný termín nástupu: dohodou
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V případě občanů narozených před 1. prosincem 1971 dále:
-	čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon),
-	ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 lustračního zákona,
nebo čestné prohlášení o skutečnostech potvrzovaných osvědčením dle předchozí věty, které dočasně ověřenou kopii osvědčení nahradí.

- absolvování zvláštní odborné způsobilosti v oboru - výhodou
Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti § 7 odst. 4 zákona a k přihlášce připojit následující doklady:
-	životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis),
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb , o ochraně osobních údajů,
souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: do 1. 10. 2012
Uzavřenou obálku označte heslem „Výběrové řízení č. 5/2012“
Případné dotazy zodpoví vedoucí úřadu Mgr. Lenka Koucká, tel. 326 782 918,
725 052 799.
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

OZNÁMENÍ - PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Bakov nad Jizerou v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na základě
usnesení rady města č. R238/10 - 12 oznamuje záměr pronajmout v domě čp.
160 - Mírové náměstí, Bakov nad Jizerou, umístěném na st. č. 153 v k. ú. Bakov
nad Jizerou tyto nebytové prostory:
- 2. podlaží: provozovna č. 3 – 29, 95 m2,
- 2. podlaží: provozovna č. 4 – 9, 38 m2,
(www.bakovnj.cz/fota/4049/mirove-namesti-provozovna-3_4.pdf)
za minimální roční nájemné Kč 500, - za m2 podlahové plochy (+ paušální poplatky za energie).
Nabídky podejte písemně v uzavřených obálkách označených
„Neotvírat – pronájem budovy čp. 160 na Mírovém náměstí, č. j.
maj/768/2012/re“
osobně na MěÚ, nebo prostřednictvím pošty na adresu: Město Bakov nad Jizerou,
Mírové náměstí 208, Bakov nad Jizerou, 294 01
do 24. 9. 2012 do 12:00 hodin.
Zájemce o pronájem ve své žádosti o danou provozovnu uvede předpokládaný záměr činnosti nájemce, včetně ceny za m2 podlahové plochy.
Rozhodnutí o pronájmu bude projednáno na řádném zasedání rady města.
Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

NÁLEZ NA ZVÍŘETICÍCH
Dne 7. 8. 2012 byla při sanaci zřícené
části vnější obezdívky příkopu hradu Zvířetice objevena zhruba polovina kamenné koule pro těžší palnou zbraň, patrně
houfnici nebo tarasnici. Původní průměr
koule byl asi 16 cm. Skutečnost, že fragment koule zedníci použili spolu s lo-

movým kamenem jako běžný stavební
materiál, nepřímo datuje stavbu obezdívky do doby pohusitské, nejspíše zhruba
na přelom 15. a 16. století. Snímky zachycují fragment koule ve chvíli nálezu.
PhDr. Vladimír Razím
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SPRÁVA HŘBITOVŮ
V ostatních dnech ji můžete kontaktovat se svými dotazy e-mailem hrbitov@
bakovnj.cz nebo telefonicky na čísle 702 065 453. Informaci o splatnosti poplatku či platnosti již uzavřené smlouvy na pronájem hrobového místa Vám sdělíme
každý den i na podatelně MěÚ.
Magdalena Bulířová, vedoucí správního odboru

Agenda správy hřbitovů je od září opět zajišťována paní Renatou Kolmanovou
Kertészovou, která má s touto agendou bohaté zkušenost. Bude na úřad docházet
v pondělí od 8 do 12 hod a ve středu od 13 do 17 hodin. V této době Vám bude
k dispozici v zasedací místnosti MěÚ v 1. patře budovy nebo na pevné telefonní
lince úřadu 326 781 500.

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE
PRÁZDNINOVÉ UDÁLOSTI
Ani v prázdninovém období se strážníci městské policie nikterak nenudili
a kromě svých pravidelných úkolů
museli řešit i jiné záležitosti.
V měsíci červenci přijala hlídka telefonické oznámení obsluhy restaurace
Na zastávce, že mají v podniku ženu, která slovně napadá personál i návštěvníky
podniku. Na místo vyjela hlídka, která
skutečně v provozovně ženu nalezla.
Po delším jednání se podařilo ženu z podniku vyvést. Jelikož při dalším rozhovoru
žena jevila známky duševní poruchy, kdy
se její agresivita střídala s návaly lítosti,
byla ve spolupráci s hlídkou policie ČR

převezena do PL v Kosmonosech, kde
byla po dohodě s ošetřujícím lékařem
hospitalizována.

role místa strážníci zjistili, že žena je již
za městem a její chování je podivné. Při
kontrole totožnosti pak bylo zjištěno,
že stařenka je zmatená a spletla si směr.
Jelikož byla značně zmatená, byla
strážníky převezena do místa bydliště.

Koncem měsíce července prováděla
hlídka kontrolu Klokočské stezky, kde
zjistila, že ke konci stezky je na cestě
spadlý strom, který ji zcela zneprůchodnil. Strážníci záležitost předali
pracovníkům lesů, kteří v nejbližším
termínu provedli pořezání stromu
a stezku opět uvolnili.
Koncem měsíce srpna přijala hlídka
oznámení od občana, který ve 22:35
hodin spatřil ženu, jdoucí po Pražské
ulici směrem k Chudoplesům. Při kont-

Poslední prázdninový víkend vyjížděli strážníci ihned po nástupu na noční směnu na komunikaci mezi Malou
Bělou a Podhrádím, kde byla občanem
hlášena skvrna pravděpodobně po úniku nafty na vozovku. Při kontrole místa
strážníci zjistili, že se jedná o úsek asi

200m, kde byl rozježděn olej, který
unikl z nějakého projíždějícího vozidla. Jelikož byla skvrna pro další provoz nebezpečná, označila hlídka místo
přenosnou dopravní značkou a přivolala na místo výjezdové vozidlo HZS
a hasiči vzniklou skvrnu zasypali sorbentem. Po celou dobu zásahu hasičů
prováděla hlídka usměrnění dopravy
v místě havárie. Ještě před odjezdem
hlídky bylo místo po zasypání označeno pracovníky SÚS.
Aleš Konývka, ředitel MP

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
NOVÝ KNIHOVNÍK
V Městské knihovně Bakov nad Jizerou
máme od začátku srpna novou posilu.
Touto posilou je Mgr. Karel Novák.
Mgr. Novák vystřídal v naší knihovně
Mgr. Masopustovou, která byla výbornou
knihovnicí a za její dobře odvedenou práci a skvělé nápady jí tímto velmi děkuji.
V budově knihovny a muzea sice nyní
probíhá velká rekonstrukce, přesto se
pan Novák postupně seznamuje s prací v knihovně, pomáhá s organizací

kulturních akcí a také se připravuje
na práci v místním vlastivědném muzeu. Po vystudování gymnázia v Mladé Boleslavi absolvoval Univerzitu
Hradec Králové – učitelství pro střední
školy – český jazyk a dějepis. Přeji mu,
ať své vzdělání a dosavadní zkušenosti
zúročí ve své nové práci a práce ať jej
naplňuje a baví.
Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

PROVOZ KNIHOVNY
Vážení čtenáři,
na budově, kde sídlí městská knihovna a městské muzeum nadále probíhají stavební práce a úpravy interiéru. Knihovna bude pravděpodobně otevřena v měsíci říjnu, práce v prostorách muzea budou poté ještě pokračovat. Výpůjční doba
knížek, které jste měli v stanoveném termínu vrátit, se automaticky prodlužuje.
Vážení čtenáři, věřím, že současné omezení výpůjčních možností pochopíte
a i po znovuotevření knihovny nám zachováte svou přízeň.
Taťána Dvořáková
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NA KAFI V LESE
Už jsem tady kdysi zmínil, že jarní výprava za ptactvem mi vynesla pozvání
na kafe do chatové osady u bakovské
Jizery. Proč to tady píšu, když jsem už
poděkoval na místě? Protože se chci
ještě jednou zaradovat. Z toho, že Vítání ptačího zpěvu má čím dál víc příznivců, i hodně věrných. Někteří s námi
regionálními místy putují od samého
začátku! A jiní si zase setkání rádi připomenou i v průběhu roku. Mohl bych
tady rozvinout kilometry úvah o tom,
jak tam všichni účinkujeme zadarmo,

jak jsme kultivovaní směrem k přírodě a krajině domova, jak máme štěstí
na počasí a organizační problémy se
nám vyhýbají. Nebudu utrácet řádky, které mám k dispozici. Na Ostrov
posílám pozdrav a jsem rád, že jsme
letního slavíka v místě ještě společně
chytili, mohli mu zavřít kroužek s adresou i nadějí v nějaké další setkání.
A odtud bych se měl rychle vrátit
na Studénku, protože poslední slavík
regionu „Od Humprechtu k Jizeře“
odletěl 5. září zase tedy z Bakovska!

Zapisuji do knihy návratů pěkný rekord a lákalo by mne pár momentek
přiložit z toho místa i do dnešního příspěvku, ale psal jsem o něm už minule. Jen využiji možnosti a upozorním
čtenáře, že potkají-li mne v létě ve vlnách unikátně a dlouhodobě ujíždějící
silnice na Studénku, nejde o pobudu,
chystajícího se přidat nějaký ten odpad do křoví, ale o nadšence, který
do míst desítky let jezdí (ne)nápadně
stárnout a kochat se krajinou. A taky
fandit stovkám opeřenců, kteří tudy

táhnou k jihu. Jen já totiž vím, kolik
toho třeba budníčci, narození sotva
před pár týdny kdesi na Sibiři, mají při
putování prastarou Pobaltskou cestou
v drobných křídlech. A kolik těžkých
kilometrů na jih Afriky je ještě čeká.
Za rozbřesku je to v terasách s bezinkami podobné včelímu úlu. A to je
zážitek, který většina míst Mladoboleslavska nabídnout neumí! Tak úspěšné
nakročení do podzimu i vám, vážení
čtenáři.
Pavel Kverek

PARK NA ZASTÁVCE
Park na železniční zastávce se
po dlouhé době opět stává parkem.
Prodlení s obnovou parku bylo způsobeno zejména nesolidním přístupem
firmy, která vyhrála výběrové řízení a která sice započala práce podle
smlouvy o dílo, ale následně po delší dobu nejen nepracovala, ale také
nekomunikovala. Nejprve bylo tedy
nutné vypořádat se po právní stránce
s již provedenými pracemi a samotnou
smlouvou o dílo, ve které bylo na základě rozsahu výběrového řízení sjednáno pokračování dohodnutých prací

Dne 6. 9. 2012 provedla technická četa
města spolu s brigádníky, kteří přerušili práci v městských lesích, výsadbu
360 kusů keřů z celkového počtu plánovaných 1536 kusů. Současně probíhalo mulčování nově provedených
výsadeb a den následující bylo pokračováno ve výsadbě a byla provedena

i v příštím roce. To jsme s takovouto
firmou nemohli připustit. Dne 31. 8.
2012 bylo po několika problematických jednáních odstoupeno od smlouvy o dílo a mohli jsme na parku zahájit
práce, přičemž největší objem prací
provedla naše technická četa.
Dne 5. 9. 2012 provedla odborná firma
výsadbu 13 stromů (smrk omorika 3x,
smrk východní 1 x, borovice černá 2 x,
tis červený 3 x, myrobalán třešňový 1
x, třešeň pilovitá 3 x), technická četa
započala s finální úpravou ploch určených k výsadbě keřů.
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celková zálivka parku ve spolupráci
s SDH.
Nyní se vybírá městský mobiliář – lavičky a koše, které by měly být nainstalovány v době co nejbližší.
Zbyněk Hýzler, DiS.

NOVÉ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V místních částech bylo rozmístěno 5
nových kontejnerů na tříděný odpad.
V Chudoplesích, Horkách, Budách,
Podhradí a Zvířeticích jsou od čer-

vence 4 nové kontejnery na nápojové kartony, v Malé Bělé byl navýšen
počet kontejnerů na plast o 1 kus.
Celkový počet kontejnerů na tříděný

odpad v Bakově nad Jizerou a místních částech je v současné době 104
kontejnerů (40 kontejnerů na plast,
25 kontejnerů na papír, 20 kontejnerů

na sklo, 16 kontejnerů na nápojové
kartony, 3 kontejnery na textil).
Zbyněk Hýzler, DiS.

TŘÍDĚNÍ ODPADU – TEXTIL
V první polovině roku 2012 odložili
občané do bílých kontejnerů 6, 6 tun
nepotřebného textilu, což je o 3 tuny
více než v první polovině loňského
roku a o 1, 8 tun více než za celý rok
2010. Z výše uvedených údajů jednoznačně vyplývá, že se tento bezplat-

ný provoz bílých kontejnerů na textil
osvědčil a „třídícím“ občanům patří
poděkování.
Informace ke třídění textilu:
použitý, nepotřebný textil a nositelnou párovanou obuv odkládejte v zabalených a zavázaných igelitových

taškách nebo pytlích do kontejnerů,
které jsou umístěny v ul. Na Výsluní
- u velkoobchodu COOP; v ul. Školní
- u hasičské zbrojnice; v Malé Bělé za prodejnou.
Do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony,

bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná nositelná obuv.
Do kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné a mokré
textilie.
Zbyněk Hýzler, DiS.

Vzpomínky
Vzpomínka na rodiče

Dne 28. 8. 2012 uplynulo 15 let
od doby, kdy nás navždy opustil
náš manžel, tatínek a dědeček,
pan

Ludmilu Kouckou
a Karla Kouckého,

Bohumír Bím.

kteří mi odešli léta páně 1960
až 1980.
S úctou dcera Jiřka Šafránková

S láskou a úctou stále vzpomíná
rodina. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

OD ČTENÁŘŮ
KRÁTCE ZE ZVÍŘETIC
Z důvodu dříve zahájených dovolených a především z důvodu tréninkových příprav některých maminek
a tatínků na účast na LOH v Londýně (pasivní u TV) neproběhla letos
na Zvířeticích tradiční společná akce
na ukončení školního roku a zahájení prázdnin. A protože obliba těchto
akcí roste jak u dětí tak u dospělých,

bylo potřeba sjednat nápravu. Náhradní termín byl trochu symbolicky
stanoven na 1. září, a tak se nejednalo
o již zmíněné ukončení školního roku
a zahájení prázdnin, nýbrž o ukončení prázdnin a zahájení školního roku.
Tato změna sice přinesla i změnu
v rozpoložení nálad zúčastněných –
původní termín radost dětí a starosti

rodičů s hlídáním, tento termín tomu
bylo úplně naopak – ale i tak byla
hojná účast a musím říct, že se všichni „vyblbli“
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Grilovala se kýta, dodržoval se pitný
režim - samozřejmě že nealkoholickými nápoji, maminky a babičky donesly
něco dobrého ze svých kuchyní (chví-

lemi to vypadalo jak v pořadu Prostřeno, to když docházelo k hodnocení
jednotlivých menu) a probíhaly i různé
sportovní aktivity na našem sportovišti.
Pro děti byly připraveny drobné dárky,
jak jinak než se školní tématikou.

Hodně se povídalo o prázdninových zážitcích, o přípravách do školy a školky,
kdo vlastně do jaké třídy jde, jakou bude
mít paní učitelku a i tom jaké vzpomínky
na školu utkvěly v pamětích „dospěláků“. Závěrem došlo k dražbě „historic-

kých“ školních fotografií právě dospěláků a z výnosu této dražby byl zakoupen
pro děti „školní autobus“ (viz. foto). Přejeme všem školákům, školáčkům a před-

školáčkům, ať se jim ve škole a školce
líbí, aby se do ní těšili a všem rodičům
hodně trpělivosti.
Radim Šimáně

HISTORIE
Z HISTORIE BAKOVSKÉHO BOXU
Zároveň s přílivem přistěhovalců z pohraničí na počátku německé okupace
v roce 1939 se do Bakova vnášejí i nové
činnosti zábavy. V roce 1941 byl v městečku založen boxerský klub zásluhou
bratří Němečků, kteří do Bakova přibyli
už na podzim v roce 1938 z pohraničí.
Brzy kolem sebe shromáždili několik
nadšenců, které začal těšit tento mužný
sport. Jejich trenérem se stal jeden z Němečků. V Bakově však neměli prostorové podmínky k provozování boxu, neboť
sokolovna byla určena jen pro kulturu,
zvláště kino, a v orlovně se nacházel
sklad obilí. Ani v sálech místních hostinců Na Zastávce, v Radnici a U Černých
nenašli pochopení pro jejich jiná využití. Museli proto docházet do hostince
U Mostu v Malé Bělé, kde ještě v roce
1938 byl činný Atletický klub „Činka, “
který soustřeďoval od roku 1930 pod vedením svého zakladatele Františka Činky, řezníka v Malé Bělé, několik desítek
nadšených vzpěračů a zápasníků v řecko-římském zápase. AK Činka se držel
hesla „Síle zdar!“ Jeho sportovci získali
za vedení svého trenéra F. Činky celou
řadu sportovních úspěchů. Když v roce
1938 F. Činka náhle zemřel při výkonu
svého řeznického povolání, AK v Malé
Bělé se rozpadl.

Toho využili bakovští rohovníci a v roce
1941 začali v uvolněném sále v Malé
Bělé provozovat boxerské tréninky.
Ve zdejším ringu nastoupili k několika
zápasům. Další utkání se konalo v Nové
Vsi v hostinci U Lálů. Dokonce se představili v Bakově na cvičišti za sokolovnou. Boxerský klub nebyl početný, a tak
nemohl obsadit všechny boxerské váhové kategorie. V muší váze nastupoval
Miroslav Krejbich, v lehké váze Němeček mladší, ve welterové Karel Matyska,
ve střední Miroslav Macek, v polotěžké
Němeček starší a v těžké váze Milan
Flanderka. Po osvobození republiky
v roce 1945 se boxerský klub rozpadl,
neboť se bratři Němečkové odstěhovali do Ústí nad Labem, Karel Matyska
do Liberce a Miroslav Krejbich, zvaný
Žapan do Mimoně.
(Byl Bohumil Němeček, olympijský vítěz
z roku 1960 v Římě a mistr Evropy z roku
1967, narozený 2. ledna 1938, příbuzný s „bakovskými Němečky?“ Boxoval
za Děčín a působil jako trenér v Ústí n.
L. Podává internet úplnou informaci? To
by mohlo být úkolem pro chlapce a dívky
z vlastivědného kroužku, který vede pan
Mgr. V. Čech. )
- ář

BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
RODINNÉ CENTRUM BAKOVÁNEK JE TADY OPĚT PRO VÁS!
Otevíráme kurzy:
PLAVÁNÍ	úterý od 16:00 do 18:00 hodin (dle věkových kategorií)
ve Famozclubu na Zvířeticích, kurz plavání je určen dětem
od 8 měsíců výše, cena 2. 600, - Kč za 10 lekcí (2. 300, - Kč
pro členy RC), lektorky Míša Voborníková, Vlasta Landyšová,
začínáme 11. 9. 2012,
ANGLIČTINA	středa od 12:30 - 13:30 hodin pro děti od 3 let
středa od 13:30 - 14:30 hodin pro děti pokročilé
cena 1. 620, - Kč za 10 lekcí (1. 350, - Kč pro členy RC)
lektorka Zuzana Plíhalová, začínáme 12. 9. 2012

WATTSENGLISH	čtvrtek 15:00 – 15:30 pro děti od 1, 5 až 4 roky
cena 1. 600, - Kč/pololetí (2. 900, - Kč/rok)
		
čtvrtek 14:00 – 14:45 pro děti 6 až 8 let
		cena 2. 950, - Kč/pololetí (5. 700, - Kč/rok),
začínáme 20. 9. 2012
ZPÍVÁNKY		pátek od 10:00 - 11:00 hodin
cena 1. 080, - Kč za 10 lekcí (810, - Kč pro členy RC)
lektorka Lenka Švarcová, začínáme 14. 9. 2012.
Od října chystáme otevření kurzů Dětská džungle, Cvičení s rodiči (oba kurzy
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• Střípky z prázdnin - telegraficky
Počátkem prázdnin jsme opět obsadili penzion Bílá Voda v Harrachově, kde jsme
pro rodiče s dětmi připravili týdenní pobytový tábor plný výtvarného tvoření, her
a dobrodružství. Starší děti využily nabídky našich příměstských táborů. Letošní
příměstský tábor s výukou angličtiny se nesl v duchu olympijských her. Pro jeho
velký úspěch jsme v srpnu uspořádali ještě sportovní tábor s každodenním kurzem
plavání pro plavce i neplavce s kvalifikovanou lektorkou ve Famoz clubu Zvířetnice a odpoledním sportovním vyžitím ve volnočasovém areálu (kola, koloběžky,
inline - s možností výuky, omnikin ball, trampolína, míčové hry). V prázdninových měsících jsme s dětmi a jejich rodiči vyráželi na pravidelné poznávací výlety
do blízkého i vzdáleného okolí (Poděbrady, IQ Park Liberec, Zvířetnice, Dlaskův
statek, ZOO Liberec, Klokočka).
Petra Beranová, RC Bakovánek

v sokolovně), Pohybová rytmika a Orientální tance (oba v tělocvičně ZŠ) a také
kurzy angličtiny a němčiny pro rodiče. Bližší informace naleznete na stránkách
RC Bakovánek www.bakovanek.cz. Na webových stránkách naleznete i přihlášky
do jednotlivých kurzů.
• Kurzy Zorky Rossmannové v Bakovánku!
RC Bakovánek nabízí kurzy rozvíjení osobnosti, vztahů a kreativity Zorky Rossmannové. Popis ke každému kurzu najdete na www.koucinkprozivot.cz.
Kurzy pro rozvoj osobnosti:
- Péče o mé vztahy (víkend)
- Rozkvétající žena (víkend)
- Obnova sil a načerpání energie (víkend)
Kurzy pro rozvíjení kreativity:
- Kreslení pravou hemisférou (víkend)
- Intuitivní automatická kresba (1den)
- Dotyk hlíny (víkend)
- Pletení košíků z pedigu a/nebo zahradní stavby z proutí apod. (1 den, popř. i půlden).
Dále Zorka vede seberozvojový cyklus workshopů pro dospělé Tvořím svůj
život - jedná se o pravidelná setkání v intervalech, na jakých se dohodneme osvědčily se intervaly týdenní, čtrnáctidenní i třínedělní, bylo by to možné i jednou měsíčně, ale už se více ztrácí kontinuita. Každé setkání je na 3 až 4 hodiny
dle časových možností účastníků (kojení, apod.). Podle toho, jaké jsou vaše preference, se můžeme setkávat v denních hodinách s hlídáním dětí nebo večer po 18
h bez hlídání. Osvědčily se v minulosti obě varianty, záleží na tom, která je pro
vás možná. Prosíme zájemce, aby se vyjádřili, jaké jsou jejich časové možnosti,
a podle toho vytvoříme skupinku.
Součástí setkávacího cyklu, příp. lze domluvit též jednorázově zvlášť (mimo cyklus) jsou Rodinné a jiné konstelace - práce na vztazích všeho druhu, posílení
vztahu s partnerem, komunikace mezi mužem a ženou, smiřování a odpouštění,
rozhodování se v partnerském vztahu, péče o děti, vliv pracovního života a vytížení na partnerský vztah, zlepšení soužití, mezigenerační konflikty, vliv vztahů
na zdraví apod. Konstelace je možné domluvit jako večerní i denní program, minimální délka jsou 3 hodiny, maximální víkend.
V případě Vašeho zájmu nám napište na emailovou adresu bakovanek@seznam.
cz, o který z nabízených kurzů máte zájem, který den preferujete a zda dopolední,
odpolední či večerní hodinu a také prosím sdělte potřebu hlídání dětí. Na základě
Vašich přání otevřeme na podzim 2012 příslušný kurz či kurzy.
• Mléko z farmy
RC Bakovánek informuje, že od 11. 9. 2012 staví pojízdná prodejna Mléko z farmy s velmi dobrými a kvalitními výrobky (www.mlekozfarmy.cz) každé úterý
mezi 12:00 a 12:15 hod. u Mateřské školky v Bakově nad Jizerou. Informace
o případných změnách naleznete na www.bakovanek.cz.

Furiant ve Vrchlabí
Netradičně ve středu 22. srpna vystupoval náš soubor v bráně Krkonoš
- ve Vrchlabí. Konal se tu po tři dny
mezinárodní folklorní festival, který
ve středu začínal domácími soubory
Horal a Špindleráček. Jako host pak
vystoupil Furiant i se svou odnoží
našich „starších dorostenců“, kterým
říkáme POZDNÍ SBĚR. Po vystoupe-

ní jsme byli pozváni na večeři do známého kulturního domu Střelnice.
Známý je proto, že se v něm natáčel
film „Hoří, má panenko“. Naštěstí
ve Vrchlabí tu středu nehořelo a ani
nepršelo a tak jsme tam strávili velice
příjemný večer.
Monika Čapková
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Furiant - Kominíček v Hlinsku
V sobotu 25. srpna vystupoval dětský
folklorní soubor Kominíček na 17.
Adámkových slavnostech ve městě
Hlinsko. Jeli jsme s panem Kettnerem autobusem a byl to moc příjemně
strávený den. Odjížděli jsme sice už
ráno v sedm hodin, protože v deset
jsme museli být na místě, ale nikomu ranní vstávání nevadilo, protože
v Hlinsku bylo vážně hezky. Počasí
sice trochu hrozilo sem tam nějakou
tou spadlou kapkou, nakonec se ale
umoudřilo a v půl třetí odpoledne,
když celý dětský program začínal,
ukázalo vlídnou tvář. A snad nad tím,
že kouzelné odpoledne končilo, se
rozplakalo v závěru programu. Před
ním však ještě vedoucí souboru spolu s jedním krojovaným párem byli
přijati starostkou města a ředitelem

festivalu v útulné restauraci, kde jim
byly předány upomínkové předměty.
Do Hlinska jsme přijeli očekáváni, neboť nám tam půdu připravila
paní Dobra Boháčková, za svobodna
Hájková, pocházející z rodu Činků
z Malé Bělé. Bydlí v Hlinsku více
jak 40 let a byla zde učitelkou nejen
na základní škole, ale i v ZUŠce, kde
se věnovala výtvarným oborům.
Děti předvedly jedno ze svých nejlepších vystoupení a právem se zařadily
na stejnou úroveň jako ostatní převážně moravské soubory. Přivezli jsme si
z Hlinska hodně hezkých vzpomínek
a také nějaké ty zkušenosti. A jsme
moc rádi, že jsme náš region mohli
reprezentovat na tak uznávaném festivalu.
Monika Čapková

Furiant - Retro párty
Nestačí nám dvakrát do roka blbnout
na retrodiskotékách (listopadová
bude 24. 11. a lístky se již objednávají), a tak jsme si vymysleli ještě jednu
retro akci. A to letní piknik. Podnikli
jsme ho v neděli 26. srpna v Nové
Vsi u Jizery. Nikoli u restaurace, ale
u řeky. Tu ovšem vodohospodáři během našeho stavění stanů vypustili
(údržba), a tak to tam odpoledne vypadalo jak na promenádě, neb všichni
se chtěli podívat, jak to tam vypadá,
když je v korytě řeky zhruba metr
vody. To nám však neubralo na náladě a zvesela jsme chodili do bandasky
pro pivo. Uvařili jsme si v kotlíku

buřtguláš a večer opekli buřty. Věnovali se sportům jako badminton a hraní karet. Seděli jsme na rozkládacích
dřevěných lehátkách a židličkách.
Samozřejmě jsme měli dobové oblečení - jako vytahané tepláky, pruhovaná trička a slamáky. Poleželi jsme
si ve stanech, které už hodně pamatují. A dokonce jsme zkusili, kolik lidí
se vejde do „dvoulůžkového“ stanu.
Věřte, že 18 i s harmonikou. Ano,
i na harmoniku se u vody hrálo. A nálada byla prostě výborná. Za rok to
prý musíme zopakovat!
Monika Čapková
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HASIČSKÉ KLÁNÍ
S koncem prázdnin na bakovské posvícení jsme každým rokem pořádali Memoriál Josefa Dvořáka v požárním útoku. V letošním roce se v termínu našeho
posvícení konalo 5 hasičských soutěží,
proto jsme naši soutěž uspořádali o týden dříve a to18. 8. 2012. Do soutěže se
přihlásilo 8 družstev mužů a 6 družstev
žen. 1. místo a putovní pohár získalo SDH z Bukovna, 2. místo obsadilo
SDH z Nové Vsi, 3. místo SDH Bakov
n. J., v soutěži žen se na 1. místě umístilo SDH z Bukovna, 2. místo SDH Katusice a na 3. místě SDH Plazy.
Tak jako v předcházejících letech i le-

tos jsme uspořádali doplňkovou soutěž
o sud piva. Do této soutěže se přihlásilo 8 družstev. A v čem se soutěžilo?
Každé družstvo muselo překonat dráhu
na vodní ploše na raftu, pak absolvovat
dráhu, na jejímž konci musel jeden člen
vypít půllitr piva a poté celé družstvo
provedlo hasičský útok s překonáním
překážek. A výsledek, 1. místo obsadilo
SDH Bakov n. J., 2. místo SDH Hrdlořezy a 3. místo SDH Bítouchov. Soutěž
se všem velmi líbila a již se těší na příští rok, co si pro ně připravíme.
Jiřina Horejšová

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
54 příznivců Petrova cechu se utkalo 25.
8. 2012 na Podzemanově tůni v Bakově
nad Jizerou, při pořádání II. ročníku tradičních rybářských závodů o posvícenskou husu. Po pěti hodinách klání vytáhli
z tůně celkem 102, 910 kg ryb. Závody
vyhrál bakovský rybář Vratislav Vlasta s 11, 080 kg ryby a k prvnímu místu

mu ještě jednou gratulujeme. Přes hezké
počasí, skvělou zábavu a dobré jídlo nás
mrzí pouze to, že závodů, pořádaných
pro (ne)rybáře z Bakova, se jich účastnilo
pouze 5. BAKOVŠTÍ RYBÁŘI, STYĎTE SE!!!
Za ČRS MO Bakov nad Jizerou
Jan Dvořák, jednatel

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
KLUCI A HOLČIČKY,
POSPĚŠTE DO NAŠÍ ŠKOLIČKY

závodníci v plném nasazení

Doba prázdnin a dovolených končí,
září a s ním začátek školního roku je
tu. Někdo se těší víc, někdo méně, ale
to se všechno za chvíli srovná a zase se
zaběhneme do starých kolejí.
V naší školce je spousta novot. V prvé
řadě se k nám dostanete po nově upravené silnici, která je nejenom moc
pěkná, ale také, a o to jde především,
bezpečnější. Kluky bude možná trochu
mrzet, že už nebudou moci pozorovat
auta, bagry a další neobvyklé stroje při

takové krásné kapry máme u nás v tůni

vítěz II. Ročníku Vratislav Vlasta
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práci jako tomu bylo v červnu. O prázdninách byla MŠ měsíc uzavřena, ale
klid v ní byl jen zdánlivý. Nastoupil pan
malíř, elektrikáři, paní aranžérka. Velké
překvapení čekalo na děti z modré třídy, jelikož se třída od základů změnila.
Zářivá malba, nový koberec, krásný
nábytek, moderní osvětlení a usměvavé
paní učitelky Petra a Katka.
Také v pedagogickém kolektivu došlo
k obměně. Do sluníčkové třídy nastoupila Bc. Lenka Tomcová a do duhové

třídy Bc. Zdeňka Kožíšková. Celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy se
snaží, aby prostředí školky bylo pro
děti přívětivé, vstřícné, a aby k nám
děti chodily rády.
Přes všechnu tuto snahu se někdy stává,
že těm začínajícím občas ukápne slzič-

ka, a od maminky, se kterou doposud
trávily celý čas, se nechce. Je to ale
zcela přirozené a děti si po nějakém
čase zvyknou. Pro usnadnění vstupu
dítěte do mateřské školy máme zavedený adaptační program – doporučení,
jak postupovat, aby si dítě na školku

rychle a plynule zvyklo, těšilo se na ni
a postupně se zapojilo do kolektivu
ostatních dětí. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, zohledňujeme
jeho potřeby a zvyky. Aby se vše dobře
dařilo, všichni v mateřské škole byli
spokojeni, je vždy nutná spolupráce

s rodinou, vzájemná důvěra a pochopení.
Věříme, že školní rok 20012/2013
bude pro nás všechny spokojený, plný
pěkných zážitků, poznatků a šťastných
chvilek.
Zaměstnanci mateřské školy.

inzerce

POSVÍCENÍ
Poslední srpnové nedělní odpoledne
v Bakově patřilo tradičnímu posvícení.
V areálu za místní sokolovnou se sešli
nejen hojní návštěvníci, ale i stánkaři a ti,
kteří se starali o zábavu. Především se
tu nacházelo několik stanovišť pro děti,
např. překážková dráha či stůl, kde si
mohly děti kreslit pastelkami a voskovkami. Po vyhlášení nejlepších malých
kreslířů se konalo další dětské klání,
tentokrát ve zpěvu. Během soutěže Bakovská notička publikum ocenilo nejen
hlasové výkony zpěváčků, ale i odvahu,
s kterou dokázali před posluchačstvo
předstoupit. K vrcholům odpoledne pat-

řilo představení žongléřského umění artisty Lukáše Vláčila, který si stačil získat
srdce dětí předtím již tím, když se svou
kolegyní procházel areálem na chůdách.
Komu by tato zábava nestačila, mohl
navštívit ještě několik pouťových atrakcí na bakovském náměstí. Závěr, stejně
jako začátek, patřil sympatické country
kapele Bráchové, která z vlastní ochoty
zaskočila za dechovku Rozmarýnka, která na poslední chvíli odmítla účast. I přes
tuto nepříjemnost patřilo toto odpoledne
k vydařeným a mile potěšilo zúčastněné
děti i dospělé.
Mgr. Karel Novák

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!
Stáří slepiček 15-17 týdnů- cena 159-170 Kč /ks.
Prodeje se uskuteční: v neděli 21. října 2012,
Bakov nad Jizerou – u vl. zast. Bakov-město v 12:35 hod.
Případné bližší informace – tel.:
728605840, 728165166, 415740719.
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Nabízíme k prodeji
krásný

nadstandardně
zařízený
byt 3+kk,
77m2 s balkonem

v Bakově nad Jizerou
v cihlové novostavbě, ul. Školní. Byt
byl zařízen na základě klientských
změn, prosklené obložkové dveře,
plovoucí podlahy a koberce, plastová
okna. Na chodbě je vestavěná skříň
s věšákovou stěnou a zrcadlem,
koupelna je vybavená koupelnovým
nábytkem se zrcadlem, na WC je
umyvadlo. V kuchyňském koutě je
třešňová kuchyňská linka s nerezovými vestavnými elektrospotřebiči včetně
kombinované chladničky. V obývací
části dominuje barevně sladěná kožená
sedací souprava v barvě slonová
kost. K bytu patří sklepní komora
a parkovací místo před domem. Cena
bytu je 1 020 000Kč + anuita, velmi
nízké provozní náklady. Volný ihned,
prohlídka po dohodě kdykoliv.

Kontakt: 776683354
(přímý majitel)
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 17. 9. 2012. Příští vydání 22. 10. 2012, uzávěrka příspěvků 8. 10. 2012.
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