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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

sloVo starosty

Milí občané,

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou schválilo na svém 2. řádném 
jednání, konaném dne 24. února 2015, rozpočet města pro letošní rok. 
Rozpočet spolu s komentářem je vyvěšen na úřední desce a na webo-
vých stránkách města (www.bakovnj.cz). Město tedy nyní přechází 
z rozpočtového provizoria na hospodaření dle schváleného rozpočtu.

Jak jsem již zmiňoval, detailní rozpočet včetně komentáře je k dispo-
zici na úřední desce či webových stránkách města, nicméně zmíním 
některé položky v přibližných číslech.

Celkové předpokládané příjmy pro rok 2015 jsou ve výši cca 
65,7 mil. Kč, přičemž nejvíce se na této částce podílí daňové příjmy 
(cca 55,4 mil. Kč) a nedaňové příjmy (cca 7,8 mil. Kč).
Co se týká předpokládaných výdajů, tak se jedná o rozpočtovanou 
sumu cca 83,7 mil. Kč.

Mezi výraznější plánované akce roku 2015 patří dokončení investiční 
dotační akce „Rekonstrukce místních komunikací“ (ul. Riegrova – 
cca 5 mil. Kč), stejně tak investice do zbývající části ul. Riegrova 
a ul. Jizerní (cca 1,6 mil. Kč), projektové práce na statické zajiš-
tění zříceniny Zvířetice (cca 150 tis. Kč), dotační akce na „Snížení 
energetické náročnosti budovy Sokolovny (cca 10,9 mil. Kč), veřej-
né osvětlení v Podhradí (750 tis. Kč), pokračování realizace nového 
územního plánu (cca 500 tis. Kč), přípravy projektových dokumentací 
(cca 1,4  mil. Kč – např. chodníky v bezpečnostně problémových loka-
litách, vodní režim Zvířetice – Podhradí, koncepce řešení Mírového 
náměstí, studie kryté sportovní haly), dotační akce „Vegetační úpravy 
U Stadionu“(cca 780 tis. Kč) a „Tůně pod Zbábou“ (cca 1,3 mil. Kč).

Dále je ve výdajové stránce rozpočtu počítáno s odvozem a likvidací 
komunálních odpadů (cca 5,8 mil. Kč), příspěvky zřízeným příspěvko-
vým organizacím města (ZŠ cca 5,2 mil. Kč a MŠ cca 2,7 mil. Kč), vý-
daji na dopravní obslužnost (cca 600 tis. Kč), příspěvkem na zajištění 
pečovatelské služby (cca 500 tis. Kč) a příspěvky a dotace sportovním 
a zájmovým organizacím (cca 1,3 mil. Kč).

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je cca 18 mil. Kč a jeho financování se 
skládá ze dvou částí. První je zapojení finančních prostředků vyčleně-
ných na dotační akce v minulém roce cca 14,8 mil. Kč a druhou částí 
je převod z fondu rezerv a rozvoje (FRR) cca 3,2 mil. Kč.

Tolik krátce k rozpočtu města pro rok 2015 pro Vaši představu s jaký-
mi finančními objemy město Bakov nad Jizerou hospodaří a jaké jsou 
nejbližší plány.

Ještě bych rád poděkoval všem, kteří přišli na 7. „rockový“ ples Měs-
ta Bakov nad Jizerou a podíleli se tak na skvělé atmosféře, která celý 
večer provázela.

Radim Šimáně, starosta

uZaVřenÍ úřadu

V pátek 27. března 2015
bude Městský úřad pro veřejnost uzavřen, 

a to z důvodu konání povinného školení. Děkuji za pochopení. 
Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu
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PronÁjeM neBytoVýCH Protor V dPs

Město Bakov nad Jizerou v souladu 
s ustanovením § 39 odst. 1 záko-
na č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozděj-
ších předpisů a na základě usnesení 
rady města č. R - 268/1 - 15 ze dne 
12. 1. 2015 oznamuje 

ZÁMěr PronÁjMu
části nebytových prostor v areálu 
Domu s pečovatelskou službou na ad-
rese Školní 1112, Bakov nad Jizerou, 
o výměře 21,5 m2 (jedna místnost 
s kuchyňským koutem) umístěných 
na pozemku parc. č. st. 801, objekt 
občanské vybavenosti, zapsaný na Lv 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, katastrální pracovi-
ště Mladá Boleslav pro k. ú. a obec 
Bakov nad Jizerou. 

nabídky, popř. připomínky k tomu-
to záměru je možné podat písemně 
na adresu Města Bakov nad Jizerou - 
správa majetku města

do 20. 3. 2015 
do 12:00 Hodin. 

zájemce o pronájem ve své žádosti 
uvede předpokládaný záměr činnosti, 
včetně ceny za  m2 podlahové plochy/
rok. 

Rozhodnutí o pronájmu bude projed-
náno na řádném zasedání rady města. 
Radě města je vyhrazeno od záměru 
kdykoliv odstoupit. 
 

Radim Šimáně, 
starosta města 

v loňském roce byly zahájeny prá-
ce spočívající v rekonstrukci ply-
novodního řadu včetně přípojek 
v ulici Boleslavská v Bakově nad 
Jizerou. Práce prováděla firma Gas-
trend spol. s r. o. Mladá Boleslav. 
v termínu od 16. 3. 2015 do 16. 4. 
2015 bude zahájena další etapa plá-
nované rekonstrukce plynu v ulici 
Boleslavská, a to v úseku od křižo-
vatky s ulicí 5. Května ke křižovatce 

s ulicí Čapkova (východní chodník). 
Součástí budou i překopy v západ-
ním chodníku před čp. 564, 595, 
544, 156 včetně jedné šachty 1 x 1 m 
v ul. nad Stráněmi. Žádáme občany, 
aby respektovali dopravní omezení 
v souvislosti s prováděním výše uve-
dených prací. 

Anna Šlechtová
referent OVŽP

uZaVÍrka CHodnÍku V uliCi BoleslaVskÁ

Jako každoročně blíží se již čas, kdy 
bude nutné odstranit všechny zbytky 
posypu z našich komunikací. z to-
hoto důvodu bude prováděno strojní 
čištění firmou Compag s. r. o. Mladá 
Boleslav, a to v termínu 15. 4., 17. 4., 
20. 4. a 22. 4. 2015, v místních čás-
tech 23. 4. 2015, od ranních hodin 
do odpoledne. 

Žádáme proto občany našeho města, 
aby v uvedeném termínu neparko-
vali se svými motorovými vozidly 
na městských komunikacích a umož-
nili tak zametacím strojům, aby práci 
odvedly pokud možno všude a v řád-
né kvalitě. 

Anna Šlechtová, Referent OVŽP

úklid Ve Městě

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

ačkoliv od června loňského roku pla-
tí naše nová obecně závazná vyhláška 
o veřejném pořádku (Ozv č. 2/2014), 
která pamatuje i na povinnosti maji-
telů psů, mnozí bakovští občané tuto 
vyhlášku nerespektují. Tato vyhláška, 
mimo jiné, říká i to, co by mělo být 

pro každého pejskaře samozřejmostí, 
a to úklid po svém miláčkovi. ne-
jen některé travnaté plochy, ale často 
i chodníky se stávají pro nás „překáž-
kovou dráhou“ a nepřinést si domů 
na botě nějaký „dárek“je v někte-
rých místech pomalu nemožné. Další 

ProBleMatika PsŮ V BakoVě
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Z MěstskÉ kniHoVny a MuZea

kniŽnÍ PřÍrŮstky V MěstskÉ kniHoVně

Beletrie
Blanka Faltová: na slzy nezbyl čas
Jiří Hájíček: Selský baroko
alena Jakoubková: všude manžel o dvou kůrkách
Hana Marie Körnerová: Kočár do neznáma
Liane Moriarty: Manželovo tajemství
Jodi Picoultová: vypravěčka
Jitka Prokšová: Čtvrtá úroveň
věra řeháčková: anetin příběh z lůžkového oddělní
věra řeháčková: na lásku není nikdy pozdě
Danielle Steelová: na první pohled

detektivky
Stanislav Češka: Smrt expremiérky

pravidlo, které by majitelé psů měli 
dodržovat je i označení psů, určené 
městem a to je v tomto případě znám-
kou vydanou na pokladně Městského 
úřadu. no a posledním pravidlem je 
dodržování míst, kam je našim miláč-
kům vstup zakázán zcela nebo povo-
len pouze na vodítku. 

Doporučuji všem majitelům psů se 
s touto vyhláškou seznámit a do kon-
ce měsíce dubna uhradit na poklad-
ně Městského úřadu poplatek ze psa 
nebo si nového psa přihlásit. vzhle-
dem ke zjištěným okolnostem se 
strážníci Městské policie v Bakově 
nad Jizerou budou problematice do-
držování zásad vyhlášky věnovat in-
tenzivněji a zjištěné přestupky budou 

řešit udělením blokové pokuty, která 
v tomto případě je až do výše jednoho 
tisíce korun na místě a ve správním 
řízení až do výše třiceti tisíc korun. 

Součástí práce strážníků je i odchyt 
psů, kteří se volně bez dozoru pohy-
bují po městě. Pro tyto případy byl 
v objektu technické čety města zřízen 
nový odchytový kotec, kam budou 
odchycení psi umisťováni. zde psi 
budou umístěni do doby, než se po-
daří zjistit majitele a pokud se nikdo 
o odchyceného psa nepřihlásí, bude 
převezen a umístěn v útulku v Lysé 
nad Labem. 

Aleš Konývka, 
ředitel MP

oHlÉdnutÍ  
Za dětskýM MaŠkarnÍM PleseM

v neděli 22. února odpoledne za-
vítaly na Radnici mnohé děti z Ba-
kova a okolí, aby si společně užily 
dětský maškarní ples. Ten v hojném 
počtu přilákal i jejich rodiče, praro-
diče a ostatní příbuzné, pro které to 
byla příležitost společně si posedět 
a popovídat. O zábavu se postarala 
kapela ve složení Ivo Hammer a Lu-
boš Buchar, díky níž se tanec masek 
odehrával v cela plesovém duchu. 
Pro zpestření byl také připraven blok 

her, kdy děti plnily různé úkoly. vel-
mi zajímavé bylo také sledovat růz-
norodost masek, mnohé byly velmi 
pohledné a nápadité. Děti si bál roz-
hodně užily a kromě drobného dárku 
si odsud odnesly i mnoho příjem-
ných zážitků. Děkujeme Mgr. Jitce 
Brychové za pomoc při organizaci 
plesu a všem, kteří se podíleli na re-
alizaci soutěží. 

Zaměstnanci městské knihovny 

Petr eidler: na šábes se nevraždí
Robert Galbraith: Hedvábník.  
Druhý případ Cormorana Strika
Marie Macková: Příběh vzácné tabatěrky
zuzana Rampichová: Příliš tichá Šumava

Historické
Jan Bauer: Svatý grál
vladimír Liška: Ženy českých panovníků 2
Wilbur Smith: řeka bohů. Bůh pouště

dětské
Cressida Cowellová: Jak vycvičit draka
Cressida Cowellová: Jak se stát pirátem
Cressida Cowellová: Jak správně mluvit dracky
Jill Hucklesby: ztracený ježeček
zuzana Kovaříková: za zvířátky do hor
zuzana Kovaříková: za zvířátky k vodě
O zvířátkách a jiné příběhy (čteme velká písmena)
alison uttleyová: Krásné příběhy paní Králíčkové

Taťána Dvořáková
Vedoucí MěK
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ŽiVotnÍ ProstředÍ

Od středy 1. 4. bude sběrný dvůr otevřen každou středu od 15 do 18 hod. a sobotu od 8 do 12 hod.

sBěrný dVŮr

vážení občané, 

blíží se doba, kdy většinu volného času budeme trávit 
na svých zahrádkách při jejich zvelebování a úpravách tráv-
níku. Pokud by si někdo chtěl zvolit pohodlnější způsob a to 
plošné vypalování, neměl by zapomínat na ustanovení zá-
kona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozděj-
ších předpisů, který celoročně vypalování porostů zakazuje. 
za porušení tohoto zákona může hasičský sbor uložit pokutu 
za přestupek na úseku požární ochrany. 

Proto vám všem raději popřeji klidné chvíle při aktivním od-
počinku na zahrádkách a hodně sluníčka k načerpání nové 
energie. 

Jana Heppnerová, ref. správy majetku 

VyPaloVÁnÍ trÁVy

ornitoloGiCkÁ udÁlost se odByla V tiCHosti

Od 4. února se zdržovala na Jizeře 
labuť černá. Pozorování uvedlo ně-
kolik ornitologů na webu ČSO, kteří 
jezdí za ptačími raritami. První po-
zorování pochází od Malé Bělé, pak 
dvakrát z Bakova a zatím poslední 
přidal člen rybářského spolku v Hra-
dišti pan Jiří Mareš, který ji vyfotil 
u veselé 22. března. Kdo ví, jest-
li už labuť z řeky odletěla, nebo se 
na některém z oblíbených míst ještě 
zdržuje. Podobná byla na přelomu 
roku ohlášena z jičínského předměs-
tí, z rybníku Kníže, odkud ji mohlo 
vyhnat jinam několik mrazivých dnů 
s následně zamrzlou hladinou. zda 
šlo o tutéž, se nedovíme, pták není 
označen kroužkem, což znamená, že 
nejde o zvíře uprchlé z chovu. 

Labuť černá je impozantní opeře-
nec, z labutí je největší, s nejdelším 
krkem. Hlavně však černé zbarvení 
působí u nás nezvykle. z ostatních 
barev najdeme už jen červenou 

na zobáku a bělavá křídla. Pozoro-
vatelé zmiňují plachost labutě, jen 
jediný ji snad přilákal blíž. Druh je 
domovem v austrálii a na novém 
zélandu, někdy se objevuje v okras-

ných chovech. v německu ovšem 
již vznikla polodivoká populace čer-
ných labutí a lze usuzovat, že pták je 
původem odtud. 

Přestože pro lidi na vycházce to musí 
být velký zážitek a překvapení, sám 
se neraduji ze značného „zapleve-
lení“ naší přírody zvířaty uniklými 
z chovů či jinak zavlečenými. u ky-
tek to samé a plzák španělský? To je 
kapitola sama pro sebe. Letošní mír-
ná zima mu dovolila líhnout se už 
v lednu a zahrádky čeká zřejmě bitva 
o přežití. Přirozeného nepřítele u nás 
nenachází a tak se šíří lavinovitě. 

Jistěže nejde porovnávat jedinou 
černou labuť s expanzí slimáků, 
s níž si příroda neví rady. Rady si 
neví ani s norkem americkým či psí-
kem mývalovitým. na druhou stranu 
když zalovíme v historii, i ondatra je 
nakonec druhem nepůvodním a mno-
hým to už ani nepřijde. 

Kdo se chystáte k řece, dávejte po-
zor, třeba budete mít štěstí a unikátní 
labuť uvidíte. 

Pavel Kverek
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VZPoMÍnky

Dne 14. března uplynulo 5 let,  
co nás navždy opustil pan 

Bedřich Kratochvíl. 

Stále vzpomínají manželka,  
synové a vnoučata. 

15. března tomu bylo 10 let,  
co nás opustila naše maminka  
a babička paní 

emilie leKešová, 

na kterou vzpomínáme  
a nikdy nezapomeneme, manžel, syn, 
dcera a vnoučata s rodinami. 

Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. 

Dne 21. března uplyne již 10 let  
od úmrtí naší milované maminky  
a babičky, paní 

marie havelKové. 

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Dcera a vnoučata

Dne 25. 3. uplynou 3 smutné roky,  
co nás navždy opustil náš milovaný  
manžel, otec a dědeček pan 

oldřich Bareš. 

S láskou vzpomínají manželka Marie,  
syn Oldřich a dcera Marie s rodinami, 
nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ho znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi. 

26. března tomu bude 21 let,  
co nás navždy opustil pan

ZdeněK PajKrt, 

který byl po dlouhá léta zaměstnán u MěÚ. 

vzpomíná manželka věra,  
syn zdeněk s rodinou a vnoučata. 

Dne 26. března 2015 vzpomeneme  
desáté smutné výročí úmrtí pana 

ladislava PoKorného. 

S láskou stále vzpomíná manželka  
s rodinou a přátelé. 

od čtenÁřŮ

výše uvedenou obavou se rodiče čas-
to obracejí na pracovníky Semiramis 
o. s. Rádi by slyšeli univerzální ná-
vod, jak v takovém případě postupo-
vat, co ověřit, co nezanedbat, a pře-
devším, jak dítěti pomoci. na úvod je 
třeba říci, že milující rodič má zájem 
o své dítě a přirozenou součástí toho-
to vztahu je i strach. není nic špatné-
ho na faktu, že své podezření sděluje 
odborníkovi, že vyhledává informace 
a seznamuje se s možnostmi nápravy 
nežádoucího stavu. 

To, že dítě bere drogy, nemusí být, 
alespoň z počátku, vůbec nápadné. 
Přesto existují signály, které napoví-

PoMoC, Moje dÍtě asi Bere droGy!

dají, že něco není v pořádku. Proto je 
dobré o těchto věcech vědět. 

Mezi typické příznaky patří
- změny chování a nálad 

-  paranoia, podezřívání okolí,  
ztráta koncentrace

- nechuť k jídlu, hubnutí
-  celková změna životního stylu 

v krátké době
-  ztráta původních zájmů,  

problémy ve škole
- prodej věcí, krádeže

Pokud se k vyjmenovanému při-
dají i fyzické projevy, jako změna 
velikosti zorniček, dech páchnou-
cí např. toluenem, červené bělmo, 
špatná pleť, modřiny, jizvy po vpi-
chách aj., je podezření více než 
oprávněné. 

-  únava, ospalost, vyčerpanost  
organismu

-  slovní útoky, agrese, vyhledávání 
vyhraněné společnosti

-  tajnůstkářství, nedůtklivost,  
samotářství
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Co dělat při podezření či zjištění, že dítě užívá drogy?
Především nepanikařit. Je dobré mít přehled o základních druzích drog, jejich 
účincích, způsobu aplikace, vzhledu, cenách, infekčních nemocech, zákonech 
atd. Je třeba s dítětem mluvit – na místě jsou přímé otázky typu: Proč s droga-
mi začal, jaké pocity mu droga přináší apod. Dobré je jasně prezentovat svůj 
postoj k drogám. 

nevyčítat, nekázat, a hlavně naslouchat. vyhledat odborníky (s dítětem i bez) – 
navrhnou optimální způsob řešení, popř. předají kontakty na léčebná zařízení. 
kontakty na semiramis o. s.: k - centrum Mladá Boleslav
Adresa:  Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav,  

Tel: +420 326 303 468, e-mail:   
k-centrum-mb@os-semiramis.cz, Po–Pá od 10 do 17 hod

Poradenství pro uživatele návykových látek, výměnný program  
a sběr odhozených injekčních stříkaček: 
centrum terénních programů středočeského kraje: 
Tel.: +420 724 087 925, +420 728 245 196,  
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
anonymní drogová poradna: www.os-semiramis.cz

Semiramis o. s.

Dne 18. února se u nás ve třídě Ku-
řátek konal Svatební den. K uspo-
řádání svatebního dne předcházeli 
v naší školce svatební přípravy. Paní 
ředitelka společně s kuchařkou na-
pekly svatební koláčky, školku jsme 
si k této akci slavnostně vyzdobili 
a i učitelky si oblékly slavnostní 
oděv. 
Děti se v tento den proměnily v že-
nichy a nevěsty. Krásné šaty, závoje 
i svatební kytičky zdobily holčičky 
a kluci se pyšnili cylindry a motýlky 
na krku. nebylo jediného dítěte, kte-
ré by rodiče na tento mimořádný den 
takto úžasně nepřipravili. za skvělou 
spolupráci tímto rodičům moc děku-
jeme. 
S dětmi jsme ráno společně vyrobili 
svatební košíčky na koláčky, do kte-
rých si každé dítě podle své chuti vlo-
žilo koláčky (tvarohové s rozinkami, 

makové či povidlové) pro maminky 
a tatínky k odpolednímu čaji. Také 
jsme vyráběli snubní prstýnky. Pro 
nevěsty růžový prsten se třpytivým 
srdíčkem a pro ženichy třpytivý ze-
lený prstýnek. Děti si samy vybraly, 
s kým chtějí mít svatbu. nechyběly 
svatební zvyky, svatební tanečky 
a také slavnostní oslavy. vše bylo 
moc příjemné a všichni jsme si tyto 
okamžiky moc užili. 

CO nÁS ČeKÁ v Březnu: 
navštíví nás ve školce Městská po-
licie z Mladé Boleslavi a budeme se 
připravovat na dopravní den. 
Přijede k nám Maňáskové divadélko 
paní Lhotákové. 
navštíví nás specialisté ze zPŠ. 

Máme se opět na co těšit, učitelky 
a děti z Kuřátek. 

sVateBnÍ den V naŠÍ ŠkolCe tyMiŠCe 

Ze ZastuPitelstVa

oteVřený doPis ředitelCe 
ZÁkladnÍ Školy a rodičŮM 
ŽÁkŮ

Se zájmem jsem si přečetl očekáva-
nou reakci paní ředitelky v Bakovsku. 
argumentuje přesně tak, jak jsem 

očekával. Krásné je hned v úvodu, 
jak nás všechny ubezpečuje, že mlu-
ví za všechny zaměstnance školy. Inu 
nechť. Je fajn, když je sbor jednotný. 
Tak to má být. 

Paní Dlasková však nemůže popřít, že 

ve zprávě čŠi se praví, že byly zjiš-
těny závažné nedostatky! To je fakt 
číslo jedna. 

Fakt číslo dva. Paní ředitelka popisu-
je, jak je škola In. vyzývám ji tedy, 
aby se šla podívat do jiných škol. Tře-

ba i k nám. ukáži jí, že se opravdu 
dá nakupovat interaktivní vybavení 
třídy za finální cenu pod čtyřicet ti-
síc. a ne jako nakupuje ona - tabuli 
za 39.900,- dále software a k tomu 
další vybavení a je na cca 90–120 ti-
sících. To je fakt číslo tři. a věřte, že 

Následující prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povin-
nostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. 

Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku. 

tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. články neprošly jazy-
kovou korekturou. 
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ji vše milerád ukážu a vysvětlím. zvu 
i celý pedagogický sbor. :-) 
Dodnes zastupitelům paní ředitelka 
nepředložila žádný doklad, který by 
potvrzoval, že udělala výběrová říze-
ní v letech 2011, 2012, 2013 a 2014 
na dodavatele služeb – telefony, ban-
ka, elektrika, plyn a podobně. Stále 
tvrdím, že takto se ve škole zbytečně 
proplýtvaly finance v řádech stati-
síců!!! To je fakt číslo čtyři. Svádět 
náklady na jídelnu a velké prostory, 
to je docela síla. Přeci nejde o veli-
kost prostor, ale o to, že nebyli tla-
čeni dodavatelé do přijatelnějších 
cen. Škoda, toto paní ředitelka za tři 
roky nepochopila. Jinak by totiž ne-

bylo možné (a uvedu to opět na jed-
noduchém příkladu), aby jiná škola 
protelefonovala 2x více minut za tře-
tinovou cenu oproti ceně zŠ Bakov. 
u dodavatelů energií jsou ty položky 
násobně větší. 

zásadně však nemá paní ředitelka 
pravdu v tom, že musela vyžadovat 
od rodičů souhlas s ošetřením dítěte 
a za takových podmínek. nemuse-
la!!! To mi potvrdilo právní oddělení 
KÚ Středočeského kraje i MŠMT! To 
je fakt číslo pět. a je to stejné jako 
se současnou úpravou školního řádu. 
neexistuje žádné nařízení, které 
by řediteli školy přikazovalo vložit 

do školního řádu bod: …. ve škole 
žák nemůže užívat pokrývku hlavy, 
vyjma případů, KDY Je POKRÝv-
Ka HLavY PROJeveM nÁBO-
ŽenSKÉHO PřeSvĚDČenÍ ČI 
vÍRY, . . . nemluvě o tom, že na mé 
dotazy bylo nejdříve sděleno, že je 
to nařízení MŠMT (nepravda), druhá 
odpověď byla, že je to přímé nařízení 
ČŠI (nepravda). Třetí odpověď už ani 
nemá smysl komentovat (podrobnos-
ti najdete na webu: www.bakovsko.
blog.cz). Jde však o princip, o lha-
ní…Jde o demokracii, vážení rodiče!

závěrem bych rád dodal, že jde 
o naše děti, občané Bakova a okol-

ních obcí. O to, aby naše – vaše děti 
měly co nejlepší podmínky ke vzdě-
lávání. aby se vše kolem nich řeši-
lo efektivně tak, aby podmínky pro 
výuku mohly být lepší nebo alespoň 
srovnatelné s okolními školami. Kdy-
by totiž vše bylo tak v pořádku, neře-
šila by paní ředitelka, rada města či 
školská rada tolik stížností z řad rodi-
čů základní školy Bakov nad Jizerou. 

Mgr. Štefan Klíma,  
zastupitel města

Vysvětlivky: 
ČŠI = Česká školní inspekce, MŠMT 
= Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy, KÚ = Krajský úřad

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPolky

lodnÍ Modely, roZdělenÍ do třÍd

Skončil rok 2014, sezona začíná až od konce března. První soutěž je spojena 
s odemykáním vody. 
Pro ty čtenáře Bakovska, kteří budou mít zájem se na závody přijet podívat 
(v květnu a v září se bude konat seriál mistrovství ČR v kempu v Jinolicích 
u Jičína), předkládám rozdělení modelů do jednotlivých tříd. 

nejzajímavější pro diváky jsou modely maket. Jsou to věrné zmenšeniny 
skutečných lodí. 
všechny plovoucí modely jsou pod označením nS. Tato třída je rozdělena 
do dalších tříd označených F 2, F 4 a D. 

Třída F 2 jsou makety skutečných lodí, dále rozdělena podle délky modelů 
na a – do délky 900 mm, B od délky 901 do délky 1400 mm a C od 1401 
do 2500 mm. u této kategorie by měl modelář veškeré díly a části modelu 
zhotovit sám, mimo lodních šroubů. 
Další kategorie F 4 jsou modely ze stavebnic a vlastní konstrukce. 
F 4 – a jsou modely ze stavebnic, zde se hodnotí pouze jízdní zkouška. 
u F 4 – B modely ze stavebnic, zde se hodnotí stavební provedení a jízdní 
zkouška. 
u F 4 – C jsou modely ze stavebnic z plastu a opět je hodnoceno stavební 
provedení a jízdní zkouška. 
Třída DS jsou modely poháněné parním strojem, případně turbínou. 
Poslední třída pro plovoucí modely má označení nSS a jsou to makety 
plachetnic. Ta je rozdělena do čtyř kategorií podle typu oplachtění a počtu 
trupů. 

v některém z příštích čísel popíši třídu neplovoucích modelů. 
Část modelů těchto kategorií je na přiložené fotografii z výstavy na dětském 
dnu v Kněžmostě. 

Otakar Holan 
Náčelník klubu FREGATA Bakov nad Jizerou

ryBÁřskÉ ZÁVody

PRezenTaCe: od 6: 00 hod., 
zÁvOD: 
od 7: 00 hod. do 12: 30 hod. 
BODOvÁnÍ: 
1 gram = 1 bod, vlastní vezírek 
podmínkou.

Loví se jedním prutem s jedním nebo 
dvěma návazci na položenou nebo 
plavanou, vnadění povoleno. 

1. místo
– pohár, poukázka na nákup  
rybářských potřeb v hodnotě  
5.000,- Kč. 

2. místo
– pohár, poukázka na nákup  
rybářských potřeb v hodnotě  
3.000,- Kč. 

3. místo
– pohár, poukázka na nákup  
rybářských potřeb v hodnotě  
1.500,- Kč. 

Omezený počet míst – možnost rezervace 
na tel. 775 286 766, tombola, občerstvení. 

www.mocrsbakov.cz

ČRS MO Bakov nad Jizerou pořádá 
VeřejnÉ ryBÁřskÉ ZÁVody 

pro rybáře i nerybáře o 5 tisíc Kč

18. dubna 2015 
na koupališti v Bakově nad Jizerou,

revír Bakov 2, 
GPS: 50°29‘6. 637“n, 

14°56‘32. 162“e.

STaRTOvnÉ: 
200,- Kč pro členy MO Bakov n. /J, 

kteří se na místě prokážou 
členskou legitimací s fotkou,

250, - Kč ostatní.
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v sobotu 14. února jsme se podívali 
do Bořanovic u Prahy, abychom tam 
pomohli místním po šedesáti letech 
uspořádat MaSOPuST. 

Pěkná vycházka po Bořanovicích 
a Pakoměřicích nám dala před ve-
černím plesem, pro změnu až v zá-
kupech, pěkně zabrat, ale pořadatelé 
byli s naší pomocí spokojeni a snad 
mají nakročeno po těch dlouhých le-
tech k tomu, aby tuto tradici udrželi. 
v pátek 20. února jsme se zúčastnili 
obecního plesu v nové vsi, kde za-
tančila děvčata svůj působivý kaba-
ret. 

v sobotu 28. února jsme vystupovali 
na železničářském plese, který se ko-
nal též v nové vsi a velmi se vydařil 
i díky kapele Pegas. zde jsme zatan-
čili trochu folkloru a poté opět pro 
rozveselení kabaret. 

Monika Čapková

únor u furiantu
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V noVÉ Vsi oPět tančily děti

Již pošesté uspořádal folklorní sobor 
Furiant dětský ples. Stalo se tak 1. 
března v odpoledních hodinách, kdy 
na sál restaurace v nové vsi u Bakova 
zavítalo velké množství naparáděných 
slečen a mladíků. 

Ti se dobře bavili při hudbě Brachar-
kas. nechybělo ani předtančení, o kte-
ré se postaral dětský soubor Kominí-
ček. Dalším bodem plesu byla soutěž 
o sladké ceny. nedílnou součástí plesů 
bývá obvykle tombola a ani ta na tom 
nedělním nemohla chybět. Čítala bez-
mála 400 cen pro děti. 

Došlo i na společný tanec (Ptáček) 
návštěvníků plesu, tedy dětí a jejich 

doprovodu. netrpělivě očekávaným 
závěrem plesu bývá zvyk, kdy se 
z balkónu spustí na parket kolem 
dvou set balónků. Každý se snaží, 
aby si jich nachytal co nejvíce, a pak 
si všichni, jak děti, tak jejich rodiče 
a prarodiče, těmito balónky při pís-
ničkách ještě dlouho pinkají. 

nejdůležitější je však to, že se všich-
ni sejdou, děti se vyřádí, rodiče si 
lehce odpočinou a bývá z toho moc 
pěkné odpoledne. Děkujeme všem, 
kteří třebas jen maličkostí zasponzo-
rovali tuto akci. 

Monika Čapková
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tradičnÍ HasičskÉ PlesÁnÍ

Předposlední únorovou sobotu se 
v podvečer v mnoha bakovských ro-
dinách, ale i přespolních děly divy. 
někteří muži se strojili do hasičských 
uniforem, jiní jen do společenských 
obleků anebo alespoň do sak, ale 
jejich ženy či přítelkyně se zahanbit 
rozhodně nenechaly. Společenské 
šaty, kostýmky, sukně a halenky, hez-
ké účesy i líčení - to vše jsme mohli 
vidět na tradičním hasičském plesu tu 
sobotu 21. února na Radnici. 

návštěvníky přivítal vyzdobený sál 
a ve 20:00 hodin vše začalo. Hos-
ty přivítala jednatelka sboru, hudbu 
k tanci i poslechu zajišťovala již tra-
dičně hudba „Levou rukou“ z Hradce 

Králové, hladem a žízní nikdo netrpěl, 
neboť občerstvení bylo zajištěno jak 
bufetem, tak vlastními zdroji, pěkná 
tombola lákala, a tak nebylo nic, co by 
zkazilo příjemnou atmosféru celého 
večera a části noci. Tančilo se a tan-
čilo, zpívalo, povídalo a ten kdo ne-
tančil, mohl páry ve víru tance alespoň 
sledovat. Že se všichni dobře bavili, 
dosvědčí i několik fotografií, které při-
kládáme. a přidáváme také poděková-
ní všem sponzorům tomboly, protože 
bez nich by jistě tak bohatá nebyla. 
Takže ještě jednou díky všem, kteří 
se o zajištění plesu zasloužili a za rok 
zase na shledanou na plese! 

Jaroslava Čermáková
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Do tohoto čísla Bakovska jsme pro 
vás připravili rozhovor s mladým 
nadějným párem - Veronikou Bulí-
řovou a richardem rambouskem, 
který si ve standardních tancích stihl 
za jeden rok vysoutěžit nejvyšší ta-
neční třídu ve své věkové kategorii 
a v latině mu k tomu chybí jen kou-
sek…

Verča: Mně je čerstvě 13. 
ríša: Mně 14 a tancujeme v katego-
rii Junior II. - B - STT, C - LaT. 

jak dlouho tančíte?
Verča: 5 let, asi 2 roky v TK 
Rytmus. 
ríša: taky 5 let, v Rytmusu asi 
3 roky. Spolu tancujeme od loňské-
ho června. 

kdo vás přivedl k tanci? Chtěli 
jste sami začít tancovat, nebo to 
byl nápad rodičů?
Verča: Moji rodiče viděli v jednom 
hotelu nějaké vystoupení a jejich 
známý tanečník jim nabídl, že 
k němu můžu chodit do kurzu, a tak 
mě k němu přihlásili. 
ríša: Mě na to přivedli rodiče…
Chodili do tanečních a viděli tam 
nabídku, tak mě přihlásili. 

jak často trénujete?
Verča: asi čtyřikrát týdně. 

trénujete vždycky standard i lati-
nu na jednom tréninku?
Verča: Rozdělujeme si tréninky. 
Buďto trénujeme standard, nebo 
latinu. Je to lepší. 

kdo jsou vaši trenéři?
ríša: Tak standard nás učí Petr 

zabystrzan a Monika Mihalíková. 
Verča: a latinu nás učí Marek Dě-
dík, za kterým dojíždíme do Prahy. 

který tanec máte nejradši?
ríša: Tak já asi celkově waltz. 
Verča: nevim, asi taky waltz. 

Co se vám tančí lépe – standard, 
nebo latina?
ríša: To je jak kdy. Je to různý. 
Verča: Podle úspěchů. 

už jste někdy protancovali střeví-
ce? jak často měníte boty?
Verča: Jasně… 
ríša: Já taky. Měníme je asi jednou 
za půl roku až za rok. 

Co je pro vás na tanci nejtěžší?
Verča: Fyzička. 
ríša: Pro mě zapamatovat si infor-
mace z tréninků, někdy si to píšu, 
abych to nezapomněl. 

čeho byste v tanci chtěli dosáh-
nout?
ríša: Třídu M v obou kategoriích. 

V čem je, podle vás, tanec užiteč-
ný do života?
ríša: Mě tanec naučil chovat se 
ve společnosti a k holkám. 

jaké máte cíle pro následující 
rok?
Verča: Chceme soutěžit na Mis-
trovství České republiky v latině 
i ve standardu. 

Děkujeme za rozhovor. 

Tým TK Rytmus

tanečnÍ HVěZdy: riCHard raMBousek a Veronika BulÍřoVÁ

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

indie – VŠeCHny BarVy orientu

ve čtvrtek 19. 2. se celý druhý stupeň 
základní školy na malém sále Radni-
ce zúčastnil jako každý rok programu 
z cyklu vzdělávacího projektu Svět 
kolem nás, tentokrát na téma Indie - 
všechny barvy Orientu. Pořadem nás 

provedl lektor Jan Lejsek s kolegou. 
Mohli jsme se podívat na spoustu 
krásných a zajímavých míst barevné-
ho a rozmanitého indického subkonti-
nentu. Jako každý rok byla přednáš-
ka plná úchvatných záběrů na ještě 

úchvatnější Indii. Mohli jsme se se-
známit s místními zvyky, nábožen-
stvím a spoustou dalších zajímavých 
věcí. zavedeni jsme byli například 
do indického hlavního města nové 
Dillí, do pouště Thar nebo do fascinu-

jící indické divočiny. více informací 
naleznete na internetové adrese www.
svetkolemnas.cz. 

K. Trakalová,  
E. Chramostová, IX. B
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netradičnÍ BeruŠčÍ týden 

Přestože jsme školáky teprve od září, 
máme toho za sebou už hodně. umí-
me číst, psát tiskacím a částečně psa-
cím písmem a počítat do 9, zažili jsme 
jablečný, strašidelný i pyžamový den, 
slavnost padajícího listí, zpívali jsme 
na náměstí, prodávali jsme na jarmar-
ku, rodičům jsme se předvedli při čte-
nářském odpoledni. Tentokrát si pro 
nás paní učitelka vymyslela dokonce 
celý týden - a to velmi netradiční. Ka-
ždý den byl něčím zvláštní a my jsme 
chodili do školy příslušně oděni. 

Pondělí bylo proužkované. Celým 
dnem nás provázela pruhovaná zebra 
vanda, co čtením získávala informa-
ce o africe, o matematice jsme s ní 
počítali a nakonec jsme si ji vyrobili. 

Jako bonus jsme proužky vyzdobili 
květináč s narciskami. 

Úterý bylo ve znamení puntíků. Pro-
tože puntíkované oblečení vlastní 
málokdo, hned zrána jsme si vyrobili 
puntíkované čelenky. Skládali jsme 
slova z barevných puntíků, počítali 
slovní úlohy do balonků, vybarvova-
li puntíkatého šaška. zazpívali jsme 
si písničku a naučili se básničku 
o berušce a nakonec si ji i vyrobili, 
protože beruška má přece také pun-
tíky. 
Středa byla kostkovaná. začali jsme 
tím nejsložitějším - proplétali jsme 
barevnými proužky papírovou košili 
tak, že vznikly kostky - tedy v ide-
álním případě. Také jsme luštili kří-

žovku - ta je taky kostkovaná, měli 
jsme kostkovanou matematiku i psa-
ní a hráli jsme si s hracími kostkami.

v obrázkový čtvrtek nás čekaly samé 
obrázky. Taky jsme je měli všich-
ni na tričkách. nejdříve jsme četli 

obrázkové čtení, pak jsme k daným 
větám přiřazovali příslušné obrázky 
a naopak, malovali jsme poslepu, do-
kreslovali druhou polovinu obrázku, 
skládali puzzle a hráli hru, kdo po-
střehne více obrázků. 

Pátek jsme zahájili videem Kluka 
z plakátu, kterému se ztratila pís-
menka - pátek byl totiž písmenkový. 
Pokusili jsme se doplnit text, ze kte-
rého se záhadně vytratila písmenka 
a dokonce zmizely i číslice z mate-
matických příkladů. nakonec jsme 
dostali noviny, ze kterých jsme vy-
střihávali písmenka, abychom mohli 
vytvořit plakát k celému našemu ne-
tradičnímu týdnu. Jak jsme si to uží-
vali (a spoustu dalších fotek z naše-
ho života v 1. B), můžete zhlédnout 
na www.beruskybakov.cz. 

Všichni z Berušek z 1. B 

PyŽaMoVý den Ve Škole

Jeden únorový pátek jsme se na škol-
ních chodbách nestačili divit. Žáci 
i vyučující na prvním stupni chodili 
celý den v pyžamech nebo nočních 
košilích. Co se to děje? ale byl to 
„obyčejný“ školní den, jen se jmeno-
val PYŽaMOvÝ Den. 

Děti v pyžamech měly pyžamovou 
češtinu nebo příklady v noční košil-
ce, zdobily pyžama různými vzory, 
vyráběly noční košilky na ramínkách 
a zdobily tím třídy. Při čtení nesměla 

chybět pohádka O pyšné noční ko-
šilce. 

I když se děti celý den učily jako 
jindy, zkusily to tentokrát v pyžamu 
a moc je to bavilo. 

Ono takové „pyžamové školní leno-
šení“ je prima věc. zkuste si to někdy 
doma a užijte si to stejně jako děti 
ve škole. 

Myšky z 2. C

Projekt „dětský úsMěV“

Děti v ČR mají 2, 5krát více zkaže-
ných zubů než děti ve státech jako 
je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. 
Kvůli tomuto zjištění a zároveň pro-
kázané skutečnosti, že zubnímu kazu 
lze spolehlivě předejít správnou péčí, 
byl připraven a do praxe uveden pro-
jekt pro školní děti, jehož cílem je si-
tuaci u nás zlepšit. 

I naše škola se do projektu veselý 
úsměv zapojila. Během pravidelných 
setkání v rámci školní výuky předsta-
vuje zubní lékařka vlasta Bobková 
dětem srozumitelně a hravou formou 
souvislosti mezi účinným čištěním 

zubů, výživou a vznikem zubního 
kazu. nejdůležitější částí každé ná-
vštěvy je praktický nácvik správného 
čištění chrupu. Děti dostanou na za-
čátku školního roku zubní kartáček, 
se kterým nácvik provádějí. Lékařka 
také používá pro názornost a upoutá-
ní pozornosti a zájmu dětí pracovní 
sešit s obrázky Miloše nesvadby, kví-
zy a soutěže a také modely chrupu.
 
Děti se na každou návštěvu zubařky 
těší, maminky připravují zdravé sva-
činy a děti se aktivně účastní projektu. 

HK 
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sněHulÁCi Pro afriku

africké děti si ve své zemi nikdy sně-
huláka nepostaví. některé z nich se 
ale ani nedostanou do školy. na první 
informaci nic nezměníme, tu druhou 
však můžeme společně ovlivnit. To 
jsme si řekli i na naší škole a zapoji-
li se do projektu SnĚHuLÁCI PRO 
aFRIKu. Do tohoto projektu se za-
pojilo 347 škol z celé republiky. 

naším úkolem bylo postavit sněhulá-
ka ze sněhu nebo ho vyrobit z jakého-
koliv materiálu. Startovné za každého 
sněhuláka bylo 50 korun. Děti stavěly 
a vyráběly po celých třídách, po sku-
pinách, ale i jednotlivě. 

některé třídy stihly tu trochu sněhu 
v Bakově a postavily opravdové sně-
huláky. Jiné třídy vyráběly sněhuláky 
z papíru, ruliček od toaletního papíru, 
ponožek, PeTlahví, balonků a růz-

ných dalších materiálů. Druháci si 
dokonce udělali vícedenní sněhuláčí 
projekt. Měli diktáty a doplňovačky 
ve sněhulákovi, rýsovali sněhuláky, 
počítali sněhové příklady a řetězy, 
četli o sněhuláku Blažejovi a zpívali 
o stavění sněhuláka. 

Sněhuláků na celé škole se nakonec 
sešlo 74 a děti vybraly jako startovné 
3 738 korun. Tyto peníze budou pou-
žity na převoz kol dětem do Gambie.
 
Děkujeme rodičům, že nás v projektu 
podpořili. nás těší, že jsme přispěli 
na to, aby děti v Gambii mohly také 
jezdit do školy. 

více informací získáte na www.sne-
hulaciproafriku.cz.

Žáci ZŠ

lyŽařský kurZ ZŠ BakoV n. j. 2015

ve dnech 15.–20. 2. proběhl ve skia-
reálu Šachty ve vysokém nad Jize-
rou lyžařský kurz žáků 7.–9. roč-
níků. Kurzu se zúčastnilo 34 dětí, 
Mgr. Ivana Míšková, Mgr. Luboš 
Brodský a členové Spofesty. První 
den proběhlo rozdělení do tří druž-
stev podle výkonnosti. První druž-
stvo střídalo modrou a červenou 
sjezdovku na Šachtách, druhé a třetí 
lyžovalo na větrově. Druhé družstvo 
se též časem propracovalo na větší 
sjezdovku na Šachtách. večer pro-
bíhaly přednášky a videa s lyžař-
skou tématikou. Úvodní den bylo 
téma nebezpečí hor, zásady pobytu 
na horách, desatero horské služby se 
zaměřením na chování na sjezdovce 
a první pomoc. Druhý den jsme byli 
svědky velmi zajímavé přednášky 
s praktickou ukázkou o mazání bě-
žeckých a sjezdových lyží. Přednášel 
pán, který připravuje lyže reprezen-
tačnímu paralympijskému družstvu 
sjezdových lyžařů. Také přednáška 
člena horské služby, který navázal 
na videa z úvodního dne, žáky zauja-

la. O vyplnění volného času se vzor-
ně starali členové Spofesty, pan Ja-
roslav Hampeis a Katka Olyšarová, 
kteří pro děti měli připravené velké 
množství her a soutěží. Rovněž si 
děti zahrály stolní tenis, stolní fotbal 
a navštívily fitcentrum. v podvečer 
jsme chodili do města na procház-
ku, ale většinou jen mlsat. Členové 
Spofesty též zorganizovali závěreč-
nou diskotéku. veškeré aktivity zdo-
kumentovali jak videokamerou, tak 
velkým množstvím fotek. asi jedi-
nou slabinou velmi zdařilého kurzu 
bylo namátkové hodnocení pořádku 
na pokojích, ohodnocené většinou 
obrázkem prasátek. Přesto se našli 
i „sluníčkáři“, kteří dostali sladkou 
odměnu. Poslední dva dny se závo-
dilo ve slalomu, kde žáci ukázali, co 
se za necelý týden naučili, popřípa-
dě v čem se zdokonalili. Samostatný 
závod měli na mírnějším svahu čle-
nové 3. družstva. na nejlepší čekaly 
věcné ceny, medaile, všichni dostali 
diplom. na závěr kurzu byla předána 
lyžařská vysvědčení. 
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VÝSLEDKY ZÁVODŮ
SLaLOM CHLaPCI 19. 2. 15:00
1. Kůla Pavel 22,54
2. Prokůpek Ondřej 24,32
3. zavoral vojtěch 26,39
4. Tvaroha vojtěch 26,77
5. adam Daniel  27,77
6. Culek Lukáš 30,77
7. Bůžek Ondřej 33,48
8. Janoušek Lukáš 34,77
 Henrich Tomáš  DQ
 
SLaLOM DÍvKY 19. 2. 15:30 
1. Kovářová adriana 23,45
2. Smetanová Helena 23,64
3. adamová Marie 23,98
4. Žebráková anna 25,64
5. Korelová Kateřina 26,32
6. zahrádková viktorie 27,45
7. Balounová andrea 28,57
8. vavřenová eliška  28,51
9. Pospíšilová Barbora 29,09
10. Barešová Karolína 29,45

11. Radová Jana 29,70
12. Baliczová anna 25,64
13. velánová Tereza 40,45
14. Stránská natálie 41,41
 Paštrnáková Tereza  DnS
 
SLaLOM CHLaPCI 3. družstvo  
20. 2. 10:00
1. Žák Petr 27,48
2. Pelikovský David 32,60
3. Semecký Matěj 37,54
4. novotný Jiří 52,39
 Jelínek Josef DnS
 Jireš DnS
 
SLaLOM DÍvKY 3. družstvo  
20. 2. 10:10
1. vaňková Johana 28,60
2. ernstová Kristýna 32,64
3. Gabrielová Markéta 34,18
4. Levková Tereza 34,46

Mgr. Luboš Brodský

ZŠ BakoV PoHledeM ředitelky Školy

vážení čtenáři Bakovska, vážení ro-
diče, ráda bych zareagovala na člá-
nek Mgr. Klímy a to i přesto, že jsem 
na jeho stále se opakující stejné „prav-
dy“ reagovala v minulosti několikrát 
a zabývala se jimi i rada a zastupitel-
stvo města. 

na rozdíl od p. Klímy vnímáme my 
zaměstnanci školu naprosto odlišně. 
a to jako místo, kde rádi pracujeme, 
kde se snažíme vytvářet příznivé pod-
mínky pro žáky a dobře je připravit 
na budoucí život. Tato snaha se nám 
daří. Svědčí o tom výsledky přijíma-
cích řízení na středoškolská zařízení, 
výsledky mezinárodního testování, 
soutěží a olympiád. Chcete - li se se-
známit s objektivním hodnocením 
úrovně školy, kvalitou výuky, řízením 
školy, rozdělením kompetencí, pře-
čtěte si zprávu České školní inspekce 
(dále ČŠI) a Protokol ze státní kontro-
ly ČŠI. ČŠI je nejvyšší kontrolní orgán 
škol. všechny v textu zmíněné doku-
menty najdete na webu školy (www.
zs.bakovnj.cz). 

naši učitelé vyjádřili svůj postoj 
ke škole a k jejímu vedení na jaře 2013 
v dopise, který adresovali starostce 
a radě města. 

většina z vás jste absolventy naší 
školy a můžete srovnávat změny, 
ke kterým ve škole od r. 2002 do-
šlo. změnil se vnější i vnitřní vzhled 
školy. Škola je postupně vybavována 
novým nábytkem, pomůckami, byly 
nainstalovány interaktivní tabule, 
dataprojektory. zastarávající počíta-
če ve velké počítačové učebně, které 
byly pořízeny z dotace kraje, dotace 

zřizovatele a sponzorského daru, byly 
o prázdninách 2014, díky pochopení 
rady a zastupitelstva města, nahrazeny 
31 novými počítačovými sestavami 
se softwarem. Stále je co vylepšovat, 
a že se o to snažíme, vnímají žáci i je-
jich rodiče. O tom, že nám škola není 
lhostejná, svědčí i zpracovaný projekt 
půdní vestavby několika tříd v hlavní 
školní budově, rekonstrukce šaten, 
úpravy školního dvora, obnovy mobi-
liáře školy aj. Žádost o dotaci na takto 
finančně náročnou investici byla podá-
na na MŠMT v srpnu 2014. 

Dále si dovolím reagovat na některé 
záležitosti zmiňované v článku. 

Multimediální vybavení včetně inter-
aktivních tabulí nakupujeme na zá-
kladě výběrových řízení. Samotné 
tabule se softwarem soutěžíme také 
za 39 900, - Kč. aby byly tabule 
plně funkční, je třeba doplnit je dal-
ším vybavením. Pokud byla v člán-
ku Mgr. Klímy zmiňována částka 
100 000, - Kč, pak bylo opomenuto, 
že částka vedle samotné interaktiv-
ní tabule pořizované cca před 6 lety 
zahrnuje veškeré příslušenství – soft-
ware k tabuli, dataprojektor, počítač, 
ozvučení a posuvný pylon. výběrová 
řízení jsou vyhlášena po posouzení 
radou města a dokumentace je archi-
vována ve škole i na městském úřadu. 
u zakázek do částky 70 000, - Kč bez 
DPH je možné u nás v Bakově postu-
povat bez výběrového řízení. Přesto si 
provádíme průzkum trhu a porovnává-
me ceny od jednotlivých dodavatelů 
i u nižších zakázek. 

náklady na energie jsou nejvyšší po-

ložkou v rozpočtu školy financovaném 
zřizovatelem. Musíme si ale uvědo-
mit, že škola má 4 budovy a spojo-
vací krček. vytopit takovéto prostory 
je opravdu náročné. naše kotelna je 
velkokapacitní a pro velkoodběratele 
platí jiné podmínky a ceny. Každoroč-
ně také vykazujeme na MŽP případné 
znečišťování ovzduší. 

 velká část spotřeby elektřiny souvisí 
se školní kuchyní, jejíž veškeré zaří-
zení je na elektrickou energii. zlepšili 
jsme dostupnost školy díky novým 
mobilním telefonům a digitalizova-
li jsme pevné linky, přesto náklady 
za telefony máme obdobné jako okol-
ní základní školy. Spolu se zřizovate-
lem hledáme možnosti úspor, protože 
dodavatele uvedených položek máme 
stejné jako mateřská škola a město. 

Jako většina škol i ta naše požádala 
o dotaci z eu – Peníze školám a ob-
drželi jsme cca 1 700 000, - Kč, kte-
ré jsme rozdělili do šablon. vyhověli 
jsme přání rodičů a jako jednu ze šab-
lon jsme vybrali výuku angličtiny s ro-
dilým mluvčím. výuku hradila škola 
ve výši 600, - Kč/hod. (viz smlouva). 
neoprávněná byla platba rodičů firmě 
Wattsenglish za náhradu vedlejších 
výdajů za rodilé mluvčí, s kterou ro-
diče podepsali dvoustrannou smlouvu. 
Po upozornění ČŠI jsem domluvila 
zastavení dalšího vybírání peněz a ro-
dičům, kteří požádali o vrácení platby, 
byly peníze firmou vráceny (doklady 
jsou archivovány ve firmě). Problé-
mem se zabývala i rada města (viz 
usnesení ze 4. 11. 2013). Tímto způ-
sobem financovala tuto šablonu řada 
škol. Čerpání dotací prošlo kontrolou 

finančního úřadu s výsledkem – bez 
závad (viz zpráva)
. 
Každý ředitel školy se musí řídit 
platnými právními předpisy. zákon 
o zdravotních službách ukládal všem 
organizacím pracujícím s dětmi bez 
výjimky mít souhlas rodičů s ošetře-
ním dítěte v případě, že ošetření nebu-
dou přítomni rodiče. Proto jsem žádala 
o váš souhlas, ve kterém byla přímá 
citace paragrafu příslušného zákona. 
Je přehnané tvrzení, že by jen na zá-
kladě takto uděleného souhlasu rodičů 
s lékařským ošetřením dítěte, byl žák 
vystaven jakémukoliv neadekvátnímu 
postupu zdravotnického zařízení. v r. 
2014 byl zákon novelizován a souhlas 
již není potřeba.
 
K dotazu na úraz a šňupání tabáku 
bych pouze poznamenala, že postup 
školy prověřila rada města a na zastu-
pitelstvu konstatovala, že škola postu-
povala v souladu s právními předpisy. 
na závěr bych chtěla říci, že Česká 
školní inspekce ve zprávě hodnotila 
naši školu jako velmi dobrou a může 
konkurovat kterékoliv základní ško-
le. Úsudek o objektivnosti článku 
p. Klímy si musíte udělat každý sám. 
Je samozřejmostí, že nemůžeme plně 
uspokojit požadavky všech rodičů, 
vždyť naši školu navštěvuje 396 žáků. 
Máte - li zájem a chuť věnovat svůj 
čas bakovské škole, otevřete si naše 
webové stránky nebo školu navštivte 
osobně. Jsme tu pro vás a vaše děti, 
proto i název našeho školního vzdě-
lávacího programu zní „Škola pro 
všechny děti“. 

Mgr. Zdeňka Dlasková, ředitelka školy
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ŠkolnÍ druŽina Ve VÍru tanCe 

není to tak dlouho, co jsme si ve škol-
ní družině připomněli tradice spojené 
s oslavami Masopustu. Děti se do-
zvěděly mnoho zajímavého o historii 
a zvycích tohoto svátku. neoddělitel-
nou součástí těchto oslav byly vždy 
masky.

výrobou škrabošek se děti ze školní 
družiny začaly zároveň připravovat 
i na tradiční karneval, který se tento 
rok konal ve dnech 23. a 25. úno-
ra v prostoru tělocvičny školy. Děti 
braly přípravu na karneval většinou 
velmi zodpovědně a záleželo jim 
na té „nejlepší“ prezentaci své role. 
Došlo i na líčení protagonistů, aby 
byl výsledek co nejdokonalejší a do-
šlo i na slzičky, když ne všechny části 
masky držely, jak by měly. 

Po oba dny si děti užily tance i soutě-
ží. Paní vychovatelky a dětská komi-
se se ujaly velmi důležité povinnosti 
- vyhodnotit ty „nej“ masky. na své 
si přišli i vítězové soutěží a ve finále 
nezůstal nikdo bez odměny. 
vždyť jde přeci o legraci a hezky 
strávené chvíle a to se určitě povedlo. 

Vychovatelky ŠD 
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z pohádky do pohádky jsme s dětmi 
putovali ve všech třídách. Děti si vy-
zkoušely, jak vyrobit loutky, nakreslit 
kulisy, převyprávět pohádkový pří-
běh, a zahrály si divadlo. Předškoláci 
pak svoje znalosti využili při zápisu 
do prvních tříd, který byl letos při-
praven v duchu pohádky O perníkové 
chaloupce. 

v únoru jsme ve školce zhlédli dvě 
divadelní představení. Divadýlko 
Matýsek uvedlo svoji pohádku O ho-
dináři a v karnevalovém týdnu jsme 
se pobavili pohádkovým příběhem 
s písničkami O kuchařce. 

na vycházkách jsme pozorovali 
předjarní přírodu, vykukující hla-

vičky sněženek nebo probouzející se 
broučky. Sněhu jsme si ani letos bo-
hužel moc neužili, ale i přesto jsme 
si aspoň povídali o zimních sportech. 
Malovali jsme a kreslili zimní kraji-
ny, sportovce a sněhuláky. naučili 
jsme se s dětmi nové básničky a pís-
ničky. 

Poslední únorový týden byl 
ve znamení karnevalu, Masopustu 
a maškar. v každé třídě byl pro děti 
připraven zábavný program a maš-
karní bál. Kromě princezen, pirátů, 
šašků jsme se mohli ve školce potkat 
také se želvami ninja, Spidermany 
a nejrůznějšími zvířátky. 

Děti a učitelky z mateřské školy

PoHÁdky a karneVal Ve ŠkolCe
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vystoupení Tanečního klubu Rytmus je již nedílnou součástí bakovských 
městských plesů. avšak pro sobotní večer 7. března se rozrostl o další dva 
členy.
 
7. reprezentační ples města totiž netradičně zahájili společným předtančením 
starosta Radim Šimáně a tajemnice Lenka Koucká za doprovodu vítka Do-
moráda a Simči Tejcové. 

On se vlastně celý letošní ples nesl v netradičním duchu. netradiční a ojedi-
nělé nebylo jen zahájení, ale celý ples, který dostál svému podtitulu „rocko-
vý“. Muzikanti z kapely MaRiJa pochopitelně zařadili i klasické tance, ale 
svou rockovou duši nezapřeli.
 
Stepařské vystoupení Pavla Hrubce bylo úplně z jiného soudku. Mistr repub-
liky, evropy i  světa však sklidil velký aplaus.

Jaká bude půlnoční perlička, to bylo tajemstvím i pro nás, organizátory ple-
su. Překvapení se i letos zhostil DS Tyl. Tentokrát v podání BoneyMasopust 
a Školy tance s Bobinou. DS Tyl okomentovalo video na facebooku města 
výstižně: „Sice se to asi nikdo nenaučil, ale trošku sranda to byla...“

videa a fotografie Michala Horvátha naleznete na webových stránkách měs-
ta a Facebooku (www.facebook.com/bakovnj).

tak za rok, na tanečním parketu bakovské radnice, na 8. plese města se 
budeme těšit s Vámi na shledanou.

Magdalena Bulířová
vedoucí správního odboru

tanečnÍ Parket Byl ZaPlněn aŽ do rannÍCH Hodin

Z kultury a sPortu
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Prodej slePiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává 

slepičky snáškových plemen tetra hnědá a dominant – černý, modrý, žlutý,  
kropenatý a bílý. Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180,- Kč/ ks dle stáří.  

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!  
Prodej se uskuteční: V pátek 17. dubna 2015,

Bakov n. jizerou – u vlak. zast. Bakov – město – 12:35 hod.  
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Případné bližší informace: Po–Pá 9:00–16:00 hod, 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 

inZerCe

PoZVÁnka

Klub turistů Kosmonosy 
pořádá výlet vlakem v sobotu dne 

23. května 2015 do Muzea přírody český ráj 
na Prachově, Prachovských skal. z Jinonic bude pěší túra 

do Muzea přírody Český ráj na Prachově. 

Odjezd z Mladé Boleslavi hlavní nádraží v 7:47 hodin. 
Příjezd domů bude v 19:15 hodin. 

Prosím vezměte si s sebou peníze na dopravu, 
vstupné, na oběd atd. 

Děkujeme!

Prosíme cestující, 
aby si zakoupili jízdenku tam i zpět na zastávku Jinonice (přes Turnov). 

Těšíme se na vaši hojnou účast!

Za Klub turistů Kosmonosy
Předseda Klubu: Viktor Velich ml.

ŠaCHy

Šachisté Sokola Bakov v únoru stih-
li odehrát 7. a 8. kolo II. ligy, dle 
losu obě u soupeřů. nejprve jeli 8. 
2. na půdu ŠK zikuda Turnov B, jed-
noho z adeptů na postup do 1. ligy, 

kde se jim po boji podařilo remizo-
vat 4 : 4. Pak 22. 2. na smolný zápas 
s také ohroženým ŠK Slavoj Litomě-
řice, kdy jedno z vozidel mělo na po-
slední křižovatce před hrací místností 
havárii, kterou zavinila místní nepo-
zorná řidička, naštěstí bez zranění 
osob, odnesly to jen plechy. Tím ale 
bylo narušeno předzápasové soustře-
dění, a tak se v Litoměřicích také 
pouze jen remizovalo a nemůže být 
do posledních 3 kol klid a boj o udr-
žení je otevřený!?

Jaroslav Záhorbenský

kluB turistŮ kosMonosy

víte, vážení čtenáři, které zajíma-
vé seskupení v Kosmonosech má 
nejpočetnější členskou základnu? 
Pokud to nevíte, pak vězte, že je to 
Klub turistů Kosmonosy, který čítá 
přes 1000 členů! Mezi ně patří herci, 
herečky, zpěváci, úředníci, podnika-
telé, doktoři, doktorky atd. Ti jsou 
čestnými a pasivními členy. nosnou 
částí celoroční činnosti v roce 2014 
byly dva autobusové zájezdy a jeden 
výlet vlakem, jejichž cíle pečlivě 
vybíráme se záměrem navštívit ta 
nejzajímavější místa naší republiky. 
Mimo to, realizujeme poměrně bo-
hatou paletu společenských aktivit. 
Dětský den jsme pořádali v roce 
2014 s pohádkou, písničkami a sou-
těžemi o věcné ceny pod vedením 
herečky paní evy Hruškové, zpěvač-
ky paní Jany england a herce pana 
Jana Přeučila. 

našim členům dáváme pravidelně 
zahrát písničky na přání k jejich na-
rozeninám do Rádia Jizera – Signál. 
Jubilantům vždy zakupujeme dárky. 
Objednáváme si hudbu a kulturní 
programy na členskou výroční schů-
zi, která je se vším zdarma pro členy 

i oběd zdarma. Smuteční kytice ku-
pujeme zesnulým členům a vždy se 
s nimi jdeme rozloučit do obřadní 
síně. 

Sluší se poděkovat našim 160 spon-
zorům, kteří nás podporují v naší 
činnosti. 

Pravidelně se staráme o 3 vývěsní 
skříňky. Jedna je umístěna u kos-
monoské sokolovny, druhá ve St-
akorské ulici v Kosmonosech a třetí 
na Lomeňáku – naproti je Pekařství 
Pane – v Mladé Boleslavi, kde se 
dozvíte vše o našich akcích. 

Do budoucna plánujeme řadu dal-
ších zajímavých turistických, 
kulturních a společenských akcí, 
ke kterým bychom rádi pozvali 
ostatní občany. 

v roce 2014 zpívala a hrála na člen-
ské výroční schůzi zpěvačka Yveta 
Simonová, Kladenská Heligonka 
a muzikant pan Pavel Bureš. Také 
jsme pořádali v roce 2014 vánoční 
posezení s hudbou, občerstvením 
atd. 

Členské roční příspěvky v našem 
klubu činí pouhých 20, - Kč, u dětí 
a mládeže do 18 let je to 10, - Kč. 

Prostřednictvím bakovského zpravo-
daje bych chtěl pozvat co nejvíce ob-
čanů do našich řad. na cesty za zdra-
vím a poznáním krás naší vlasti, 
na kulturní a společenské akce. Jsme 
dobrá parta a prožijete s námi hodně 
zábavy a legrace! Občas máme slevy 

a některé naše akce jsou pro členy 
zdarma. 

více informací získáte na telefonním 
čísle 605 711 249. 

Předem vám děkujeme a těšíme se 
na vás!

Viktor Velich ml.  
Předseda Klubu turistů Kosmonosy

BoHosluŽBa

římskokatolická farnost v Bakově nad Jizerou srdečně zve v pondělí 13. 
dubna 2015 od 17. 30 hodin do kostela sv. Bartoloměje na slavnou bo-
hoslužbu. Hlavním celebrantem mše svaté bude biskup Tadeusz Lityňski 
z zielonej Góry z Polska. 

v rámci komponovaného pořadu vystoupí Leona Machálková, ruský te-
norista andrej Romanov, Kateřina Brožová, Jakub Smolík a další. na var-
hany zahraje varhanní virtuóz Přemysl Kšica, trubky – Jan verner a Fran-
tišek Svejkovský. 

Bohoslužbu budou přenášet přímým přenosem Radio Maryja a Tv Trwam 
z polské Toruně. 

Sbírka bude věnována na provoz těchto médií. 

všichni jste zváni, Bakov nad Jizerou se tímto poněkud více zviditelní 
za hranicemi naší nádherné české země. 

za jakoukoliv pomoc předem srdečně děkuji.

Váš Jiří Veith
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