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SLOVO STAROSTKY

Vážení občané, 
stejně jako celou republiku, i nás trápí ustavičné deště a s nimi spojené povodně. 
V jistém slova smyslu máme štěstí v tom, že zaprvé jsme na každoroční povodně 
zvyklí a umíme si s nimi poradit a zadruhé nám většinou komplikují život „pouze“ 
omezením dopravy na krajské komunikaci mezi Bakovem a Malou Bělou. Povod-
ňová komise byla jako vždy ve spojení s předsedy osadních výborů v Podhradí, 
kde dochází k zatopování sklepů, a v Malé Bělé. S nimi se pak řeší konkrétní 
požadavky na ochranu majetku nebo následné odstraňování škod způsobených 
povodní. Obdobně je městskou policií monitorován i stav nejníže položených ulic 
v Bakově a je avizovaná připravenost pomoci zdejším občanům. Největším pro-
blémem jsou neukáznění řidiči kamionů, kteří vjíždí do zákazu vjezdu a poté jsou 
nuceni couvat přes celé náměstí. 

Zastupitelé se na svém posledním jednání zabývali možností získání dotačních 
finančních prostředků od Ministerstva školství a tělovýchovy ČR na celkovou re-
konstrukci házenkářského hřiště. Po proběhlé diskusi zastupitelé podpořili pro-
jektovou přípravu ve spolupráci s TJ Sokol Bakov nad Jizerou, který by měl být 
žadatelem o dotaci. 

V přípravě je revitalizace zeleně v okolí Stadionu a tůně na lukách, kterou naše 
město zakoupilo od SŽDC. Studie, kterou již máme k dispozici, by měla být pod-
kladem pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí. 

Pokud by se celá akce podařila, mohli bychom se dočkat kulturního a upraveného 
prostředí v okolí významného sportovního zázemí našeho města, které současně 
slouží pro mnoho z nás k procházkám. 

V plném proudu jsou přípravy na 3. ročník Pojizerského folklorního festivalu, 
v jehož předvečeru by měla být uskutečněna beseda s panem Ivo Šmoldasem, 
který nás jistě provede velmi zajímavým večerem plným duchaplných glos a ko-
mentářů k současným společensko-politickým tématům. Věříme, že stejně jako 
v průběhu besed a festivalů v minulých letech, společně strávíme chvíle plné hez-
kých kulturních zážitků. 

Ráda bych Vám připomněla, že na webových stránkách města je nově zavedena 
rubrika „Výběr z jednání“ zastupitelstva a rady města, kde je pro Vás připraven 
stručný přehled těch nejdůležitějších záležitostí, které byly v orgánech města pro-
jednávány a rozhodovány, včetně příloh, které s těmito záležitostmi úzce souvisí. 
Tato rubrika by měla sloužit především k rychlé orientaci pro ty z Vás, kteří ne-
mají tolik času číst dlouhé zápisy a usnesení. 

Závěrem bych Vám ráda popřála krásné slunečné dny, které už tolik všichni po-
třebujeme. 
 

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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ROZŠÍŘENÍ VOZOVÉHO PARKU TECHNICKÉ ČETY

Tento měsíc město zakoupilo nový 
stroj pro udržování městské zeleně. 
Tím je nový kladívkový mulčovač 
s homokinetickým kardanem, který 
bude možné zapojit za traktor New 
Holland. Tímto strojem bude mož-
né vysekávat příkopy, čistit plochy, 

které jsou dlouhodobě neudržované 
a ke kterým je obtížný přístup, a to 
mnohem efektivněji, než dosud a mi-
moto ulehčíme našemu sběrnému 
středisku.    

Václav Grűnwald
místostarosta města

ZMĚNY NA FINANČNÍM ODBORU

V polovině ledna letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení pracovní 
pozice vedoucí finančního odboru. Důvodem byl fakt, že původní vedoucí se rozhodl 
pracovní poměr ukončit. Do výběrového řízení se přihlásilo deset uchazeček a ucha-
zečů. Jako nejvíce vyhovující kandidát byl vybrán Ing. Václav Veselý z Bakova 
nad Jizerou, který v měsíci květnu nastoupil do pracovního poměru a byl jmenován 
vedoucím finančního odboru. 

To ovšem není jediná personální změna na finančním odboru. V lednu bylo vypsáno 
výběrové řízení také na obsazení pracovní pozice účetní, a to jako náhradu za ma-
teřskou dovolenou. Přihlásilo se nám celkem sedm zájemců, z nichž téměř všichni 
měli praxi v oblasti účetnictví. Bylo tedy z čeho vybírat. V rámci ústních pohovorů 
byl uchazečům předložen test, ve kterém měli povinnost zaúčtovat některé účetní 
případy. Jako nejvíce vyhovující byla nakonec vybrána Jana Králová, DiS. z Bí-
touchova. 
Oba noví zaměstnanci již absolvovali vstupní vzdělávání úředníků územních samo-
správných celků a plní své pracovní povinnosti v plném rozsahu. Přeji oběma, ať se 
jim i nadále dobře daří. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NAD SKALKOU

V současné době je již v plném proudu 
rekonstrukce komunikace Nad Skal-
kou. Akce bude rozdělena na tři etapy, 
dokončení rekonstrukce je předpoklá-
dáno v červenci 2013. 
Tímto mi dovolte požádat o shovíva-

vost s případnými komplikacemi, které 
by v souvislosti s opravou komunikace 
mohly nastat. 
   

Václav Grűnwald
místostarosta města



„Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi malou anketu pro Vás osobně: Po-
kud se domníváte, že hodiny na kostelní věži na náměstí fungují, pokračujte prosím 
na další stranu Bakovska. 
Pokud si nejste jisti, nebo se domníváte, že nefungují, otočte prosím na chvíli Ba-
kovsko o 180 stupňů. “

NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ!

Řidičské průkazy vydávané v rozmezí 
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit nejpozději 
do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené 
doby pro jejich výměnu pozbývají řidič-
ské průkazy platnosti (v souladu s nove-
lou zákona č. 119/2012 Sb.).

Uvedená výměna se vztahuje na řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004.

•  Kde si mohu vyměnit ŘP?
  Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností  příslušného 

podle místa trvalého pobytu na území České republiky – pro občany města Bakov 
nad Jizerou je to Magistrát města Mladá Boleslav, Havlíčkova ulice.

• Co musím mít s sebou?
  Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), průkazovou fotografii 

o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

  ŘP, který podléhá povinné výměně, „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte přímo 
na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

• Kolik mě to bude stát?
  Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP 

ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek 500 
Kč).

Nenechte výměnu až na prosinec, běžte včas a vyhnete se frontám.

www.vymentesiridicak.cz/
Alena Zajícová, referent správního odboru

GEOPORTÁL OBCE

Jedná se o internetový portál, kde můžete přistupovat k mapovým datům, 
kterými jsou: ortofotomapa, topografická mapa, katastrální mapa a mapy 
bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemo-
vitostí ČÚZK. Můžete využít některé jednoduché funkce, jako např. měření 
ploch a vzdáleností, tiskové výstupy apod. 
Odkaz na geoportál Bakova nad Jizerou je umístěn v několika položkách menu 
na webových stránkách města včetně titulní strany (menu: Samospráva a Turista). 

Magdalena Bulířová, vedoucí správního odboru

ANKETA

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE

Vzhledem k častým připomínkám 
občanů k rychlosti jízdy řidičů vozi-
del v obci byla v průběhu květnové-
ho týdne 20. – 24. května provedena 
strážníky Městské policie Bakov nad 
Jizerou dopravně bezpečnostní akce, 
zaměřená na dodržování zákonem 
stanovené rychlosti v jízdě v katas-
trálním území města Bakov nad Ji-
zerou. 
V průběhu této dopravní akce, bylo 
strážníky zjištěno celkem 35 pře-
stupků, kdy řidiči nedodrželi rychlost 
v jízdě, zákonem stanovenou na 50 
km/hod. Z tohoto množství bylo 33 
přestupků řešeno na místě blokovými 
pokutami v celkové výši 29. 000,- Kč 
a 2 řidiči, kteří rychlost jízdy překro-
čili o více než 20 km/hod. byli ozná-
meni a předáni k dořešení přísluš-
nému správnímu orgánu Magistrátu 
města Mladá Boleslav. 

Jak je vidět z výsledků této doprav-
ní akce, je tato nepopulární činnost 
strážníků ve městě potřebná a tyto 
bezpečnostní akce budou probíhat 
i nadále během následujících měsíců. 
   
Aleš Konývka
ředitel MP

DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE MP

„Hodiny opět fungují od února tohoto roku. “
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AUDIOKNIHY

Vážení čtenáři, 
následující nabídka je určena především těm z vás, kteří mají rádi literaturu, ale 
zdravotní stav jim neumožňuje číst. Nabízíme vám proto audioknihy na CD nosi-
či, které namluvily naše přední herecké osobnosti. V knihovně si prozatím můžete 
vybrat z níže uvedené nabídky, pokud bude o audioknihy zájem, budeme jejich 
nabídku průběžně rozšiřovat. 

Jan Neruda Povídky malostranské čtou Soběslav Sejk a Martin Růžek

Alois Jirásek Staré pověsti české čte Rudolf Hrušínský

Zdeněk Svěrák Nové povídky čtou Zdeněk Svěrák a Daniela Kolářová

Karel Poláček Bylo nás pět čte František Filipovský

Irena Dousková Darda čte Barbora Hrzánová

Jaroslav Hašek Povídky o zvířatech čte Vojtěch Dyk

Kateřina Tučková Žítkovské bohyně čtou Tereza Bebarová a Miroslav Táborský

Bohumil Hrabal Pábitelé čte Josef Somr a Magdalena Sidonová

Jaroslav Hašek Povídky čte Bohumil Bezouška

Josef Škvorecký Ze života lepší společnosti čte Ondřej Havelka  

Bible – Starý zákon  čtou Radovan Lukavský, Ondřej Vetchý, 

  Libuše Šafránková, Ladislav Mrkvička 

  a Jan Potměšil

Taťána Dvořáková

Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

HODINY NA VĚŽI KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE OPĚT INFORMUJÍ CELÝ DEN O AKTUÁLNÍM ČASE. 

Po několika letech nečinnosti, kdy 
věžní hodiny ukazovaly pouze dva-
krát za den správný čas, poskytují 
od února letošního roku zase infor-
mace o čase 24 hodin. 

Několikaletá odstávka byla způso-
bena odchodem laskavého hodináře 
pana Vlastimila Marka do „plného“ 
důchodu. Až v únoru tohoto roku se 
podařilo najít nástupce ochotného 
vystoupat nejméně třikrát týdně de-
vadesát schodů a točit těžkou klikou 
a díky finančnímu příspěvku Města 
Bakova nad Jizerou obnovit chod věž-
ních hodin. V době mobilů a internetu 
možná jen úsměvný a ne vždy stopro-
centně přesný příspěvek k informaci 
o aktuálním čase. Věřím však, že pro 
mnohé z bakovských občanů příjem-
ná vzpomínka na minulost a pokus 
o obnovení tradice. Vždyť stačí jen 
se v celodenním shonu na krátký čas 
zastavit a zvednout hlavu. 

Přeji všem spoluobčanům našeho 
města, aby jim fungující věžní hodiny 
přinesly alespoň trochu radosti.
 

Přemysl Dvořák
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POVÍDÁME SI S DĚTMI…

Víte, kdo jsou Lichožrouti? Už jste 
se někdy setkali s tajemnými skřítky, 
kteří kradou lidem ponožky? Možná, 
že se vám také doma občas ztratí po-
nožka a vy přemýšlíte, jak je to možné. 
Autorská dvojice Pavel Šrut a Galina 
Mitlínová o světě lichožroutů – ponož-
kožroutů, kteří dělají z párů „licháče“, 
napsala už dvě knížky. V knihovně 
jsme z nich četli dětem z mateřské 
školy. A nejen četli – také si každé dítě 

v knihovně našlo svého lichožrouta 
ukrytého mezi knížkami. A protože 
každý lichožrout v knížce má jméno, 
dostaly děti za úkol si toho svého po-
jmenovat a podle vlastní fantazie mu 
domalovat oblečení. 
Pro žáky 1. tříd jsme si připravili 
„Strašidelný seminář“. Tento program 
pořádáme s různými obměnami už tře-
tím rokem. Tentokrát jsme četli z nové 
knížky Strašidýlko Josífek od spisova-

telky Ivanky Melounové. Poté si každý 
žák našel v knihovně své strašidýlko, 
které si dotvořil a vymyslel pro něj 
jméno a krátký příběh, který nám za-
hrál formou stínového divadla. Líbilo 
se nám, jak velkou mají děti fantazii. 
Měli jsme v knihovně strašidýlka, kte-

rá žijí na hradě Zvířetice, jiná, která žijí 
v domácnostech nebo ve škole a jedno 
strašidýlko k nám dokonce přišlo až 
z velké americké banky. 
 

  Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

BUBENÍK MILOŠ DVOŘÁČEK  
NADCHL MLADÉ PUBLIKUM

Žáci 6. a 7. tříd bakovské základ-
ní školy si o prvním májovém úterý 
zpestřili odpolední vyučování, když 
společně vyrazili do horního sálu 
Radnice. Tady si pro ně připravil své 
vstoupení zpěvák a bubeník Miloš 
Dvořáček, který pochází z Hradce 
Králové. Tento zkušený hudebník si 
své publikum zanedlouho získal svým 
spontánním přístupem i famózní hrou 
na svůj nástroj. V jeho programu, na-
zvaném Drum in, nechyběla zábava 
ani ponaučení. Žáci byli seznámeni 
s jednotlivými částmi bicí soupravy 
i s různými hudebními žánry, kte-
ré v následných ukázkách muzikant 
názorně předvedl. Velice působivý 
moment nastal, když pan Dvořáček 
zapojil posluchače do své produkce 
tím, že zpívali, tleskali a v několika 
případech dokonce i tančili. Ač by 
se zpočátku mohlo zdát, že jen bicí 
a zpěv jsou málo, v rukou skvělého 
hudebníka se z takovéhoto obsazení 
stala přednost. I proto odcházeli žáci 
i učitelé odsud dobře naladěni a obo-
haceni o nevšední zážitek.  
 

Mgr. Karel Novák
knihovník

JEZDÍTE RÁDI NA VÝLETY? 

Pro milovníky cestování máme zajíma-
vou inspiraci: nabízíme kulturní prů-
vodce s tipy na výlety do zajímavých 
míst Středočeského kraje. Nabídky 
informují také o větších akcích pořáda-
ných v jednotlivých městech. 

Stojan s těmito průvodci je umístěn 
ve vestibulu před městskou knihovnou. 
Jsou pro vás k volnému odběru. 
Taťána Dvořáková

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK
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BOJUJME SPOLEČNĚ PROTI ČERNÝM SKLÁDKÁM

Problematika černých skládek trápí 
dlouhodobě prakticky každé město, 
obec či městskou část a nejinak je tomu 
i u nás. Z nezabezpečené černé skládky 
mohou unikat škodlivé či jedovaté lát-
ky do ovzduší, půdy i vody, což může 
vážně poškozovat lokální ekosystém 
a ohrožovat např. zdroje pitné vody. 
Na těchto skládkách se obvykle vy-
skytují hlodavci, kteří mohou přenášet 
různá infekční onemocnění. Podle dru-
hu materiálu může hrozit i nebezpečí 
vznícení a následného požáru okolních 
hořlavých objektů (budov, lesa apod.), 
nemluvě o ohrožení bezpečnosti a zdra-
ví Vašich dětí či zvířat. Odstraňování 
černých skládek je poměrně nákladnou 
záležitostí a váže finanční prostředky, 

které by mohly být využity smyslupl-
nějším způsobem. 

Naše město se jako jedno z prvních 
zapojilo do iniciativy ZmapujTo.cz, 
což je ekologický projekt, jehož cílem 
je boj proti nelegálním skládkám od-
padu v České Republice. Zúčastnit se 
ho může každý, komu se nelíbí černé 
skládky v našich městech, vesnicích, 
v přírodě a především s tím hodlá něco 
udělat. Díky mobilní aplikaci Zma-
pujTo dokáže každý uživatel chytrého 
telefonu jednoduše a rychle nahlásit 
objevenou černou skládku. 
V této chvíli je mobilní aplikace Zma-
pujTo dostupná pro platformy Android 
a iPhone (další platformy přibudou 

postupně). Uživatelé si ji mohou stáh-
nout zcela zdarma přímo z jejich tele-
fonu. Mobilní aplikace byla vytvořena 
s přihlédnutím na potřeby uživatelů 
a umožňuje každému uživateli bezpro-
středně po nainstalování černou sklád-
ku nahlásit. Netrvá to ani 30 sekund, 

přičemž každé hlášení obsahuje GPS 
polohu, fotografie, velikost a typy 
odpadů nelegální skládky a případně 
může i obsahovat volitelný komentář. 
Kromě mobilní aplikace lze nelegální 
skládky nahlásit také i přímo na webo-
vých stránkách projektu pomocí webo-
vého formuláře. 

Vaše mobilní hlášení se po nezbytné 
kontrole automaticky objeví na mapě 
černých skládek na webu ZmapujTo.
cz a jsou také zobrazena v administraci 
našemu úřadu a my tak může na zákla-
dě obdržených informací zjednat ná-
pravu. Díky tomuto systému se zrychlí 

vzájemná komunikace, nově vznikající 
skládky jsou dříve odhaleny, předejde 
se tak jejich nekontrolovanému roz-
růstání a mohou být odstraněny v nej-
kratším možném termínu. Nově můžete 
také do systému ZmapujTo.cz hlásit 
i přeplněné kontejnery. 

Pokud Vám není životní prostředí 
v našem městě lhostejné, neváhejte 
a mobilní aplikaci si nainstalujte, ni-
kdy nevíte, kdy a kde na černou sklád-
ku natrefíte. Pro ostatní občany připo-
mínáme kontakty na odbor výstavby 
a životního prostředí našeho úřadu: 
tel. 326781181, email: hyzler@ba-
kovnj.cz, kde černou skládku můžete 
nahlásit také. 

Další informace o mapování černých 
skládek naleznete na www.ZmapujTo.cz. 
 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Městský úřad Bakov nad Jizerou oznamuje, že sběrné středisko  
„Pod Vápeníkovými“ je otevřeno od 20. 5. do 30. 6. 2013: 

 pondělí  od 15°° do 18°° hod. 
 středa  od 15°° do 18°° hod. 
 sobota  od 08°° do 12°° hod. 

Firma Compag ve spolupráci s městem 
Bakov nad Jizerou stále nabízí obča-
nům svoz bioodpadu přímo od Vašeho 
domu. Aktuální cena za svoz je při uza-

vření smlouvy v 25. týdnu 754,- Kč. 
V době uzávěrky tohoto vydání bylo 
k dispozici občanům ještě 17 nádob 
zdarma, další zájemci zaplatí za nádo-

bu 968,- Kč. Svozovým dnem je pátek, 
svozy probíhají do konce listopadu. 
Máte-li zájem, dostavte se na MěÚ 
Bakov nad Jizerou, OVŽP, kde budete 

zapsáni do pořadníku a bude s Vámi 
podepsána smlouva.  

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

SVOZ BIOODPADU
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Vyzkoušejte si to někdy. Je tedy prav-
da, že stejně laskavá jsou pro mne 
místa u Bousova, když tam za pár dnů 
rozkvetou na jediném místě plazivé 
růže galské a provoní háj i moji cestu 
nazpátek. Že při renovaci památníku 
v Březně u školy, když mne napadlo 
podívat se silnicí k Telibi, jak stou-
pá do korun a tone v mnohobarevné 
zeleni poslední vlny před Polabím, 
vypadlo mi z ruky nářadí a běžel 
jsem pro foťák. Takovou sluj jsem 
neviděl! V Kněžmostě zas u Stržáku, 
když přicházel večer a „šumavsky“ 
vydechla pobřežní rašeliniště k me-
dové hladině překopírovaných bříz 
za „tropického“ volání žluvy, že mi 
přišlo líto příjezdu sotva před chví-

lí. No a v Bakově? Mířil jsem dolů 
k řece a přes obilí uslyšel zpívat sla-
víka z míst, kde jsem nikdy nebyl. 
Musel jsem si sednout, protože se mi 
vybavilo líčení starých kolegů z ro-
mantické krajiny Holštýnska, kam 
se jim vrací vzácní slavičí zpěváci, 
vzniklí zkřížením odlišných druhů. 
Ne že bych tu vzácnost v Česku pro 
vědu neobjevil a dokonce jeden z šes-
ti případů nepopsal málem odtud, ale 
jde pokaždé o takovou jedinečnost, 
že člověk polkne naprázdno. Těšil 
jsem se tedy, až okruhem do místa 
dorazím, slavíka chytím, zdokumen-
tuji a před vypuštěním ze všech stran 
vyfotím. Až v protokolu následně 
uvidím, že vše je odteď skutečností. 

Nad Horkou hned nato zčernalo nebe 
a přiletěl vítr. Měl jsem v tu chvíli ná-
lad na rozdávání a tak jsem neutíkal 
k autu, nýbrž se ukryl za obří kmen 
topolu. V pár minutách běsu jsem 
všechny nasbírané pocity ještě znáso-
bil. Měl jsem totiž možnost na vlastní 
kůži zažít větrolam při práci. Kdy-
si rozlámané větve, rozvěšené teď 
v korunách, skřípaly třením o jiné, 
čerstvé listí se na tenkých stopkách 
zpupně od kapek otřepávalo. K zemi 
jej poslaly až kusy ledu, kterými akce 
končila. Opíral jsem se o vrásčitou 
kůru dlaněmi a zdálo se, že mírně 
brní a kontaktem se zahřívají. Možná 
to bylo strachem, že dostanu „za uši“, 
možná však – a to spíš – šlo o pro-

jev zrající sounáležitosti. Za frontou 
problesklo slunce a nad řeku pověsilo 
duhu. A ten slavík, jehož zpěvník byl 
zmatenou kombinací odlišných reper-
toárů, z keře promoklé bezinky nad 
cestou, bouřlivě zazpíval. Slavil a já 
slavil s ním. 
Mohlo by se někomu zdát, že plním 
stránky zbytečnou „vatou“, ale mě to 
chytání životních obyčejností baví. 
A mám-li to závěrem vyložit tak tro-
chu nespisovně – dobíjí mi baterky. 
Tak ať je podobně i Vám. Vždyť obilí 
se už zase začíná vlnit. Tak tedy ještě 
- úrodné podletí! 

Z Kněžmostu  
Pavel Kverek

UKLIDŇUJÍCÍ TVÁŘ BAKOVSKÉ KRAJINY

Naše město poskytuje občanům možnost 
třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné 
televize a monitory. Nyní můžeme přes-
ně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin a vody jsme 
díky tomu ušetřili životnímu prostředí, 
stejně jako o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace nám poskytla analýza 
neziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany 
tříděných elektrozařízení. 
Zpětný odběr a recyklace jedné televi-
ze uspoří tolik energie, kolik spotřebuje 
žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého 
svícení, spotřebu ropy osobního automo-
bilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku 
odpadní vody z deseti sprchování. Tato 
zjištění přinesla analýza dopadu sběru 
a recyklace televizí a monitorů na život-
ní prostředí, jejíž zpracování iniciovala 
společnost ASEKOL. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení je pro životní prostředí 
přínosný. Studie posoudila systém zpět-
ného odběru televizorů a počítačových 
monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální re-
cyklace jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu nebo 
k jejich konečnému zneškodnění. Pro 
každou frakci byly vyčísleny dopady 
na životní prostředí. Výsledky studie 

byly prezentovány jako spotřeba energie, 
surovin, emise do ovzduší, vody a pro-
dukce odpadu. 

Z Certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL (zveřej-
něného na www.bakovnj.cz) vyplývá, 
že občané našeho města a místních čás-
tí v loňském roce vytřídili 100 televizí, 
244 monitorů a 1. 312 kg drobných el. 
spotřebičů. Tím jsme uspořili 83, 95 
MWh elektřiny; 3. 270 litrů ropy; 391 
m3 vody a 4 tun primárních surovin. 
Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 19, 81 tun CO2 ekv. a produkci 
nebezpečných odpadů o 76, 21 tun. 

Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyř-
členná domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2, 2 MWh elektrické energie, jsou 
to impozantní čísla. Přestože studie byla 
zaměřena pouze na televize a monitory, 
přínos pro životní prostředí představuje 
recyklace všech ostatních druhů starých 
spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, 
kteří elektroodpad nevyhazují do popel-
nice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej 
do sběrného střediska. 
 

 Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

DÍKY ZODPOVĚDNÝM OBČANŮM UŠETŘILO NAŠE MĚSTO ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ ŘADU SUROVIN

VZPOMÍNKY

Dne 7. června 2013 uplynulo již 
10 let od úmrtí naší milované 
maminky, babičky a prababičky, 
paní 

BOŽENY  
ČERMÁKOVÉ. 

z Malé Bělé.
S láskou stále vzpomínají děti 
Dagmar, Josef a Eva se svými 
rodinami. 

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte 
s námi!

Dne 26. 6. 2013 to budou dva roky, 
co nás navždy opustila naše milo-
vaná manželka, maminka, babička 
a prababička paní 
 

ALŽBĚTA  
DVOŘÁČKOVÁ. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Rodina Dvořáčkova a Beranova  

V roce 2012 občané odevzdali k recyklaci 100 televizí, 244 monitorů a 1. 312 kg 
drobných el. spotřebičů. 
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JARNÍ ZÁJEZD

Na vědomost se dává všem občanům 
Bakova nad Jizerou a okolí, že bakov-
ští baráčníci pořádají jarní zájezd. Sr-
dečně zveme každého zájemce z řad 
spoluobčanů, vůbec nemusí být ba-
ráčníkem. Stačí, když bude mít zájem 

vyjet se někam podívat. Trasa zájezdu 
je zámek Veltrusy - historické sklení-
ky, park s několika stavbami; Vraňan-
sko – hořínský plavební kanál na Vl-
tavě u Mělníka; Mělník – soutok Labe 
s Vltavou, kostnice; Štampach – po-

zůstatky skalního mlýna. V úterý 25. 
6. 2013 v 7 hodin odjezd od zastávky 
ČD – proti vlasovému studiu. Jízdné 
200 Kč. Bližší informace ve skříňce 
baráčníků vedle konzumu. 
Kontakt p. Kůlová, Láskovi, Čechova 

413, proti Komenského sadům, tel. 
326 782 184 po 16. hod.
Z důvodu povodní je možné, že trasa 
zájezdu bude změněna. 
 

Kůlová

OD ČTENÁŘŮ

VÝLET MALOBĚLSKÝCH BARÁČNÍKŮ

Obloha ráno v sobotu 25. května ne-
věštila nic dobrého. Bylo zataženo, po-
prchávalo a na květen byla pěkná zima. 
Ale to neodradilo skupinu malobělských 
baráčníků a jejich rodinných příslušníků, 
kteří se přidali ke kolegům z OB Klášter 
- Hradiště nad Jizerou a zúčastnili se spo-
lečně výletu do Průhonic a na Vyšehrad. 
Počasí sice nic moc, ale nálada ve zce-
la zaplněném autobuse výborná, pod-
porovaná vtipnými vstupy a hláškami 
PhDr. Jaromíra Jermáře. Věkové slo-
žení osádky autobusu bylo různorodé; 
od malé Natálky až po sice mnohem star-
ší, ale o nic míň vitální tetičku Peroutko-
vou. Za necelou hodinku a půl jsme stáli 
před branami zámeckého parku v Prů-
honicích, ale už s deštníky nad hlavami. 
Procházka po parku plném rozkvetlých 
rododendronů, azalek, nádherných stro-
mů, keřů a skalek byla i tak moc pěkná. 
Dokonce občas přestalo pršet a vysvitlo 
sluníčko. Oběd jsme si vychutnali v jed-
nom z průhonických hotelů a posilněni 
a ohřáti jsme pokračovali v cestě na jed-

nu z našich národních kulturních pamá-
tek – Vyšehrad. 
Pražský Vyšehrad patří mezi nejznámější 
a nejkrásnější místa Prahy. Je to místo, 
které je spojeno s bájnou kněžnou Libuší 
a věrným koněm Šemíkem, který straš-
ným skokem do Vltavy zachránil svého 
pána Horymíra. Málokdo ví, že tato vo-
jenská pevnost bývala královským měs-
tem s velkou zástavbou. 
Po prohlídce a procházce parkem jsme 
se zastavili na hradbách, pokochali se 
nádhernými pohledy na Prahu (škoda 
jen, že nebylo lepší počasí), obdivovali 
se Myslbekovým sousoším, chrámu sv. 
Petra a Pavla, podívali se na místo, kde 
měl skočit Horymír se Šemíkem do Vl-
tavy, a vstoupili na slavný vyšehradský 
hřbitov s hrobkou Slavín. 
Vyšehradský hřbitov je považován 
za místo národní hrdosti. Jsou zde po-
hřbeni nejvýznamnější české osobnosti. 
Zde na nás čekali průvodci nejpovola-
nější; dr. Václav Liška, současný před-
seda spolku Svatobor a jednatel spolku 

dr. Václav Potoček. Vyprávěli nám, že 
v době národního obrození vznikl návrh 
soustředit ostatky významných osobnos-
tí národa na jedno čestné místo. Při výbě-
ru míst zvítězil Vyšehrad. Kolem celého 
hřbitova byly postaveny novorenesanční 
arkády s krásnými plastikami a náhrob-
ky. Dominantní postavení mezi náhrobky 
však zaujímá monumentální hrobka Sla-
vín, ve které jsou pochovány významné 
české osobnosti, např. Václav Myslbek, 
Ema Destinová, J. V. Sládek, Jaroslav 
Vrchlický. Z těch mladších např. Jaro-
slav Marvan, Vítězslav Vejražka, Eduard 
Kohout a další. Dozvěděli jsme se, že 
Slavín na vyšehradském hřbitově vyrostl 
v roce 1889 díky spolku Svatobor. Hlav-

ním iniciátorem byl spisovatel a obroze-
nec František Palacký. Bohaté sochařské 
výzdobě hrobky dominuje okřídlená 
postava Génia vlasti. Jako první zde byl 
pochován v roce 1901 slavný básník Ju-

lius Zeyer. Nám bylo umožněno dokon-
ce vstoupit do útrob Slavína. Když jsme 
pak s naším průvodcem procházeli hřbi-
tovem a prohlíželi náhrobky, defilovala 
před námi jména slavných a známých 
osobností našeho kulturního, vědeckého 
i společenského života – Bedřicha Sme-
tany, Boženy Němcové, Svatopluka Če-
cha, Maxe Švabinského, Mikoláše Alše, 
Václava Kaplického, Jiřiny Petrovické, 
Waldemara Matušky, Hany Maškové, 
Vladimíra Ráže, J. E. Purkyně a mnoha 
a mnoha dalších. 
Oběma průvodcům patřil za odborný vý-
klad náš velký dík. 
Cestou domů už zase pršelo, ale nám to 
nevadilo. Užili jsme si krásně výlet, vi-

děli a slyšeli něco z naší historie, setkali 
se s přáteli. Co si můžeme přát víc! Snad 
jen další hezký výlet. 
 

Jaroslava Čermáková   
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PŘIVÍTÁNÍ JARA A DĚTSKÝ DEN V CHUDOPLESÍCH

Dlouhé zimní období bylo ukončeno 
akcí Pálení čarodějnic. Průvod čaro-
dějnic s maskami a lampiony vyrazil 
z dětského hřiště směrem k silnici 
na Bradlec. Účastníky zde čekali sou-
těže pro děti s lákavými odměnami, 
občerstvení, hudební doprovod i sym-
bolické „upálení čarodějnice”. Počasí 

nás napínalo do poslední chvíle, na-
konec nebe nad Chudoplesy osvětlil 
na závěr večera ohňostroj. Účast byla 
hojná a tak obnovená tradice bude po-
kračovat i další roky. Namísto pálení 
nekontrolovaně odkládaného odpa-
du, tentokrát v podobě dřevěné vatry 
s možností opékání vuřtů. 

Stalo se již tradicí konání Dětské-
ho dne, tentokrát na téma „Naučná 
stezka v okolí Chudoples“. Původně 
byla připravena trasa s několika sou-
těžními úkoly. Pro děti byly nachys-
tané otázky z přírody, ale i témata 
související s ochranou životního pro-
středí. Pro rodiče byl připraven okruh 
otázek, který měl prověřit jejich zna-
losti o naší vesnici a nejbližším oko-
lí. Počasí bylo již tradičně tento rok 

nepříznivé a tak se celý program Dět-
ského dne včetně soutěžních úkolů 
přesunul do restaurace „U Palounků“. 
Ani dešťové kapky nás neodradily 
od opékání vuřtů. Děti si užily dět-
skou diskotéku a pro ostatní se pro-
mítaly fotky z předešlých společných 
akcí. Děkujeme všem za účast a vě-
říme, že se pro další akce již počasí 
vydaří. 

 OV Chudoplesy

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY TYMIŠKA

Kubíčku, Vašíku, Petruško, Květo!
Už se blíží naše indiánské léto!

Vážení rodiče, milé děti. 
Blíží se doba prázdnin a děti pracu-
jících rodičů budou trávit i prázdniny 
ve školce. 

Proto srdečně zveme děti i z okolních 
školek na prázdninové dobrodružství 
k nám. 
Prázdninový projek s názvem - INDI-
ÁNSKÉ LÉTO je pečlivě připravem 
naším pedagogickým sborem. Školní 
zahrady se promění v indiánskou osa-
du - týpí, totem, ohniště a venkovní 
posezení, které nás spolu s dětmi pře-
sunou do světu fantazie a her.
Poznávání stop (stopovanou), výrobu 
hudebních nástrojů, dotvoření tote-
mů, písničky a básničky u ohně s in-
diánskou tématikou, výrobu vlastních 
indiánských triček, upečení indiánské 
placky, plnění bobříků, výrobu čele-
nek, indiánskou stezku ve stopách 
divokého bizona, výrobu amuletu, 

výrobu tomahavku, malování kame-
nů, výrobu dalokohledu, malování 
na obličej, sběr květin a pozorování 
přírody, výrobu indiánských šperků, 
spaní v týpí a jiné si děti prožijí pod 
vedením zkušených pedagogů a to 
vše za podpory našich předškolních 
zařízeních, které zajistí veškeré po-
třeby dětí a to ve všech směrech. 
Nebudou chybět indiánské rituály 
a to - hymna, pozdrav, schůze, tance 
a výběr indiánských jmen, určení rolí 
v kmenu a to jak dětí tak i všech do-
spělích ve školkách. 
Už teď se těšíme na krásné prožití 
léta. Naše celozávodní dovolená je 
od 15. 7. do 2. 8. 
Cena týdeního pobytu v našem před-

školním zařízení je více než příjemná 
a to: 
700,- Kč /týden+ strava a pitný režim 
45,- Kč/den - pomáháme rodičům - 
naše motto. 
Provozní doba je od 6. 00 hodin 
do 16. 30 hodin
POTŘEBUJETE: opis evidenčního 
listu ze své školky, dobrou náladu, 
starší tričko světlé barvy - nejlépe 
po starším sourozenci. Rezervaci 
na e-malilu: veronika.tymich@se-
znam.cz a to do 30. 6. 2013.

 
Těšíme se na Vás. 

Za kolektiv MŠ TYMIŠKA 
Veronika Tymichová
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JAK JSEM SPOLUZAKLÁDAL TK RYTMUS BAKOV NAD JIZEROU

Neuvěřitelný rozjezd TK Rytmus

Založení tanečního klubu (konec r. 
1998), zvolení jeho výboru a hlavně 
získání tolik potřebného zázemí, tj. 
sálu Domu mládeže zde v Bakově 
n.J., byl pro nás teprve začátek. Vrhli 
jsme se s vervou do práce.
Jiří Šlégl si vzal na starost mediali-
zaci TK a vazbu na ČSTS (Český 
svaz tanečního sportu), Milan Šebes-
tián nám odváděl neuvěřitelnou práci 
v rámci webmastera, včetně vydávání 
interního tanečního ,,občasníku“ pro 
naše tanečníky. Radek Ježek tréno-
val stávající tanečníky a zároveň se 
snažil získat nové, kteří právě ukon-
čili taneční a chtěli zkusit soutěžní 
tanec. Zuzana Řípová vzorně vedla 
ekonomické záležitosti TK a já si dal 
za cíl dobudovat zázemí klubu, získat 
Bakováky pro zájem o soutěžní tanec 
a být v kontaktu s ,,městem“. 
Rozjeli jsme se.
Velkým přínosem pro náš taneční 
klub bylo získání spolupráce s man-
žely Hanou a Janem Stinkovými, kte-
ří se dlouhodobě tancování věnovali 
a byli ochotni nám pomoci. Stali se 
neodmyslitelnou součástí našeho ta-
nečního klubu.
To, co oni odvedli pro tento taneční 
klub, si dovolím tvrdit, že neodve-
dl žádný ,,činovník“ minulý, natož 
pak současný, který v tomto klubu 
působil či působí. Právě s nimi jsem 
projednával vstup na ZŠ a získávání 
potenciálních tanečníků především 
ze zdejší bakovské školy, z řad těch 
nejmenších. A že se jim to podaři-
lo, dokazuje ještě současná (bohu-
žel skoro poslední) reprezentace TK 
z řad Bakováků: Tomáš Turek, Vít 
Domorád, či bývalí, kteří dnes tančí 
za jiné taneční kluby - Lucie Hro-
novská, Radim Bobek, Jiří Svoboda 
a mnoho dalších, kteří se dnes už 
věnují jiným koníčkům: T.Louda, M.
Čermák, I.Ernestová, P.Maryšková, 

K.a E. Antošová, E. Bubáková …  
 Především díky jejich zásluze měl TK 
Rytmus, v té době naprosto neznámý 
klub bez známých tanečních či tre-
nérských tváří, ve velmi krátkém čase 
36 dětí v taneční přípravce, z toho 
ve značné míře bakovských. Nebráni-
li jsme se ani vstupu ,,přespolních“, 
takže se tu objevila i K. Juhasová 
z MH či T. Řípová z MB a další. Po-
dařilo se získávat, opět především 
díky manželům Stinkovým, absolven-
ty tanečních kurzů, takže se vytvoři-
la  i přípravka dospělých tanečníků, 
a z této ,,líhně“ je i současná úspěšná 
tanečnice TK Rytmus Michaela Ro-
čejdlová, ale byli to i sourozenci Jan 
a Zuzana Svobodovi z Bakova n.J. 
Těmto ,,začátečníkům“v jejich taneč-
ním rozjezdu pomáhali (bezúplatně) 
především právě ti mladoboleslavští 
,,Ježkovci“, kteří se s námi spojili 
a měli již ,, něco“(tzn. výkonnostní 
třídu) vytančeno.
 Prezentace zejména malých taneční-
ků ze strany Stinkových neměla ob-
doby: veškeré plesy, taneční kurzy, 
vystoupení v nákupním centru Olym-
pia a mnoho dalších akcí. Uspořádali 
pro děti i taneční soustředění na ho-
rách v Českém Rumburku a po neu-
věřitelně krátké době již v září 2001 
vyjely tyto malé taneční páry na svoji 
první taneční soutěž do Jičína a krát-
ce nato na 2. ročník Pojizerského 
poháru, pořádaný naším tanečním 
klubem v Mladé Boleslavi. Následu-
jící rok na této taneční soutěži již ně-
kteří z těchto tanečníků stáli na stup-
ních nejvyšších.
Asi bych mohl psát o manželech 
Stinkových velmi mnoho. Často jsem 
se jezdíval podívat na jejich taneční 
akce či taneční soustředění, kde byla 
vidět radost trenérů, ale především 
zúčastněných dětí, že se jim v tanci 
daří. Jak rychle ti bakovští rodiče za-
pomněli!
 

Vedlo se i ostatním-starším taneční-
kům. Nebyla kategorie, ve které by 
TK Rytmus neměl taneční obsazení. 
Od dětí až po dospělé, v různém vý-
konnostním stupni. Kromě našich tre-
nérů jsme si zvali i vynikající bývalé 
či současné tanečníky-trenéry, kteří 
uměli své taneční umění předat dál 
(ne každý špičkový tanečník musí být 
zákonitě i dobrý trenér). A tak nám 
zde působili M. Hais, P. Pazdírková, 
M. Dvorník, V. Martínek, K. Hlaváč-
ková,  T. a D. Hellerovi, M. Skočdo-
pole a R. Janoud , který nám nesmírně 
pomohl, ve spolupráci se Stinkovými, 
právě s malými dětmi.

A TK Rytmus jel na plné obrátky.
Nebylo soutěže, ze které by se nepři-
vezla aspoň jedna medaile. Přicházely 
nové a nové děti. V brzké době k nám 
přešli od manželů Zitových souro-
zenci Tomáš a Martina Markovi, 
nesmírně talentovaní, ctižádostiví 
a cílevědomí malí tanečníci (v té době 
děti), ale i mnoho dalších místních či 
přespolních budoucích tanečníků.
 Během krátké chvilky měl TK Ryt-
mus  Bakov nad Jizerou 50 regis-
trovaných tanečníků (soutěžně tan-
čících), v dětské přípravce 36 dětí 
(nezahrnovali jsme je do členské 
základny - nebyla jistota, zda tanec 
všechny ,,chytí“ – na rozdíl od po-
čtu členů současné členské základny, 
který uvádí vedení TK). Z celkového 
počtu  TK Rytmus bylo 34 tančících 
přímo z Bakova nad Jizerou.
Zařadili jsme se mezi taneční kluby 
s jednou z největších tanečních zákla-
den v ČR.

V Domě mládeže jsme konali letní 
intenzivní taneční soustředění pro 
tanečníky TK Rytmus (pro externí 
taneční páry již nebyl kapacitní pro-
stor) pod vedením Vladimíra Martín-
ka (standardní tance).
Dvakrát ročně (v květnu a o Váno-

cích) se pořádalo vystoupení pro 
bakovskou veřejnost – vystoupení 
tanečníků od přípravky až po vy-
spělé tanečníky. Taneční sál v Domě 
mládeže byl zaplněn do posledního 
místečka. Na tato vystoupení se rádi 
přišli podívat jak zástupci města Ba-
kova n. J.- p. L. Landa s manželkou, 
paní Čermáková, zástupci zdejší ZŠ – 
p. ředitelka J. Černá, tak velké množ-
ství rodičů, babiček, ale i kamarádů 
našich tanečníků.
Nechyběl ani mladoboleslavský ne-
stor společenského tance Jindřich 
Hes. Vzpomínám si, jak na otázku: 
,,Jak se Vám u nás líbí a co tomu na-
šemu tancování říkáte,“ odpověděl: 
,,Co se za tak krátkou dobu podařilo 
vám, to se nám nepodařilo za celou 
dobu, co v Mladé Boleslavi působí-
me, a Boleslavští můžou jen závidět.“
Dmuli jsme se pýchou. (Ale jak praví 
rčení: ,,Pýcha předchází pád “- a to 
jsme si v té době nepřipouštěli). 
Pořádali jsme i další akce. V Domě 
mládeže pod vedením manželů Stin-
kových Taneční pro dospělé - velmi 
zdařilá akce, kde si zájemci mohli 
,,zopáknout“ svoje taneční umění 
a v lecčem je vylepšit.
Zorganizován byl i I. ples TK Ryt-
mus zde v Bakově n.J. na místní Rad-
nici.
Byli jsme jak rozjetý rychlík, který 
nemůže nic zastavit.

Získali jsme první M (nejvyšší ta-
neční třída) - Roman Šebestián/Alice 
Mazurová ve STT (standardních tan-
cích). 
Kdo by si pomyslel, že někdy na ,,něj“ 
dosáhneme. Dnes je to úsměvné, kolik 
totiž již prošlo tímto tanečním klubem 
párů, co zde M získaly (nebo k nim 
byly nastartovány), včetně těch na-
šich párů současných - posledních 
tří reprezentačních: Tomáš Turek-
-Lenka Kopalová, Vít Domorád-Si-
mona Tejcová, Pavel Mareš-Micha-
ela Ročejdlová.

Začali nás brát vážně trenéři, rozhod-
čí, konkurenční tanečníci, zkrátka 
celá taneční veřejnost.   
Už dávno nebyl výbor TK pětičlen-
ný, ale rozšířil se na počet devíti lidí. 
Do výboru byli přibráni: Jan Stinka, 
Ladislav Řípa, Jaromír Marek, Petr 
Švajda. Za ekonomku klubu pí. Zu-
zanu Řípovou nastoupila pí. L. Do-
morádová.
Dá se říci, že všechny taneční kate-
gorie měly ve vedení TK svá zastou-
pení.

V roce 2003 se podařilo něco nesku-
tečného. Sourozenci Tomáš a Mar-
tina Markovi se stali oficiálními 
Mistry České republiky v juniorské 
kategorii v latinsko-amerických 
tancích. Neuvěřitelné! Bakov nad 
Jizerou, TK Rytmus Bakov nad Ji-
zerou má Mistry republiky!

Ale to zas až příště...

 
 Luboš Brodský
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PŘÍBĚH JEDNÉ (NE)OBYČEJNÉ ZASTÁVKY

Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že v le-
tošním roce by měla doznat podstatných 
změn naše vlaková zastávka i s jejím 
okolím. 
Vrátíme se na chvíli do dávné historie. 
Počátky zastavování vlaků v našem 
městě se datují od roku 1865, kdy spo-
lečnost Turnovsko-Kralupsko-Pražské 
dráhy (TKPE) přivedla do našeho města 
železnici. Provoz byl zahájen 16. října 
1865. Uvědomme si, že dráha byla v tu 
dobu vlastně na okraji Bakova. Nádra-
ží bylo zprvu zřízeno v místech, kde se 
říká „Na zálučí“. Malé kolejiště s pří-
zemní budovou podobnou té, která stojí 
v Markvarticích ve Šluknovském výběž-
ku. Nádraží plně sloužilo Bakovu do roku 
1867, kdy se k nám připojila další trať, 
konkrétně Česká severní dráha (BNB) 
ze směru od Rumburka. A právě na tom 
místě vzniklo ono Hlavní nádraží. Na-
šemu původnímu nádraží se od té doby 
říkalo „Stará štace“ a nakonec bylo uza-
vřeno úplně. Bylo přestavěno na obytný 
dům č. p. 192. 
Nyní se již hlásí o slovo rok 1890 a s tím 

i vznik naší malé zastávky, blíže k městu, 
konkrétně 5. října 1890. Malá dřevěná 
otevřená čekárna bez dveří a oken, 2 pe-
trolejové lampy za tmy osvětlující úzký 
sypaný perón nad travnatým svahem. 
Na rohu ulice stála malá dřevěná budka, 
coby prodej jízdenek na vlak, za koleje-
mi zděný závorářský domeček, z něhož 
strážník dráhy ovládal dvě černobílá 
břevna závor přes tehdy ještě úzkou Bo-
leslavskou ulici. Tak tehdy vypadal výjev 
z okolí, kde železnice v Bakově začala 
plnit důležitý úkol. Jak šla léta, budka za-
stávky obdržela přímo uvnitř místo k vý-
deji jízdenek, čekárna dostala nové dvou-
křídlé dveře a dvě okna. Ostatně i ta ještě 
nyní můžeme v zadním traktu spatřit. Ale 
co by to bylo za zastávku, kdyby nemě-
la veřejné záchodky. Ty byly zřízeny 
přibližně od roku 1916, dle rakouských 
normálií, na místě dnešních schodů. Dal-
ším počinem bylo dostavění zděné části 
v roce 1927 s dvojitým zádveřím a kam-
ny na uhlí. Ostatně i ta se dožila dnešních 
dnů. Dle dochovaných původních plánů 
byla dále v roce 1936 zastávka plně elek-

trifikována. Perón již osvětlovaly 3 sto-
žáry veřejného osvětlení, jakožto i WC, 
čekárnu, služební místnost a závorářské 
stanoviště za kolejemi. Další smělé plá-
ny na přestavbu objektu se pak objevují 
v letech 1939, 1940 a 1944, kdy zde měla 
stát nízká dlouhá zděná budova s čekár-
nou, služební místností, WC a skladištěm 
uvnitř. Navíc okrášlena krásnou velikou 
přístupovou bránou v místech později 
umístěné prodejny tabáku. Bohužel tomu 
nepřála doba.
A léta plynula. Po válce bylo zřízeno cen-
trální ovládání závor všech tří přejezdů 
z jednoho stanoviště. Nejprve bylo jen 
oploceno, poté i zastřešeno. Čas odvál 
petrolejové osvětlení, dřevěnou výdejnu 
jízdenek na rohu ulice, stejně tak i stráž-
níka s domečkem za kolejemi. Boleslav-
ská ulice byla rozšířena, začala jezdit 
auta, Bakov se rozrostl i za kolejemi.
Začaly jezdit i větší, delší vlaky. Ma-
ličké mašinky s několika dřevěnými 
vagonky nahradily velké lokomotivy 
s těžkými soupravami. Každý den mu-
sela paní ve službě „točit troje závory“ 

dolů a zase nahoru. Začátkem 90. let 
minulého století byly zrušeny mecha-
nické závory v celém obvodu Bakova 
a zároveň s nimi spuštěny nové automa-
tické, současně s nimi také nové světelné 
návěsti. 
Dávno zmizely květiny v květináčích 
kolem čekárny, stejně jako usměvavá 
paní za okénkem výdejny jízdenek, ba 
dokonce i prodejna tabáku p. Bareše, 
kouzlo naší staré dobré zastávky někam 
nenávratně zmizelo.
Doufejme, že „naše“ zastávka v nové 
podobě získá ducha nového, byť ne té 
staré dráhy, ale již té nové, té z 21. století. 
A chovejme se k ní tak, aby nám co nej-
déle vydržela. 
Myslíte, že ta naše zastávka, v minulos-
ti nazývaná Bakov Město/Bakov Stadt, 
Bakow Stadt - Bakov nad Jizerou město 
a současný Bakov nad Jizerou město, je 
stále jen obyčejná?

 Petr Turek
Tímto bych chtěl poděkovat paní  

ing. V. Kunové za nahlédnutí do původ-
ních historických plánů. 

TAJEMSTVÍ MUZEJNÍCH OBRAZŮ - VEČEŘE PÁNĚ

Muzeum Bakovska nabízí návštěvníkům 
ke zhlédnutí několik starých obrazů, mezi 
nimiž se nacházejí díla pocházející z 18. 
století, možná i ze staršího období míst-
ních dějin. Zaměřme se aspoň na některé 
z nich. Při vchodu do Linkovy síně nelze 
přehlédnout oltářní obraz značných roz-
měrů, jenž je umístěn vlevo od vchodu. 
Vypelichaný obraz se značným poškoze-

ním představuje Večeři Páně a byl kdysi 
pořízen pro mladoboleslavský kostel sv. 
Václava některým ze štědrých dárců. 
I přes špatnou kvalitu zaviněnou jeho 
stářím a působením požáru usuzujeme, 
že tento pendant je ve své kompozici 
tradiční kopií jiného barokního obrazu. 
Když jsem tvořil libreto pro Linkovu síň 
v roce 2005, napadlo mě, že se obraz hodí 

do vystavovaných exponátů charakteri-
zujících Linkovo hudební poslání a jeho 
náboženské skladby, jako mše, pašije, 
sepolkra či koledy. I následující zasklená 
nika vystavuje starý misál, pocházející 
ze 17. století, a sošku sv. Jana Nepomuc-
kého, jenž byl svatořečen v roce 1729, 
tedy krátce po Linkově narození v roce 
1725. Všechny tyto sakrální předměty 
pocházejí ze století působení bakovské-
ho skladatele kantorské barokní hudby. 
Radostnou životní světskost zastupuje 
Švabinského obraz Varhaník, zasazený 
do historické barokní kartuše a zavě-
šený na protilehlé stěně, připomínající 
slavnostní Linkovy intrády, jež oslavují 
lidský život než jeho utrpení. Obraz Ve-
čeře Páně byl namalován na plátně a stále 
se nachází v původním dřevěném rámu. 
Dílo bylo původně umístěno v boleslav-
ském kostele sv. Václava, jak se nazýval 
původně českobratrský sbor po skonče-
ní třicetileté války. Mohl tedy pocházet 
z poloviny 18. století, pokud není starší 
a nepochází tudíž ještě z doby jednoty 
bratrské. Po vydání tolerančního patentu 
v roce 1781 císařem Josefem II. nedo-

stali čeští bratří právo na své obnovení. 
Nakonec i zrušení klášterů některých cír-
kevních řádů, které neměly ve svém sta-
tutu výchovně vzdělávací poslání a péči 
o nemocné a postižené, souviselo i se 
zrušením četných kostelů, nezbyly pře-
měny ve vojenská skladiště, jako tomu 
bylo v Mladé Boleslavi. Tehdy zachránil 
tento obraz tamější kostelník, jenž si ho 
odnesl domů do úschovy. Zřejmě mu 
jej za protislužbu věnoval tehdejší farář. 
Po nějakém čase jej zmiňovaný kostelník 
věnoval slečně Barboře Jankovské, která 
se provdala za Moce do Bakova. V době 
velkého požáru Bakova v roce 1869 se 
obraz ocitl v ohrožení, avšak jeho teh-
dejší majitel Antonín Moc jej na posled-
ní chvíli zachránil vynesením z hořícího 
domu. Následně se ocitl v držení jeho 
syna Blahoše Moce, zdejšího krejčího 
a známého představitele charakterních 
rolí ochotnického divadla Tyl. Ze zápisu 
archiváře Karla Hastíka z roku 1987 vy-
plývá, že obraz darovala „asi v roce 1960 
paní Mocová Místnímu vlastivědnému 
kroužku v Bakově. “

 - ář
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BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

BAKOVSKÝ DĚTSKÝ DEN

Můžete týdny vymýšlet náplň jed-
notlivých stanovišť, oslovíte všechny 
své známé a bakovské spolky a or-
ganizace, zajišťujete sladké odměny 
a medaile a pak vám v den D a hodi-
nu H lije jako z konve a nepřestává 
a nepřestává. Ano, to byl ten víkend, 
kdy se Jizera opět přiblížila k městu 
víc než bychom chtěli. Okolní obce 
vzdaly konání dětského dne už v týd-
nu, my jsme se drželi hesla: proč 

stahovat kalhoty, když brod je ještě 
daleko. Nebyl. 
Těch několik desítek došlých dětí si 
zaslouží velkou pochvalu, že s chutí 
a s pláštěnkou dorazily do Volnočaso-
vého areálu na koupališti. A co si moh-
ly i v provizorních podmínkách pod 
plachtou a stany vyzkoušet? 
Za pomoci členů ČČK mohli příchozí 
ovázat tlapku plyšovému medvědo-
vi, zkusit si na figuríně masáž srdce 

a umělé dýchání a nechat si namasko-
vat nějaké zranění, takže to vypadalo, 
že na koupališti došlo k hromadnému 
neštěstí. 
Členové Policie ČR ochotně ukazovali 
zbraně, detektor kovů, pouta, ochranné 
pomůcky a spoustu dalších zajímavých 
věcí. Dokonce jsme si udělali otisky 
prstů. 
Mohli jsme si prošmejdit hasičské auto, 
vyrobit motýla z „olejového papíru“, 
trefit se klaunovi míčem do pusy, zazá-
vodit si s modely aut. 
Nejvíce si deště „užili“ vodáci, kteří 
trpělivě vozili zájemce na pramici a ka-
noi. 
Předvedly se i minizumbistky pod 
vedením D. Dohnalové. O hudební 

kulisu se skvěle postaral p. Řehák. 
Celé dopoledne bylo možno se občer-
stvit - párek v rohlíku, langoš, vafle, 
cukrová vata, zákusky, nápoje všeho 
druhu - od firmy Beruška - sladké 
a slané dobroty. 
Škoda že jsme museli zrušit vystoupení 
kouzelníka, skákací hrad, běh s koleč-
kem a cihlou i na lyžích po trávě, závo-
dy odrážedel, koloběžek, bruslí, …
Chtěla bych za sebe a za spolupořa-
datele RC Bakovánek Vám všem, co 
jste přišli a pomohli nebo jen ochotně 
nabídli svou pomoc, ještě jednou velmi 
poděkovat. 
  

J. Brychová 
 starostka TJ Sokol Bakov n. J. 
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JUBILEJNÍ DESÁTÁ RETRODISKOTÉKA SE NESLA V DUCHU HIPPIES

Květiny, květiny a zase květiny zapl-
nily sál v Nové Vsi u Bakova v sobo-
tu 11. května večer. Nejednalo se však 

zdaleka o zahrádkářskou výstavu, ale 
o jubilejní již 10. retrodiskotéku, ten-
tokrát ve stylu hippies. 

Nejen dámy, ale i pánové zapracova-
li na zajímavých a hlavně barevných 
kostýmech. Již týdny dopředu se shá-
nělo konopí - samozřejmě jen to umě-
lé, dlouhovlasé paruky, barvy na bati-
kování triček, brýle zvané "lenonky" 
a hlavně květy malé i velké. 
Květnové retrodiskotéky nebývají tak 
zaplněné jako ty podzimní, snad kvůli 
hezkému počasí. Rozhodně ta posled-
ní konaná v sobotu 11. května byla asi 

výjimkou, která potvrzuje pravidlo. 
Sešlo se tolik lidí, co bývá obvykle 
na podzim, a hlavně - valná většina 
návštěvníků přišla stylově ustrojena, 
což pořadatele potěšilo nejvíc. 
A tak pohoda vládla celým večerem. 
A to i přesto, že k hippies neodmysli-
telně patří cigaretka, a na sále se jako 
vždy nekouřilo. Proto ani nedošlo 

k mravní újmě mládeže, která se též 
vydala v hojném počtu podpořit vese-
lou akci souboru Furiant. 
Naplněný sál tradičně všemi věko-
vými skupinami se výborně bavil 
při šlágrech, které pouštěl skvělý DJ 
Šáňa, a nezůstalo jen u těch z let šede-
sátých a sedmdesátých, ale během ve-
čera se pokročilo až k dnešním hitům, 
takže si na své přišli všichni. Desátá 
retrodiskotéka se opět vydařila, další 

bude na programu ke konci roku, a to 
23. listopadu, tentokrát v proužkova-
ném. 
Ale to už se budeme muset asi se-
jít v kulturáku v Mladé Boleslavi, 
a nebo se bude muset u Čonků v Nové 
Vsi přistavět.

Monika Čapková

HASIČI SVÉ PLÁNY PLNÍ!

Když jsem na začátku roku v Bakovsku psala o naší výroční valné hromadě, po-
pisovala jsem, jak jsme ve sboru splnili plán za rok 2012 a zmínila jsem se o tom, 
jaké plány máme pro letošní rok. A protože už uplynula téměř půlka letošního 
roku, pojďme se podívat, jak se hasičům plány daří! 

Kontrola plánovaných úkolů probíhá na pravidelném výborovém zasedání, které 
se koná zpravidla vždy první pondělí v měsíci. Na něm se zhodnotí plnění úkolů 
a stanoví se povinnosti a úkoly nové. My to vezmeme měsíc po měsíci a já vás 
seznámím s tím, co jsme zatím udělali. 

Leden: 
Školení výjezdové jednotky a asistenčních hlídek 7. 1. 
Asistenční hlídky na plesech: 
• cyklistickém 5. 1
• sportovním 12. 1. 
• farním 18. 1. 
Úklid zbrojnice a příprava výročního valného zasedání 18. - 19. 1. 
Výroční valné zasedání 19. 1. 
Práce na technice – průběžně v měsíci. 

Únor:  
 Asistenční hlídky v divadle a na plesech: 
• maškarní merendě 1. 2. 
• karnevalu pro děti 2. 2. 
• baráčnickém plese 9. 2. 
• divadelním představení 15. 2. 
• hasičském plese 16. 2. 
Příprava sálu plesu a tomboly na ples 15. 2. - 16. 2. 

Hasičský ples 16. 2. 
Brigáda ve zbrojnici a radnici – úklid po plese. 
Účast na VVH Bukovina - 23. 2. 
Školení výjezdové jednotky 28. 2. 
Školení velitelů VJ – na HZS v Mladé Boleslavi. 
Práce na technice a ve zbrojnici – průběžně v měsíci. 

Březen: 
Asistenční hlídky na divadle a na plesech: 
• města Bakova 2. 3. 
• muzikantském 19. 3. 
• sokolském 22. 3. 
Sběr železného šrotu 24. 3. 
Brigády ve zbrojnici – průběžně pokračování v započatých pracích. 
Brigády na chatě – terénní úpravy hřiště a okolí chaty. 
Práce na technice – průběžně. 
Nácvik na soutěže v požárním sportu. 

Duben: 
Školení velitelů a strojníků HZS Ml. Boleslav na Vrchbělé 6. 4. 
Asistenční hlídky: 
• divadlo na radnici 13. 4. 
• bakovský půlmaratón 13. 4. 
Brigády ve zbrojnici – obkládání archívu a skladu. 
Práce s motorovou pilou – příprava dřeva na čarodějnice. 
Pálení čarodějnic + zábavné odpoledne pro děti 30. 4. 
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Květen: 
 Soutěže v požárním sportu: 
• Memoriál J. Průška Nová Ves 2. místo - 4. 5. 
• boleslavský pohár v požárním sportu - Dlouhá Lhota 5. místo - 11. 5. 
• okrsková soutěž 25. 5. 2013 – 1. místo. 
Asistenční hlídka – divadlo 24. 5. 
Brigády: 
• ve zbrojnici – dokončení a úklid archívu a skladu,
• na chatě v Drhlenách – budování schodů a podkrovní místnosti.
Školení výjezdové jednotky. 
Práce na technice – průběžně. 
Mezinárodní den dětí pro ŠD 31. 5. 

Červen: ( v době psaní článku ještě jenom plány) 
 Asistenční hlídky divadlo 
MDD – volnočasový areál 1. 6. stanoviště a soutěže se džberovkou a Tatrou 815
Zájezd do Litoměřic – setkání hasičů 8. 6. 
MDD – firma Packart – Tatra a soutěže s džberovkou 15. 6. 
Brigády na chatě – odvodnění a instalace žlabů, podkrovní místnost a příprava 
chaty na letní tábor a provoz. 
Práce na technice a ve zbrojnici. 
Účast na soutěžích Boleslavského poháru. 

Tak to by bylo ve stručnosti asi zhruba všechno a myslím, že toho není málo. 
Do plánu nejsou samozřejmě zařazeny neplánované výjezdy k požárům a různým 

potřebným zásahům. Ale o nich si povíme příště. Přejme si, abych jich bylo co 
nejméně. 
A ještě jedno přání mám; za všechny hasiče Vám přeji krásné, pohodové a sluneč-
né prázdniny a dovolenou a v srpnu v Bakovsku na shledanou! 

Jaroslava Čermáková

BAKOVŠTÍ HASIČI POMÁHAJÍ PŘI POVODNÍCH

V souvislosti s povodňovou situací 
byli v úterý 4. června povoláni členo-
vé naší jednotky požární ochrany Ha-
sičským záchranným sborem Kladno 
k pomoci při odstraňování následků 

povodní na Mělnicku. V současné 
době je v akci šest členů SDH, a to 
velitel jednotky, velitel družstva, dva 
strojníci a dva členové jednotky. 
Bohužel nemáme podrobnější infor-

mace o průběhu jejich činnosti, pro-
zatím víme, že se podíleli na evakuaci 
základní a mateřské školy, pytlování 
a přečerpávání vody z hráze, aby ne-
došlo k jejímu přetečení. 

Další informace Vám přineseme 
po dnešním návratu hasičů z akce. 

Helena Poliaková
referent správního odboru

TANEČNÍ SEZONA KONČÍ

Pomalu, ale jistě, se blíží konec ta-
neční sezóny, která, mimochodem, 
kopíruje školní rok, a tak je čas 
malé rekapitulace. Naše páry i letos 
slavily úspěchy na tanečních soutě-
žích i na Mistrovství České republi-
ky. Mladý nadějný pár Adam Zítka 
a Anna Štučková se zúčastnil všech tří 
mistrovství, které se v sezóně konají. 
A to Mistrovství ČR ve standardních 
tancích, Mistrovství ČR v latinsko-
amerických tancích, a dokonce krá-
lovské disciplíny – Mistrovství České 
republiky v 10 tancích, což je soutěž 
v kombinaci standardních i latinsko-
amerických tanců. A jak bojovali? 
Ve standardu získali 13. místo, v lati-
ně 15. a v 10 tancích uhájili 12. místo. 
Dalším úspěšným párem je Vít Do-
morád a Simona Tejcová. Těmto ta-
nečníkům se podařilo získat dokonce 
2. místo na Mistrovství ČR ve stan-

dardních tancích v obrovské konku-
renci mladých párů do 21 let. 
Kromě vrcholů sezóny, jimiž jsou 
právě mistrovství, se bakovské páry 
účastní i dalších soutěží. A opravdu 
nezahálejí. Jen v květnu se kona-
lo hned několik soutěží. O státních 
svátcích páry bojovaly o medaile. Pár 
Pavel Mareš a Michaela Ročejdlová 
získal 1. května na soutěži v Praze 3. 
místo, a dvakrát vybojoval stříbro - 
v Nymburce a v Týnci nad Sázavou. 
Tanečníci Radim Bobek a Lucie Hro-
novská stihli, kromě maturit, dokonce 
VYHRÁT soutěž v Nymburce. 
Taneční soutěže se konají i v zahrani-
čí. A o té nejslavnější, v anglickém 
Blackpoolu si můžete přečíst příště. 

Tým TK Rytmus
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90 LET CHOVATELSTVÍ V BAKOVĚ NAD JIZEROU

Základní organizace Českého svazu cho-
vatelů Bakov nad Jizerou slaví v letošním 
roce 90 let své existence. Založení orga-
nizace proběhlo na první ustavující valné 
hromadě 8. června 1923 v 9. 00 hodin 
v hostinci Fr. Kučery na náměstí v Bako-
vě nad Jizerou. Během této dlouhé doby 
se v organizaci střídala úspěšná období 
s těmi méně úspěšnými. Postupně byly 
pořádány různé akce, především však vý-
stavy králíků, drůbeže a holubů. Poslední 
výstava pořádaná ZO se v Bakově nad 

Jizerou konala v roce 2002. Od té doby 
z důvodu nepříznivých okolností ZO vý-
stavy nepořádá. 
K 1. lednu 2013 je v organizaci regis-
trováno 14 členů (z toho jsou 2 mladí 
chovatelé), přičemž 4 jsou z Bělé pod 
Bezdězem a 2 z Kněžmostu. Je prav-
dou, že „chovatelská“ aktivita v Bakově 
není v současné době nijak vidět, ale 
i přesto se snažíme chovatelství dále 
rozvíjet a podporovat. Členové ZO 
obesílají výstavy drobného zvířectva 

v blízkém i vzdálenějším okolí a někteří 
prezentují své odchovy i na krajských 
a celostátních akcích. Několik členů 
ZO také na těchto výstavách aktivně 
vypomáhá. V roce 2012 jsme obeslali 
výstavy v Dobrovici 2x, České Lípě 
2x, Cítově, Mšeně, Sadské, Zákupech 
a Dobranově. Dále to byla Středočeská 
krajská výstava Lysá nad Labem, Česká 
výstava Litoměřice, Celostátní výstava 
mladých králíků Hodonín a Celostátní 
výstava Lysá nad Labem. V letošním 

roce bychom chtěli v této činnosti po-
kračovat a pro bakovské občany a hlav-
ně děti chceme uspořádat alespoň malou 
ukázkovou expozici zvířat z našich čis-
tokrevných chovů, popř. chovů našich 
přátel. Akce proběhne 25. srpna v rám-
ci bakovského posvícení a ukončení 
letních školních prázdnin v prostorách 
za sokolovnou v Bakově n. J. 

S pozdravem „Chovu zdar“  
členové ZO

DRESDEN DRÁŽĎANY DRESDEN

V neděli 19. května jsme se vydali na vý-
let do Drážďan. Ráno jsme si všichni 
o něco přivstali a vydali se na cestu 
vlakem. Cesta trvala asi 4 hodiny s ho-
dinovou přestávkou v Liberci, kde jsme 
posnídali a užili si prvního sluníčka. Už 
ve vlaku jsme dostali první možnost pou-
žít naše jazykové znalosti, což bylo v ně-
kterých případech velmi vtipné. Když 
jsme konečně dorazili na drážďanské ná-
draží, vydali jsme se na procházku měs-
tem. Nejprve jsme prošli náměstím, kde 
jsme se dozvěděli něco o historii města. 
Po několika metrech se nám otevřel po-
hled, u kterého někteří oněměli. Zwinger 
v jarním slunci byl opravdu nádherný. 
Pokračovali jsme až k věži zámku, kam 
jsme mohli vystoupat a prohlédnout si 
Drážďany z vrchu. Po návštěvě krásných 
památek jsme měli rozchod po městě, 
bohužel nebyla otevřena obchodní cent-
ra, takže jsme si museli vystačit s jarními 
trhy na náměstí a pár malými krámky. 
Po cestě zpět nás přepadla únava. Po pří-
jezdu domů jsme byli všichni rádi, že se 
nám výlet povedl i s krásným počasím. 

Kristýna Vosálová 

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
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AKCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

3. dubna jsme navštívili hasičskou zbrojnici, kde nám pí. vychovatelka Horejšová nejdříve ukázala prostory zbrojnice, pak jsme si zopakovali čísla hasičů, záchranné 
služby a policie. Při besedě jsme si vyprávěli o činnosti hasičů, kde se s hasiči můžeme setkat a jak zavolat v případě požáru nebo jiné nehody. Na závěr nám paní vycho-
vatelka slíbila, že při příležitosti MDD si prohlédneme hasičskou techniku a bude-li hezky, zastříkáme si džberovou stříkačkou či dělem na Tatře 815. Již teď se těšíme. 

Děti ze ŠD
18. 4. – proběhla v ŠD beseda s dětmi na téma – chování ke spolužákovi, pomoc mladším kamarádům. 

24. 4. proběhla ve školní družině výtvarná soutěž ke Dni Země. Soutěž jsme uspo-
řádali na zahradě a děti kreslily křídou na betonové dlaždice. Z každého ročníku 
byly vybrány nejhezčí obrázky a jejich autoři odměněni. 

Po soutěži jsme slavnostně otevřeli pískoviště a slíbili si, že nebudeme po sobě 
písek házet, ale budeme se snažit vytvořit neobyčejné stavby.

13. 5. - v péči o své zdraví jsme navštívili lékárnu v Bakově nad Jizerou 
a s Mgr. paní Janou Potužákovou jsme si povídali o lécích, bylinkách, jak před-
cházet nemocem, jak ošetřit odřené koleno. Vyprávění paní Mgr. Potužákové bylo 
velmi poutavé, poučné a dozvěděli jsme se mnoho nového. Paní magistře moc 
děkujeme. 
V týdnu od 20. 5. – 24. 5. jsme ve školní družině uspořádali barevný týden. V pá-
tek 17. 5. jsme vylosovali barvy na každý den. Pondělí bylo modré, úterý červe-
né, středa žlutá, čtvrtek zelený a pátek oranžový. V jednotlivé dny jsme soutěžili, 
kdo má nejvíce věcí dané barvy a ve zvídavém testu jsme si zopakovali a rozšířili 
slovní zásobu. Každý den byl vyhodnocen a nejlepší děti odměněny. Nakonec se 
body za jednotlivé dny sečetly a odměnu získal každý, ať byl první nebo poslední. 

Dne 30. 5. jsme byli pozváni do hasičské zbrojnice. Před zbrojnicí na nás čekal 
p. Dvořák velitel hasičů a pan Pelech – velitel družstva, kteří spolu s děvčaty z 8. 
třídy a paními vychovatelkami připravili pro nás sportovní hodinku a to u příle-
žitosti MDD. A v čem jsme soutěžili? Ve shazování plechovek, v hodu kroužku 
na terč, v hodu míče na koš, v hodu balónků na terč, ve skoku do dálky z místa, 
v chůzi na špalcích, ve slalomu na koloběžce a v chytání rybiček. Také jsme si 
prohlídli hasičské auto Tatra 815. Bohužel džberovou stříkačku ani stříkání z děla 
jsme si nevyzkoušeli, protože bylo chladné počasí a občas i spadla nějaká ta kapka 
z nebe. Na závěr každý z nás obdržel odměnu za naše snažení. Hodinka s hasiči se 
nám líbila, těšíme se na další setkání a děkujeme jim.

Děti a vychovatelky ze ŠD
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EXPEDICE MUKAŘOV

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 jsme jeli na tři dny 
na Mukařov. Tentokrát jsme jeli jen my 
– 5. B. Sešli jsme se na místě v 18. 00 ho-
din. První, jsme se chtěli všichni co nej-
lépe ubytovat a zabrat si nejlepší pokoje, 
ale paní učitelka nás rychle a spravedlivě 
rozdělila. Prostě a jednoduše jsme měli 
všichni smůlu. Po ubytování nás čekala 
procházka po krásách Mukařova a večer 
jsme zakončili stylově - strašidelnou stez-
kou odvahy. Páteční den začal vydatnou 
snídaní a posilněni jsme vyrazili na malý 
dopolední výlet kolem Borovice. Obešli 
jsme rybník, kde nás doprovázely kach-
ny i s kachňátky a protože jsme neměli 
zvířat ještě dost, zakončili jsme výlet 
u koní. Odtud už to byl jen kousek zpět 
na základnu. Po vydatném obědě a ma-
lém odpočinku nás čekalo odpoledne 
plné různých her. Nakonec jsme si zvlád-
li opéct i špekáčky s chlebem a rohlíky. 
Sobotní den byl ještě ve znamení her, ale 
hlavně úklidu. Dopoledne jsme si zahráli 
hry a odpoledne uklízeli. Všem to uteklo, 
tak rychle, že se nám ani nechtělo v 16. 
00 hodin s rodiči domů. Celá expedice 
dopadla výborně, počasí nám přálo a vše 
jsme si užili na jedničku. Bylo to prostě 
SUPER! 

Žáci z 5. B

JAK JSME VYHRÁLI VRBOVOU CHÝŠI

Ekocentrum v Mladé Boleslavi vy-
hlásilo soutěž, kde hlavní výhrou byla 
vrbová chýše. Pro nás to byla velká 
výzva. Po krátké poradě jsme se roz-
hodli jít do toho a začali jsme s nad-
šením plnit úkoly. No lehké to neby-
lo, ale my se nezdáváme. Celá soutěž 
probíhala od října do března, měla 4 
etapy a v každé několik dalších úkolů. 
Většina se odehrávala venku v zimě 

i v dešti. Sportovní aktivity, hry v dešti, 
rozdělání ohně, krmení ptáčků v zimě, 
bylinková zahrádka (což v únoru je 
problém, ale za oknem to jde). Také 
jsme si na jaře zryli a osázeli záhonek 
na školním pozemku a nyní už sklízíme 
ředkvičky. Za každý splněný úkol jsme 
si vybarvili čtyřlístky na čtyřlístkoměru 
a když jsme jich vybarvili 140, vrbová 
chýše byla naše. To bylo radosti!

V úterý 14. května přijeli pracovníci 
Ekocentra a začala nejzajímavější část 
soutěže – stavba vrbové chýše. A věřte, 
snadné to není. Nejdříve vyměřit, vy-
kopat, zasadit hlavní klacky, proplétat, 
svazovat, udělat vchod a pak ještě za-
lévat a zalévat. Děkujeme tímto i panu 

školníkovi, který nám pomáhal. 
Krásná chýše stojí u školy a my ji za-
léváme, počasí nám vydatně pomáhá. 
Moc se těšíme, jestli se brzo zazelená. 
Držte nám palce. 
 

Ferdové
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KAREL IV. NA BEZDĚZU

Málokdo to ví, ale ve středu 15. květ-
na přijel na Bezděz Karel IV. i se svou 
družinou. A protože my jsme dobře in-
formováni, tak jsme tam nesměli chy-
bět. Král Karel přijel na koni, vyprávěl 
nám o svých rodičích, dětství ve Francii, 
o svém vzdělání a panování. Představil 

nám svou manželku a pak i další ženy, 
své zvyky i zábavy. Ukázal nám i koru-
novační klenoty a hlavně krásnou koru-
nu. Pak se oblékl do brnění, seznámil nás 
se zbraněmi a ukázal něco z královských 
zábav na koni. Poté se král odebral k od-
počinku. My jsme se rozdělili do skupin 

a na několika stanovištích jsme si vy-
zkoušeli středověké praní prádla, mletí 
mouky a zpracování lnu. Také jsme si 
zkusili část brnění a středověké zbraně, 
seznámili se s kováním koní a chovem 
ovcí a koz. S králem Karlem jsme pro-

žili krásné a zajímavé odpoledne a byla 
to mnohem zajímavější vlastivěda než 
ve škole. Také doufáme, že z písemky 
o Karlu IV. určitě dostaneme jedničku. 
 

Ferdové

V POHÁRU ROZHLASU ÚSPĚŠNÍ POUZE MLADŠÍ ŽÁCI

Atletický Pohár Rozhlasu proběhl ve dnech 16. - 17. 5. v Mladé Boleslavi. 
Zúčastnilo se ho 40 žáků a žákyň naší školy. V kategorii starších chlapců se 
Andrij Seniv na šedesátce časem 7, 8 sek. a Martin Kolumpek
ve vrhu koulí 10, 60 m zařadili mezi nejlepší. Rovněž štafeta na 4 x 60 m 
ve složení Andrij Seniv, Martin Kolumpek, Patrik Gabriel a Pavel Ondřasina 
si časem 31, 1 sek. vybojovala přední umístění. Z ostatních závodníků nikdo 
nic nepokazil, ale výkony byly jen průměrné a tak je 9. místo ze 12 škol zkla-
máním. 
V kategorii starších dívek jsme doplatili na tradiční slabinu a tou jsou u našich 
děvčat především skoky. A tak neskočená základní výška u obou našich závod-
nic a velmi nízké body za skok daleký nás odsunuly až na poslední dvanáctou 
pozici. Svými výkony přesvědčila Pavlína Hronovská na šedesátce časem 9, 
4, dále
Eliška Kroupová ve vrhu koulí 7, 14 m, obě běžkyně na 800 m Viktorie Za-
hrádková 3. 08, 0 a Monika Kroupová 3. 08, 5. Slušně zaběhla i štafeta ve slo-
žení Pavlína Hronovská, Anna Stejskalová, Michaela
Jozífková a Marie Bartošová 37, 5 sek. 
Nejvíce se dařilo mladším chlapcům, kteří obsadili 6. místo a nebýt absence 
čtyř žáků, mohlo to být určitě o dvě příčky lepší. Nejvíce bodů pro družstvo 
nasbíral Lukáš Janeček 60 m - čas 8, 7 sek a výška 150 cm, byl i členem štafety 
4 x 60 m – 35, 1 sek. V hodu míčkem dosáhl Milan Čurej pěkného výkonu 56 
metrů, velmi dobře běžel Tomáš Vitmajer 1000 m – 3: 32, 3 min. Slušně zaská-
kal i Tomáš Grmolenský, dálka 435 cm a výška 135 cm a členství ve štafetě. 
Mladší dívky skončily ze 12 škol na 11. pozici. Většina z nich byla na atletických 

závodech poprvé. Družstvo bylo složeno především z dívek 6. a 7. tříd, i když mohly 
startovat i žákyně 8. tříd narozené v roce 1999. Lze určitě ocenit jejich snahu a bo-
jovnost a příští rok to určitě bude mnohem lepší. Nejvíce bodů pro družstvo získala 
Anna Baliczová, která zaběhla šedesátku za 9, 7 sek a ve skoku do výšky měla výkon 
120 cm, startovala i ve štafetě. Dobře běžela i Katka Korelová na šestistovce 2: 17, 9 
a Linda Ďuračková hod míčkem 32, 50 m. 

STARŠÍ ŽÁCI 97, 98, 99  STARŠÍ ŽÁKYNĚ 97, 98, 99
  body   body
60 m
Seniv Andrij 7, 8 548 Hronovská Pavlína 9, 4 413
Ondřasina Pavel 8, 2 439 Stejskalová Anna 9, 7 348
Baloun Matěj 9, 4 178 Kroupová Eliška 10, 2 252
1500 m   800 m
Hýsek Štěpán 05: 43, 5 335 Zahrádková Viktorie 03: 08, 0 294
Láska Vojtěch 05: 47, 4 318 Kroupová Monika 03: 08, 5 290
Cecava Radim 05: 48, 4 312 Stejskalová Anna 03: 35, 0 109
výška
Vosála Jan 135 283 Lisnerová Kateřina NM 0
Grmolenský Martin 130 250 Juřicová Simona NM 0
dálka
Seniv Andrij 466 319 Bartošová Marie 345 190
Kolumpek Martin 450 290 Jozífková Michaela 302 110
Ondřasina Pavel 441 274 Burešová Kristýna 297 102
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KVĚTEN V NAŠÍ ŠKOLCE

Teplo, sluníčko, rozkvetlá příroda 
a svěží voňavý vzduch, to všechno patří 
k nejkrásnějšímu měsíci v roce, měsíci 
květnu. Atmosféra tohoto jarního měsí-
ce nás proto přivedla k rozhodnutí jet 
s dětmi na výlet, a protože Český ráj 
je od nás, co by kamenem dohodil“, 
bylo řešení výletu velice jednoduché. 
Tři třídy se vydaly po stopách skřítka 
Pelíška do Prachovských skal. Cesta 
vedla z malé vísky Maršov údolíčkem 
mezi skalami ke koupališti Pelíšek 
a k Turistické chatě v Prachově. Paní 
učitelka dětem vyprávěla pověst, kte-
rá se k údolíčku váže a skřítek Pelíšek 
děti provázel po celé cestě a sledoval, 
zda mu někdo neničí les a neruší zví-
řátka. Během cesty děti plnily jedno-
duché úkoly, a protože se jim podařilo 
všechno zvládnout, skřítek je odměnil. 
Jak? No přeci jim schoval v lese poklad 
– truhličku s čokoládovými dukátky 
a dalšími dobrotami. Na některé třídy 
výlet teprve čeká, proto Vám příště pro-
zradíme, kam se podívaly. 
 

Děti a učitelky z mateřské školy

koule
Kolumpek Martin 1060 522 Kroupová Eliška 714 344
Hýsek Štěpán 959 461 Pilzová Nikola 682 324
Slobodzian Vladimír 910 432 Černá Martina 618 283
4 x 60 m
Ondřasina, Seniv,   Hronovská, Stejskalová,  
Kolumpek, Gabriel 31, 1 497 Bartošová, Jozífková 37, 5 371
Slobodzian, Cecava,    Lisnerová, Kroupová M., 
Baloun, Láska 34, 1 308 Kroupová E., Zahrádková 40, 3 234

MLADŠÍ ŽÁCI 99, 00, 01  MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 99, 00, 01
  body   body
60 m
Janeček Lukáš 8, 7 318 Baliczová Anna 9, 7 348
Vitmajer Tomáš 9, 2 214 Sieberová Kateřina 9, 7 348
Resl Tomáš 9, 4 178 Stránská Natálie 10, 3 235
1000 m   600 m
Vitmajer Tomáš 03: 32, 3 383 Korelová Kateřina 02: 17, 9 277
Masák Milan 03: 48, 7 267 Stránská Natálie 02: 32, 5 138
Culek Lukáš 04: 10, 0 146   

výška
Janeček Lukáš 150 389 Baliczová Anna 120 312
Grmolenský Tomáš 135 283 Honcová Kateřina 115 266
dálka
Grmolenský Tomáš 423 244 Kakasová Aneta 350 200
Masák Milan 353 135 Sieberová Kateřina 316 135
   Kirchschlägerová N.  283 80
míček
Čurej Milan 56 359 Ďuračková Linda 32, 5 265
Kůla Pavel 43 249 Korelová Kateřina 29 223
4 x 60 m
Janeček, Vitmajer,   Sieberová, Baliczová,   
Grmolenský, Resl 35, 1 254 Stránská, Kirchschlägerová 39, 9 252
Culek, Masák,   Kakasová, Korelová,  
Čurej, Kůla 37 164 Ďuračková, Honcová 40, 1 243

Za ŠSK při ZŠ Bakov  
Mgr. Luboš Brodský

30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ BAKOVSKÉ ŠKOLKY

V sobotu 25. 5. 2013 proběhla v naší 
mateřské škole velká oslava. Letos to-
tiž uplyne 30 let od otevření mateřské 
školy v Palackého ulici. Když bychom 
se chtěli podívat do historie předškol-
ního vzdělávání v našem městě, do-
staneme se do roku 1945. 1. listopadu 
tohoto roku byla otevřena jednotřídní 
mateřská škola ve Fügnerově ulici č. 
p. 482. Od 50. let minulého století pro 
účely MŠ sloužila vila č. p. 311 v Pa-
lackého ulici. V 80. letech byla zapo-
čata výstavba nové MŠ za podstatné 
pomoci místních obyvatel a spolků. 
1. září 1983 byla školka slavnostně 
otevřena v Palackého ulici č. p. 978. 
Po roce 2000 prošla škola rozsáhlou 
rekonstrukcí a byla významně navýše-
na kapacita. V současné době má MŠ 7 
tříd pro 180 dětí. 
Příprava na oslavy probíhala několik 
měsíců. Střádali jsme výkresy, výtvory, 
projekty a jimi byly vyzdobeny všech-
ny chodby, třídy, vestibuly a další pro-
story včetně zahrady. Návštěvníci se 

měli na co dívat. Nejvíce obdivovate-
lů si získaly výrobky z projektu Naše 
město Bakov nad Jizerou, které vznikly 
ve spolupráci rodičů a jejich dětí. Vý-
tvory byly opravdu moc pěkné. Vzpo-
mínky na mateřskou školu přenesli 
žáci 5. tříd do svých slohových prací. 

Oslavy zahájila ředitelka školy, hezká 
slova přidala i paní starostka. Po krát-
kém pěveckém vystoupení dětí došlo 
na radostné vypouštění pestrobarev-
ných balónků. Poté mohli návštěvníci 
procházet všemi vyzdobenými prosto-
rami, zhlédnout prezentaci školy, pro-

listovat fotoalba, pročíst pamětní kni-
hu, či s dětmi plnit úkoly v pohádkové 
říši na školní zahradě. 
Všem, kteří se na přípravách oslav po-
díleli, patří velké poděkování. 
 

Kolektiv zaměstnanců MŠ
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POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

Školní rok utekl jako voda a před námi jsou letní prázdniny. Po létě čeká mnohé z dětí 
další životní etapa – opustí naši školičku a stanou se z nich opravdoví školáci. Jako 
každý rok se s budoucími prvňáčky budeme slavnostně loučit a děti všem předvedou, 
co se ve své školičce naučily. Připravili jsme si pro Vás pohybová vystoupení, veselá 

cvičení a společné zpívání. Všechny Vás proto co nejsrdečněji zveme na „Akademii 
mateřské školy“. Děti se představí 19. 6. 2013 od 15: 30 hod na Radnici. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ

POJIZERSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL 2013

Foklorní soubor Furiant z Malé Bělé 
společně s městem Bakov nad Jize-
rou a Folklorním sdružením České 
republiky pořádají 13. července od 10 
do 17 hodin již třetí ročník Pojizer-
ského folklorního festivalu. Festival 

bude zahájen slavnostním průvodem, 
do něhož se zapojí všechny vystupu-
jící soubory a českoslovenští legionáři 
v dobových stejnokrojích. Následná 
vystoupení se odehrají na bakovském 
náměstí, kde bude připraveno pódium 

a kde se uskuteční staročeský jarmark. 
Návštěvníci se mohou těšit na taneční 
a hudební vystoupení hned několika 
známých souborů, mezi nimiž nebu-
de chybět ani pořádající FURIANT. 
Své umění na jevišti představí také 

jeden z nejstarších folklorních souborů 
v Čechách Jarošovci. Nejvzdálenějším 
souborem bude FS Morava z Ostravy. 
Dále se představí soubory Hořeňák, 
Moták a Bejvávalo. 
Pojizerský festival zpestří i doprovod-
ný program. 
Předvečer festivalu proběhne beseda 
v městském divadle v Bakově s Ivo 
Šmoldasem, který nad celou akcí pře-
vzal záštitu. 
Festival finančně podporuje Středo-
český kraj, hlavními mediálními part-
nery jsou rádio Jizera a Boleslavský 
deník, 1. Boleslavská televize, Český 
rozhlas, Zlaté stránky, Rádio Proglas, 
TV NOE, Dětská tisková agentura, 
borovice.cz, časopis FOLKLOR, Lite-
rární noviny. 
Přestože sehnat finanční prostředky 
na uspořádání festivalu je stále nároč-
nější, věříme, že tato snaha má smysl. 
V minulých dvou letech festival na-
vštívilo cca 2 tisíce diváků. Obdivova-
li lidové tance a písně a také ukázky 
lidových řemesel a výrobků, které 
byly součástí staročeského jarmarku. 
Celá akce tak velmi přispěla k tomu, 
abychom si připomněli naše zvyky, 
tradice, krásu lidové písně z našeho 
regionu i různých koutů České re-
publiky. Věříme, že i letos se bude co 
obdivovat a návštěvníci i účastníci fes-
tivalu si odnesou ty nejhezčí zážitky. 

Šárka Bencová

Z KULTURY A SPORTU
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O VÍTĚZI ŽÁKOVSKÉHO TURNAJE ROZHODLY PENALTY - MEMORIÁL VÁCLAVA OPLTA – 8. 5. 2013

O druhém květnovém svátku se ve středu uskutečnil žákovský turnaj, kterého se zú-
častnila mužstva z nedaleké Bělé pod Bezdězem, Krnska, Dolního Bousova a domácí 
SK Bakov. Systém každý s každým určil po sečtení výsledků pořadí na 1. až 4. místě. 
O vítězi pak musel ještě rozhodnout finálový zápas mezi nejúspěšnějšími po základ-
ním kole, kterým se stali žáci z Bělé a domácí borci. Obě mužstva totiž ani jednou ne-
prohrála (vzájemný souboj skončil remízou). Finále bylo také vyrovnané. Gól nepadl, 
byť šance ke skórování k vidění byly. A tak dospělo do penaltového rozstřelu, v němž 
byly úspěšnější hosté z Bělé, poněvadž penaltu proměnili všichni kopající - P.Vrabec, 
L.Šoóš, T.Šoóš, S.Pitloun. Za domácí byli úspěšnější pouze tři - Libor Sameš, Ondra 
Prokůpek a Honza Resl. Bohužel po tyči Franka Marcinka a selháníTomáše Neu-
manna mohli zvednout nad hlavy pohár pro vítěze běláci hrající o třídu vyšší žákov-
skou soutěž, než bakovské fotbalové naděje. Závěrem je nutné poděkovat všem, kteří  
přispěli vlastní iniciativou ke zdárnému průběhu 37. ročníku tradičního žákovského 
turnaje – především rozhodčím, pánům Brodskému a Vaňkovi. 

Křížová tabulka po odehraných zápasech v základní části
  Bakov DBSK Bělá Krnsko Skore Body Pořadí
Bakov xxx 3:0 2:2 6:0 11:2 7 1.
DBSK 0:3 xxx 1:5 8:4 9:9 3 3.
Bělá 2:2 5:1 xxx 3:1 10:3 7 2.
Krnsko 0:6 4:8 1:3 xxx 5:17 0 4.

Bakovští střelci v jednotlivých zápasech:
s Krnskem 
– 2x Franko Marcinko, 1x Zdeněk Vích, Ondřej Prokůpek, Libor Sameš, 
David Prošek
s Dolním Bousovem 
– 1x Franko Marcinko, Libor Sameš, Robert Fryč
s Bělou p. B. 
– 1x Ondřej Prokůpek, David Prošek 

Individuální trofeje
Nejlepší hráč: Stanislav Pitloun (SK Bělá p. B.)
Nejlepší brankář: Pavel Urban (DBSK)
Nejlepší střelec: Jakub Šolc (DBSK)
Finále: SK Bakov-SK Bělá p. B.  0:0 (pen.3:4) 

Konečné pořadí:
1. SK Bělá p.Bezdězem
2. SK Bakov nad Jizerou
3. Dolnobousovský SK
4. FK Krnsko

Lukáš Bláha

TENIS

Dne 18. - 20. 5. 2013 se konaly v Žiže-
licích Krajské přebory mladších žákyň. 
Rodačka z Bakova nad Jizerou hrající 
za TK Benátky nad Jizerou, Markéta 
Hůlková nezaváhala a jako první na-
sazená hráčka krajské přebory vyhrála 
a zajistila si postup na Mistrovství Čes-
ké republiky, které se koná 9. - 14. 7. 
2013 v Rakovníku. 
21. hráčka na žebříčku ČR MŽ si v prv-
ním kole poradila s Kateřinou Gašico-
vou (TK Benátky n. Jiz.) 6:0, 6:1, a dále 
zdolala Lucii Šulcovou (TK Benátky n. 
Jiz. ) 6:7, 6:2, 6:0. Lehce přešla přes 
Terezii Mackovou (LTC Slovan Klad-
no) 6:2, 6:0 do semifinále, kde pora-
zila levorukou Anežku Procházkovou 
(Sportovní centrum Linhart) 6:4, 6:3 

a ve finále si poradila s druhou nasa-
zenou hráčkou z TK Neridé Kristýnou 
Bedrnovou 6:2 a 1: 0 scr. 
Ještě v červnu čeká Markétu účast 
na Olympiádě mladšího a staršího žac-
tva ve Zlíně, kde bude reprezentovat 
Středočeský kraj, na základě výsledků 
po zimní sezoně. Držme palce!
Děkujeme všem sponzorům (Babolat, 
ProReM - elektro, Sdružení pro pod-
poru talentované mládeže…), kteří této 
mladé talentované hráčce pomáhají 
v cestě vpřed, mezi nejlepších 10 hrá-
ček v republice. Další případné spon-
zorské dary pro tuto hráčku uvítáme. 
 

Zdeněk Podráský  
– osobní trenér

PŘIPRAVUJEME

Na posvícení, v neděli 25. srpna 
od 15:00 vystoupení 

Bohuše Matuše 

s kapelou Wječná žízeň. 

POSTUP MLADŠÍCH ŽÁKŮ NA POHÁR

V neděli 26. 5. se bakovští mladší žáci 
(házenkáři) zúčastnili nadstavbového 
turnaje v Řevnicích, kde hráli o postup 
na Pohár ČR. Žáci o důležitosti turnaje 
věděli již při odjezdu a odjížděli roz-
hodnuti zápas vyhrát. Jejich odhodlání 
nenabouralo ani velmi nepříznivé poča-
sí (7°C a celodenní déšť). 
První zápas proti věkově staršímu 

a herně lepšímu mužstvu Modřan žáci 
prohráli v poměru 3: 22. V druhém 
poločase, kdy bylo víceméně o výsled-
ku již rozhodnuto, si kluci zkusili hru 
na jiných postech a díky tomu Kryštof 
poprvé zažil radost ze vstřeleného gólu. 
Druhý, o postupu rozhodující zápas, 
byl vyrovnanější než ten první. Klu-
ci se hned na začátku utkání dostali 

do vedení, které již nepustili a vyhráli 
v poměru 15: 6. 
Kluci hráli v sestavě: brána - David 
Trakal, obrana - Míla Hitrik, Fanda 
Masopust, Kryštof Honc (1 gól), Honza 
Kroupa, Honza Kučera a Filip Beneš, 
útok - Zdeněk Čučka (15 gólů), Kuba 
Krejčí (2 góly) a Honza Beran. 
Poháru, na který se kluci díky výhře 

s Řevnicemi dostali, se účastní nejlep-
ší mužstva z celé republiky. Pro naše 
mladší žáky to bude velká zkušenost 
a musíme si uvědomit, že i kdyby skon-
čili na Poháru ČR na posledním místě, 
je to stále šesté místo v republice, tedy 
i na světě. 
 

Alena Řeháková
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Pronajmu byt 3+1 
v Bakově n. J. (u školy)

Tel.: 723 507 516

CENÍK INZERCE

Inzerce a příspěvky přijímáme v elektronické podobě na adrese bakovsko@bakov-
nj.cz ve formátu word, excel, pdf a jpg. Jednoduchou inzerci lze po dohodě graficky 
zpracovat. Zveřejněním inzerce nesmí dojít k dotčení cti, důstojnosti, soukromí, dob-
ré pověsti nebo jinak porušit právo fyzické či soukromé osoby. Politické články se 
ve zpravodaji nezveřejňují.U všech článků musí být uvedeno jméno autora.

Ceník inzerce platný od 1.1.2013:
• občanská inzerce (krátké vzpomínky, gratulace) 50,- Kč
• celá strana 1600,- Kč
• 1/2 strany 1000,- Kč
• 1/4 strany 600,- Kč
• 1/8 strany 300,- Kč
Uvedené ceny jsou bez platné sazby DPH.
Cenu za inzerci lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ nebo převodním 
příkazem (po obdržení fakturačních údajů bude vystavena a zaslána faktura).
Termín vydání a uzávěrky je uveden vždy tiráži posledního vydaného čísla.


