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—▶ městský úřad informuje

V Bakově to ži je !
V sobotu 5. září bylo v Ba-
kově rušno. Na jednom 
konci města jsme se vrátili 
po železnici o 150 let zpět 
a na druhém konci podáva-
ly děti a mládež neuvěřitel-
né sportovní výkony. 

Jak jsem již podotkla, 
na vlakové zastávce Ba-
kov nad Jizerou - měs-
to probíhaly oslavy 150 
let od zahájení provozu 
na významné železniční 
spojnici Turnova a Kra-
lup nad Vltavou. Na strán-
kách toho vydání Bakov-
ska se k tomuto tématu 
objeví i příspěvky z pohle-
du účastníků, a tak jen pár 
slov.

Účastníci oslav měli mož-
nost přivítat i protokolární 
vlak, který vyjel z Turnova 
a byl veden lokomotivou 
310. 0134 Kafemlejnek, tur-
novskými fanoušky láskypl-
ně oslovovanou „Babička“. 
Tato lokomotiva byla vyro-
bena r. 1913 První česko-
moravskou v Praze – Libni 
pro místní dráhu Litovel – 
Senice na Hané. Lokomo-
tiva je nyní v péči Klubu 
přátel železnic Českého rá-
je. Vlak zastavil na zastáv-

ce v Bakově cca na dvacet 
minut a byl středem pozor-
nosti nejen dětí, ale všech 
přihlížejících. 

U příležitosti tohoto výro-
čí byla odhalena i pamět-
ní deska. Před jejím odha-
lením přiblížil přihlížejícím 
Ing. Záleský historii trati. 

Program byl bohatý. Zpes-
třila ho dechová hudba 
a předtančení České bese-
dy. Na to, že lze při podob-
ných akcích vidět bakovské 
hasiče v historických uni-
formách, Furianty či vojá-
ky v dobových kostýmech 
jsme si už zvykli, ale bylo 
milé, že „dobově“ pojali ce-
lou událost i někteří obča-
né. Vyparádění dle tehdej-
ší módy byli jistě ozdobou 
oslav. 

Po ukončení oslav výročí 
Turnovsko-kralupské dráhy 
se starosta Radim Šimáně 
a místostarosta Václav Grű-
nwald vydali napříč městem 
do Volnočasového areálu, 
kde probíhal jubilejní 10. 
ročník závodu horských kol 
Pohár města Bakova n. J. 
A jak se jim povedlo sklou-
bit historickou událost se 

sportovní? Vyřešili to stylo-
vě – rozjeli se napříč Bako-
vem v dobových kostýmech 
na dvoukole se závodním 
číslem 10, jako symboli-
kou 10. ročníku závodu. 
A jak jim to šlapalo, může-
te zhlédnout na krátkém vi-
deu na webových stránkách 
či facebooku města. 

Když vedoucí představitelé 
města dorazili zdárně do cí-
le - Volnočasového areá-
lu, starosta města krátkou 
zdravicí oficiálně zahájil ju-
bilejní 10. ročník veřejné-
ho závodu horských kol 
pro děti a mládež Emerge 
– Česká pojišťovna Pohár 
Bakova n. J. Po slavnost-
ním zahájení obdrželi oba 
z rukou pořadatelů žluté 
dresy vedoucích závodní-
ků.
Tak ať jim to šlape!

Organizátorům obou akcí 
patří nesmírný dík a bu-
deme se těšit, že na dal-
ších akcích pořádaných 
v Bakově se sejdeme opět 
v hojném počtu. 

MAGdALeNA BULířoVá

A RAdIM ŠIMáNě



Bakovsko2 9/2015

Pracovní nabídka

Veřejná výzva č. 6/2015

Město Bakov nad Jizerou hledá  
pracovníka do organizační slož-
ky města Technická četa – 

ZAHRADNICE/ZAHRADNÍK  
(SPRÁVCE HŘBITOVŮ)

Místo výkonu práce:  
Bakov nad Jizerou a jeho  
místní části
Pracovněprávní vztah:  
Pracovní poměr – plný úvazek  
(8 hod. denně)
Předpokládaný  
termín nástupu: dle dohody 
Pracovní náplň: správa parků  
a hřbitovů – zejména parkové 
úpravy, sekání trávy, výsadba 
dřevin a jiných rostlin, případ-
ně další činnost v rámci plnění 
úkolů technické čety města 

Na výzvu se mohou přihlásit  
uchazeči, kteří:
1. Splňují následující podmínky:
–  min. střední vzdělání  

zakončené výučním  
listem (v oboru –  
výhodou)

–  řidičský průkaz skupiny  
B – podmínkou

–  základní znalost rostlin
–  dobré komunikační  

schopnosti
–  praxe výhodou

2. Uchazeč podá písemnou 
přihlášku s prohlášením, která 
musí obsahovat tyto náležitosti:
–  jméno, příjmení, 
–  datum a místo narození, 
–  místo trvalého pobytu, 

–  telefonní, případně emailové 
spojení, 

–  uvedení nejvyššího dosaže-
ného vzdělání a pracovních 
zkušeností, 

–  podepsané prohlášení uchaze-
če v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních 
údajů v rozsahu podkladů 
pro veřejnou výzvu dávám 
ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, 
souhlas k jejich zpracování 
a uchování. 
–  datum a podpis. 

3. Nabízíme:
–  platové ohodnocení dle NV 

č. 564/2006 Sb. – platová tř. 5
–  služební byt – RD (ul. Tyršova 

613, Bakov nad Jizerou)

Lhůta, způsob a místo doru-
čení přihlášek:

Přihlášku doručte nejpozději  
do 30. 9. 2015 buď osobně  
na podatelnu Městského úřadu 
Bakov nad Jizerou, Mírové nám. 
208 nebo poštou na adresu:

Městský úřad Bakov  
nad Jizerou
tajemnice
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Případné dotazy zodpoví  
vedoucí TČ, tel. 607 986 494. 
 

MGR. LeNKA KoUcKá,  

TAJeMNIce

VŘ č. 7/2015

Místo výkonu 
práce:  
Bakov nad Jize-
rou a jeho míst-
ní části
Platové zařazení: dle nařízení  
vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců  
ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů – 
platová tř. č. 8
Předpokládaný termín nástupu: 
1. 1. 2016 
Doba trvání pracovního  
poměru: neurčitá 
PŘEDPOKlaDy PrO PŘiJETí:
• státní občanství České republiky, 
• věk nad 21 let, 
• znalost jednacího jazyka, 
• zdravotní způsobilost 
•  bezúhonnost, spolehlivost  

a dobrá schopnost komunikace, 
•  min. střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, 

POžaDaVKy zaMěsTnaVaTElE:
• znalost práce na Pc, 
•  řidičský průkaz skupiny B nutný, 

skupiny A - výhodou, 
•  zbrojní průkaz skupiny d, e - 

výhodou, 
•  platné osvědčení pro výkon po-

volání strážníka - výhodou. 

UchazEČ PODá PísEMnOU  
PŘihlášKU s PrOhlášEníM, 
KTErá MUsí OBsahOVaT  
TyTO nálEžiTOsTi:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození, 
• státní příslušnost, 
•  místo trvalého pobytu, telefonní 

kontakt 
•  číslo občanského průkazu nebo 

číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního ob-
čana, 

•  podepsané prohlášení uchazeče 
v následujícím znění: 
Poskytnutím svých osobních 
údajů v rozsahu podkladů pro 
přihlášku do výběrového říze-
ní dávám ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, souhlas k jejich 
zpracování a uchování. 

• datum a podpis. 

K PŘihlášcE JE nUTnO  
PŘiPOJiT TyTO DOKlaDy:
•  životopis, ve kterém budou uve-

deny údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných zna-
lostech a 

•  dovednostech (strukturovaný  
životopis)

•  originál výpisu z evidence Rejst-
říku trestů ne starší než 3 měsíce

•  ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

•  čestné prohlášení o spoleh-
livosti dle § 4a a § 4b zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů

•  doklad lékaře o zdravotní  
způsobilosti

NePoVINNé:
•  kopii dokladu o složení zkoušky 

odborné způsobilosti
• kopii zbrojního průkazu
•  kopie dokladů ostatních školení 

a kurzů spojených s povoláním 
strážníka 

4. lhůta, způsob a místo doruče-
ní přihlášek:
Přihlášku s přílohami včetně telefo-
nického kontaktu doručte nejpoz-
ději do 2. října (pátek) 2015 buď 
osobně na podatelnu Městského 
úřadu Bakov nad Jizerou, Míro-
vé nám. 208 (do 12:00 hod.) nebo 
poštou na adresu:
Městský úřad Bakov nad Jizerou
tajemnice
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Uzavřenou obálku označte heslem 
„Výběrové řízení č. 7/2015“. 
Případné dotazy zodpoví  
vedoucí Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou Mgr. Lenka Koucká 
(tel. č. 725 052 799) nebo ředitel 
Městské policie Bakov nad Jizerou 
Aleš Konývka (tel. č. 602 749 734). 

Po vyhodnocení zaslaných  
přihlášek může být rozhodnuto 
o osobním pohovoru s oslovenými 
uchazeči. Po skončení výběrového 
řízení budou uchazečům poskytnu-
té písemné materiály k výběrové-
mu řízení vráceny. 

 RAdIM ŠIMáNě, STARoSTA MěSTA

Výběrové řízení 
na strážníka městské policie
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Město Bakov nad Jizerou bylo úspěšné se žádostí 
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (OPŽP, 66. Výzva, 
prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny) 
na projekt „Revitalizace tůně Bakov nad Jizerou“ – 
pod železničními mosty s tím, že spoluúčast města 
činí 5% z předpokládaných celkových způsobilých 
nákladů. Vlastní realizace výše uvedeného projektu 
(jehož cílem je obnova mokřadního biotopu – 
odbahnění, úprava břehů, kácení a výsadba dřevin) 
bude zahájena v říjnu-listopadu, dokončen musí být 
do konce r. 2015. 

ZByNěK HýZLeR, dIS., ReFeReNT ŽP

Revitalizace tůní  
pod železničními mosty

—▶ životní prostředí

Novinky ve sběrném dvoře

Ve sběrném dvoře „Pod Vápeníkovými“ v Bakově nad Jize-
rou byla instalována nová, automatická vrata k váze. V pl-
ném provozu je též kamerový systém se záznamem. dále 
je do konce roku naplánován nákup mobilního oplocení, 
které by oddělovalo prostor ve sběrném dvoře určený pro 
potřeby města/deponie materiálu. V dalším roce je znovu 
počítáno s úpravami – investicemi ve sběrném dvoře, tak 
aby jako v současné době, docházelo k neustálému zkva-
litňování odpadového hospodářství města. 

ZByNěK HýZLeR, dIS., ReFeReNT ŽP

Není ještě pozdě předsta-
vit si tu záhadu, léto trvá 
a i v tom babím může k se-
tkání dojít. 

Je slunečný den. Sedíte nad 
kávou i čajem v zahradní 
pergole, když shora od zá-
věsného květináče plného 

surfinií slyšíte vířivé frče-
ní. A slyšet je pořád. Podí-
váte se tam a vidíte objekt 
ve vzduchu se zastavující, 
ne nepodobný kolibříkům. 
Velikost sedí, pohyb u kvě-
tů taky, a že strká „dlouhou 
tyčku“ do květních kalichů 
– je to jasné. Na kytkách 

jste vyhmátli kolibříka! Tak 
to slýchám od lidí často 
a nedivím se jim, protože 
motýl - dlouhozobka svíze-
lová tak opravdu vypadá. 
co na tom, že v našem ze-
měpisném pásmu šance ne-
ní. dlouhozobka klame tě-
lem výrazně, protože trup 

má široký, plochý, zdobený 
ke všemu ještě černobílými 
postranními „pírky“. Navíc, 
i kdyby to byl snad nějaký 
lišaj, ti přeci létají v noci! 
Mystifikace dokonalá. 

dlouhozobka svízelová pa-
tří mezi lišajovité a není na-

štěstí u nás úplnou vzác-
ností. Jsou dokonce roky 
jako letošní, kdy jich je vi-
dět dost. Zvláštností je i to, 
že motýl je tažný a to ne-
jen v příletu, ale i v odle-
tu od nás. Výhodou je, že 
ji opravdu můžeme vidět 
za slunečného dne i když 

Fa lešní kol ibř íc i  zahrad a balkónů

Na posledním jednání za-
stupitelstva města byla 
vedena rozsáhlá diskuze 
na dvě témata, a to Mapa 
školy a Výstavba Na Vý-
sluní. odkaz na základ-
ní výsledky ankety Ma-
pa školy jsme zveřejnili  

na webových stránkách 
města v sekci Základní 
škola a jsou též zveřejně-
ny na webových stránkách 
školy.

co se týče druhého té-
matu, Rada města Bako-

va nad Jizerou si klade 
za cíl „rozhýbat“ výstav-
bu v lokalitě „Na Výslu-
ní“. Na svých jednáních 
se touto problematikou již 
opakovaně zabývala. Na-
vazuje na  kroky provede-
né v minulých volebních 

obdobích a připravuje ná-
vrh postupu v realizaci 
výstavby. Ten bude pro-
jednán s odborníky, čle-
ny zastupitelstva  a samo-
zřejmě i majiteli pozemků 
v dotčené lokalitě a ob-
čany našeho města.  In-

formace o dalším postup 
budou zveřejňovány v Ba-
kovsku a na webových 
stránkách města, kde byla 
již v roce 2013 zveřejněna 
zpracovaná studie.

RAdIM ŠIMáNě, STARoSTA MěSTA

Aktuálně
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—▶ městská pol ic ie

Již od června roku 2012 
má Městská policie v Ba-
kově významného pomoc-
níka, který pomáhá dětem 
a školní mládeži při přícho-
du do školního vyučová-
ní. Na přechodu pro chod-
ce u základní školy tuto 
práci vykonává pan Kyse-
la. Pro letošní rok se měs-
to rozhodlo navýšit počet 
těchto asistentů o další dva. 
do výběrového řízení se 
však přihlásil pouze jeden, 
omlouvám se, jedna zájem-
kyně. 

Po absolvování prvotního 
pohovoru, lékařské pro-
hlídky a řádného proškole-
ní se naší další asistentkou 
stala mladá maminka pa-

ní Petra Kertészová. Po do-
hodě byl za její stanoviště 
určen přechod pro chodce 
na Mírovém náměstí u pod-
chodu. 

První pracovní týden vypo-
mohli na přechodu naší no-
vé asistentce strážníci Měst-
ské policie a od dalších dní 
již bude tuto činnost vyko-
návat samostatně. Věřím, 
že přítomnost další „pře-
chodářky“ bude význam-
nou pomocí pro naše děti 
a mládež, a že řidiči i chod-
ci budou dbát jejích poky-
nů tak, jak jim ukládá sil-
niční zákon. 

ALeŠ KoNýVKA 

ředITeL MP

Pomocník na přechodech

létá i v noci. Vrchní kříd-
la jsou obyčejně šedavá, 
spodní ale mají barvu pří-
jemně okrovou. 

Byl jsem před pár dny opět 
v Červenohorském sedle Je-
seníků kroužkovat slavíky. 
V místě, kudy na Moravu 

přilétají tažní ptáci i motý-
li. Výkonný reflektor, kte-
rý nasvěcuje horskou louku 
plnou půvabných zvonků 
vousatých, je schopen při-
lákat značné množství vše-
lijakých můr. Člověk žas-
ne nad odhodláním ptačím, 
kdy okřídlenci míří k dale-
kým cílům, co ale říct primi-
tivním motýlům, jež nesou 
úkol podobný? Nádherná 
stužkonoska modrá i ko-
volesklec zlatolesklý, spolu 
na cestě. osenice podobné 
vajglům od cigaret, mají-
-li křídla složená a s nimi 

množství hmyzu docela ti-
těrného. Jedné příhodné no-
ci před přechodem studené 
fronty, od Jeseníku přilétly 
stovky velkých lišajů svlač-
cových. A mezi nimi i smrti-
hlav. Kdoví, kolik kilometrů 
měli už v křídlech ze seve-
ru evropy. Proletí Moravou 
a zabrzdí kdesi v přímoří. 
Člověk drží ten obdiv celé 
dny i cestou domů, a když 
pak vidí doma odvážliv-
ce podobného na balkóně 
tonoucím v pelargoniích, 
všechno se umocní. Jak je ta 
naše příroda hodna obdivu! 

Jak o ní žalostně málo víme 
a o některých taxonech se 
dovědět nic už ani nestih-
neme. Na jihopolské krouž-
kovací stanici, kde jsem byl 
hostem během „slavičí ex-
pedice“, jsem na zdi viděl 
obrázek motýla s polovygu-
movanými křídly a u něho 
nápis, co volně překládám: 
„Každý tvor si zaslouží žít už 
proto, že je!“ 

Co nejpozvolnější odcházení 
tentokrát opravdového léta 
přeje z Kněžmostu

PAVeL KVeReK

—▶ městská knihovna

Uzavření knihovny

Městská knihovna oznamuje čtenářům,  že ve dnech 1.–5. 10. 
Bude z provozních důvodů uzavřena. 

Děkujeme za pochopení.

TAťáNA dVořáKoVá, VedoUcí MěK
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V průběhu léta se naše ma-
teřská škola podílela na do-
provodném programu dvou 
významných akcí v našem 
městě. V neděli 30. srpna 
se děti v krásném přírod-
ním prostředí Volnočasové-
ho areálu v rámci akce Ba-
kovské folkování vydaly 
do světa Šmoulů. V průbě-
hu odpoledne plnily zadané 
úkoly, počítaly, sestavovaly, 
kreslily, lepily, překonávaly 

přírodní překážky. Za spl-
něné úkoly každého čeka-
la milá odměna. Sluníčko 
nám k tomu nádherně hřálo 
a všem bylo veselo. 
do Volnočasového areá-
lu jsme se vrátili hned ná-
sledující týden. Velmi rádi 
jsme připravili doprovod-
ný program pro ojedinělou 
a oblíbenou cyklistickou 
akci emerge-Česká pojiš-
ťovna Pohár města Bakova 

n. Jizerou. Letošního pu-
tování s názvem Skřivánčí 
den zaujalo více než stov-
ku dětí. Všichni jsme si ten-
to den již tradičně náležitě 
užili. Je pro nás vždy potě-
šením být součástí týmu li-
dí, kteří připravují tuto ak-
ci na opravdu profesionální 
úrovni. 

dAGMAR VLASToVá,  

JANA MLyNKoVá

—▶ školská zař ízení

Letní akt ivi ty mateřské školy

1. září byl zahájen, tak jako 
ve všech školských zaříze-
ních i na naší mateřské ško-
le, nový školní rok. U nás 
byl však trochu netradiční. 
V interiéru školky se změ-
nilo pouze pár maličkostí. 
Paní učitelky přivítaly děti 
do naklizených a vyzdobe-
ných tříd. Připravené hrač-

ky přilákaly k novým zážit-
kům a hrám našich 180 dětí. 
dále jsou připraveny pro dě-
ti výlety, návštěvy divadel, 
společné akce s rodiči. Vše 
tak, jak bývá v naší školce 
zvykem. Zcela netradičně 
ale vyhlíží exteriér školky. 
Na všech budovách je po-
stavené lešení, v části zahra-

dy složený stavební materiál 
a všude panuje čilý pracov-
ní ruch. Naše mateřská škola 
získala finanční dotaci v rám-
ci projektu „Snížení ener-
getické náročnosti budovy 
MŠ Bakov n. J.“ na zateple-
ní a další drobné úpravy, je-
jichž realizace právě probí-
há. Snahou nás všech bude, 

aby stavební práce co nej-
méně narušily chod mateř-
ské školy a děti se pohybo-
valy v bezpečném prostředí. 
celá akce bude dokončena 
v průběhu listopadu. Může-
me se těšit na novou barev-
nou podobu budov naší ma-
teřské školy. Přejeme všem, 
kteří jsou součástí naší škol-

ky, rodičům, zaměstnancům, 
a hlavně dětem, aby zažíva-
li po celý školní rok hodně 
pozitivních pocitů, spokoje-
nost a úspěch. Vás, vážení 
rodiče, co nejsrdečněji zve-
me ke spolupráci. 

dAGMAR VLASToVá, 

JANA MLyNKoVá

Začátek školního roku
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—▶ občanské výbory informuj í

V na akce bohatém termí-
nu, sobotu 5. září 2015, 
zasedli zvířetičtí ke spo-
lečnému grilu, aby se podě-
lili o své zážitky z prázdnin 
a z dovolených. Když náho-
dou hrozilo vyschnutí v kr-
ku z obsáhlého vyprávění, 
okamžitě se tato hrozba za-
žehnala plátkem šťavnaté 
kejtičky a douškem chlaze-
ného pěnivého moku. dě-
ti měly připravené drobné 
sladkosti.

Pro děti i dospělé byla nain-
stalována sportoviště v po-
době natažení sítí na stolní 
tenis, nohejbal a badmin-

ton, která byla v průběhu 
odpoledne náležitě využita.

Po setmění se ti nejodváž-
nější vydali na „stezku od-
vahy“.

děkuji všem za účast, za or-
ganizaci a za báječný prů-
běh – léto jsme ukončili dů-
stojně.

a až se zima zeptá „co 
jsme dělali v létě?“, mů-
žeme s klidným svědo-
mím říci že „Jsme se pěk-
ně ohřáli !“

RAdIM ŠIMáNě

Zvířet ice – loučení s létem
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Jednou z mála možnos-
tí rozvoje našeho města je 
lokalita Na výsluní, jejíž vý-
stavbu se mnoho let neda-
ří realizovat. Mnozí z Vás 
čekají na možnost výstav-
by nových rodinných do-
mů, která se zkomplikovala 
nejprve potřebou výstavby 
kanalizačního přivaděče, 
později změnou stavebních 
předpisů. 

V minulém volebním ob-
dobí se nám podařilo za-

jistit odstranění podmínky 
kanalizačního přivaděče. 
Po rozšíření kanalizačního 
řadu v ulici Pražské došlo 
k rozdělení lokality z hle-
diska odkanalizování, kdy 
část bude odkanalizova-
ná do ulice Pražská a část 
do kanalizační stoky v ulici 
5. května. Na to byla vypra-
covaná studie, která sou-
časně řeší budoucí podobu 
dané lokality. 

další potřebné kroky však 

prozatím učiněny nebyly. 
do dnešního dne nebyla 
studie přes naše požadavky 
projednána a schválena ani 
Radou města, ani Zastupi-
telstvem. S touto studií ne-
byla seznámena veřejnost 
a zejména vlastníci pozem-
ků dané lokality. 

Naprosto nekoncepčně by-
lo vypsáno výběrové říze-
ní na projektové práce, kte-
ré bylo dle mého osobního 
názoru navíc zadáno v roz-

poru se zákonem o veřej-
ných zakázkách. Na zastu-
pitelstvu dne 7. září byla 
věc lokality Na výsluní dis-
kutována a z naší strany by-
lo opět požadováno, aby 
vedení města předložilo vy-
pracovanou studii k projed-
nání Zastupitelstvu, včetně 
pravidel, kterými se výstav-
ba bude řídit za předpokla-
du, že město bude zajišťo-
vat vypracování nezbytné 
projektové dokumentace 
pro výstavbu inženýrských 

sítí. Zastupitelé i budoucí 
stavitelé musí znát alespoň 
základní podmínky budou-
cí spolupráce. 

Budoucí výstavbu v lokali-
tě Na výsluní budeme na-
dále podporovat a požado-
vat, aby se jí vedení města 
zabývalo. 

MGR. JANA ŠTěPáNoVá

Za zastupitele 

občanské demokratické strany 

e-mail: stepanova21@seznam. cz

Lokal i ta Na výsluní -  bude se stavět?

—▶ od čtenářů

 
Vzpomínky

Rádi bychom touto cestou vzpomněli na rodiče

H A N U  A  K A R L A  C I H L Á Ř O V I

V letošním roce si připomínáme tato výročí:
5. února uplynulo 6 let od úmrtí Hany Cihlářové,  
která by se 12. června dožila 90 let. 
25. srpna by se Karel Cihlář dožil 94 let,  bohužel  
12. října vzpomeneme 10. výročí jeho úmrtí. 
S láskou a úctou vzpomíná syn Karel s rodinou

Dne 13. září uplynul smutný rok, co nám zákeřná nemoc 
vzala našeho milovaného manžela, taťku a dědečka

p a n a  R U D O L F A  Š I M Á N Ě , 

který by se 3. září dožil 68 let. 
S láskou vzpomínají manželka, děti s rodinami a ostatní 
příbuzní.  Prosím vzpomeňte s námi. 

Dne 26. září uplynulo 10 let, co nás navždy opustil 

p a n  J A R O S L A V  V E P Ř Í K . 

Stále vzpomínají manželka a příbuzní.

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 po-
vinnostech 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 uveřej-
nění 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 ne-
prošly jazykovou korekturou.

 
Zlatá svatba

Před padesáti lety,  
21. srpna, vstoupili  
do svazku manželského Milan a Jana Kroupovi 
z Malé Bělé. Rádi bychom jim touto cestou popřáli 
ještě mnoho spokojených společných let,  
hodně zdraví a radosti. 

Synové Milan a Aleš s rodinami a syn Honza.

—▶ od zastupitelů
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V neděli 30. 8. 2015 se 
Sbor dobrovolných hasičů 
z Nové Vsi u Bakova se-
šel k přípravě dětského dne 
konaného na místním fot-
balovém hřišti. Již podru-
hé si hasiči dali jasný cíl: 
na konec prázdnin potěšit 
děti atrakcemi a nalákat je 
do svých řad. 

V hojném počtu jsme se se-
šli již v 10 hodin dopoled-
ne a do začátku akce nám 
zbývaly čtyři hodiny. Ač se 

to nezdálo, čas nám akorát 
vyšel a my s radostí okolo 
14. hodiny vítali přicházejí-
cí děti. 

děti si mohly vyzkoušet 
střelbu ze vzduchové pisto-
le, slalomovou jízdu na ko-
loběžce, skákání v pytli, 
shazování kuželek nebo 
třeba zapojení hadice. 

Jelikož nám počasí přálo 
a teploty sahaly ke 30°c, 
mohli jsme děti překvapit 

pěnou. do předem vyhra-
zené ohrádky jsme pouš-
těli mýdlovou pěnu a dě-
ti si ji náramně užívaly. 
K našemu úžasu pak sko-
ro všechny děti naskákaly 
do nádrže s vodou, kterou 
jsme čerpali přímo z říčky 
Rokytky, protékající kolem 
hřiště. 
dalším lákadlem pro na-
še nejmenší byl zásah dob-
rovolných hasičů na hořící 
místnost a záchranu oso-
by. osoba byla vynese-
na na nosítkách z objektu 
a hasičem – zdravotníkem 
ošetřena k následnému 
transportu do nemocnice. 

děti s úžasem přihlíže-
ly, jak skutečný hasič hasí 
oheň, komunikuje přes vy-
sílačku s kolegy a ošetřuje 
zraněné. Po zásahu jim by-
lo vše vysvětleno a dostaly 
prostor na dotazy. 

Jako občerstvení jsme mě-
li připravený párek v rohlí-
ku a točenou malinovou li-
monádu. 
Velké poděkování patří 
všem zúčastněným ze sbo-
ru v Nové Vsi u Bakova, dá-
le pak místnímu fotbalové-
mu klubu za půjčení hřiště 
a jmenovitě Petru Bajerovi 
za obsluhu stánku s občer-
stvením pro dospělé. 
další, komu chceme po-
děkovat, je Sbor dobro-

volných hasičů v Bakově 
nad Jizerou za ukázku zá-
sahu s hasičským vozem 
Tatra. Zvláštní poděková-
ní patří Honzovi Pelechovi 
za ochotu, strávil s námi ne-
dělní odpoledne, okomen-
toval zásah a zprovoznil vý-
robu pěny pro děti. 

Ještě jednou všem velké 
poděkování. 

TeReZA KoReLoVá

Ukončení prázdnin v Nové Vsi u Bakova

dá se říci, že jsem za svůj 
život v našem městě hod-
ně zažila i viděla. Ale to, co 
proběhlo před mýma očima 
v sobotu 5. září dopoled-
ne, byla pro mne premiéra 
a dovolím si tvrdit, že vlast-
ně i pro ty všechny, kte-
ří se toho dne shromáždili 
v okolí vlakové zastávky či 
přímo na peróně. Na vlako-
vé zastávce se totiž tančilo! 
Za tónů České besedy tam 
tančily čtyři kolony členů 
baráčnického souboru Furi-
ant. Mladí, starší i ti jejich 

nejmenší v krojích i v do-
bových kostýmech. Jejich 
vystoupení bylo totiž sou-
částí oslav 150. výročí za-
hájení provozu Turnovsko-
-kralupské dráhy v r. 1865. 
Nebudu popisovat přesný 
průběh oslav, protože to 
jistě učiní další a povolaněj-
ší na jiném místě v Bakov-
sku. Neodpustím si ale ně-
kolik postřehů z toho dne, 
které mi dlouho zůstanou 
v paměti: velký počet ná-
vštěvníků, starosta města, 
který přijel se svým dám-

ským doprovodem v kočáře 
a v dobovém kostýmu (mu-
sím konstatovat, že to jemu 
i doprovodu moc slušelo), 
hasiči a vojáci v dobových 
uniformách, furianti, o kte-
rých jsem se už v úvodu 
zmiňovala, dechová hud-
ba, odhalení pamětní desky 
na budově zastávky, výklad 
Ing. Záveského, historické 
parní lokomotivy (jako děti 
jsme jim říkaly „čuďavky“), 
resp. vlaky, moderování M. 
Čapkové a další a další. Ale 
hlavně usměvaví a ohledu-
plní návštěvníci této osla-
vy, spokojení cestující, kteří 
se historickými vlaky svezli, 
spousta lidí, kteří si vláčky 
fotili na památku a cizí pa-
ní, která své přítelkyni říka-
la: „U vás v Bakově to žije“. 
I mým přáním je město, kde 
to „žije“, kde se lidé mohu 
scházet, popovídat si a vy-
užívat všech aktivit, které 
jsou pro ně ve městě orga-
nizovány. 

 JARoSLAVA ČeRMáKoVá

Roztančená zastávka 
Diamantová svatba

Dne 20. 8. 2015
oslavili 60 let  
manželského 
života 

Jindřich a Alena Šťastní 

ve společnosti své rozrůstající se rodiny. Jsou 
důkazem, že manželství není přežitek, ale velká 
hodnota vztahu dvou lidí. Oba jsou stále velmi 
činorodí a pozitivně naladění, jsou si vzájemnou 
oporou. Patří jim velký dík za lásku, obětavost 
a oporu, za domov, který vytvořili a stále vytvářejí 
svým dětem, vnoučatům i pravnoučátkům.  
K jejich krásnému jubileu pronesl pan starosta 
za přítomnosti paní matrikářky slavnostní  
svatební řeč a předal věcný dar. Našim milým 
oslavencům přejeme hlavně co nejpevnější zdraví, 
svěží mysl, spokojenost a radost ze života. 

Děti s rodinami. 
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—▶ kultura ve městě a v okol í

Listuji zpět popsanými strán-
kami v návštěvní knize 
a před očima mi běží let-
ní prázdniny, krásné horké 
dny, ale také jaro a úplné za-
čátky v informačním centru 
až k jeho slavnostnímu ote-
vření.

Pro nás znamenal 1. kvě-
ten začátek zdejšího provo-
zu. Ten úplná začátek je ale 
mnohem dál v minulosti, 
kdy se ještě plánovalo a sta-
vělo. Jsou ovšem mnohé vě-
ci, které se naplánovat pros-
tě nedají. Proto byl tento rok 
také běh ohněm a velké sbí-
rání zkušeností.

Nyní je tu konec hlavní tu-
ristické sezony a my už mů-
žeme trochu bilancovat. Je 
zvykem, že se bilancuje až 
na konci kalendářního roku, 
ale pro nás je to právě v těch-
to dnech, i když turisté samo-
zřejmě přicházejí i během mě-
síce září.

Pro přehlednost mohu uvést 
alespoň několik čísel, kte-
rá nejlépe popíší návštěvnost 
a využití našeho infocentra.

Po měsících: květen 1308 ná-
vštěvníků, červen 1148, červe-
nec 891, srpen 1153 návštěv-
níků. cizinců z toho bylo 51. 

Dohromady tedy rovných 
4500! 

Měli jsme tu žáky, studenty 
i důchodce, rodiny, jednot-
livce, malé i velké, skupinové 
výlety, školy z blízka i z dale-
ka… Všichni byli překvapeni 
naším infocentrem, krásnou 
prezentací Zvířetic a dalšími 
doplňkovými službami. Slova 
chvály a díků takto promlou-
vají z návštěvní knihy. 

Mezi mnoha zápisy v knize 
jsou opravdovou vzácnos-
tí podpisy šlechtické rodiny 
Valdštejnů. Jejich ohlášenou 
návštěvu jsme u nás přivítali 

21. července. Jako památku 
na tuto událost tu vystavuje-
me naše společné fotografie.

Pročítám si vzkazy, prohlížím 
obrázky a napadá mě, jak to 
všechno hrozně rychle uteklo. 
Také mě napadají slova ob-
rovských díků ať už směrem 
k těm, kteří se u nás zastavi-
li někdy jen na chvíli, jindy 
u nás pobyli klidně půl dne.

Také děkuji své milé kolegy-
ni Lence, ženě do nepohody. 
děkovala bych ještě dlouho 
mnoha skvělým lidem. Kdo je 
ovšem pro mě osoba nanej-
výš hodná díků je Vojta dvo-

řák, jehož prezentaci Zvířetic 
tu denně promítám dychti-
vým divákům. Je to jeho ob-
rovská zásluha, že jsme právě 
tím, čím jsme. Po mé informa-
tivní cestě po ostatních info-
centrech můžu hrdě prohlásit, 
že patříme k těm nejlepším, 
i když jsme „pouze“ v Pod-
hradí.

Naše kniha návštěv tu stále le-
ží s čistými stránkami přichys-
tanými pro nové návštěvníky.

Na shledanou v informačním 
centru Zvířetice.

KATeřINA SMUTNá

Z návštěvní knihy TIc

Výstava obrazů a keramiky
V sobotu 22. srpna proběhla v Muzeu Bakovska vernisáž 
výstavy bakovské rodačky paní Anny Hofmanové. Obráz-
ky plné něhy, fantazie a lásky doplňuje nápaditá kerami-
ka její neteře, paní Stanislavy Serdelové. Vernisáž byla 
zahájena písničkami Michala Vaňka a Jakuba Horáka. 

Paní Anna Hofmanová se bohužel této své výstavy, 
na kterou se velmi připravovala, nedožila. Zemřela letos 
v červenci po dlouhé, těžké nemoci. Na výstavu v Bako-
vě se těšila, proto se rodina rozhodla ji uskutečnit. 

Výstava stojí za zhlédnutí, otevřena bude do 26. září 
2015 o sobotách a v nedělích v době od 10:00 do 12.00 
hodin a od 14:00 do 16:00 hodin, v ostatních dnech je 
možno ji navštívit po dohodě se zaměstnanci knihovny. 

TAťáNA dVořáKoVá, VedoUcí MěK
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Hudební fest ival ve Volnočasovém areálu

Poslední prázdninovou ne-
děli se ve Volnočasovém 
areálu konal druhý ročník 
hudebního festivalu Bakov-
ské folkování. I letos byl 
připraven pestrý program, 
který zaujal nejen přízniv-
ce folkové hudby. Na pó-
diu se vystřídaly kapely 
crkot Band, Barkas Team, 
Knezaplacení, Jitka Vrbo-
vá, Wabi daněk a na závěr 
brněnská skupina Kamelot. 
Slunné odpoledne zpestřo-
val doprovodný program 

pro děti, který měla připra-
vený bakovská mateřská 
škola a základní umělec-
ká škola, a diváci mohli ta-
ké zhlédnout show s bičem 
Pavla Votápka. Posluchači 
si i mohli zakoupit občerst-
vení v některém ze stánků, 
které sem byly přistaveny. 
Fotografie, které si může-
te prohlédnout, pořídil Pa-
vel Bajer. 

TAťáNA dVořáKoVá

VedoUcí MěK
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—▶ bakovské zájmové spolky

Ve čtvrtek 3. září natáčel 
náš soubor s Českou tele-
vizí, studiem Brno, pořad 
s názvem „Za našimi hum-
ny“. Nové zážitky a zku-
šenosti jsme si přivezli ze 
zámku Stránov, kde jsme 
na nádvoří zatančili tři tan-
ce. Původně se mělo točit 
s dechovou hudbou Kra-
jankou, ale nakonec ji vy-
střídala Táboranka, s kte-
rou už jsme se dvakrát sešli 

při tančení České besedy. 
Stačili jsme se však jenom 
v rychlosti pozdravit, neb 
oni měli své záběry za se-
bou a ty naše se chystaly. 
Pod vedením pana režiséra 
Petra Ryšavého a pod „do-
hledem“ tří kamer jsme po-
třebné obrázky natočili bě-
hem hodiny, což se nám, 
ryzím amatérům, zdá jako 
dobré. Zda to dobré bylo, 
se budete moci přesvěd-

čit snad koncem roku, neb 
by pořad měl běžet na ČT 2 
každou sobotu dopoledne 
od října a zavede Vás v blo-
ku z Mladoboleslavska mi-
mo jiné do dobrovice, kde 
se pekly v cukrárně u Krej-
bichů řepánky a do Mni-
chova Hradiště za paní 
Ivetou dandovou a jejími 
výrobky z orobince. 

MoNIKA ČAPKoVá

Fur iant v České televizi

V sobotu a v neděli 5. a 6. 
září si mohli všichni plně 
užít parních a motorových 
lokomotiv, které se prohá-
něly sem a tam ve směru 
Turnov- Neratovice –Kralu-
py nad Vltavou. Slavilo se 
150 let od založení této že-
lezniční trati. 

Mnohá města připravila 
k této významné události 
doprovodný program. Nej-
větší a dvoudenní program 
byl připraven v Turnově, 
ale i ostatní obce se nene-
chaly zahanbit. V Bako-
vě nad Jizerou za krásného 
počasí začínajícího podzi-

mu se uskutečnila v sobo-
tu dopoledne dvouhodino-
vá oslava hojně navštívená 
místními i přespolními ob-
čany. 

Prvním bodem byl příjezd 
starosty města Radima Ši-
máně v dobovém kostý-
mu s doprovodem, v nád-
herném kočáře taženém 
koněm. Ujal se úvodního 
proslovu a přivítal všech-
ny přítomné. Následovalo 
několik písniček od kapely 
Průvan a byl tu první vlak. 
Jednalo se o tzv. Šlechtičnu. 
Ta stanicí projížděla na tra-
se do Turnova. Všichni však 

čekali na protokolární vlak, 
který ve stanici Bakov měs-
to postál 20 minut. Před je-
ho příjezdem zatančily 4 
kolony Českou besedu (dvě 
byly dětské souboru Komi-
níček, jedna v dobových 
kostýmech souboru Furi-
ant a jednu tvořila skupina 
v krojích říkající si Pozdní 
sběr). Následovalo odhale-
ní pamětní desky starostou 
města, kdy odborné slovo 
pronesl pan Záleský. 

Poté už se schylovalo k pří-
jezdu lokomotivy zvané Ka-
femlejnek. Se strojvedoucím 
si při příjezdu podal ruku 

Výlet vlakem
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Výlet vlakem

pan starosta a následovala 
prohlídka vlaku. Nabízelo 
se studené pivo a teplé pár-
ky, které sice rychle chlad-
ly, ale dobovou atmosféru 
přiblížily náležitě. Stejně ja-
ko mnoho dalších nadšen-
ců v dobových kostýmech. 
odjezd vlaku byl na panu 
výpravčím, který si přinesl 
i „trumpetku“, když použi-
jeme výraz z filmu Přednos-
ta stanice. 

Vlak se nakonec v Bakově 
zdržel 25 minut a stal se vel-
kou událostí, na kterou se 
bude v Bakově dlouhá lé-
ta vzpomínat. Pára valící se 
po bocích kolejnic, padající 
do polí a luk, hudba, krásné 
kostýmy a fotografie připomí-
nající tento slavnostní den se 
neodmyslitelně vklíní do pa-
měti všech, kteří se o tuto ak-
ci zasloužili. Všem proto patří 
veliké poděkování. 

Někteří neměli však železni-
ce a dobové atmosféry dost 
a tak se vypravili v sobotu 
odpoledne a v neděli dopo-
ledne na spanilé jízdy par-
ními vlaky do Turnova. Zde 
navštívili hlavně depo, kde 
byly vystaveny další historic-
ké lokomotivy jako například 
tzv. Kyklop, Bardotka a Brej-
lovec. Na točně bylo možné 
zhlédnout otáčení parních 
lokomotiv. Kdo chtěl, mohl 
si šlápnout do pedálů drezí-
ny, a nebo obdivovat mode-
lovou železnici a historickou 
kancelář výpravčího. dobo-
vé byly i automobily, které 
zde byly též vystaveny. 

Poslední vlak odjížděl z Tur-
nova směrem do Mladé Bo-
leslavi v neděli 6. září v 18 
hodin.

MoNIKA ČAPKoVá

V sobotu 29. srpna se usku-
tečnil VIII. ročník histo-
rického dne na zřícenině 
zámku Zvířetice u Bakova 
nad Jizerou. I přes velmi 
teplé počasí přišlo bohatý 
program obdivovat mno-
ho návštěvníků. Akci pořá-
dal folklorní soubor Furiant 
za podpory města Bakova 
nad Jizerou, které má hrad 
ve své správě. 

Začátek akce byl plánova-
ný na 14. hodinu, ale tro-

chu se ztratili koně, kteří 
měli nést na svých hřbe-
tech vzácnou návštěvu mí-
řící k panu Hašku ze Zví-
řetic. Naštěstí se po čtvrt 
hodině našli a Zdislav ze 
Zvířetic se svou ženou 
a bohatým doprovodem, 
který čítal asi 70 kostýmo-
vaných osob, mohl po no-
vě vystavěném mostě vjet 
až na nádvoří hradu, kde 
byl mile přivítán svým ot-
cem. Poté už následoval 
bohatý program. 

Nejprve své umění před-
vedla šermířská skupina Pá-
ni z Michalovic. Poté dosta-
la prostor skupina taneční, 
Villanella, která představi-
la gotické tance. Hudebně 
program doprovázela do-
bová muzika ergo. došlo 
i na trochu orientu v podo-
bě taneční skupiny Share-
efa a podívanou pro děti 
pokračovali další šermíři, 
tentokráte Fraters in armis. 
Velkou zábavu s sebou kro-
mě jednokolky dovezl i kej-

Udatní ryt í ř i  bojoval i  o srdce krásných dam 
na zř ícenině zámku Zvířet ice
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klíř Mitril, který výborně ba-
vil nejen děti, ale i dospělé. 
druhá polovina programu 
nabídla znovu vystoupení 
všech výše jmenovaných, 
jen se změněným repertoá-
rem. obdiv však patří všem, 
kteří v kostýmech a brně-
ních dokázali během teplé-
ho odpoledne fungovat. 

Večerní program nazva-
ný po celé České republi-
ce jako Hradozámecká noc 
zahájila v 19 hodin ma-
lá dětská prohlídka hra-
du s Třemi mušketýry. děti 
musely vyčistit hlaveň dě-
la a vystoupat na věž. Ta-
ké navštívily bývalou kapli 
a všude dostaly malé od-
měny. Mušketýři jim pro-
zradili pár zajímavostí sou-
visejících se Zvířeticemi. 
Závěrem každý obdržel ko-

runku na hlavu na znamení 
toho, že je vzdělán v histo-
rii hradu. 

Noční prohlídka, která za-
čínala v 21. 30 a byla ve-
dena odborným výkladem 
Mgr. Vojtěcha dvořáka, 
přilákala 140 návštěvníků. 
Nabídla program začína-
jící v informačním centru 
v Podhradí unikátním 3d 
filmem, který představu-
je zříceninu Zvířetic v roce 
1683. o nasvícení hradu se 
postaral měsíc v úplňku. 

Vydařená akce se mohla 
uskutečnit díky Středočes-
kému kraji, který na his-
torický den poskytl grant 
z fondu kultury a obnovy 
památek. 

MoNIKA ČAPKoVá

Na začátku prázdnin jsme 
pro děti uspořádali let-
ní tábor na chatě v drhle-

nách. Tábora se zúčastnilo 
23 dětí od předškolních až 
po 13náctileté. Program tá-

bora byl rozmanitý a zamě-
řený na přírodu, sport a ha-
siče. Počasí nám přálo a tak 

jsme se koupali v rybní-
ce nebo v bazénu u chaty. 
Nejvíce se dětem líbil výlet 
do zábavného centra Mi-
rakulum v Milovicích. Zde 
jsme si užili v nově otevře-
ném vodním světě, vyzkou-
šeli si lezení v lanovém cen-
tru a prohloubili si znalosti 
z oblasti přírody. Při získá-
vání klíčů k pevnosti Boy-
ard jsme si prověřili znalosti 
z oblasti hasičské, turistické 
a sportovní. Tábor byl za-
končen vyhodnocením na-
šich sportovních výkonů 
a předáním odměn. Týden 
utekl jako voda a než jsme 
se nadáli, jeli jsme domů. 
Mnozí se již těší na příští 
rok a na setkání se svými 
kamarády. 

Počasí o letošních prázd-
ninách bylo velmi teplé až 
horké. Mnozí z nás se re-
kreovali u vody, odpočívali 
a užívali si zasloužené do-
volené. Ne však naši hasiči. 
Někteří místo své dovolené 
zasahovali u několika roz-
sáhlých požárů. Nejnároč-

nější požáry byly na Bran-
žeži - v Zakopané, kde jsme 
zasahovali ve velmi těžkém 
terénu ve skalách. Pro ná-
ročnost terénu zde zasaho-
val i vrtulník. další požáry 
následovaly, a to na Roky-
tě - kde hořelo pole slá-
my, na Bezdězu les, na Bý-
cině pole slámy. Při těchto 
náročných zásazích do-
šlo k závadám na zasahují-
cí technice, a tudíž muse-
la být převezena do servisu 
do Brodců. 
Poslední prázdninový ví-
kend se naši členové zú-
častnili členské schůze ob-
ce baráčníků Trenčína, kde 
jsme provedli ukázku po-
žárního zásahu, techniku 
naší jednotky a informova-
li přítomné o činnosti naše-
ho Sboru. 

Prázdniny jsou sice syno-
nymem odpočinku a rela-
xace, ale pro náš sbor byly 
plné akce a činností. 

JIřINA HoReJŠoVá

Prázdniny skonči ly, 
dět i  nastoupi ly do školy a hasič i  bi lancuj í
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Srdce pro civilky

U příležitosti 25. výročí založení Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami v České repub-
lice, z. s. vydalo Centrum služeb sérii originál-
ních šperků s českými granáty. Těmito šperky 
„Srdce pro civilky“ byli oceněni i členové naší 
ZO SPCCH v Bakově nad Jizerou a to:  
p. A. Tóbiášová, p. J. Krejbichová, p. H. Lochma-
nová a p. Č. Kuchař. Dárky převzali dne 1. září 
na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou osob-
ně od p. starosty R. Šimáně a p. místostarosty
V. Grünwalda. 

Děkujeme. 
ALeNA TóBIáŠoVá, 

PředSedKyNě Zo SPccH V BAKoVě NAd JIZeRoU

Začal nám nový školní rok, 
končí léto, které nám letos 
ukázalo, jak vypadá pořád-
né teplo. V našem domově 
končí období dovolených 
a nastává opět „běžný pra-
covní rytmus“. Někteří uži-
vatelé si užili pobyt u svých 
příbuzných, většina vyces-
tovala do blízkého oko-
lí na letní pobyty. doby, 
kdy se jezdilo do zahraničí, 
jsou již pryč. Finanční pro-
středky na takový přepych 
již dlouho nestačí. Patnáct 
procent příjmu, které dle 
zákona 208/2006 Sb. zůstá-
vá našim uživatelům, po-
krývá ve své podstatě při-
rozenou osobní potřebu. 
Léky, zdravotní pomůcky, 
cigarety a káva, nestojí má-
lo…

Hospodaření na chráněném 
bydlení je trochu jiné. Uži-
vatelé si zde sami financují 
věci osobní potřeby a záro-
veň i stravu, a to zorgani-
zovat není vůbec jednodu-
ché. Primárně jim v tom 
pomáhají naši zaměstnanci 
(je to jedna z částí jejich ná-
plně práce). co našim uži-
vatelům však také velmi 
pomáhá je podpora oko-
lí, především v Bakově n/J. 
A velmi rád vyslovuji všem, 

kteří nám pomáhají vřelý 
dík. Kdyby to bylo tak jako 
v Bakově i jinde…

12. 9. 2015 odpoledne po-
řádáme v Kurovodicích vel-
mi zajímavou akci. Kuro-
vodický, taneční soubor 
„Babrlinky“ slaví desáté 
výročí založení a v odpo-
ledním programu předve-
de neskutečné taneční vý-
kony, skládající se z všech 
vystoupení za celou éru Bá-
brlinek. Jelikož oslavy pro-
běhnou po uzávěrce tohoto 
vydání Bakovska, budeme 
Vás o jejich průběhu infor-
movat příště.

Na konec bych ještě jed-
nou chtěl poděkovat všem 
lidem, dobré vůle, kte-
ří pomáhají ať již za úpla-
tu (zaměstnanci domo-
va), dobrovolně (zájemci 
o dobrovolnictví dejte o so-
bě vědět, přivítáme Vás 
s otevřenou náručí, volejte 
607 850 548) a samozřejmě 
i ostatním, kteří se nechtě-
jí svou pomocí prezentovat. 

díky

MGR. JoSeF MLČocH

řed. doMoVA Pod SKALAMI 

KURoVodIce, P. S. S.

Kurovodický 
konec léta

—▶ sportovní činnost

Pozvánka
Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet vlakem v so-
botu dne 3. října 2015 do Městského muzea, areá-
lu Božího hrobu – Kaple a do hřebčína v Mimoni.

Odjezd z Mladé Boleslavi hlavní nádraží v 8:35 h. 
Příjezd domů bude v 19:20 hodin. Prosím vezměte 
si s sebou peníze na dopravu, vstupné, na oběd atd. 
Prosíme cestující, aby si zakoupili jízdenku tam 
i zpět na zastávku Mimoň. 

Děkujeme. Těšíme se na vaši hojnou účast. 

ZA KLUB TURISTů KoSMoNoSy,  
PředSedA KLUBU VIKToR VeLIcH ML. 
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—▶ inzerceMOVE Week 
2015 
Týden pohybu

Kdy? Sobota 26. září 2015 
Kde? Hřiště národní házené  

a jeho okolí v areálu za sokolovnou 
Program: 

8–17 hod. – zápasy družstev oddílu národní házené  
TJ Sokol Bakov n. J a TJ Spartak Modřany

9–11. 30 hod. – hry a soutěže pro děti, doprovodný program

Občerstvení zajištěno. 
Těší se na Vás pořadatelé TJ Sokol Bakov n. J. 

TJ Sokol Bakov n. J.  
si Vás dovoluje pozvat  
na celorepublikový projekt 
ČOS SokolGym 2015–25 let 
znovu spolu, MOVE Week. 


